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 داءىـــاإل

 كبكى حُت رآين انجحنا                   كرضا عينيو أطفأ تعيب
  إذل ْتر اٟتب العذب.. أيب حفظو هللا

 إذل الدعوات اٟتانية.. أمي حفظها هللا 
 إذل رفيق الكفاح.. زكجي حفظو هللا

  كأخوايت أععدىم هللا..إذل قصة الطموح كمن شاركٍت ا٢تم كٟتظات النجاح.. إخويت
 

 إذل نبض الفؤاد.. أبنائي إبراىيم كموعى كأمل
 إذل طلبة العلم .. أىديكم

 

 الباحثة
 
 
 

 أ

 



 ب  

 الشكر والتقدير

اٟتمد  الذم خلق السموات كاألرض كجعل الظلمات كالنور، اٟتمد  الذم ىداان ٢تذا كما كنا 
متو تتم الصاٟتات. اٟتمد  على التماـ اٟتمد  على لنهتدم لوال أف ىداان هللا. اٟتمد  الذم بنع

الكماؿ، ٛتدت من عظمت منتو، كعبغت نعمتو، كعبقت رٛتتو غضبو، ك٘تت كلمتو، كنفذت مشيئتو. 
شىاءي كىتيًذؿُّ مىٍن تىشىاءي بًيىًدؾى "قيًل اللَّهيمَّ مىاًلكى اٍلميٍلًك تػيٍؤيت اٍلميٍلكى مىٍن تىشىاءي كىتػىٍنزًعي اٍلميٍلكى ٦تٍَّن تىشىاءي كىتيًعزُّ مىٍن تى 

يًًٌت ِٔا٠تٍىيػٍري ًإنَّكى عىلىى كيلًٌ شىٍيءو قىًديره) ( تيوًلجي اللٍَّيلى ِف النػَّهىاًر كىتيوًلجي النػَّهىارى ِف اللٍَّيًل كىٗتيٍرًجي اٟتٍىيَّ ًمنى اٍلمى
)كىٗتيٍرًجي اٍلمىيًٌتى ًمنى اٟتٍىيًٌ كىتػىٍرزيؽي مىٍن تىشىاءي ًبغى  –امنت علي ا١توذل . فقد)عورة آؿ عمراف((". ٍَِٕتً ًحسىابو

إب٘تاـ ىذه األطركحة، كيسر العسَت، كفتح ا١تستغلق، كذلل الصعاب، كأجراىا ٣ترل السحاب فلو  -عبحانو
 اٟتمد ٛتدا كثَتا طيبا يليق ّتبلؿ كجهو كعظيم علطانو.

 ساينفلك اامد كا١تدائح كلها           ٓتواطرم كجوارحي كل
اللهم صل كعلم على نبينا دمحم كعلى آلو كصحبو، اللهم احشران ِف زمرتو كبلغنا شفاعتو كاعقنا من 

 حوضو، كبعد:
فإين أتوجو ابلشكر كاالمتناف للدكتورة أمل دمحم حسن البدكم، أعتاذ اإلدارة ا١تساعد بكلية الًتبية 

لقها، كأعدلت إرل النصح كالتوجيو كصربت ّتامعة ا١تلك خالد، اليت منحتٍت من كقتها كجهدىا ككرمي خ
على عثرات طالبة العلم، كذلك منذ كقت دراعيت كحىت مت ىذا العمل، كلعضوم ٞتنة ا١تناقشة: األعتاذ 
الدكتور علي انصر آؿ شتوم، أعتاذ اإلدارة الًتبوية بكلية الًتبية ّتامعة ا١تلك خالد، كالدكتور ٤تمود عبد 

كالتخطيط الًتبوم ا١تشارؾ ِف جامعة جيزاف، على قبو٢تما مناقشة ىذه الرعالة،  التواب فضل، أعتاذ اإلدارة
كالدكتور السيد البحَتم، أعتاذ اإلدارة ا١تشارؾ بكلية الًتبية ّتامعة ا١تلك خالد، على ما قدمو من نصح 

دفاع اٞتوم، على ما كتوجيو، كللدكتور عبدهللا دمحم العامرم أعتاذ اإلدارة ا١تساعد ِف كلية ا١تلك عبدهللا لل
 حسُتبذؿ من علم عخي، كخلق كرمي، رل كلغَتم من طلبة العلم، كالدكتور ععود الصبلحي، كالدكتور 

على ما اعتفدتو من كالدكتورة رمي اٞتابر، الصبلحي، كالدكتور عبدالرٛتن الببلدم، كالدكتور دمحم القرين، 
ألعتاذة نورة اعات العليا خاصة، كلؤلخت بذ٢تم كجهودىم ٠تدمة البحث العلمي عامة كطلبة الدرا

الشهراين على ما ٖتملتو معي طيلة فًتة البحث ٟتظة بلحظة حىت ٘تامو، كألعضاء ىيئة التدريس ّتامعة 
ا١تلك خالد، أعأؿ هللا أف يشكر مسعاكم، كيتوذل مكافأتكم، كيصلح حالكم كمآلكم، ك٬تزيكم عٍت خَت 

 اٞتزاء إنو كرل ذلك كالقادر عليو.
 

 

 الباحثة
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 ابللغة العربية الرسالةمستخلص 
 جامعة ا١تلك خالد.اجلامعة: 

 كلية الًتبية.الكلية ادلاحنة: 
 اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم.القسم العلمي: 

 اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم.التخصص/ ادلسار: 
 ا١تاجستَت ِف الًتبية ٗتصص إدارة كإشراؼ تربوم.الدرجة العلمية: 

 تسويق البحوث العلمية ِف اٞتامعات السعودية من منظور اقتصاد ا١تعرفة "دراعة تطبيقية ّتامعة ا١تلك خالد" عنوان الرسالة:
 زىرة دمحم أٛتد عسَتم.اسم الباحثة: 

 ( .َِّْْْٖٖٗالرقم اجلامعي: )
 د. أمل دمحم حسن البدكم.ادلشرف العلمي: 
 ىػُّْٖ/ٓ/ِٔاتريخ ادلناقشة: 

 ادلستخلص:
تعرؼ كاقع، كمعوقات، كآليات تسوبق البحوث العلمية ّتامعة ا١تلك خالد من منظور اقتصاد ىدؼ البحث إذل 

( فقرة، ككاف ٣تتمع البحث ٔٓا١تعرفة، كاعتخدـ ا١تنهج الوصفي )ا١تسحي(، كاعتبانة كأداة للبحث كاليت تكونت من )
يس ّتامعة ا١تلك خالد، مت اختيارىم ( عضوا من أعضاء ىيئة التدر ِٖٕأعضاء ىيئة التدريس، كبلغت عينة الدراعة )

، غَت موافق بدرجة تتسويق البحوث العلمية ابٞتامعة جاءكاقع العشوائية، كأظهرت النتائج أف درجة الطبقية  بطريقة العينة
(، كبلغت موافقة أفراد العينة ََ.ْكٔتتوعط حسايب بلغ ) موافق(، كجاءت ا١تعوقات بدرجة ُٓ.ِكٔتتوعط حسايب بلغ )

(، كالبشرية ْٔ.ْكٔتتوعط حسايب بلغ ِف اآلليات التنظيمية ) موافق بشدةآليات تسويق البحوث العلمية درجة على 
(. كما أظهرت النتائج كجود فركؽ على ٤تورم كاقع كمعوقات تسويق البحوث العلمية تبعا ٖٔ.ْ(، كالتقنية )ٗٓ.ْ)

٤تور كاقع تسويق البحوث العلمية لصاحل التخصص العلمي، لصاحل فئة الذكور، كتبعا ١تتغَت التخصص على  النوع١تتغَت 
كعلى ٤تور ا١تعوقات لصاحل التخصص النظرم، ك١تتغَت الرتبة العلمية على ٤تور كاقع تسويق البحوث العلمية لصاحل فئة 

كالتخصص  عالنو أعتاذ، كعلى ٤تور ا١تعوقات لصاحل فئة أعتاذ مساعد، كال توجد فركؽ على ٤تور اآلليات تبعا ١تتغَت 
كالرتبة العلمية. كقد أكصت الدراعة بعدد من التوصيات كمنها: إعداد السياعات ا١تنظمة للشراكة البحثية بُت اٞتامعة 

كإعداد دليل إرشادم تقدمو اٞتامعة للباحثُت من أعضاء ىيئة )قطاع خاص، كقطاع حكومي(،  كمؤعسات اجملتمع
ؤعسات اجملتمع ا١تختلفة، كدعم نظاـ اٟتوافز كا١تكافآت ا١تقدمة للباحثُت التدريس حوؿ إجراء التعاقدات البحثية مع م

ا١تميزين، كمن يسوؽ منهم إلنتاجهم البحثي، كاعتحداث إدارة لتسويق البحوث العلمية، تتوذل تنفيذ أنشطة ا١تزيج 
 التسويقي، كتوفَت ٥تصصات مالية كافية لدعم تسويق البحوث العلمية.

 يق، تسويق البحوث العلمية، اقتصاد ادلعرفة. كلمات مفتاحية: التسو 
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 قائمة اتوايت
 الصفحة اتـوى

 أ .اإلىداء

 ب .كالتقدير الشكر

 ج .العربية ابللغة البحث مستخلص

 د  .اتوايت قائمة

 ز  .اٞتداكؿ قائمة

 ط .األشكاؿ قائمة
 م .ا١تبلحق قائمة

 7-8 البحث إىل مدخلالفصل األول: 

 ِ .البحث ةمقدم

 ْ .البحث مشكلة

 ْ .البحث أعئلة

 ٓ .البحث أىداؼ

 ٓ .البحث أ٫تية

 ٔ .البحث حدكد

 ٔ .البحث مصطلحات

 78-8 للبحث الفصل الثاين: اإلطار النظري

 98-9 اقتصاد ادلعرفةادلبحث األول: 

 َُ .ا١تقدمة

 ُُ مفهـو ا١تعرفة. -ُ

 ُُ تصنيفات ا١تعرفة. -ِ

 ُّ رفة.٣تتمع ا١تع -ّ

 ُّ متطلبات كمؤشرات ٣تتمع ا١تعرفة. -ْ

 ُٓ ٣تتمع ا١تعرفة كالتعليم اٞتامعي. -ٓ

 ُٓ  التحوؿ ٨تو ٣تتمع ا١تعرفة. -ٔ

 ُٔ اإلعًتاتيجية الوطنية للتحوؿ ٨تو ٣تتمع ا١تعرفة ِف ا١تملكة العربية السعودية. -ٕ
 ُٕ إدارة ا١تعرفة. -ٖ
 ُٖ عمليات كأنظمة إدارة ا١تعرفة. -ٗ

 د

 



 ه  

 الصفحة اتـوى

 َِ اقتصاد ا١تعرفة. -َُ
 ِِ اقتصاد ا١تعرفة ِف اإلعبلـ. -ُُ
 ِْ أ٫تية اقتصاد ا١تعرفة. -ُِ
 ِٓ خصائص اقتصاد ا١تعرفة. -ُّ
 ِٓ متطلبات كمؤشر اقتصاد ا١تعرفة. -ُْ
 ِٖ كاقع اٞتامعات السعودية من منظور اقتصاد ا١تعرفة. -ُٓ
 ّٕ ة فنلندا(.٪توذج أجنيب ِف اقتصاد ا١تعرفة )دكل -ُٔ

 66-99 تسويق البحوث العلميةادلبحث الثاين: 
 َْ .  ا١تقدمة

 َْ .العلمي كالبحث اٞتامعات -ُ
 ّْ .العا١تية كالتصنيفات السعودية اٞتامعات -ِ
 ْٓ .التسويق -ّ
 ْٔ .العلمية البحوث تسويق -ْ
 ْٔ .العلمية البحوث تسويق أ٫تية -ٓ
 ْٕ .التسويق كظائف -ٔ

 ْٖ .التسويقي األداء ستوايتم -ٕ

 ْٖ .العلمية البحوث تسويق ٧تاح عوامل -ٖ

 َٓ .التسويق إدارة -ٗ

 ٓٓ التسويق اإللكًتكين. -َُ

 ٔٓ تسويق البحوث العلمية من منظور اقتصاد ا١تعرفة. -ُُ

 َٔ معوقات تسويق البحوث العلمية. -ُِ

 ُٔ ودية.٪تاذج تسويق البحوث العلمية ِف اٞتامعات السع -ُّ

 ْٔ ٪تاذج أجنبية ِف تسويق البحوث العلمية. -ُْ

 78-67 : اقتصاد ادلعرفة وتسويق البحوث العلمية جبامعة ادللك خالدالثالثادلبحث 

 ٖٔ .ا١تقدمة

 ٖٔ جامعة ا١تلك خالد كالتصنيفات العا١تية. -ُ

 ٗٔ ١تعرفة.دكر جامعة ا١تلك خالد ِف تسويق البحوث العلمية من منظور اقتصاد ا -ِ

 89-79 الفصل الثالث: البحوث والدراسات السابقة

 ىـ

 



 و  

 الصفحة اتـوى

 َٖ مقدمة.

 َٖ .عرض البحوث كالدراعات السابقةأكالن: 

 ٖٔ .التعقيب على البحوث كالدراعات السابقةاثنيان: 

 97-98 الفصل الرابع: إجراءات البحث

 ُٗ .البحث منهج

 ُٗ .البحث ٣تتمع

 ُٗ .البحث عينة

 ْٗ .البحث أداة

 ٕٗ .البحث تنفيذ

 ٕٗ .اإلحصائية األعاليب

 828-98 الفصل اخلامس: نتائج البحث ومناقشتها وتفسريىا

 ٗٗ .مناقشتها كتفسَتىاك  البحث نتائجعرض 

 826-828 الفصل السادس: خادتة البحث

 ُِّ .البحث نتائج ملخصأكالن: 

 ُِٓ .البحث توصياتاثنيان: 

 ُِٔ .البحث مقًتحاتاثلثان: 

 896-827 قائمة ادلراجع

 ُِٖ أكالن: ا١تراجع العربية.

 ُّٓ اثنيان: ا١تراجع األجنبية.

 اإللكًتكنية. اثلثان: ا١تواقع

 
ُّٔ 

 ُّٕ قائمة ا١تبلحق.

 ُُٓ .البحث ابللغة اإل٧تليزية مستخلص

 
 
 
 



 ز  

 قائمة اجلداول
 الصفحة اجلـدول م

 ُٕ نية للتحوؿ ٨تو ٣تتمع ا١تعرفة.ا١تراحل الزمنية لتنفيذ اإلعًتاتيجية الوط ُ

 ُِ مقارنة بُت اقتصاد ا١تعرفة كاالقتصاد القائم على ا١تعرفة.  ِ

 ِٗ تطور دكر اٞتامعات ِف اقتصاد ا١تعرفة. ّ

 ُّ ترتيب جامعة ا١تلك عبدهللا ِف تصنيف شنغهام. ْ

 ّّ ا٠تطط ا٠تمسية للخطة الوطنية للعلـو كاالبتكار. ٓ

 ّٓ ـ.َُِِالعربية السعودية على مؤشر اقتصاد ا١تعرفة أداء ا١تملكة  ٔ

 ّٓ ـ.َُِِتصنيف ا١تملكة العربية السعودية على مؤشر اقتصاد ا١تعرفة ٕ

 ّٔ عياعات ا١تملكة العربية السعودية ِف بناء اقتصاد ك٣تتمع ا١تعرفة. ٖ

 ّٕ ـ.َُِِكََِٖأداء ا١تملكة العربية السعودية ِف مؤشر اقتصاد ا١تعرفة بُت عامي  ٗ

 ّْ ترتيب اٞتامعات ا١تلك ععود كا١تلك فهد كا١تلك عبد العزيز. َُ

 ْْ معايَت تصنيف )كيب ماتريكس(. ُُ

 ْْ )تصنيف شنغهام(. لػ ا١تعايَت األعاعية ُِ

 ْٓ ـ.َُِٓـ حىت َُِِترتيب أربع جامعات ععودية ِف تصنيف شنغهام من عاـ  ُّ

 ْٖ كظائف التسويق. ُْ

 ْٗ بلت كالعمليات كا١تخرجات ِف التسويق.ا١تدخ ُٓ

 ِٓ اعتمرارية عملية التسويق. ُٔ

 ٗٔ    (THE TIMES- QS) .معايَت تصنيف  ُٕ

 ُٕ مراكز البحوث العلمية التابعة ٞتامعة ا١تلك خالد. ُٖ

 ْٕ ااكر اإلعًتاتيجية ١تعهد البحوث كالدراعات االعتشارية. ُٗ

 ٕٓ عًتاتيجة ١تعهد البحوث كالدراعات االعتشارية.( ا٠تطة اإلSWAT) ٖتليل َِ

 ُٗ .التخصص كالنوعتوزيع أفراد ٣تتمع الدراعة تبعا ١تتغَتم  ُِ

 ِٗ معادلة ىَتبرت أركن ا١تستخدمة ٟتساب حجم العينة. ِِ

 ِٗ .النوعتوزيع أفراد عينة البحث حسب متغَت  ِّ

 ّٗ توزيع أفراد عينة البحث حسب التخصص. ِْ

 ّٗ وزيع أفراد عينة البحث حسب الرتبة العلمية.ت ِٓ

 ز

 



 ح  

 الصفحة اجلـدول م

معامػل ارتبػػاط بَتعػػوف بػُت فقػػرات أداة البحػػث كالدرجػة الكليػػة لكػػل ٤تػور تنتمػػي إليػػو  ِٔ
 الفقرة. 

ٗٓ 

 ٔٗ معامبلت ارتباط بَتعوف بُت درجة ٣تاالت األداة كالدرجة الكلية لؤلداة. ِٕ

 ٕٗ معامبلت ثبات أداة البحث. ِٖ

ات اٟتسػػػػػابية كاال٨ترافػػػػػات ا١تعياريػػػػػة للمحػػػػػور األكؿ: كاقػػػػػع تسػػػػػويق البحػػػػػوث ا١تتوعػػػػػط ِٗ
 العلمية.

ٗٗ 

ا١تتوعػػػطات اٟتسػػػابية كاال٨ترافػػػات ا١تعياريػػػة كالػػػوزف النسػػػيب لللمحػػػور الثػػػاين: معوقػػػات  َّ
 تسويق البحوث العلمية.

َُِ 

ت التنظيميػػػة( ا١تتوعػػطات اٟتسػػػابية كاال٨ترافػػػات ا١تعياريػػػة للمحػػور الثالػػػث )بعػػػد اآلليػػػا ُّ
 مرتبة تنازليا حسب متوعطاهتا اٟتسابية.

َُٔ 

ا١تتوعػػػطات اٟتسػػػػابية كاال٨ترافػػػػات ا١تعياريػػػػة للمحػػػػور الثالػػػػث )بعػػػػد اآلليػػػػات البشػػػػرية(  ِّ
 مرتبة تنازليا حسب متوعطاهتا اٟتسابية.

َُٗ 

ة( مرتبػة ا١تتوعطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية للمحػور الثالػث )بعػد اآلليػات التقنيػ ّّ
 تنازليا حسب متوعطاهتا اٟتسابية.

ُُِ 

 ُُٓ . النوع)ت( العتجاابت أفراد عينة البحث تبعان ١تتغَت  اختبار ّْ

 ُُٔ )ت( العتجاابت أفراد عينة الدراعة تبعان ١تتغَت التخصص. اختبار ّٓ

الرتبػػػػػة  ا١تتوعػػػػطات اٟتسػػػػػابية كاال٨ترافػػػػػات ا١تعياريػػػػػة جملػػػػػاالت أداة البحػػػػػث تبعػػػػػا ١تتغػػػػػَت ّٔ
 العلمية.

ُُٕ 

 ُُٖ ٖتليل التباين األحادم العتجاابت أفراد عينة الدراعة تبعا ١تتغَت الرتبة العلمية. ّٕ

 ُُٖ اختبار شيفيو للمقارانت البعدية تبعان ١تتغَت الرتبة العلمية. ّٖ

 
 
 
 
 

 ح

 



 ط  

 قائمة األشكال
 الصفحة الشكل م

 ُِ تصنيفات ا١تعرفة. ُ

 ُٖ (.ُ) ا١تعرفة تسلسل عمليات إدارة ِ

 ُٖ (.ِ) تسلسل عمليات إدارة ا١تعرفة ّ

 ُٖ (.ّ) تسلسل عمليات إدارة ا١تعرفة ْ

 ِٗ .النوعالنسبة ا١تئوية لوصف عينة أعضاء ىيئة التدريس ِف ضوء متغَت  ٓ
 ّٗ النسبة ا١تئوية لوصف عينة أعضاء ىيئة التدريس ِف ضوء متغَت التخصص. ٔ
 ْٗ عينة أعضاء ىيئة التدريس ِف ضوء متغَت الرتبة العلمية.النسبة ا١تئوية لوصف  ٕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ط

 



 ي  

 قائمة ادلالحق

 الصفحة ادللحـق م

 ُّٗ اكَّمُت. أبٝتاء بياف ُ

 ُُْ االعتبانة ِف صورهتا النهائية ِ

 ُْٗ ا١تخاطبات الرٝتية. ّ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ي
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 مدخل إىل البحث
 مقدمة البحث:

ٯتر العادل بتغَتات متسارعة ِف ٣تاؿ تقنية ا١تعلومات كاالتصاالت، كأصبحت كعيلة كأداة ال ٯتكن 
التنافسية كمعيار للتقدـ كاالزدىار. كال ٯتكن االعتجابة االعتغناء عنها ِف ظل عادل مفتوح يعتمد على القدرة 

٢تذه التغَتات أبعاليب تقليدية، كإ٪تا من خبلؿ رؤل كأىداؼ كإعًتاتيجيات ٥تتلفة نوعا ككما، معتمدة على 
فكر متجدد، كموجو ٨تو مرتكزات االقتصاد اٞتديد ا١تعركؼ ابقتصاد ا١تعرفة، كالذم يقـو على تقنية 

 لبحث العلمي، كالعنصر البشرم القادر على ٖتليل اٟتاضر كالتفاعل مع ىذه التغَتات.ا١تعلومات، كا
كيتميز اقتصاد ا١تعرفة ابعتماد النمو فيو على ا١تعرفة، ابلتارل التحوؿ إذل ما يعرؼ ٔتجتمع ا١تعرفة، كال 

(، حيث ٖ، ص. َُِّٯتكن التحوؿ إليو دكف التحوؿ إذل اقتصاد ا١تعرفة. )كزارة االقتصاد كالتخطيط، 
يعد ٣تتمع ا١تعرفة كاقتصاد ا١تعرفة مدخبلف متكامبلف، كاٟتديث عن أحد٫تا مرتبط ابآلخر، فمجتمع ا١تعرفة 
قائم على اقتصاد ا١تعرفة، كاقتصاد ا١تعرفة يسعى إذل ٖتقيق ٣تتمع ا١تعرفة، مستندا على البحث كاالبتكار 

ا١تعرفة ِف تطوير منظومة التعليم من خبلؿ  (. كيسهم اقتصادُٗٗٓ، ص. ََُِكالتطوير. )الشايع، 
 (.ُٕٓ، ص. َُِْاالعتثمار األمثل لرأس ا١تاؿ البشرم ِف بيئة توظف البحث العلمي. )أبو شنب، 

كيبدك االىتماـ كاضحا ِف توجو اٞتامعات ٨تو ٣تتمع ا١تعرفة كاقتصادىا، كما كرد ِف رؤية ا٠تطة   
اإلعًتاتيجية للجامعات السعودية كاليت تنص بشكل مباشر أك  اإلعًتاتيجية آفاؽ، كِف رؤل معظم ا٠تطط

(. كاٞتامعة ٤ترؾ النجاح ٖ، ص. َُِٓغَت مباشر ِف اإلعهاـ ِف بناء ٣تتمع ا١تعرفة كاقتصادىا. )صائغ، 
ا١تعرِف ِف اقتصاد ا١تعرفة، حيث تنتج رأس ا١تاؿ البشرم ا١تتعلم كا١تدرب، كا١تختصُت ِف ٣تاؿ تقنية 

كالعلماء كا١تهندعُت، كٖتقق براءات االخًتاع كحقوؽ ا١تلكية الفكرية، كالتطور ا١تهٍت كاإلدارم، ا١تعلومات، 
أصبح دكرىا من األدكار كIqbal, Rasli, & Heng, 2011,p. 29). ) .ككافة األنشطة الرايدية كاالبتكارية

ياعية كاالقتصادية، حيث ا١تهمة ليس ِف األكعاط األكادٯتية كالًتبوية فحسب، بل حىت ِف األكعاط الس
٘تثل مركز إعهاـ حضارم كمصدر للمعرفة كا٠تربات العلمية كالبحثية؛ لذا يقع عليها مهمة التفاعل مع 
اجملتمع كٖتديد متطلباتو، كِف ا١تقابل يقـو اجملتمع ْتماية اٞتامعات كاعتقرارىا كتقدمي العوف ٢تا، إذ الكجود 

للمجتمعات ا١تتطورة من دكف اٞتامعات. ) ا١تعمارم كعبد العزيز، للجامعات من دكف اجملتمعات كال كجود 
 (. ِْٔ، ص. َُِْ

كما أف اٞتامعة مؤعسة منتجة تعمل على زايدة رصيد ا١تعرفة كاالعتفادة من الًتاث العلمي كاإلنتاج 
 زايدة الفكرم؛ من أجل تنمية الثركة البشرية كرفع كفاءهتا اإلنتاجية كبناء ٣تتمع ا١تعرفة. كتسعى إذل

إنتاجيتها، كهتيئة فرص النمو االقتصادم داخلها من خبلؿ العمل ِف مشاريع ْتثية إنتاجية، كا١تشاركة ِف 
على اجملتمع، كتكوين عبلقات متبادلة مع ا١تؤعسات ا١تختلفة، كذلك تعد مؤعسة  حالتطوير التقٍت كاالنفتا 
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يعٍت ذلك أهنا شركة ٕتارية بل ٢تا أىداؼ كمهاـ لتسويق ا١تعارؼ كالربامج كاألْتاث ا١ترتبطة ابلسوؽ. كال 
-ٖٗب، ص ص. َُِْتسعى إذل ٖتقيقها كذلك ِف التعليم كالبحث العلمي كخدمة اجملتمع. )ا٠تليفة، 

(؛ لذلك ٖتتاج خدمات اٞتامعة إذل تسويق، خاصة أف أكرب ا١تنظمات العا١تية أكلت الكثَت من َُّ
 ( . َُْ، ص. َُِٓزقام، )ق أىدافها الرْتية كغَت الرْتية. األ٫تية للتسويق؛ ألنو يسمح ٢تا بتحقي

كالتسويق فلسفة إدارية ٘تكن من إ٬تاد عبلقات تواصل بُت اٞتامعة كا١تؤعسات اإلنتاجية كا٠تدمية ِف 
اجملتمع، من خبلؿ ما يقدمو كل طرؼ لآلخر، كيعد اعتجابة ٟتاجة اجملتمع من ا٠تدمات اٞتامعية كمنها 

. كيرتبط تسويق البحوث العلمية اب١تستفيدين منها، ْتيث يركز على إشباع حاجاهتم البحوث العلمية
كرغباهتم ِف اٞتهات اٟتكومية كا٠تاصة، كيبدأ قبل إنتاج البحوث كٯتتد إذل ما بعد االعتفادة منها، ٦تا 
يسهم ِف تطوير كٖتسُت خدمات البحوث العلمية كتعظيم العائد االقتصادم كاالجتماعي منها. 

 ( .ّٔ-ّْ، ص ص. َُِْ)القحطاين، 
كيعد تسويق البحوث العلمية من آليات تنفيذ الشراكة اجملتمعية مع اٞتهات اٟتكومية كالقطاع ا٠تاص. 

(. كمن أشكا٢تا: البحوث ا١تدعومة كالبحوث التعاقدية، كا٠تدمات االعتشارية، ُٔ، ص. َُِٓ)صائغ، 
كالتربعات ا١تخصصة العتحداث كراعي البحث.  كالتضامن، كالًتخيص، كأتعيس الشركات، كا١تنح

( من نظاـ ٣تلس التعليم العارل على أنو" من ا١تمكن ْٓ(. كقد نصت ا١تادة )ُٗ، ص. َُُِ)خضر، 
أف تتكوف إيرادات اٞتامعة من األمواؿ اليت يتم اٟتصوؿ عليها نتيجة القياـ أبْتاث أك دراعات أك خدمات 

بدراعات أك خدمات علمية ٞتهة ععودية مقابل مبالغ مادية، كتدرج لآلخرين، كما أف للجامعة القياـ 
عائدات ىذه الدراعات كا٠تدمات ِف حساب مستقل تصرؼ ِف األغراض اليت ٭تددىا كيضع قواعدىا 

 (.ٓٗ، ص. ٣ََِٕتلس التعليم العارل". )٣تلس التعليم العارل، 
تاععة حيث كانت الرؤية: " تعليم جامعي ك٭تقق ذلك الرؤية ا١تستقبلية للجامعات ِف خطة التنمية ال

ينافس على الرايدة، كيسهم ِف بناء اجملتمع ا١تعرِف، كيليب متطلبات التنمية االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية". 
كقد جاء من أىدافها دعم البحث العلمي كتعزيزه كزايدة اإلعهاـ ِف إنتاج ا١تعرفة. )كزارة االقتصاد 

( كاليت تعتمد على ثبلثة ٤تاكر ََِّ(. كما يتفق مع ما جاء ِف رؤية )ّٖٔ، ص. ََُِكالتخطيط، 
كىي اجملتمع اٟتيوم، كاالقتصاد ا١تزدىر، كالوطن الطموح، كتتكامل ىذه ااكر كتتسق مع بعضها ِف عبيل 

د مزدىر ٖتقيق أىداؼ كمرتكزات الرؤية. حيث تبدأ الرؤية من اجملتمع كتنتهي إليو، كِف اور الثاين اقتصا
يركز على توفَت الفرص للجميع، عرب بناء منظومة تعليمية مرتبطة ابحتياجات عوؽ العمل، مع تطوير 
األدكات االعتثمارية، كرفع جودة ا٠تدمات كالتنمية االقتصادية، ابلتارل الوصوؿ إذل كطن طموح إبنتاجو 

شفافية كا١تساءلة، كتشجيع ثقافة األداء كمنجزاتو، من خبلؿ الًتكيز على القطاع العاـ، كتعزيز الكفاءة كال
 (.ُّ، ص. َُِٔ، ََِّلتمكُت ا١توارد كالطاقات البشرية. )رؤية 
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 مشكلة البحث:
على الرغم من التقدـ الكبَت الذم شهدتو ا١تملكة العربية السعودية ِف ٣تاؿ العلـو كالتقنية كاالبتكار، 

اليزاؿ دكف  -(KEIأحد ركائز مؤشر اقتصاد ا١تعرفة العا١تي)-إال أف التقومي العاـ ١تنظومة االبتكار السعودية
ـ الصادر عن  َُِِمستول الطموحات. فقد حلت ا١تملكة العربية السعودية ِف مؤشر االبتكار العا١تي

( من بُت ْٖ، ِف ا١ترتبة )-ا١تنظمة العا١تية ٟتماية حقوؽ ا١تلكية الفكرية كاالنسياد-كل من منظمة الويبو 
ـ من ذات ا١تؤشر؛ كيعود ََُِ( ِف إصدار عاـْٓلها ا١تؤشر، بعد أف كانت ِف ا١ترتبة )( دكلة مشُُْ)

ذلك إذل عدـ كفاية القدرات البحثية للجامعات كا١تختربات العامة اب١تقارنة مع الدكؿ ا١تتقدمة، كالفجوة 
 (.ٕٓ ، ص.َُِّالواععة بُت إنتاج ا١تعرفة كآليات اعتثمارىا. )كزارة االقتصاد كالتخطيط، 

( أف اٞتامعات هتتم ابٞتوانب التعليمية أكثر من اىتمامها ٔتشكبلت اجملتمع، َُُِكيرل خضر )
كتركز على اعتقطاب أعضاء ىيئة تدريس أكفاء بشكل يفوؽ تركيزىا على اعتقطاب خرباء كمستشارين 

قتصار نشاط (، كقد أدل اِِقادرين على ٖتويل البحوث كالدراعات النظرية إذل كاقع تطبيقي. )ص. 
اٞتامعة على اٞتانب التعليمي كالبحث العلمي إذل خلق فجوة بُت رعالتها ِف خدمة اجملتمع كطاقتها 
ا١تعرفية غَت ا١تستثمرة، ٦تا يعطل جانبا أعاعيا من مواردىا االقتصادية ا١تتاحة ِف ٖتقيق مصادر ٘تويلية 

اعتثمارية ٣تزية للجامعة كتطوير كتنمية ا١تشاريع إضافية كمتنوعة تسهم ِف تغطية العجز ا١تارل كٖتقيق عوائد 
( . كما ٖٗأ، ص. َُِْاالقتصادية كالتنمية االجتماعية كجزء أعاعي من رعالتها اٞتامعية. )ا٠تليفة، 

أدل ارتفاع تكاليف التعليم العارل بشكل مطرد إذل ظهور حالة من عدـ الثبات ِف اإلنفاؽ كظهور فجوات 
ي كما ٖتتاجو اٞتامعات من أمواؿ لتنفيذ برا٣تها التعليمية كالبحثية كدعم رعالتها كاععة بُت الدعم اٟتكوم

 ( .Abdalgalel, 2011, p. 2ِف اجملتمع. )
كتسهم مراكز البحوث العلمية ِف اٞتامعات ِف إثراء ا١تعرفة كحل ا١تشكبلت التنموية كاالجتماعية 

أف ىناؾ بعض التحدايت اليت تواجهها كمنها ضعف كاالقتصادية؛ كذلك هبدؼ تطوير اجملتمع الي، إال 
( َُُِ(، كأشارت دراعة عادل كالرفاعي )َُُ، ص. َُُِتفعيل نتائج البحوث العلمية. )كعكي،  

إذل أف ا١تعوقات اليت ٖتد من االعتفادة من ٥ترجات الرعائل العلمية على التوارل ىي: ا١تعوقات ا١تادية، 
قات ا٠تاصة بطبيعة األْتاث، كٔتخرجات األْتاث، كابٞتهات ا١تستفيدة كالتنظيمية، كاإلدارية، كا١تعو 

(. كذلك دراعة قطب كا٠تورل ُُٖٓكإتاىها ٨تو البحث العلمي، كا١تعوقات ا٠تاصة ابلوعي. )ص. 
( اليت أشارت إذل أنو من معوقات البحث العلمي ِف اٞتامعات السعودية عدـ كجود تسويق َُُِ)

 ن ىنا جاء ىذا البحث ليجيب عن السؤاؿ الرئيس التارل:(. م١ِٖٕتخرجاتو. )ص. 
 أسئلة البحث:

 كيف ٯتكن تسويق البحوث العلمية ِف اٞتامعات السعودية من منظور اقتصاد ا١تعرفة؟
 كتفرع منو األعئلة التالية:
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 ما كاقع تسويق البحوث العلمية ّتامعة ا١تلك خالد من كجهة نظر أفراد عينة البحث؟ .ُ
 اليت تواجو تسويق البحوث العلمية ّتامعة ا١تلك خالد من كجهة نظر أفراد عينة البحث؟ما ا١تعوقات  .ِ
ما آليات تطوير تسويق البحوث العلمية ّتامعة ا١تلك خالد من منظور اقتصاد ا١تعرفة من كجهة نظر  .ّ

 أفراد عينة البحث؟

ل الداللة ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية ِف اعتجاابت أفراد عينة البحث عند مستو  .ْ
(.0.0≥α تسويق البحوث العلمية ّتامعة ا١تلك خالد تعزل )( حوؿ )كاقع، كمعوقات، كآليات

 ، كالتخصص، كالرتبة العلمية(؟النوعللمتغَتات )

ما اإلجراءات ا١تقًتحة اليت تسهم ِف تسويق البحوث العلمية ّتامعة ا١تلك خالد من منظور اقتصاد  .ٓ
 ا١تعرفة؟

 أىداف البحث:
 ث إذل:ىدؼ البح

 تعرؼ كاقع تسويق البحوث العلمية ّتامعة ا١تلك خالد. .ُ
 كشف ا١تعوقات اليت تواجو تسويق البحوث العلمية ّتامعة ا١تلك خالد. .ِ
 ٖتديد متطلبات اقتصاد ا١تعرفة لتسويق البحوث العلمية ّتامعة ا١تلك خالد. .ّ
 ا١تعرفة. تعرؼ آليات تسويق البحوث العلمية ّتامعة ا١تلك خالد من منظور اقتصاد .ْ
كضع ٣تموعة من اإلجراءات ا١تقًتحة اليت تسهم ِف تسويق البحوث العلمية ابٞتامعات السعودية من  .ٓ

 منظور اقتصاد ا١تعرفة.

 أمهية البحث:
برزت أ٫تية البحث من أ٫تية ا١توضوع الذم تناكلو، كاألىداؼ اليت ععى إذل ٖتقيقها، كٯتكن ٖتديد 

 لي:أ٫تيتو النظرية كالتطبيقية فيما ي
تناكؿ مدخبل حيواي كىو اقتصاد ا١تعرفة، حيث أنو اقتصاد جديد لو أعسو كمبادئو اليت تتمحور حوؿ  .ُ

 ا١تعرفة كإنتاجها كتوليدىا كتطبيقها.
ٯتكن أف تسهم نتائج البحث ِف ٖتسُت جودة كنوعية البحوث العلمية، كالتغلب على أبرز مشكبلت  .ِ

 شكبلت اجملتمع.البحث العلمي، كا١تتمثلة بضعف اعتجابتو ١ت
توجيو اىتماـ الباحثُت ٨تو تسويق البحوث العلمية؛ ابعتباره شكبل من أشكاؿ الشراكة اجملتمعية،  .ّ

 ععيا لتحقيق كظائف اٞتامعة ِف التعليم كالبحث العلمي كخدمة اجملتمع.
 قد تسهم نتائج البحث ِف إنشاء إدارة تسويقية تتيح للباحثُت عملية التحسُت ا١تستمر للبحوث .ْ

 العلمية، كاعتثمارىا ٔتا يعود ابلفائدة التطبيقية للبحوث العلمية، كمن الناحية ا١تادية للجامعة.
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من ا١تمكن أف تؤدم نتائج البحث إذل تطوير األدكات العلمية كالتقنية اليت تستخدمها اٞتامعات  .ٓ
شبكات؛ لسهولة الوصوؿ كا١تراكز البحثية؛ لتحقيق ميزة تنافسية من خبلؿ االعتخداـ ا١تكثف للتقنية كال

إذل قواعد ا١تعلومات كابلتارل تسويق البحوث العلمية من مرحلة ما قبل اإلنتاج كحىت انتهاء البحث كتطبيق 
 نتائجو.

قد يفيد ِف مساعدة أعضاء ىيئة التدريس ِف إنتاج ْتوث تطبيقية، من خبلؿ إجراء ْتوث تسويقية  .ٔ
ة إلجراء دراعات ٖتليلية الحتياجات السوؽ قبل البدء منظمة تتيح ٢تم التواصل مع اٞتهات ا١تستفيد

 .بعملية البحث العلمي
قد تفيد نتائج البحث أصحاب القرار من قيادات البحث العلمي ّتامعة ا١تلك خالد، إبمدادىم  .ٕ

ٔتعلومات عن كاقع تسويق البحوث العلمية ِف اٞتامعة، كابلتارل الكشف عن مواطن الضعف كالقوة 
 رص، كٖتليلها على ٨تو يتيح للجامعة تسويق البحوث العلمية.كالتحدايت كالف
  حدود البحث:

 احلدود ادلوضوعية:
كالًتكيج،  تعرؼ كاقع تسويق البحوث العلمية ّتامعة ا١تلك خالد كفق ا١تزيج التسويقي )ا١تنتج، كالتسعَت،

اآلليات )التنظيمية، كالتوزيع(. كالكشف عن معوقاتو كآليات تسويقو من منظور اقتصاد ا١تعرفة حسب 
 كالبشرية، كالتقنية(. 

 احلدود ادلكانية:
 الكليات النظرية كالعلمية ّتامعة ا١تلك خالد أبهبا كٜتيس مشيط.

 احلدود الزمانية:
 ق.ُّْٕ-ُّْٔطبقت أداة البحث ِف الفصل الدراعي الثاين لعاـ 

 احلدود البشرية:
 ذكور كإانث( ّتامعة ا١تلك خالد أبهبا كٜتيس مشيط.أعضاء ىيئة التدريس ابلكليات النظرية كالعلمية )

 مصطلحات البحث:
 تناكؿ البحث مصطلحات عديدة، كمنها:

  (:Marketing.التسويق )8

يعرؼ أبنو: "النشاط ا٠تاص بتسعَت كتركيج كتوزيع السلع كا٠تدمات كاألفكار اليت تسعى إذل إشباع 
 (.ُٖص. ، َُِّرغبات األفراد كا١تنشآت" . )عبد اٟتميد، 

 (:Commercialization of  Scientific Research).تسويق البحوث العلمية 2

يعرؼ تسويق البحوث العلمية أبنو: "نقل كنشر نتائج ْتوث اٞتامعات السعودية من معرفة كتقنية 
بصورة فعالة إذل اجملتمع الي، من خبلؿ اعتشعار متطلبات كاحتياجات مؤعسات اجملتمع من ا٠تدمات 



7 

لبحثية، كطرحها كفق رؤية اعتثمارية مبنية على التنسيق كالتكامل بداية من مرحلة إنتاج البحث العلمي، ا
 (. ُّص. ، َُِْ)القحطاين، ف كالتوزيع حىت ٖتديد السعر" . مث اإلعبل

عملية اعتثمار البحوث العلمية اليت ٬تريها أعضاء ىيئة التدريس  ويعرف إجرائيا يف ىذا البحث أبنو:
امعة ا١تلك خالد كنقلها إذل اجملتمع، عواء كانت ْتوث نظرية أك تطبيقية، من خبلؿ ٖتديد احتياجات ّت

اٞتهات ا١تستفيدة من القطاعات اٟتكومية كا٠تاصة، مث تنفيذ البحث كتطبيق نتائجو، كاعتثمارىا، كفق 
 ا١تزيج التسويقي) ا١تنتج، كالتسعَت، كالًتكيج، كالتوزيع( .

 (:Knowledge Economy)فة .اقتصاد ادلعر 9

يعرؼ اقتصاد ا١تعرفة أبنو: " االقتصاد الذم ٖتقق فيو ا١تعرفة اٞتزء األعظم من القيمة ا١تضافة، كتكوف 
كيعتمد على توافر التقنية كاالتصاالت كاالبتكار، كاعتخداـ الرأس ، ا١تعرفة ارؾ الرئيس للنمو االقتصادم

مي؛ من أجل ٖتقيق التنمية االقتصادية كاالجتماعية. كىذا يعٍت البشرم كرأس ماؿ، كتوظيف البحث العل
أف ا١تعرفة تشكل مكوان أعاعيا ِف العملية اإلنتاجية كما ِف التسويق. كأف النمو يزداد ابزدايد ىذا ا١تكوف". 

أبنو: "االقتصاد  (OECD(. كتعرفو منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية)ْٖ، ص. َُُِ)عبد اٟتميد، 
 بشكل مباشر على إنتاج كنشر كاعتخداـ ا١تعارؼ كا١تعلومات ِف األنشطة اإلنتاجية كا٠تدمية ا١تبٍت

( أبنَّوي: َُِّ(. كعرَّفو ٫ٍتشىرم )َُِٔ، OECDا١تختلفة" . )منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية
مركزا على ا١توجودات "االقتصاد الذم أصبحت فيو ا١تعرفة بؤرة العمل ك٤تركا لئلنتاج، كأصبح االعتثمار فيو 

 (. ُٖٔا١تعرفية بدال من ا١توجودات ا١تادية". )ص. 
ذلك النوع من االقتصاد الذم يستثمر ِف ا١تعرفة، كاليت تتمثل ِف ويعرف إجرائيا يف ىذا البحث أبنو: 

ما البحث العلمي من حيث توليد ا١تعرفة كنشرىا كتطبيقها مث تسويقها كاعتثمارىا كاالعتفادة منها أبقصى 
ٯتكن، كما يعظم من شأف رأس ا١تاؿ البشرم ا١تتعلم كا١تدرب، كالبنية التحتية من تقنية ا١تعلومات 

 كاالتصاالت.
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري للبحث

 .ادلبحث األول: اقتصاد ادلعرفة
 .ا١تقدمة

 مفهـو ا١تعرفة. -ُ
 تصنيفات ا١تعرفة. -ِ
 ٣تتمع ا١تعرفة. -ّ
 ٣تتمع ا١تعرفة.متطلبات كمؤشرات  -ْ
 ٣تتمع ا١تعرفة كالتعليم اٞتامعي. -ٓ
 التحوؿ ٨تو ٣تتمع ا١تعرفة. -ٔ
 اإلعًتاتيجية الوطنية للتحوؿ ٨تو ٣تتمع ا١تعرفة ِف ا١تملكة العربية السعودية. -ٕ
 إدارة ا١تعرفة. -ٖ
 عمليات كأنظمة إدارة ا١تعرفة. -ٗ

 اقتصاد ا١تعرفة. -َُ
 .اقتصاد ا١تعرفة ِف اإلعبلـ -ُُ
 أ٫تية اقتصاد ا١تعرفة. -ُِ
 خصائص اقتصاد ا١تعرفة. -ُّ
 متطلبات كمؤشر اقتصاد ا١تعرفة. -ُْ
 كاقع اٞتامعات السعودية من منظور اقتصاد ا١تعرفة. -ُٓ
 ٪توذج أجنيب ِف اقتصاد ا١تعرفة )دكلة فنلندا(. -ُٔ

 .ادلبحث الثاين: تسويق البحوث العلمية
 ا١تقدمة.  

 العلمي.اٞتامعات كالبحث  -ُ
 اٞتامعات السعودية كالتصنيفات العا١تية. -ِ
 التسويق. -ّ
 تسويق البحوث العلمية. -ْ
 أ٫تية تسويق البحوث العلمية. -ٓ
 كظائف التسويق. -ٔ
 مستوايت األداء التسويقي. -ٕ
 عوامل ٧تاح تسويق البحوث العلمية. -ٖ
 إدارة التسويق. -ٗ

 التسويق اإللكًتكين. -َُ
 وث العلمية من منظور اقتصاد ا١تعرفة.تسويق البح -ُُ
 معوقات تسويق البحوث العلمية. -ُِ
 ٪تاذج تسويق البحوث العلمية ِف اٞتامعات السعودية. -ُّ
 ٪تاذج أجنبية ِف تسويق البحوث العلمية. -ُْ

 .ادلبحث الثالث: اقتصاد ادلعرفة وتسويق البحوث العلمية جبامعة ادللك خالد
 .ا١تقدمة   
 ١تلك خالد كالتصنيفات العا١تية.جامعة ا-ُ
 دكر جامعة ا١تلك خالد ِف تسويق البحوث العلمية من منظور اقتصاد ا١تعرفة. -ِ
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 ادلبحث األول
 اقتصاد ادلعرفة

 
 .ادلقدمة

 مفهوم ادلعرفة. -8

 تصنيفات ادلعرفة. -2

 رلتمع ادلعرفة. -9

 متطلبات ومؤشرات رلتمع ادلعرفة. -4

 ليم اجلامعي.رلتمع ادلعرفة والتع -5

 التحول حنو رلتمع ادلعرفة. -6
 اإلسًتاتيجية الوطنية للتحول حنو رلتمع ادلعرفة يف ادلملكة العربية السعودية. -7

 إدارة ادلعرفة. -8

 عمليات وأنظمة إدارة ادلعرفة. -9
 اقتصاد ادلعرفة. -88

 اقتصاد ادلعرفة يف اإلسالم. -88
 أمهية اقتصاد ادلعرفة. -82

 اقتصاد ادلعرفة. خصائص -89

 متطلبات ومؤشر اقتصاد ادلعرفة. -84

 واقع اجلامعات السعودية من منظور اقتصاد ادلعرفة. -85

 منوذج أجنيب يف اقتصاد ادلعرفة )دولة فنلندا(. -86
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 اقتصاد ادلعرفة
  ادلقدمة:

مو االقتصادم، كيتجو يشهد العادل ازدايدا لدكر ا١تعرفة ِف االقتصاد، فقد أصبحت ٤ترؾ اإلنتاج كالن
، ص. ََِٖالعادل ٨تو اقتصاد ا١تعرفة الذم تزداد فيو نسبة القيمة ا١تضافة ا١تعرفية بشكل كبَت. )الربيعي، 

ُُٓ.) 
ك٣تتمع ا١تعرفة كاقتصاد ا١تعرفة مدخبلف متكامبلف، فاقتصاد ا١تعرفة يسعى إذل ٖتقيق ٣تتمع ا١تعرفة، 

فة. كما أنو من متطلبات الوصوؿ إذل اقتصاد ا١تعرفة. كالبحث العلمي ك٣تتمع ا١تعرفة قائم على اقتصاد ا١تعر 
ىو البوابة الرئيسة للدخوؿ إذل ٣تتمع ا١تعرفة كابلتارل إذل اقتصادىا، كما أف ا١تعرفة ىي اصلة النهائية 

ة. للبحث العلمي، كقد أصبحت عمليات التنمية ِف الدكؿ ا١تتقدمة تدكر حوؿ مفهـو إقامة ٣تتمع ا١تعرف
الكامنة ِف عقوؿ البشر دكرا رئيسا ِف االقتصاد  البنية ا١تعرفيةكتؤدم  (.ُٖٗٓ، ص. ََُِ)الشايع، 

ا١تعرِف، كالذم يدكر حوؿ اٟتصوؿ على ا١تعرفة كا١تشاركة فيها كاعتخدامها كتوظيفها كابتكارىا، من خبلؿ 
كىذه ا١تعرفة ٖتتاج إذل إدارهتا ْتيث اإلفادة من العقل البشرم كالتطبيقات التقنية كتوظيف البحث العلمي، 

 تكوف مفيدة كجاىزة للتطبيق. 
كما تسهم إدارة ا١تعرفة ِف التأطَت القتصاد ا١تعرفة، كِف جعل ا١تنظمة متبلئمة مع متطلباتو، كتساعد 

كتكوين قول ، على انسيابية عمليات ا١تنظمة كتطوير كفاءهتا، كتعزيز اإلبداعات ِف ا١تنتجات كا٠تدمات
صادية جديدة تدفع إذل االبتكار كالتحسُت الدائم ا١تستمر القائم على إ٬تاد منتجات جديدة، كنظم اقت

إنتاج، كنظم تسويق معرفية كابتكارية، ككوادر بشرية خبَتة ِف ٣تاؿ ا١تعرفة، ك٣تاالت عمل جديدة، ابلتارل 
، ص. َُِْياف، ؛ علُِٓ، ص. ٧َُِْتاح ا١تنظمة ِف الوصوؿ إذل اقتصاد ا١تعرفة. )شطييب، 

َُْ .) 
كتشارؾ اٞتامعات أبنشطة ٥تتلفة ٖتقق ٪تو كازدىار اجملتمع، كٖترص على االبتكار الذم يعد العامل 
الرئيس للتطور كاالقتصادم. حيث تنتج اٞتامعات القول العاملة كا١تاىرة كا١تدربة، كما تنتج البحوث 

منظمة فردية ٟتل أم مشكلة. لذلك فهي تطور من التطبيقية، ك٘تتلك ا٠تربة ا١تهنية اليت ال٘تتلكها أم 
التفاعبلت االجتماعية لتعزيز كتشجيع خدمة اجملتمع، كاالعتفادة من خدماهتا كإمكاانهتا، كمن ذلك 

 (.Iqbal,et al., 2011, p.28) تسويق البحوث العلمية.
ف الكرمي، كأىم تصنيفاهتا، كعيتم من خبلؿ ىذا ا١تبحث التطرؽ إذل ا١تعرفة، كمفهومها، كا١تعرفة ِف القرآ

كخصائصها، ابتداء من ٣تتمع ا١تعرفة، مث إدارة ا١تعرفة مث اقتصاد ا١تعرفة. من حيث ا١تفاىيم كا٠تصائص 
كأ٫تيتها كدكرىا ِف اٞتامعات، كالعبلقات فيما بينها، مع ذكر جهود ا١تملكة العربية السعودية ِف التحوؿ 

، كإبراز بعض KEI)تطلبات اقتصاد ا١تعرفة، كذلك مؤشرىا العا١تي )٨تو ٣تتمع ا١تعرفة، كبياف مؤشراتو، كم
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، كذلك على النحو ٪توذج أجنيبالنماذج الية ِف ا١تملكة العربية السعودية كجهودىا ِف اقتصاد ا١تعرفة، ك 
 التارل:

 (:Knowledgeمفهوم ادلعرفة ) -8
اليت ٯتتلكها الفرد أك ا١تنظمة". )حجازم،  اٟتقائق كالبياانت كا١تعلوماتعرفة كمنها: "تعددت مفاىيم ا١ت

(. كتتخذ ا١تعرفة التنظيمية أشكاال كتصنيفات متعددة. فيميز بعضهم بُت ا١تعرفة العملية َٓ، ص. َُِْ
كاليت يقصد هبا ا١تعرفة بكيفية األداء. كا١تعرفة النظرية كيقصد هبا اإلجابة عن عؤاؿ )١تاذا نعرؼ( كا١تعرفة 

هبا اإلجابة عن )ماذا نعرؼ(. )مركز الدراعات اإلعًتاتيجية ّتامعة ا١تلك عبدالعزيز،  عًتاتيجية كيقصدإلا
 (.ٓ، ص. َُِِ

 ادلعرفة:  تصنيفات -2
 Spender ):يوجد عدة تصنيفات للمعرفة، كأكثرىا شيوعا التصنيف الذم قدمو عبندر )

يات أك اٟتقائق، كىي ليست (: علسلة غَت مًتابطة من النقاط أك ٣تموعة من ا١تعطDataالبياانت ) -
ذات معٌت ِف حد ذاهتا كلكنو يستدؿ هبا ِف توثيق معلومة كأتكيد صحتها. مثل: بياانت ا١توظفُت 

 ا١تهن(.  -األرقاـ الوظيفية -)األٝتاء
٣تموعة البياانت اليت ٘تت معاٞتتها ْتيث أصبحت ذات معٌت، كمرتبطة  :(Informationا١تعلومات ) -

 ا١تعلومات ا١تادة ا٠تاـ للمعرفة.  بعضها ببعض. كتعد
 إدراؾ العبلقات بُت البياانت كا١تعلومات بعضها ببعض.  :(Knowledgeا١تعرفة ) -
تطبيق ا١تعرفة ا١تتمثلة ِف الرأم أك اٟتكم اإلنساين، كالذم يدكر حوؿ معايَت أك  :(Wisdomاٟتكمة ) -

 قيم معينة. كترتبط مع بعضها كالتارل:
 معٌت ِف حد ذاهتا.بياانت ليست ذات  .ُ

 أين(. -مىت -من -كالتعريف ) ماذا -ا١تعلومات كترتبط بكل من: الوصف .ِ

 كا١تنهج ) كيف(. -كاألعلوب -كا١تمارعة -ا١تعرفة كترتبط بكل من: التنظيم .ّ

كأصػػوؿ األشػػياء ) ١تػػاذا(. )عليػػاف،  -كالسػػلوؾ األخبلقػػي -كالتبصػػر -اٟتكمػػة كتػػرتبط بكػػل مػػن: ا١تبػػدأ .ْ
 ( .ٕٓ -ُٓ، ص ص. َُِْ

كما ِف الشكل التارل: )مركز الدراعات اإلعًتاتيجية ّتامعة ا١تلك عبدالعزيز،   أيضا تصنف ا١تعرفةك 
 (.ُِ -َِ، ص ص َُِِ
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 (: تصنيفات ادلعرفة8) شكل
 احثةمن إعداد الب

لمعرفػػة: ا١تعرفػػة الصػػر٭تة كا١تعرفػػة الضػػمنية، كا١تعرفػػة الكامنػػة: ابإلضػػافة إذل مػػا عػػبق ىنػػاؾ أربعػػة أصػػناؼ ل
كىي ا١تخزنة ِف عقػوؿ العػاملُت عليهػا، كٯتكػن الوصػوؿ إليهػا بشػكل غػَت مباشػر. كا١تعرفػة اجملهولػة: كالػيت يػتم 

 .(َُْ، ص. َُُِريب. )عبد اٟتميد، اكتشافها كابتكارىا من خبلؿ النشاط كالبحث كالتج
 ة خصائص ومنها:وتتسم ادلعرفة بعد

 ا١تعرفة متجددة دائمة النمو. -
 قادرة على ٗتطي ا١تسافات كاٟتدكد. -

 التصنيف الثاين التصنيف األكؿ

ا١تعرفة 
 الضمنية

ا١تعرفة 
 ةالصر٭ت

ا١تعرفة 
 اٞتوىرية

١تعرفة ا
 ا١تتقدمة

ىػػػػػػػي ا١تعرفػػػػػػػة العميقػػػػػػػة 
الػػػػػػػػيت أتصػػػػػػػػلت علػػػػػػػػى 
مسػػػػػػػػػػتول البلكاعػػػػػػػػػػي. 
كمن غَت السهل نقلهػا 
أك ٖتويلهػػػػػا لآلخػػػػػرين. 
بسػػػبب صػػػعوبة التعبػػػَت 
عنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كتوثيقهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
كتعليمهػػػػػػػػػػا كاعػػػػػػػػػػتفادة 

 اآلخرين منها.

 

ىػػػػػي ا١تعرفػػػػػة الػػػػػيت يػػػػػدركها 
الفػػرد جيػػػدا بطريقػػػة ٘تكنػػػو 
مػػػػػن توصػػػػػيلها لآلخػػػػػرين. 
كٯتكػػػػػػن العثػػػػػػور عليهػػػػػػا ِف  
كتاب أك بػرامج أك قواعػد 
بيػػػػػػػاانت. كٯتكػػػػػػػن التعبػػػػػػػَت 
عنهػػػػػا بسػػػػػهولة كتنظيمهػػػػػا 
 كتوثيقهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كتعليمهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 كاعتفادة اآلخرين منها.

 

ا١تعرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
الواجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
توظيفهػػػػا ِف 
٣تػػػػاؿ عمػػػػل 
ا١تؤعسػػػػػػػػػػػػػػة. 
كال ٘تثػل أم 
ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة 

 تنافسية.

نػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن 
ا١تعرفػػػػػػػػػػػػة ٘تيػػػػػػػػػػػػز 
مؤعسة ما عن 
منافسػػػيها. إمػػػػا 
ٔتعرفة أكثر من 
ا١تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافس أك 
بتطبيػػػػق ا١تعرفػػػػة 
بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور 

 .متعددة

ا١تعرفة 
 االبتكارية

ىػػػي ا١تعرفػػػة الػػػيت 
٘تكػػػػػن ا١تؤعسػػػػػة 
مػػػػػػػػن أف تكػػػػػػػػوف 
رائػػػػػػػػػدة. حيػػػػػػػػػث 

تغيَت تتيح فرصة 
الطػػػػػػػػػرؽ ا١تتبعػػػػػػػػػة 

 .ِف ٣تاؿ العمل
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 متواصلة ال تفٌت ابلتداكؿ.  -

 ذاتية فهي نتاج تفاعل اإلنساف. -

 الزكالية فقيمة ا١تعرفة كأ٫تيتها ليست اثبتة مع الزمن بل عرضة للتغيَت كالزكاؿ. -

؛ علياف، ِّٖ، ص. َُُِ عقل اإلنساف. )عبداٟتميد، الطبيعة ا١تضمرة فهي تتولد كٗتتزف ِف -
: التارل ِف البحث الًتتيب احثةالب ت(. كقد تناكلَِْ، ص. َُِْ؛ شطييب، ََُ، ص. َُِْ

 ٣تتمع ا١تعرفة، مث إدارة ا١تعرفة، مث اقتصاد ا١تعرفة: 
 (: Knowledge Societyرلتمع ادلعرفة ) -9

ماعيا كاقتصاداي كاضحا ٨تو ٣تتمع ا١تعرفة؛ حيث يولد ىذا شهدت معظم دكؿ العادل مؤخرا ٖتوال اجت
اجملتمع ا١تعرفة كينشرىا كيستثمرىا لتحسُت مستول ا١تعيشة كنوعية اٟتياة ١تواطنيو بشكل مستداـ. )كزارة 

(. كقد عا٫تت التقنية ِف نقل ا١تعرفة كنشرىا كمعاٞتتها كتوليد ٖ، ص. َُِّاالقتصاد كالتخطيط، 
(، كعرفو اليونسكو أبنو ُِٖ، ص. َُِٓا أدل إذل إ٬تاد ٣تتمع ا١تعرفة. )يونس، معارؼ جديدة، ٦ت

"اجملتمع الذم تقـو فيو عمليات النمو كالتطور كاالبتكار على االعتعماؿ األمثل للمعلومات كتقنية 
(، كيعرؼ أبنو " اجملتمع الذم يوجد ا١تعرفة كينشرىا ِّ، ص. َُُِا١تعلومات كاالتصاؿ". )أٛتد، 

ستثمرىا من أجل ازدىار ا١تواطن كرفاىيتو، أم ٖتسُت نوعية اٟتياة كرفع مستول ا١تعيشة". )كزارة كي
 (.َٔأ، ص.  َُِْاالقتصاد كالتخطيط، 
اجملتمع الذم ينتج عن كعي ٚتاعي جديد، قادر على إنتاج ا١تعرفة كتداك٢تا كنشرىا،  كما يعرؼ أبنو "

تدفق فيو ا١تعرفة بسهولة كيسر، كينظر إذل ا١تعرفة على أهنا قوة، ك٭تسن توظيفها ِف ٚتيع مناحي اٟتياة، كت
كيعترب اإلنساف رأس ا١تاؿ األعاعي لو. كىو ٣تتمع يفكر كيبدع من أجل رقي أفراده". )رزيق كاٟتمداف، 

 (. ٖ، ص. َُِّ
 متطلبات ومؤشرات رلتمع ادلعرفة: -4

، مع القدرة على التعامل مع ىذه التقنية بكفاءة، يتطلب ٣تتمع ا١تعرفة بنية ٖتتية من االتصاالت كالتقنية
كحرية التعامل كالتفاعل كاالعتخداـ األمثل للمعلومات كاالتصاالت كاليت تؤدم إذل التطور كاالبتكار. 

(. كذلك توافر األجهزة كالتقنيات كالربامج ا١تساعدة ِف توليد ا١تعرفة كاكتساهبا ِْ، ص. َُُِ)أٛتد، 
رل، كا١تكتبة اإللكًتكنية، كالربيد اإللكًتكين، كقواعد ا١تعلومات العلمية العا١تية، مثل أجهزة اٟتاعب اآل

كقيادة إدارية فعالة تتوذل كضع األعس كا١تعايَت كا٠تطط كالربامج جملتمع معرِف مؤثر، مع ٘تكُت األفراد 
يمية اليت يعملوف العاملُت من خبلؿ إاتحة الفرصة ٢تم للمشاركة ِف كضع أىداؼ كعياعة ا١تنظمة التعل

(. كما يتطلب بناء إعًتاتيجي متكامل، ُٖ، ص. َُِٓ؛ العتييب، ُّّ، ص. َُِِفيها. )صبيح، 
يعرب عن توجهات ا١تنظمة الرئيسة، كيقيم الرؤية كالرعالة كاألىداؼ اإلعًتاتيجية ٢تا، مع كجود ىياكل 
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ارجية، كإعادة تركيب ا١توارد البشرية، كإعادة تنظيمية مرنة قابلة للتعديل كالتكيف مع ا١تتغَتات الداخلية كا٠ت
 (.ُِْْ، ص. َُِِىيكلة كىندعة العمليات. )علياف، 

كيوجد مؤشرات عديدة ٯتكن االعتماد عليها ِف ٖتديد مدل اقًتاب اجملتمع من كصف ٣تتمع ا١تعرفة، 
 كمنها:

 مؤشر االىتمام ابلبحث والتنمية:  -
ة كتوظيفها، كجعل تقنية ا١تعلومات كاالتصاالت تقـو بدكرىا ِف كيعكس قدرة اجملتمع على إنتاج ا١تعرف

 اقتصاد ا١تعرفة.

 مؤشر زايدة أمهية الثروة ادلعرفية: -
 كيشَت إذل مدل ٖتوؿ الثركة ا١تعرفية ِف اجملتمع إذل مصدر قوة تتفوؽ على مصادر القوة األخرل. 

 مؤشر تدفق ادلعارف وادلعلومات:  -
تتدفق فيو ا١تعارؼ كا١تعلومات بسهولة كيسر كبدكف عوائق، كبتكلفة أقل  كيشَت إذل اجملتمع الذم

 كتكوف متاحة للجميع.

 مؤشر تنامي دور العلماء وأىل اخلربة وادلعرفة:  -
كيشَت إذل مدل ٖتوؿ اجملتمع إذل ٣تتمع ا١تفكرين كالعلماء، كاالختصاصيُت كالباحثُت كمنتجي ا١تعرفة 

التعليم كالتدريب بشكل مستمر، الذين يشكلوف عماد ىذا اجملتمع. )رزيق كمطبقيها، كالباحثُت عن فرص 
 (.ُٗٔ، ص. َُِْ؛ دمحم، ٗ، ص. َُِّكاٟتمداف، 

 ويتصف رلتمع ادلعرفة بعدة خصائص ومنها:
م شجع بعض ا١تختصُت أنو حالة من االمتياز الفكرم كا١تعرِف كالتقٍت، كمن التقدـ العلمي كالبشرم، األمر الذ -

 كاالبتكار كالتنوع كالبلمركزية. ". كٮتتص اب١تساكاة كالفردية الثورة ا١تتعددة ا١تعاين كاالٕتاىات " فو بػعلى كص

ىو ٣تتمع اإلنساف ا١تتجدد، كالذكاء ا١تشًتؾ كالعقل الفعاؿ، كا١تعلومة الدقيقة. كخَت مثاؿ على تطبيق  -
الطبيعية عن طريق حسن إعداد ا١توارد البشرية، ٣تتمع ا١تعرفة ىو اجملتمع الياابين الذم عوض غياب الثركات 

كحسن اعتثمار رأس ا١تاؿ البشرم ِف ٣تاالت التعليم كالصحة كتلك ىي عناصر قوة النموذج الياابين. ككل 
اجملتمعات قادرة على أف تكوف ٣تتمعات معرفية لوال التفاكت ا٢تائل بينها من حيث ذكاء ا١توارد البشرية 

. )علياف، كتفوقها كقدرهتا على  ، ص َُِِاإلبداع كاالبتكار، كتلك أبرز ٝتات اجملتمعات ا١تتقدمة اليـو
 (.ُِّٔ-ُِّْص. 

تكوف ا١تعرفة ِف عقوؿ الكثرة، كتعترب القدرات العقلية كالطاقات الفكرية كاإلبداعية أدكات التغيَت ِف  -
ِف أحكامو، قادرا على التعامل مع  اجملتمعات ا١تعرفية، كينسجم اجملتمع كيتواءـ مع بيئتو، كيكوف موضوعيا

 (.ُِٓ، ص. َُِْالبياانت، ك٭تو٢تا إذل معلومات لتمكنو من حل مشكبلتو. )شطييب، 
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القدرة على توليد معارؼ إبداعية ذات عوائد مباشرة كغَت مباشرة ِف اجملاالت التنموية، كاالنفتاح ا١تعرِف  -
فكرية ا١تختلفة كالتفاعل اإل٬تايب معها من منطلق الناقد على كافة الثقافات، كاعتيعاب التحوالت ال

 (.ُٖ، ص. َُِٓاعتثمار ا١تعرفة. )العتييب، 
 رلتمع ادلعرفة والتعليم اجلامعي: -5

يعرؼ ٣تتمع ا١تعرفة اٞتامعي أبنو: "ذلك اجملتمع الذم ٭تسن اعتعماؿ ا١تعرفة، فينتجها كيديرىا بشكل 
(. ْْٖ، ص. َُِٓية ا١تعلومات ا١تتعددة". )الصاكم، علمي معتمدا على نشرىا عن طريق أدكات تقن

كمن النماذج الية للجامعات ِف مسا٫تتها ِف التحوؿ ٨تو ٣تتمع ا١تعرفة: مبادرة جامعة ا١تلك عبدالعزيز 
فقد قامت إبجراء عدة دراعات متخصصة تناكلت ا١تقومات األعاعية اليت تشكل دعائم ٣تتمع ا١تعرفة، 

عنيُت آليات التقدـ العلمي كالتطوير التقٍت اليت أخذت هبا الدكؿ ا١تتقدمة، كتصدر كتقدـ للمهنيُت كا١ت
اٞتامعة ىذه الدراعات العلمية تباعا ضمن )علسلة ٣تتمع ا١تعرفة(، حيث تعترب إضافة جديدة إذل جوانب 

عل ىذه اٞتامعة التميز ا١تتعددة اليت يتسم هبا البحث ِف جامعة ا١تلك عبد العزيز. كما أهنا دليل على تفا
كٕتاكهبا مع متطلبات اجملتمع. ك٘تثل إعهاما جديدا منها ِف نشر الثقافة العلمية اليت أصبحت من ضركرات 

 (.ٕ، ص. َُِِعصر ا١تعرفة. )طيب، 
كما أنشأت إدارة اٞتامعة مركز الدراعات اإلعًتاتيجية. كمن أبرز مهامو دراعة القضااي االجتماعية 

ة ابجملتمع السعودم، كإجراء البحوث كنشر األكراؽ العلمية ا١تتعلقة ّتامعات البحث كاالقتصادية ذات الصل
(. كتواجو ُْ، ص. َُِِك٣تتمع ا١تعرفة، كعبل تعزيز مكانة اٞتامعة على ا١تستول العا١تي. )الفيبلرل، 

فراد، اٞتامعات عند قيامها ببناء ٣تتمع ا١تعرفة صعوابت عدة، أ٫تها: قلة اإلمكاانت ا١تتاحة لؤل
كا١تؤعسات، كغياب الشفافية البلزمة للتعامل اٟتر مع البياانت كا١تعلومات اليت تعد أعاعا لتكوين ٣تتمع 

 ( .ُّٖ، ص. َُِٓا١تعرفة، كتدين مستول البٌت التحتية البلزمة ١توارد ككعائل التقنية. )يونس، 
 التحول حنو رلتمع ادلعرفة: -6

جتماعيا كاقتصاداي كاضحا ٨تو ٣تتمع ا١تعرفة. حيث يولد ىذا شهدت معظم دكؿ العادل مؤخرا ٖتوال ا
اجملتمع ا١تعرفة كينشرىا كيستثمرىا لتحسُت مستول ا١تعيشة كنوعية اٟتياة ١تواطنيو بشكل مستداـ. كينطوم 
ىذا التحوؿ على أبعاد اجتماعية كثقافية كاقتصادية كعياعية. كيعد اعتثمار ا١تعرفة ِف ٚتيع قطاعات 

مفتاحا للتنمية كتوليد فرص العمل كالتنويع االقتصادم. كقد صاحب ىذا التحوؿ تغيَت ِف بعض االقتصاد 
السياعات االقتصادية، تعكس توجيو أكرب لكل من االبتكار كاعتثماره ِف ٚتيع القطاعات كتعظيم دكر 

التعلم مدل اٟتياة، التقنية كمناحي توظيفها، كتنمية نشاط رايدة األعماؿ، كتطوير التعليم، كإرعاء قواعد 
كبناء مهارات القول العاملة على أعس حديثة كمتقدمة، كانتقاؿ اإلدارة من ا٢تياكل ا٢ترمية إذل األفقية 

 السريعة التفاعل. 
 ويتصف التحول إىل رلتمع ادلعرفة بصفات أمهها:
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 أف ا١تعرفة شكل أعاعي من أشكاؿ رأس ا١تاؿ ا١تادم كالبشرم. -

 دم كاالجتماعي على تراكم ا١تعرفة.يبٌت النمو االقتصا -

التقنيات اٞتديدة منطلق لسلسلة من االبتكارات اليت تؤدم لتزايد معدالت النمو، كتزيد من عائد  -
 االعتثمار، ٓتبلؼ النظرية التقليدية اليت تتوقع اال٩تفاض ِف عائد االعتثمار مع الزمن.

 ىناؾ ٪تو مستداـ. يزيد االعتثمار من ٪تو التقنية كابلعكس، كابلتارل -

تؤدم حقوؽ ا١تلكية الفكرية إذل االعتثمار ِف البحث كالتطوير كاالبتكار. )كزارة االقتصاد كالتخطيط،  -
 (.َُ-ٕ، ب، ص ص. َُِْ

اقتصاد ا١تعرفة. )علياف،  -يهتم ابلبحث كالتنمية، كينتج ا١تعرفة، اليت يقـو عليها االقتصاد اٞتديد -
 (. ُِّٓ، ص. َُِِ

بقت الدكؿ ِف االنتقاؿ إذل ٣تتمع ا١تعرفة، كأدت اٟتكومات دكرا رايداي ِف إ٬تاد الرؤية كقد تسا
كاإلعًتاتيجية الوطنية من أجل ىذا االنتقاؿ، كاعتثمرت ِف إقامة ٣تتمع ا١تعرفة، كحددت رؤل ا١تستقبل ِف 

، ص ص. َُُِ. )اٟتمود، ايالتنمية االقتصادية كاالجتماعية، مثل: أعًتاليا كفنلندا ككندا كعنغافورة ككور 
 . كا١تملكة العربية السعودية كاحدة من ىذه الدكؿ اليت تسعى إذل التحوؿ ٨تو ٣تتمع ا١تعرفة.(ٕٕ-ٗٔ
  اإلسًتاتيجية الوطنية للتحول حنو رلتمع ادلعرفة يف ادلملكة العربية السعودية: -7

ضية لتحقيق ىدؼ االرتقاء ٔتعدالت تواصلت جهود ا١تملكة العربية السعودية خبلؿ العقود األربعة ا١تا
التنمية، كرفع مستول ا١تعيشة، كٖتسُت نوعية اٟتياة للمواطنُت. كقد حققت تقدما كبَتا ِف إتاه ٖتقيق ىذا 
ا٢تدؼ كما توضحو ا١تؤشرات االقتصادية كاالجتماعية، حيث تشهد حراكا ٣تتمعيا كاععا ٨تو بناء اقتصاد 

ول معرِف أعلى، بعيدا عن االقتصاد ا١تعتمد على ا١توارد الطبيعية. كرغم أكثر تنوعا، ْتيث ينطوم على ٤تت
ذلك التزاؿ ىناؾ العديد من التحدايت الكبَتة كا١تشكبلت ا٢تيكلية كا١تؤعسية اليت تواجو ا١تملكة العربية 

 السعودية ٨تو ٖتقيق رؤيتها بعيدة ا١تدل.
بتكليف ٞتنة برائعة معارل كزير  قُّّْ/ُ/ِكاتريخ  ْٔٓكقد صدر أمر ا١تقاـ السامي رقم 

االقتصاد كالتخطيط للخركج إبعًتاتيجية كطنية شاملة كمتنوعة للتحوؿ إذل ٣تتمع ا١تعرفة، مدعومة بربامج 
تنفيذية كزمنية ٤تددة التكلفة، ْتيث ٖتقق رؤيتها ا١تستقبلية ٨تو الوصوؿ إذل اقتصاد متنوع مزدىر يقوده 

ا١تعرفة، مع اافظة على القيم اإلعبلمية كالًتاث الثقاِف للملكة العربية القطاع ا٠تاص، ك٣تتمع قائم على 
السعودية. كلبلوغ ذلك تتضمن إعًتاتيجية التحوؿ إذل ٣تتمع ا١تعرفة أىم العوامل ا١تؤدية إليو، كتركز على  

 رفة.كيفية ٖتو٢تا إذل اقتصاد ا١تعرفة؛ ألف ىذا التحوؿ يشكل شرطا مسبقا للوصوؿ إذل ٣تتمع ا١تع
كتشتمل اإلعًتاتيجية الوطنية للتحوؿ إذل ٣تتمع ا١تعرفة ِف ا١تملكة العربية السعودية على الرؤية 

ـ( تصبح ََِّق )ُِْٓ/ُٓكاألىداؼ كالسياعات. حيث تنطلق من الرؤية التالية" ْتلوؿ عاـ 
نوع ا١تصادر كاإلمكاانت، ا١تملكة العربية السعودية ٣تتمعا معرفيا ِف ظل اقتصاد قائم على ا١تعرفة مزدىر كمت
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تقوده القدرات البشرية ا١تنتجة كالقطاع ا٠تاص، كيوفر مستول معيشيا مرتفعا، كنوعية حياة كرٯتة، كتتبوأ 
 مكانة مرموقة، كدكلة رائدة إقليميا كدكليا".

كاعتمدت على أىداؼ إعًتاتيجية قابلة للقياس حيث هتدؼ إذل الوصوؿ ٨تو ٤ترؾ ٪تو قوم كراعخ، 
عالية من الرفاىية كالًتابط االجتماعي، كقدرات بشرية متطورة، كرايدة إقليمية كعا١تية. أما  كدرجة

السياعات فقد ٘تيزت بشمو٢تا لسياعات االقتصاد القطاعي كاالقتصاد الكلي، كٖتسُت القدرات اإلدارية 
 تتعلق لآليات كالتنظيمية للجهاز اإلدارم كاٟتكومي، كاليت تتضمن ٣تموعتُت من السياعات: األكذل

التنسيق، كالثانية بسبل الرقي بقدرات ا١تسؤكلُت اٟتكوميُت. كقد صنفت السياعات إذل ثبلثة أصناؼ: 
ب، َُِْتطوير القائم، كعياعات جديدة، كعياعات اإلصبلح ا٢تيكلي. )كزارة االقتصاد كالتخطيط، 

ا كما ىو موضح ِف اٞتدكؿ كقد اعتمدت اإلعًتاتيجية ثبلث مراحل زمنية لتنفيذى (.ُٗ -َُص ص. 
 التارل:

 (: ادلراحل الزمنية لتنفيذ اإلسًتاتيجية الوطنية للتحول حنو رلتمع ادلعرفة8جدول )
 ادلرحلة األوىل

 ه8499-8495
 م(2882-2884)

 ادلرحلة الثانية
 ه8496-8447

 م(2885-2825)

 ادلرحلة الثالثة
 ه8448-8452

 م(2826-2898)

ياعية مرحلة تفعيل ا١تبادرات الس
 اٟتالية

مرحلة التغيَت، كالقياـ 
 إبصبلحات ىيكلية رئيسية

 مرحلة تعزيز عملية التحوؿ

 .ِْب، ص.  َُِْا١تصدر: كزارة االقتصاد كالتخطيط، 

 (:knowledge managementإدارة ادلعرفة ) -8
ات كا١تهارات إتهت ا١تنظمات إذل االىتماـ اب١تعرفة كتنظيم كإدارة كتوظيف ما يتوفر لديها من ا٠ترب 

كا١تعارؼ ا١تًتاكمة لدل العاملُت هبا؛ هبدؼ االعتفادة منها ِف ٖتقيق أىدافها اإلعًتاتيجية. كقد أدل ذلك 
إذل ظهور مفهـو إدارة ا١تعرفة ِف بداايت القرف اٟتادم كالعشرين كالذم يعترب تطورا طبيعيا للفكر اإلدارم. 

ِف ٧تاح ا١تنظمات؛ ١تا ٢تا من دكر مباشر ِف رفع  (. كتسهم إدارة ا١تعرفةََِ، ص. َُِْ)شطييب، 
مستول األداء، كٖتقيق األىداؼ، كزايدة القدرة التنافسية للمنظمة، كتعمل على إنتاج ا١تعرفة كتصنيفها 

 (.ِٓ، ص. َُِْكتنظيمها مث نشرىا، كاعتخداـ ٥ترجات ا١تعرفة ِف التخطيط اإلعًتاتيجي. ) السادل، 
عرفة ابختبلؼ ا١تداخل اليت تناك٢تا الباحثوف، كتبعا الختبلؼ ٗتصصاهتم كتتعدد تعاريف إدارة ا١ت

كخلفياهتم العلمية كالعملية. كمن ىذه ا١تداخل: الواثئقي، كالتقٍت كاإلدارم كاالجتماعي كاالقتصادم. 
دم كينظر ا١تدخل اإلدارم إذل إدارة ا١تعرفة أبهنا " ٣تموعة عمليات تعمل على ٖتقيق أىداؼ ا١تنظمة كتؤ 

(. كتعرؼ أيضا أبهنا " اٞتهد ا١تنظم من قبل ُِِ، ص. َُِْإذل خلق قيمة مضافة". )شطييب، 
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ا١تنظمة؛ من أجل حصر كافة أنواع ا١تعرفة ذات العبلقة بنشاطها، كجعلها جاىزة للتداكؿ كا١تشاركة". 
علقة اب١تعرفة (. كىي "عملية ٖتليل كتركيب كتقييم كتنفيذ التغَتات ا١تتِّ، ص. ََُِ)نور الدين، 

(. كتعتمد على ا١تعرفة الضمنية اليت تكمن ِف عقوؿ ّٓ، ص. َُِْلتحقيق األىداؼ" . )حجازم، 
األفراد، كعلى ا١تعرفة ا١تتوافرة ِف ا١تنظمة، كتستخدـ التقنية؛ هبدؼ تسهيل اٟتصوؿ على تلك ا١تعرفة، 

 (. ْٓ، ص. َُِْكجعلها متوافرة ٞتميع األفراد. )دمحم، 
رة ا١تعرفة إذل تبسيط اإلجراءات كخفض التكاليف، كتسويق ا٠تدمات كا١تنتجات، كتطوير كتؤدم إدا

(. كترعخ مفهـو ّٔ، ص. َُِِكعائل االتصاؿ، كتشجيع عمليات اإلبداع كاالبتكار. )عثماف، 
اـ (. كينتج عن االلتز َِٗ، ص. َُِْالثقافة ا١تعرفية كاافظة على األصوؿ ا١تعرفية كتطويرىا. )شطييب، 

بتطبيق معايَت إدارة ا١تعرفة ِف اٞتامعات تعاظم الفائدة ١تفهـو ا١تعلومات، مع القدرة على ضبط كإدارة 
العمليات كافة اليت تكفل تنظيما حيواي إلدارة اٞتامعة كأقسامها األكادٯتية على حد عواء. ) الصاكم، 

 (.َٖٓ، ص. َُِٓ
 عمليات وأنظمة إدارة ادلعرفة: -9

١تعرفة ِف عملياهتا إذل علسلة من العمليات ا١تتصلة مع بعضها كتؤدم الواحدة منها ترتكز إدارة ا
 لؤلخرل، كتدعم العملية اليت تليها، كٯتكن توضيحها ابألشكاؿ التالية:

 (.ُٗ، ص. ََُِاكتساب ا١تعرفة           نشر ا١تعرفة           ا١تنفعة. )نورالدين، 

 عرفة(: تسلسل عمليات إدارة ادل2) شكل
 كتعد العمليات اٞتوىرية إلدارة ا١تعرفة: 

 (.ُُِ، ص. َُِّتوليد ا١تعرفة         تنظيم ا١تعرفة      توزيع ا١تعرفة       تطبيق ا١تعرفة. )٫تشرم، 

 (: تسلسل عمليات إدارة ادلعرفة9) شكل
 (.ٖٕ، ص. َُِْا١تعرفة. )السادل،  تطبيق عرفة        نشر ا١تعرفة      امتبلؾ ا١ت  اكتشاؼ ا١تعرفة      

 (: تسلسل عمليات إدارة ادلعرفة4) شكل
أف التسلسل األخَت يقًتب من موضوع البحث، فا١تعرفة تكتشف من خبلؿ إجراء  كترل الباحثة

البحوث العلمية مث ٘تتلك اب١تلكية الفكرية للباحثُت، كتنشر البحوث عرب التقنية ككعائل االتصاالت، مث 
 عرفة نتائج البحوث العلمية عرب تسويقها للجهات ا١تستفيدة منها.تطبق ا١ت

 كٯتكن تصنيف أنظمة إدارة ا١تعرفة إذل ٣تموعات األنظمة التالية:
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 أنظمة إدارة الواثئق:  -
تعترب الواثئق كما ٖتويو من بياانت من أىم موارد ا١تعرفة اليت ٘تتلكها ا١تؤعسة كىي ال تقل أ٫تية عن 

١تؤعسة. كتعترب أنظمة إدارة الواثئق أحد التطبيقات ا١تتميزة ِف ٣تاؿ حفظ البياانت كالواثئق، ابقي موارد ا
 كأداة فعالة العًتجاع ا١تعرفة.  

 األنظمة اخلبرية:  -
٭تتوم النظاـ ا٠تبَت على برامج ٖتاكي أداء ا٠تبَت البشرم ِف ٣تاؿ خربة معينة. كذلك عن طريق ٕتميع 

ة خبَت أك أكثر. كقد ظهرت ىذه النظم من أجل اعتخبلص خربات ا٠ترباء كاعتخداـ معلومات كخرب 
 كخصوصا ِف التخصصات النادرة.

 أنظمة الويب الداللية:  -
 ىي شبكة بياانت ٘تكن الربامج اٟتاعوبية ا٠تاصة من معرفة داللة ىذه البياانت.

 أنظمة قواعد البياانت العالئقية:  -
يتم التخزين فيها داخل خبلاي ٤تددة ككل ٣تموعة من اٟتقوؿ تسمى كيقصد هبا قواعد البياانت اليت 

عجل ككل ٣تموعة عجبلت ٘تثل عبلقة أك جدكؿ، ْتيث أف ٚتيع السجبلت ٢تا نفس عدد اٟتقوؿ، ككل 
 حقل لو نفس نوع البياانت )الربط ا١تنطقي(، ك٣تموعة اٞتداكؿ ٘تثل قاعدة البياانت.

 أنظمة ااكاة:  -
د ألداة حقيقية، كهتدؼ إذل دراعة كبناء ٪تاذج أك بر٣تيات لتقليد نظاـ حقيقي، ْتيث ىي عملية تقلي

 ٯتكن ٕتاكز العديد من القيود، كالتخصصات األكادٯتية، كا١تواقع اٞتغرافية، كغَتىا.

 أنظمة التواصل االجتماعي داخل ادلنظمة:  -
موظف من التخاطب مع أم عبارة عن أنظمة تواصل ا١توظفُت بعضهم مع بعض، ْتيث ٘تكن أم 

 عضو ِف ا١تؤعسة أك خبَت ٥تتص بكل عهولة.

 أنظمة إدارة اتوى التدرييب و التعليمي:  -
، كإمكانية التدرب ِف أم مكاف كأم كقت مع  كتعٍت توفَت عمليات التدريب اإللكًتكين طواؿ اليـو

حيث يقـو خرباء التدريب داخل  كجود ٤تتول فاعلي دكف اٟتاجة إذل بر٣تيات أك برامج ٖتميل ا١تلفات.
ا١تؤعسة بتطوير ٤تتول التدريب اب١تؤعسة كتسليمو من خبلؿ صفحات اإلنًتنت. )مركز الدراعات 

 (. ّٓ-ِٗ،  ص ص. َُِِاإلعًتاتيجية ّتامعة ا١تلك عبدالعزيز، 

، فتسهم بشكل كبَت ِف تسويق البحث نظمة إدارة ا١تعرفة ترتبط ٔتوضوعأف أتضيف الباحثة ك 
بحوث العلمية، من خبلؿ االحتفاظ اب١تلكية الفكرية كنتاج الباحثُت، كتوفَت قاعدة بياانت تربز ال

خرباهتم كٗتصصاهتم كإنتاجهم البحثي، كاالعتفادة من التقنية اٟتديثة كاإلنًتنت كعمليات التسويق 
واصل االجتماعي اإللكًتكين ِف ٤تاكاة التسويق ا١تباشر، كٕتاكز معوقاتو، كذلك اعتخداـ أنظمة الت
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عند الًتكيج عن ا٠تدمات البحثية للجامعة، كتفعيل برامج التدريب كالتأىيل ا١تستمر كاليت تسهم ِف 
رفة ، كتعظيم قيم ا١تعرفة كاليت تعد من منظور اقتصاد ا١تع"عماؿ ا١تعرفة" رأس ا١تاؿ البشرمتطوير كتنمية 

 اعتثمار كأعاس قوة للجامعات.
 :(Knowledge Economyاقتصاد ادلعرفة ) -88

أدت ثورة ا١تعلومات ِف تضاعف ا١تعرفة اإلنسانية كتراكمها بسرعة كبَتة، كخصوصا ا١تعرفة العلمية 
كالتقنية. كعا٫تت العو١تة ِف إعقاط حواجز ا١تسافة كالزمن. كأصبح التقدـ التقٍت ىو اٟتلقة اٟتاٝتة لتحقيق 

قتصاد العا١تي إذل اقتصاد يعتمد أعاعا على ا١تعرفة التقدـ االقتصادم ككاف من نتيجة ذلك أف ٖتوؿ اال
العلمية كالذم يسفر عنو البحوث ا١تيدانية كالتقنية. كىي ا١تعرفة اٞتديدة اليت ٖتولت إذل علعة أك خدمة. 

 (. ُُ، ص. َُِِكأصبحت قدرة أم دكلة تتمثل ِف مدل رصيدىا ا١تعرِف. )الفيبلرل، 
اقتصاد قائم على ا١تعرفة كاقتصاد قائم على اإلنتاج، بل ٦تكن أف كال يوجد تعارض من حيث ا١تبدأ بُت 

يتم اإلنتاج ضمن اقتصاد ا١تعرفة اعتنادان إذل أعاليب كثيفة اتول ا١تعرِف، كأف تتضمن أعاليب اإلنتاج 
 تقنية متقدمة تستوجب اعتخداـ موارد بشرية ذات مهاـ رفيعة. )التقرير العريب ا٠تامس للتنمية كالثقافة،

 (. ُِٗ، ص. َُِِ
كيعرؼ أبنو" منظومة اقتناء كاكتساب كاعتيعاب كتوليد كتوظيف ا١تعرفة، كنشرىا كتوزيعها كاعتثمارىا 
كتسويقها، ابعتبارىا ِف حد ذاهتا علعة أك خدمة تباع كتشًتل كتستثمر ِف تنمية أصوؿ اجملتمع البشرية 

كما يعرؼ أبنو" االقتصاد . (ِٔ، ص. َُُِت، ا١تعاصرة. )الزايكا١تادية، كٖتسُت جودة كنوعية اٟتياة 
الذم تقوده ا١تعرفة، كيقـو ابالعتخداـ الفعاؿ ٞتميع أنواعها ِف النشاط االقتصادم، كيؤدم إذل خلق 

 & ,Zitek, Vladimirابالعتخداـ الكثيف كالعارل لتقنية ا١تعلومات كاالتصاالت". )، كيتصف كتكوين الثركة

Klimova, Viktorie,2011,p.821  .) 
٣تموعة األنشطة االقتصادية اليت تشكل ا١تعرفة مادهتا ك٤تركها الرئيس". )التقرير كيعرؼ أيضا أبنو: "

(. كيعد ا١تدخل االقتصادم من مداخل إدارة ا١تعرفة ِٖٗ، ص. َُِِالعريب ا٠تامس للتنمية كالثقافة، 
أف ا١تعرفة ِف ىذا االقتصاد اٞتديد أصبحت  الذم يربط بُت إدارة ا١تعرفة كمفهـو اقتصاد ا١تعرفة، كينطلق من

مورده الذم يستند عليو ِف صناعاتو كخدماتو كأنشطتو كإنتاجيتو. كعليو فإف إدارة ا١تعرفة انبثقت كتطورت 
 (.ُُٖ، ص. َُِِّف كنف اقتصاد ا١تعرفة. )٫تشرم، 

ر ا١تعرفة كرأس ا١تاؿ البشرم كىو فرع جديد من فركع العلـو االقتصادية، يقـو على فهم جديد أكثر عمقا لدك 
(. كيهتم بعوامل ٖتقيق الرفاىية العامة من خبلؿ ٖٗ، ص. َُِِْف تطور االقتصاد كتقدـ اجملتمع. )علياف، 

مسا٫تتو ِف إنتاج ا١تعرفة مث تطبيق اإلجراءات البلزمة كتطويرىا كٖتديثها، كيرتكز على البحث العلمي كيسعى 
. كيعرؼ (ٕٓ، ص. ١َُِْتدادحة كالذايابت، أجل تنمية شاملة. ) اٖتقيق أىداؼ إعًتاتيجية من  إذل
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االقتصاد الذم يعتمد على اكتساب ا١تعرفة كتوليدىا كنشرىا كاعتثمارىا ك الدكرل اقتصاد ا١تعرفة أبنو: "البن
 (.ٖب، ص. َُِْبفاعلية لتحقيق تنمية اقتصادية كاجتماعية متسارعة". )كزارة االقتصاد كالتخطيط، 

كاالقتصاد القائم على ا١تعرفة ، (Knowledg Economyلبعض بُت مصطلحي اقتصاد ا١تعرفة )ٯتيز ا
(Knwledge Based Economy)   ،( .ُِٗ، ص. َُِّكما ىو موضح ابٞتدكؿ التارل: )٫تشرم 

 (: مقارنة بني اقتصاد ادلعرفة واالقتصاد القائم على ادلعرفة2جدول )
 لى ادلعرفةاالقتصاد القائم ع  اقتصاد ادلعرفة 

مصطلح يهتم إبنتاج ا١تعرفة كصناعتها كإدارهتا، 
 كابلبحث كالتطوير ِف ظل الصعوابت االقتصادية.

 يهتم ابعتخداـ تقنية ا١تعرفة إلنتاج منافع اقتصادية.

يقـو بدراعة نظم إنتاج ا١تعرفة كتصميمها كالعمل 
 على تطويرىا من خبلؿ البحث العلمي.

ت مع تقنية ا١تعلومات ِف يقـو بدمج قطاع االتصاال
إنتاج علع كخدمات جديدة كتطوير ماىو موجود 

 كإ٬تاد أعواؽ جديدة.

الدكؿ اليت تسعى إذل إنتاج ا١تعرفة من ابتكار 
كاكتساب كخزف كنشر فهي مازالت ِف طور 

 اقتصاد ا١تعرفة.

الدكؿ اليت كصلت إذل تطبيق اقتصاد ا١تعرفة ِف ٥تتلف 
إذل مرحلة االقتصاد  األنشطة كاالقتصادية كصلت

 .ا١تبٍت على ا١تعرفة

 .مرحلة مابعد اقتصاد ا١تعرفة .مرحلة مبكرة

 .ا١تعرفة تكوف أداة .ا١تعرفة تكوف منتجا

 ةحثامن إعداد الب
االقتصاد الذم تسهم فيو عملية توليد ا١تعرفة كاعتثمارىا بصورة  " القتصاد القائم على ا١تعرفة: ىوكعليو فإف ا

و االقتصادم كِف تكوين الثركة، كيكوف فيو رأس ا١تاؿ البشرم النواة من خبلؿ قدرة األنساف على كبَتة ِف النم
جزء من االقتصاد القائم على أفكار جديدة كاعتثمارىا"، أما اقتصاد ا١تعرفة: ىو"االبتكار كعلى اإلبداع كتوليد 

 (.َٔأ، ص.  َُِْقتصاد كالتخطيط، ا١تعرفة ٘تثل ا١تعرفة السلعة أك ا٠تدمة ا١تتداكلة فيو". )كزارة اال
فاقتصاد ا١تعرفة ىو اقتصاد يعتمد على ا١تعرفة كمنتج للقيمة ا١تضافة، ِف حُت أف االقتصاد ا١تبٍت على 

يعد اقتصادا انتقاليا تلعب فيو ا١تعرفة دكرا مهما ِف صنع الثركة. كرغم ىذا االختبلؼ فإف االعتخداـ  ا١تعرفة
 .(ُٕٔ، ص. َُُِعرفة يشمل االثنُت غالب األحياف أك يقصد٫تا معا. )علي، الشائع ١تصطلح اقتصاد ا١ت

كيرل البعض إذل أف ا١تفهومُت متداخلُت فيما بينهما، كيشًتكاف ِف ارتكاز٫تا على أ٫تية ا١تعرفة فيهما، 
قتصاد اال كضركرة توفَت رأس ا١تاؿ البشرم ا١تتخصص ذم الكفاايت العالية. كيستخدمها هبذا ا١تضموف علماء

(. كالفارؽ لفظي أكثر منو ُّٗ، ص. َُِّكاٟتاعوب كالًتبية كمهندعو الرب٣تيات كغَتىم. ) ٫تشرم، 
ا٠ترباء  جوىرم؛ على أعاس أف مضموهنما كىدفهما كاحد، كىو ما يتعلق اب١تعرفة، كالبحوث العلمية، كإعداد
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مفاىيم ٥تتلفة للتعبَت عن  ( . كقد كردت عدةَُْ، ص. َُِْكتدريبهم، كتقنية ا١تعلومات. )دمحم، 
البلملموعات،  اقتصاد ا١تعرفة كمنها: االقتصاد ا١تعرِف، كاالقتصاد ا١تبٍت على ا١تعرفة، كالفجوة ا١تعرفية، كاقتصاد

كيسمى (. ٗٗ، ص. َُِْكاالقتصاد الرقمي، كاالقتصاد البلمادم، كاالقتصاد اٞتديد كغَتىا. )علياف، 
 ( .ٕٓ، ص. ًََُِتنت ىو أعاس ىذا االقتصاد. )غدير، أيضا اقتصاد اإلنًتنت؛ ألف اإلن

كعليو فإف اقتصاد ا١تعرفة ىو: " ٪تط اقتصادم متطور، يقـو  .اعتبار٫تا مصطلح كاحدترل الباحثة ك 
على االعتخداـ األمثل للتقنيات ا١تتعددة بوجو عاـ، كلتقنية ا١تعلومات كاالتصاالت بوجو خاص، 

كؿ كاعتخداـ كتوظيف ا١تعرفة، ابعتبارىا مكوان أعاعيا ِف العملية ابالعتماد على إنتاج كنشر كتدا
اإلنتاجية، مرتكزا على القدرات ا١تعرفية البشرية كاجملتمعية )٣تتمع ا١تعرفة(، كالتعليم كالبحث العلمي 

اعية كالتطوير كاالبتكار، كتوظيف ا١توارد ا١تعرفية ِف إطار بيئة عياعية كتشريعية كتنفيذية كبنية ٖتتية أع
 (. ْ، ص. َُِّمتقدمة". )رزيق كاٟتمداف، 

 اقتصاد ادلعرفة يف اإلسالم:  -88
كرد ِف قصة يوعف عليو السبلـ قطع القميص من الدبر أك ا١تقدمة، كىي بياانت المعٌت ٢تا ِف ذاهتا 

ل كلكنها عندما توضع ِف عياؽ ا١توضوع ترعخ حقيقة معلومة ٬ترم البحث عنها. كبتحليل ا١تعلومة ٖتص
يًٌدىىا لىدىل الباًب قالىت ما جىزاءي مىن أىرادى  ا١تعرفة. قاؿ تعاذل: "كىاعتػىبػىقىا البابى كىقىدَّت قىميصىوي ًمن ديبيرو كىأىلفىيا عى

قاؿى ًىيى راكىدىتٍت عىن نىفسي كىشىًهدى شاًىده ًمن أىىًلها ًإف  ﴾25﴿ أبًىىًلكى عوءنا ًإاٌل أىف ييسجىنى أىك عىذابه أىليمه 
بىت كىىيوى  ﴾26﴿ ميصيوي قيدَّ ًمن قػيبيلو فىصىدىقىت كىىيوى ًمنى الكاًذبُتى كافى قى  كىًإف كافى قىميصيوي قيدَّ ًمن ديبيرو فىكىذى

يوعيفي  ﴾28﴿ فػىلىٌما رىأل قىميصىوي قيدَّ ًمن ديبيرو قاؿى ًإنَّوي ًمن كىيدًكينَّ ًإفَّ كىيدىكينَّ عىظيمه  ﴾27﴿ ًمنى الٌصاًدقُتى 
نًبًك ًإنًَّك كينًت ًمنى ا٠تاًطئُتى أىعًرض عىن ىػذ  .ِٗ -ِٓ" . عورة يوعف﴾29﴿ ا كىاعتىغًفرم ًلذى

كذلك فإف بياانت شكل أماكن خربة المعٌت ٢تا إال إذا كضعت ِف مضموهنا التاريخ، لتتحوؿ إذل 
ٍت قىٍد خىلى   "معلومة تؤدم إذل معرفة، كعند إدراؾ الصورة ّتبلء ٯتكن أف يستخلص اٟتكمة. قاؿ تعاذل:

ًبُتى  ا بػىيىافه لًٌلنَّاًس كىىيدنل  ﴾897﴿ ًمن قػىٍبًلكيٍم عينىنه فىًسَتيكا ِف اأٍلىٍرًض فىانظيريكا كىٍيفى كىافى عىاًقبىةي اٍلميكىذًٌ ٰػذى ىى
 .ُّٖ-ُّٕعورة آؿ عمراف ﴾ . 898﴿ كىمىٍوًعظىةه لًٌٍلميتًَّقُتى 

ذل تفسَتىا كاالعتفادة منها ِف االعتنارة كلعل أقرب تشبيو للبياانت اليت تًتاكم بغزارة دكف السعي إ
اًر ٭تىًٍملي أىٍعفىارنا ا١تعرفية، فتصبح ال قيمة ٢تا. قاؿ تعاذل: "  ثىًل اٟتًٍمى ٌليوا التػٍَّورىاةى مثيَّ دلٍى ٭تىًٍمليوىىا كىمى مىثىلي الًَّذينى ٛتًي
ًت اللَّػًو كىاللَّػ بيوا لًآايى  .ٓعورة اٞتمعة ﴾" . 5﴿ وي الى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى الظَّاًلًمُتى بًٍئسى مىثىلي اٍلقىٍوـً الًَّذينى كىذَّ

فيما  –تلقى آدـ  عليو السبلـ معلومات كثَتة، ٘تثلت ِف األٝتاء اليت علمها هللا لو، ٖتولت تدر٬تيا ك 
ـى اأٍلىٍٝتىاءى كيلَّهىا مثيَّ عىرىضىهيٍم عى إذل معرفة بواعطة ذريتو. قاؿ تعاذل: "  -بعد ًة فػىقىاؿى أىنًبئيوين كىعىلَّمى آدى ًئكى لىى اٍلمىبلى

ًء ًإف كينتيٍم صىاًدًقُتى  ػؤيالى قىاليوا عيٍبحىانىكى الى ًعٍلمى لىنىا ًإالَّ مىا عىلٍَّمتػىنىا ًإنَّكى أىنتى اٍلعىًليمي  ﴾ُّ﴿ أبًىٍٝتىاًء ىى
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ـي أىنًبئػٍهيم أبًىٍٝتىائًًهٍم فػىلىمَّا أىنبىأىىيم أبًى  ﴾ِّ﴿اٟتٍىًكيمي  ٍٝتىاًئًهٍم قىاؿى أىدلٍى أىقيل لَّكيٍم ًإينٌ أىٍعلىمي غىٍيبى السَّمىاكىاًت قىاؿى ايى آدى
 .ّّ -ُّعورة البقرة ﴾" 99﴿ كىاأٍلىٍرًض كىأىٍعلىمي مىا تػيٍبديكفى كىمىا كينتيٍم تىٍكتيميوفى 

قلوب يقظة اٟتواس، كقدرة األفئدة كال ذلك يتطلبك ل ا١تعرفة عن طريق إدراؾ دالالت ا١تعلومات صَّ كٖتي 
نَّمى كىثَتنا ًمنى اًٞتنًٌ كىاإًلنًس ٢تىيم قيلوبه ال يىفقىهوفى هًبا كى٢تىيم أىعُتيه ال على التفقو. قاؿ تعاذل: "  كىلىقىد ذىرىأان ًٞتىهى

عورة  ﴾.879﴿ ًفلوفى ييبًصركفى هًبا كى٢تىيم آذافه ال يىسمىعوفى هًبا أيكلػًئكى كىاألىنعاـً بىل ىيم أىضىلُّ أيكلػًئكى ىيمي الغا
 .ُٕٗاألعراؼ 

يػيٍؤيت اٟتًٍٍكمىةى مىن يىشىاءي   "كاٟتكمة أتيت ابلنظر ِف ا١تآؿ كاعتشراؼ ا١تستقبل كمعرفة ا١تقصد. قاؿ تعاذل:
ًثَتنا كىمىا يىذَّكَّري ًإالَّ أيكليو اأٍلىٍلبىابً  يػٍرنا كى . )مركز ِٗٔ. البقرة ﴾ِٗٔ﴿ كىمىن يػيٍؤتى اٟتًٍٍكمىةى فػىقىٍد أيكيتى خى

 (.ُٔ، ص. َُِِاعات اإلعًتاتيجية ّتامعة ا١تلك عبدالعزيز، الدر 
ٍل يىٍستىًوم الًَّذينى يػىٍعلىميوفى كىالًَّذينى الى يػىٍعلىميوفى ًإ٪تَّىا يػىتىذىكَّري أيكليو اأٍلىٍلبىابً قاؿ تعاذل " عورة ﴾ "ٗ﴿ قيٍل ىى

ـز احًتاـ عماؿ ا١تعرفة القادرين .  فالشخص الذ ٯتتلك ا١تعرفة ليس كغَته. كِف اقتصاد ا١تعرفة يستلٖالزمر
 ( .ّٗ-ّٖ، ص ص. ََِٗعلى إنتاج ا١تعرفة كتوظيفها ِف ٣تاالت اٟتياة ا١تختلفة. )القرين، 

كحث اإلعبلـ على حفظ القرآف الكرمي، كاعترب حافظ القرآف الكرمي ثركة، عن ابن عباس رضي هللا 
ليس ِف جوفو شيء من القرآف كالبيت ا٠ترب"، كجعلو رفيع  عنهما قاؿ: قاؿ رعوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "إف الذم

 ا١تنزلة عارل ا١تكانة، عن عائشة اهنع هللا يضر قالت: قاؿ رعوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " الذم يقرأ القرآف كىو ماىر بو مع السفرة
حافظ القرآف أحق الناس  . كما أفتعتع فيو كىو عليو شاؽ لو أجراف"الكراـ الربرة، كالذم يقرأ القرآف كىو ي

إبمامة الصبلة اليت ىي عمود الدين، عن أيب مسعود األنصارم قاؿ: قاؿ رعوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص" يـؤ القـو أقرؤىم 
 لكتاب هللا". 

كقد دعا القرآف الكرمي للتفكر كالتدبر كاعتخداـ العقل كالفكر ١تعرفة هللا حق ا١تعرفة، ٔتعرفة قدرتو 
ةو أىف تػىقيوميوا لًلَّػًو مىثٍػٌتى كىفػيرىادىل مثيَّ تػىتػىفىكَّريكا مىا ًبصىاًحًبكيم مًٌن ًجنَّ ؿ تعاذل: "العظيمة. قا  ةو قيٍل ًإ٪تَّىا أىًعظيكيم ًبوىاًحدى

ٍم عىذىابو شىًديدو   ريكا ِف أىكىدلٍى يػىتػىفىكَّ كقولو تعاذل: " . ْٔعورة عبأ آية ﴾ " ْٔ﴿ًإٍف ىيوى ًإالَّ نىًذيره لَّكيم بػىٍُتى يىدى
ًثَتن  نػىهيمىا ًإالَّ اًبٟتٍىقًٌ كىأىجىلو مُّسىمِّى كىًإفَّ كى ا مًٌنى النَّاًس بًًلقىاًء رىهًبًٌٍم أىنفيًسًهم مَّا خىلىقى اللَّػوي السَّمىوىاًت كىاأٍلىٍرضى كىمىا بػىيػٍ

 ( .َِّ-ِٕٗ، ص ص. َُِْ. )عفونة، ٖ. عورة الرـك آية ﴾" ٖ﴿ لىكىًفريكفى 
 يوزع ا١تهاـ بُت أصحابو، كيستثمر طاقاهتم كمعارفهم ا٠تاصة بكل صحايب دكف غَته، ككاف الرعوؿ ملسو هيلع هللا ىلص

فعلى الرغم من أ٫تية األذاف كعظم أجره، األمر الذم جعل معظم الصحابة يطمع فيو، إال أنو ملسو هيلع هللا ىلص عده 
اتو. فعن عبد هللا بن الزبَت رضي هللا صنعة خاصة، كدل ٯتنحو لكل من يطلب األجر، بل للذم ٯتتلك أدك 

عنهما قاؿ: " كددت أف الرعوؿ ملسو هيلع هللا ىلص أعطاين النداء. قيل: كدل ذاؾ؟ قاؿ: إهنم أطوؿ الناس أعناقا يـو 
القيامة. كِف قراءة القرآف الكرمي قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ" اعتقرئوا القرآف من أربعة، من عبدهللا بن 



24 

. كدل يقتصر األمر على الصحابة، ففي يفة، كأيب بن كعب، كمعاذ بن جبل"موذل أيب حذمسعود، كعادل 
 طريق ىجرتو ملسو هيلع هللا ىلص من مكة إذل ا١تدينة احتاج إذل دليل ٤تًتؼ كدل يكن مسلما. 

، قاؿ: أمرين كحرص النيب ملسو هيلع هللا ىلص على تعلم الصحابة ما ينفعهم ِف دينهم كدنياىم، فعن زيد بن اثبت هنع هللا يضر
رعوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أف أتعلم لو كلمات من كتاب اليهود، فقاؿ" إين كهللا ما آمن يهود على كتاب"، " فما مر 
يب نصف شهر حىت تعلمتو لو، فلما تعلمتو كاف إذا كتب إذل يهود كتبت إليهم، كإذا كتبوا إليو قرأت لو  

 ملسو هيلع هللا ىلص أف أتعلم السَتاينية" . كلقد أبدل مهارة عالية كأداء متميزا جدا، كتاهبم". كقاؿ: أمرين رعوؿ هللا
كعرعة ِف اإل٧تاز حُت تعلم اليهودية ِف نصف شهر. كِف القضاء كاف الصحايب علي بن أيب طالب رضي 

". )القطب كالبخارم، هللا عنو متورل شؤكف القضاء، فقد كاف عمر بن ا٠تطاب هنع هللا يضر يقوؿ " أقضاان علي
 (.ُُِٓ، ص. ُٕٗٗ

 أمهية اقتصاد ادلعرفة: -82
أصبح اقتصاد ا١تعرفة أداة رئيسة تقود العادل إذل مزيد من التقدـ، كتعاظمت أ٫تية ا١تعرفة لكوهنا السمة 

ليت األعاعية ا١تميزة لو، حيث تنتج ا١تعرفة مرة كاحدة، كلكنها تباع مبليُت ا١ترات خبلؼ السلع ا١تادية، ا
( . كيرتبط اقتصاد ا١تعرفة بتطور ا١تعرفة كاإلبداع العلمي، كيقـو ْٓ، ص. ََِٗتنتج كل مرة. )القرين، 

على تنمية ا١توارد البشرية اليت تسمى )عماؿ ا١تعرفة(؛ كي تتمكن من التعامل مع التقنيات اٟتديثة ا١تتطورة، 
، َُِِتثمارم، كعلعة إعًتاتيجية. )الزىراين، معتمدة على ا١تعرفة اليت ٯتتلكها العنصر البشرم كمورد اع

(. كتعد ا١تعرفة العلمية كالعملية اليت يتضمنها اقتصاد ا١تعرفة األعاس ِف توليد الثركة كزايدهتا ُٖٔص. 
كتراكمها، كاإلعهاـ ِف إحداث التطور كٖتسُت األداء كرفع اإلنتاجية، كتوفَت فرص عمل خصوصا ِف 

 (. ِٔ، ص. َُِْنيات ا١تتقدمة. )عفونة، اجملاالت اليت تستخدـ التق
كيزدىر اقتصاد ا١تعرفة ِف ا١تنظمات الًتبوية، كالتعليم العارل، كمراكز البحث العلمي، كحدائق التقنية،  

(. كيقـو على إنتاج ُٓ-َُ، ص ص.َُِّكمراكز االبتكار، كحاضنات األعماؿ. )رزيق كاٟتمداف، 
ق منتجات ا١تعرفة كترك٬تها كتوزيعها كتفعيلها كجٍت الثمار منها ا١تعرفة عن طريق البحث العلمي، كتسوي

(. حيث ٯتكن بيع ا١تعرفة، ُٓٓ، ص. َُِْبشكل دائم، من خبلؿ نظاـ تسويقي متكامل. )علياف، 
كاعتخدامها إلبداع منتجات جديدة، أك ٖتسُت منتج قائم، أك تطوير بنية اإلدارة، كطريقة إدارة 

 (.ْٗ-ِّص ص.  ،َُِْا١تؤعسات. ) دمحم، 
أدت عوامل عدة إذل ظهور اقتصاد ا١تعرفة كمنها: العو١تة، كا٠تصخصة، كاالنفجار السكاين،  كقد

(. كذلك ٖٕٔ، ص. َُُِكالتحوالت الدٯتوقراطية، كثورة ا١تعلومات كاالتصاالت. )القداح، 
تصادية حدكث تغَتات كاععة ِف مفاىيم كنظرايت التنمية االقتصادية، كتوعع األنشطة االق

(. كما أعهم التطور التقٍت كالتنافس ْٗ، ص ص. َُِْكاالجتماعية القائمة على ا١تعرفة. ) دمحم، 
إذل ظهوره. )عفونة، بُت الشركات كا١تنظمات، كالنمو السريع للمعرفة، كالتغَت ِف بيئة األعماؿ كاإلدارة 
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االعتماد على ا١تدخبلت زايدة االعتماد على القدرات الفكرية أكثر من . كذلك (ِٕ، ص. َُِْ
 .(Alizadeh, Parisa, & Salami, 2014, pp. 38-39 )ا١تادية أك ا١توارد الطبيعية. 

 خصائص اقتصاد ادلعرفة: -89
 يتميز اقتصاد ا١تعرفة اب٠تصائص التالية:

مات توافر آليات ٤تفزة كداعمة لبلبتكار، كمنها نظم تربط ا١تنظمات العلمية األكادٯتية البحثية ٔتنظ -
 .(ٖٖ، ص.ََُِ)غدير،  األعماؿ.

 يعتمد على بنية ٖتتية من تقنية ا١تعلومات كاالتصاالت لتسهيل نشر كاعتثمار ا١تعرفة.  -
 ٯتتلك إمكانيات متفوقة ككاععة االنتشار لتكوين رأس ماؿ بشرم متطور. -
، َُِّاٟتميضي، ) دم.يستند إذل أطر تشريعية كتنظيمية تساند االرتقاء ابإلنتاجية كالنمو االقتصا -

 .(ِٓص. 
يرتبط ٔتصادر ا١تعرفة العا١تية، كيعترب مصدر التأثَت كالفاعلية ِف القطاعات الرئيسة كاٟتياة اليومية لؤلفراد  -

 كاجملتمعات. 
يعتمد على قول عاملة ذات إنتاجية عالية كمستول تعليمي رفيع، مع توافر بيئة اجتماعية ٤تفزة كجاذبة  -

 .(ّٕ، ص. َُِْدادحة كالذايابت، ا١ت)للمواىب. 

 يتسم أبنو اقتصاد كفرة أكثر من كونو اقتصاد ندرة؛ فا١تعرفة تزداد ابالعتخداـ كتنتشر اب١تشاركة. -

 يسهم ِف االىتماـ برأس ا١تاؿ البشرم كالفكرم، ابعتباره أعاس إنتاج ا١تعرفة كتنميتها لدل ا١تنظمات.  -

ا تراكمت ا١تعرفة تراكمت الثركة. كىو اقتصاد مفتوح ابلكامل ال ٖتده تشكل ا١تعرفة مصدرا للثركة فكلم -
  (.ِْٗ، ص. َُِٓٓتارم، )حدكد، ٦تا يوعع ا١تنافسة العا١تية. 

 متطلبات ومؤشر اقتصاد ادلعرفة: -84
ليت يرتبط اقتصاد ا١تعرفة ارتباطا كثيقا بتقنية ا١تعلومات كاالتصاالت، كشبكة اإلنًتنت، كا١تلكية الفكرية كا

تشمل براءات االخًتاع كحقوؽ النسخ كا٠تدمات االعتشارية، كا١تكتبات اإللكًتكنية كالتقليدية كقواعد 
(. كلكي يوجد اقتصاد يعتمد على ا١تعرفة ُٖ، ص. ََُِالبياانت ككعائل اإلعبلـ اٟتديثة. )خضر، 

 البد من كجود مقومات معينة كمنها:
  رلتمع ادلعرفة:  -

صر اليت تؤعس القتصاد ا١تعرفة، كىو اٟتاضن كالداعم القتصاد ا١تعرفة، ٔتا ينطوم يعترب من أىم العنا
عليو من تدعيم ثقافة ا١تعرفة، كقيم ا١تعرفة، ْتيث يكوف كل فرد من أفراد اجملتمع ذك قدر من ا١تعرفة. فشعار 

 ( . َٔأ، ص.  َُِْاقتصاد ا١تعرفة )ا١تعرفة للجميع(. )كزارة االقتصاد كالتخطيط، 
 التعليم:  -

يعد التعليم بكل مستوايتو العاـ كالتعليم اٞتامعي خصوصا من أىم متطلبات اقتصاد ا١تعرفة، حيث ٮترج 
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أانعا قادركف على التفكَت كاإلبداع، لذلك تورل الدكؿ ىذا اٞتانب أ٫تية من خبلؿ اإلنفاؽ كالسياعات 
 كاإلعًتاتيجيات.

 البحث والتطوير:  -
حث اليت تتواصل مع احتياجات اجملتمع، مع كجود حاضنات علمية، كشراكة عن طريق كجود مراكز الب

 .(ُٖٓ، ص. َُِْ؛ علياف ٖٖ، ص. َُُِعبداٟتميد، مراكز البحوث كقطاعات اجملتمع. )فاعلة بُت 

 القطاع اخلاص: -
 نفيذية. حيث يقدـ الطاقة ا١تولدة كاركة للنمو، بينما يقدـ القطاع اٟتكومي اآلليات التنظيمية كالت 

 قيم احلرية والعدل والدميوقراطية والشفافية: -
تؤدم ٦تارعة ىذه القيم تشريعا كتنفيذا، كفكرا كحقيقة إذل الوالء لقيم اإل٧تاز كالعمل، كتكافؤ الفرص، 

 (.ٓٗ-ْٗ، ص ص. َُُِكاالبتكار. ) الزايت، 

 ادلعرفة أبنواعها:  -
ر٭تة ِف تقنية ا١تعلومات، كالضمنية اليت تبقى ِف رؤكس تعد مفتاح النمو االقتصادم، كتكوف ا١تعرفة الص

 األفراد، كتشتمل على عمليات ا١تعرفة )اإلنشاء، كالتقاعم، كالتعلم، كالتطبيق، كإعادة االعتخداـ(.
 األصول البشرية:  -

ا١تؤىلة  يستثمر اقتصاد ا١تعرفة ِف ا١توارد البشرية، بوصفها رأس ا١تاؿ الفكرم كا١تعرِف، كيعتمد على القول
(. كيتطلب توافر عدد من الدعائم كاألصوؿ، ِّ، ص. َُِٓكا١تدربة كا١تتخصصة. )الغاليب ك الزبيدم، 

كيشكل رأس ا١تاؿ البشرم أكثر األصوؿ قيمة ِف اقتصاد ا١تعرفة، كما تبُت ٕتارب الكثَت من الدكؿ 
مية من دكف ٩تبة من ا١تختصُت تتوافر كاجملتمعات الية، فبل ٯتكن الوصوؿ إذل اعتثمار أمثل للمعارؼ العل

ك٭تفز االبتكار كيكاًفئ التميز ٢تم فرص العمل اٞتماعي ضمن مناخ تشريعي كمؤعسي مناعب يدعم 
 (.َِٗ ، ص.َُِِ كاألداء اٞتاد. )التقرير العريب ا٠تامس للتنمية كالثقافة،

مع تفعيل ىذا اإلنتاج ليصبح كما يركز على إنتاج ا١تعرفة عواء من خبلؿ البحث عنها، أك إ٬تادىا، 
مدخبلت إلنتاج معرِف جديد، كتسويق منتجات ا١تعرفة كترك٬تها كتوزيعها كتسعَتىا كتفعيلها كجٍت الفوائد 

ك٘تويل ا١تعرفة كتطويرىا بشكل دائم  (.ٔٓ، ص. ََِٗالقرين، ) .منها، من خبلؿ نظاـ تسويقي متكامل
لكوادر البشرية اليت تتوذل إنتاج ا١تعرفة كتسويقها ك٘تويلها كمستمر، كإدارة ا١تعرفة كتنظيمها، كإعداد ا

كذلك يتطلب تطوير ٣تتمع ا١تعرفة، كاالىتماـ ابلبحث   (.ُٗ، ص. َُُِعرايف، . )كتطويرىا كابتكارىا
كالتطوير، مع زايدة اإلنفاؽ على تطوير التعليم كالتدريب كالبحث من الناتج الي، بنسبة توازم أك تفوؽ 

كتوافر بيئة قانونية كتشريعية كمناخ عاـ  (.َّ،  ص. َُُِالقرين،  )تنفقها الدكؿ ا١تتقدمة. تلك اليت
يضمن حرية كشفافية ِف تداكؿ ا١تعلومات ببل عوائق، ككجود إدارة تتسم اب١تركنة، مع انفتاح كامل على 
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رزيق )لومات ا١تختلفة(. أدكات التعامل مع تقنية ا١تعلومات )اإلنًتنت، كاألعماؿ اإللكًتكنية، كنظم ا١تع
 (.ٔ، ص. َُِّكاٟتمداف، 

" مؤشر إٚتارل  ٯتثل االعتعدادات الكاملة للبلد أك ا١تنطقة  نوأب (KEI)يعرف مؤشر اقتصاد ادلعرفة و 
أربع ركائز أعاعية، كاليت ٘تثل ا١تؤشرات اٟتديثة ا١تعتمدة  للتنافس ِف ٣تاؿ اقتصاد ا١تعرفة". كيستند على

كىي: اٟتافز االقتصادم كالنظاـ ا١تؤعسي، كاالبتكار )البحث اقتصاد ا١تعرفة.  لًتتيب الدكؿ كفق
، ص. ََُِالشايع، ) البنية التحتية من تقنية ا١تعلومات كاالتصاالت:، ك كالتطوير(، كالتعليم كالتدريب

ُٓٗٗ). 

 احلافز االقتصادي والنظام ادلؤسسي:  -
فَت كل األطر القانونية كالسياعية هبدؼ زايدة اإلنتاجية كيعٍت األعس االقتصادية القوية اليت تستطيع تو 

كاالعتخداـ الفعاؿ للمعرفة ا١توجودة كا١تعرفة كالنمو. كتتيح حرية تدفق ا١تعلومات، كتشجع ركح ا١تبادرة، 
 (.ُٓ-ُْ، ص ص. َُِْعفونة، )اٞتديدة، كازدىار رايدة االعماؿ.

 االبتكار )البحث والتطوير(:  -
نشطة البحث كالتطوير، كاإلنفاؽ عليها، من أىم ا١تؤشرات الدالة على االىتماـ يعد االىتماـ أب

كنقل ، شركات، كا١تستشارينابٞتانب ا١تعرِف. من خبلؿ كجود شبكة من مراكز األْتاث، كاٞتامعات، كال
نافسية التقنية ك٘تلكها، هبدؼ إعادة إنتاجها، مث ابتكارىا عن طريق أنشطة البحث كالتطوير؛ للرفع من الت

 (.ِْٗ، ص. َُِٓٓتارم، ) كا١تشاركة ِف إنتاج ا١تعرفة بدال من تلقيها فقط.
 التعليم والتدريب:  -

كىو من االحتياجات األعاعية لئلنتاجية كالتنافسية االقتصادية، كهتدؼ ىذه ا٠تاصية إذل الرفع من 
وفَت يد عاملة ماىرة، كرأس مستول كفاءة العنصر البشرم كزايدة إنتاجيتو، حيث يتعُت على اٟتكومات ت

 (.َُُ، ص.َُِٔنزيو، ) ماؿ بشرم قادر على دمج التقنية اٟتديثة ِف العمل.
 البنية التحتية من تقنية ادلعلومات واالتصاالت:  -

تعد العصب الرئيس للثورة ا١تعلوماتية، حيث تسهل نشر كإعداد ا١تعلومات كا١تعارؼ، كٕتعل ا١تعرفة ِف 
خبلؿ ترميزىا كٗتزينها رقميا، ٦تا يسهل نقلها عرب الشبكات الرقمية العا١تية، كتسهيل متناكؿ اٞتميع، من 

 World Bank ,2012, p.1؛ Zitek, et al,2011, p.828فعالية االتصاالت، كنشر ا١تعلومات كمعاٞتتها. )

 (.Madar  Research & Development, 2014. P.40؛ 
ِف مواضع متعددة؛ ١تا ٢تا من دكر ِف تسويق البحوث العلمية؛  ا١تتطلبات السابقة ةحثاالب تكقد تناكل

فقد تناكؿ ٣تتمع ا١تعرفة كإعًتاتيجية ا١تملكة العربية السعودية ِف التحوؿ ٨توه، كالتعليم اٞتامعي خصوصا  
كبيئة تعليمية كْتثية كخدمية، كجهود ا١تملكة العربية السعودية ِف ذلك، كالبحوث العلمية كتسويقها خاصة 

اٞتهات ا١تستفيدة القطاع  ةحثاالب قد اختارت. ك ثاينِف ا١تملكة العربية السعودية كما ىو مبُت ِف ا١تبحث ال
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اخاص كاٟتكومي كاليت تستفيد من تسويق البحوث العلمية. كا١تعرفة ا١تتولدة من البحث العلمي، كما 
منظور اقتصاد ا١تعرفة، فالصر٭تة  تنطبق ا١تعرفة الضمنية كالصر٭تة على آليات تسويق البحوث العلمية من

 معلنة من خبلؿ اإلنًتنت كقواعد البياانت لدل اٞتامعة، كالضمنية موجودة لدل الباحثُت كا١تتميزين منهم.

 واقع اجلامعات السعودية من منظور اقتصاد ادلعرفة: -85
َت األ٪تاط كانت اٞتامعات ٘تارس دكرىا التقليدم ِف توفَت خدمات التعليم ا١تتخصص. كمع تغي

االقتصادية أصبحت كظيفة البحث العلمي من أبرز كظائف اٞتامعات ١تا تتميز بو البيئة األكادٯتية من 
قدرات كإمكاانت ْتثية ابإلضافة إذل التعليم. كظهرت كظيفة اثلثة للجامعات كىي خدمة اجملتمع كتلبية 

هم ِف التعليم ا١تستمر كالشراكة اجملتمعية. متطلبات ٣تتمع ا١تعرفة، حيث تنقل التقنية كتعزز االبتكار كتس
(، كما أهنا تستوعب متطلبات العصر كمستجدات ٣تتمع ا١تعرفة، من حيث ُٕ، ص. َُِْ)الفنتوخ، 

اكتساب ا١تعرفة كتوليدىا كنشرىا، فقد أصبحت اٞتامعات كا١تراكز البحثية التابعة ٢تا الدعامة األعاعية ِف 
 (. ّّٓ، ص. َُِِ، أنظمة االبتكار الوطنية. )صبيح

كيؤدم التعليم اٞتامعي دكرا مهما ِف تطوير اجملتمع كتنميتو، كتوعيع آفاقو ا١تعرفية كالثقافية من خبلؿ 
كالتخصصات  إعهاـ مؤعساتو ِف ٗتريج كوادر بشرية، ٘تلك ا١تعرفة كالعلم كالتدريب على العمل ِف اجملاالت

قيق أىدافها ا١تتعلقة ابلتعليم، كإعداد القول البشرية كالبحث ا١تختلفة كافة، كتوظف طاقاهتا كإمكاانهتا لتح
العلمي إضافة إذل خدمة اجملتمع من انحية، كأداة لصنع قيادتو الفنية كا١تهنية كالسياعية كالفكرية اليت تتبلءـ 

(. كمن أىم ٝتات اٞتامعات عا١تية ُّٖ، ص. َُِٓمع طبيعة العصر من انحية أخرل. )يونس، 
يت توائم العو١تة كاالقتصاد ا١تعرِف، أف يكوف لديها اٟترية األكادٯتية، كالرؤية اإلعًتاتيجية، كتقـو ا١تستول كال

 (.ْٔ، ص. َُِِبدكر نقل التقنية عرب ا٠تر٬تُت ك٥ترجات البحوث ا١تتميزة. ) ا١ترحيب، 
كاليت تدعى ا١تعرفة  كتعد ا١تعرفة من أىم ٦تتلكات اٞتامعات، كاليت تسهم ِف تنفيذ اإلعًتاتيجية ا١تؤعسية

اٞتامعية ا١تركزية، كاألعاس الذم تبٍت عليو عياعتها العامة لبلوغ ا١تعرفة اليت تصبح أكثر أ٫تية للجامعة، 
 (.ْٖٖ، ص. َُِٓكمصدر حيوم ٯتكن اعتثماره ِف ٖتقيق ٪تو مستداـ ك٥ترجات أقول. )الصاكم، 

لبشػػرم، كأ٫تيػػة اإلنفػػاؽ علػػى البحػػث العلمػػي، كيركػػز البػػاحثوف ِف اقتصػػاد ا١تعرفػػة علػػى دكر رأس ا١تػػاؿ ا
كعلى ا١تكوف ا١تعرِف للسلع كا٠تػدمات، كدكر تقنيػات االتصػاؿ ِف اإلنتػاج كالتسػويق كاالعػتهبلؾ. )علػي، 

أدركػت دكؿ العػادل أف ٖتقيػق  اقتصػاد ا١تعرفػة يػتم عػن طريػق  التعلػيم اٞتػامعي، (. كقد ُٔٔ، ص. َُُِ
البتكػػار ابلتطػػور االقتصػػادم كاالجتمػػاعي، كزادت تكػػاليف االْتػػاث مػػن خػػبلؿ ارتبػػاط األْتػػاث كأنظمػػة ا

بشكل مطرد منذ هناية اٟتػرب العا١تيػة الثانيػة، كأصػبح ىنػاؾ ضػركرة لتنسػيق البحػوث العلميػة مػع البحػوث 
 Program on Innovation, Higher Education and Research for)) الصػناعية كالقطػاع ا٠تػاص.

Development IHERD , 2012, p.1). 
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كتسهم البحوث العلمية ِف بناء اقتصاد ا١تعرفة، كتعد من أىم ا١تؤشرات لقياس كرصد اقتصاد ا١تعرفة، 
فإنو يؤخذ ابالعتبار مدخبلت البحوث العلمية من موارد بشرية كاليت تتمثل ِف أعداد األعاتذة الباحثُت، 

وارد ا١تادية مثل ا١تختربات كشبكات االتصاؿ كالتقنية،  كا١توارد ا١تالية كا١تتمثلة ِف ميزانية البحث العلمي، كا١ت
كذلك نواتج البحث العلمي؛ إذ أنو ال ٯتكن االكتفاء اب١تدخبلت ِف تقييم ٧تاح اإلعًتاتيجية البحثية 
للجامعة، كىذه النواتج عبارة عن: براءات االخًتاع، كالنشرات العلمية، كاالعتشهادات، كاللقاءات 

 (. َُِ، ص. َُِٓ)يونس، كالندكات العلمية. 
كيتمحور اقتصاد ا١تعرفة حوؿ ا١تعرفة كا١تشاركة فيها كإنتاجها كتسويقها من خبلؿ اإلفادة من ثورة تقنية 
ا١تعلومات كالتطبيقات التقنية كاعتخداـ العقل البشرم كرأس للماؿ، كتوظيف البحث العلمي ليصبح أكثر 

عة ِف تقنية ا١تعلومات كاالتصاالت. كتعترب تقنية ا١تعلومات اعتجابة لتحدايت العو١تة كالتطورات ا١تتسار 
كاالتصاالت مصدرا حيواي لتفعيل اقتصاد ا١تعرفة ِف البيئة اٞتامعية، كما تسهم ِف ٖتقيق برامج اٞتامعة، 
كمشاريعها كخططها اإلعًتاتيجية. كيعد توظيفها أحد الدعامات األعاعية لتطبيق اقتصاد ا١تعرفة. )صائغ، 

 (.ُٕ-ُٔص ص.  ،َُِٓ
 (: تطور دور اجلامعات يف اقتصاد ادلعرفة9جدول )

 اجلامعات

 الوظيفة الثالثة: خدمة اجملتمع الوظيفة الثانية: البحث العلمي الوظيفة األوىل: التعليم

تعليم عارل ا١تستول يعتمد على 
تقنيػػػة ا١تعلومػػػات كاالتصػػػاالت، 
كيتسػػػػػػػػػػػػػػم ابٞتػػػػػػػػػػػػػػودة كالتوعػػػػػػػػػػػػػػع 

 يؤدم إذل:كالتمايز كالعا١تية،  ك 

عن طريػق بػرامج الدراعػات العليػا 
كالكراعػػػػػػػػػػػػػي البحثيػػػػػػػػػػػػػة كمراكػػػػػػػػػػػػػػز 
البحػػوث كمراكػػز التميػػز، كالتعػػاكف 
مػػػػػػع الشػػػػػػركات ِف ٖتويػػػػػػل نتػػػػػػائج 
البحػػػػػػػػوث ١تنتجػػػػػػػػات اقتصػػػػػػػػادية،  

 كيؤدم إذل:

التعلػػػػػػػػيم ا١تسػػػػػػػػتمر كنقػػػػػػػػل التقنيػػػػػػػػة 
كاالبتكار كالشػراكة اجملتمعيػة، مػن 
خػػػػػػػػػػػبلؿ مراكػػػػػػػػػػػز نقػػػػػػػػػػػل التقنيػػػػػػػػػػػػة 

رامج التعلػػػػػػػػػػػػػػيم كاالبتكػػػػػػػػػػػػػػار، كبػػػػػػػػػػػػػػ
 ا١تستمر، كيؤدم إذل:

 ٣تتمع ا١تعرفة صناعة ا١تعرفة كفاءة معرفية

 اقتصاد ا١تعرفة

 ُٖ، ص. َُِٓا١تصدر: الفنتوخ، 
أف تسويق البحوث العلمية يتمثل بو كظائف اٞتامعة الثبلث، فعن طريق التعليم ينشأ  كتضيف الباحثة

عن طريق إعداد البحوث، مث كظيفة خدمة اجملتمع عن الباحث كتزدىر ا١تعرفة مث كظيفة البحث العلمي 
طريق تسويقها بداية من ٖتديد اٞتهات ا١تستفيدة كاحتياجاهتا حىت تنفيذ البحث كتطبيق نتائجو 

 كاالعتفادة منو ِف حل مشكبلت اجملتمع.
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األخَت من اعتكملت الدكؿ ا١تتقدمة عملية التحوؿ إذل ٣تتمع ا١تعرفة كاقتصاد ا١تعرفة خبلؿ الربع  كقد
القرف العشرين كٕتتهد العديد من الدكؿ لتحقيق ىذا التحوؿ كا١تملكة العربية السعودية كاحدة من ىذه 

( . إف اكتساب ا١تعرفة كاعتثمارىا من خبلؿ تطوير ُٔ، ص. َُِّالدكؿ. )كزارة االقتصاد كالتخطيط، 
قتصاد الوطٍت، كقد ععت ا١تملكة ا١تهارات، كالتحديث ا١تستمر للبنية التحتية، يشكل قيمة مضافة لبل

العربية السعودية للدخوؿ ِف التقنية العا١تية، فتمكنت من الوصوؿ إذل اقتصاد ا١تعرفة، كالًتكيز على 
 ،ِٔٓ، ص. َُِٓصناعات عالية التقنية، مع كجود رأس ماؿ بشرم قادر على االبتكار. )ٓتارم، 

Salem, 2014, p. 1048 .) 
اد كالتخطيط اب١تملكًة العربية السعودية مع" معهد التنميًة الكورم" على اتفقت كزارة االقتصكما 

التعاكف بتنفيذ ىذا ا١تشركع، الذم يستهدؼ تعزيز ٖتوؿ ا١تملكة ًإذل ٣تتمع ا١تعرفة كبناء اقتصاد ا١تعرفة. 
العادل اليت  ك٘تت االعتفادة من التجربة الكورية نظرا للنجاح الباىر الذم حققتو، فىهي الدكلة األيكذل ِف

 (. ٖٔ، ص. َُِّقامت إبنشاء كزارة القتصاد ا١تعرفة. )كزارة االقتصاد كالتخطيط، 

كيتمتع التعليم اٞتامعي ِف ا١تملكة العربية السعودية بدعم غَت ٤تدكد ماداي كمعنواي من قبل القيادة 
الشاملة. )صائغ، السياعية ككافة شرائح اجملتمع. بوصفو الشريك الرئيس الداعم ألىداؼ التنمية 

 (.ِٓ، ص.َُُِ
(، Kaust: جامعة ا١تلك عبدهللا للعلـو كالتقنية )كاكعتومن النماذج الية يف تطبيق اقتصاد ادلعرفة

 ، كا٠تطة الوطنية للعلـو كالتقنية كاالبتكار.kACST)كمدينة ا١تلك عبدالعزيز للعلـو كالتقنية )
 (: Kaustوستجامعة ادللك عبدهللا للعلوم والتقنية )كا -8

ا مهمِّا لتعزيز مكانة ا١تملكة العربية السعودية ِف اجملتمع األكادٯتي على ا١تستول  يعد إنشاؤىا رافدن
(. كىي جامعة ّٕ، ص. َُُِالعا١تي، كإعبلانن لعصر جديد من اإلنتاج العلمي كالتعليمي. )صائغ، 

لربامج الدراعية اليت تطرحها. كيديرىا ذات خصوصية من حيث اإلنشاء كاإلدارة كالتمويل كقبوؿ الطبلب كا
( عضوا برائعة كزير البًتكؿ كالثركة ا١تعدنية كتشرؼ عليها أرامكو السعودية ٣ُٗتلس أمناء البالغ عددىم )
كتركز على البحوث كفق التخصصات  (.ِٕ، ص. َُِٓ)جريدة آفاؽ،  من الناحية اإلدارية كا١تالية.

كالعلـو كا٢تندعة اٟتيوية، كعلـو كىندعة ا١تواد، كالرايضيات التطبيقية، كعلـو  التالية: ا١توارد كالطاقة كالبيئة،
 (.ُٗٔأ، ص. َُِِاٟتوعبة. )كزارة التعليم العارل، 

أف تكوف منارة للمعرفة كالتعليم التقٍت كالبحثي كبيئة ٦تيزة إل٢تاـ العقوؿ كا١تواىب كتتمثل رؤيتها ِف "
شافات اليت تعاجل أىم التحدايت اإلقليمية كالعا١تية، كتسعى إذل أف الواعدة اليت تسعى إذل ٖتقيق االكت

ا١تسا٫تة ِف تطوير العلـو يو خَت اإلنسانية". كرعالتها "تكوف جسرا لتقريب الشعوب كالثقافات ١تا ف
كالتقنية من خبلؿ األْتاث ا١تتميزة كالتعاكنية كد٣تها ِف التعليم اٞتامعي. كما ٖتفز االبتكارات كنشر 

عرفة العلمية كتطبيقاهتا لتحقيق التنمية االقتصادية كاالجتماعية ِف ا١تملكة العربية السعودية كالعادل، مع ا١ت
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الًتكيز بصورة خاصة على أْتاث إعًتاتيجية ذات أ٫تية عا١تية تنحصر ِف أربعة ٣تاالت: الطاقة، كالغذاء، 
 كا١تاء، كالبيئة". 

عربية السعودية كالعادل خصوصا الذين لديهم الرغبة ِف القياـ كتستقطب ا١تواىب كالعقوؿ من ا١تملكة ال
أبْتاث ذات أتثَت علمي كبَت يتجاكز ما حققوه عابقا من إ٧تازات. كتسهم ِف كضع اللبنات األعاعية 
لعملية ٖتويل ا١تملكة العربية السعودية إذل اقتصاد ا١تعرفة كاالبتكار. حيث مت دمج مدينة األْتاث ضمن 

عة التنظيمي كالبنياين لتسهيل التفاعل التعاكين ا١تباشر مع الشركات، كنقل ا١تعرفة كاالبتكارات ىيكل اٞتام
كالتنمية االقتصادية، ابإلضافة إذل تسريع طرح التقنيات ا١تبتكرة كتسويقها. كتتمثل رعالة مكتب االبتكار 

عهاـ ِف ٖتويل ا١تملكة العربية السعودية اإل"كالتنمية االقتصادية ِف جامعة ا١تلك عبدهللا للعلـو كالتقنية ِف 
إذل اقتصاد ا١تعرفة عن طريق كضع ٪توذج انجح كفعاؿ لنقل التقنية من مرحلة البحث العلمي إذل مرحلة 
تقدمي منتجات كشركات جديدة قائمة على ا١تعرفة، كأتعيس شراكات مستمرة مع الصناعات الية كقطاع 

. لذلك قامت جامعة ا١تلك عبدهللا للعلـو "جديدة قائمة على ا١تعرفة األعماؿ، كاإلعهاـ ِف بناء صناعات
( كاليت جرل تطويرىا ِف اٞتامعة ليصبح (REVelateكالتقنية بتوعيع كرشة عمل االبتكار التابعة لشركة 

. كمت تصميم ىذا الربانمج ١تساعدة الشركات السعودية، (أكادٯتية االبتكار)بران٣تا متكامبل ٖتت مسمى 
نظمات غَت الرْتية كا١تؤعسات اٟتكومية لتطوير عملياهتا كا٠تركج أبفكار كحلوؿ جديدة كرايدة مشاريع كا١ت

مبتكرة من أجل ٖتقيق رعالتها كابلتارل دعم توجو ا١تملكة العربية السعودية ٨تو تطوير اقتصادىا إذل اقتصاد 
نية لرايدة األعماؿ ضمن أفضل أربع برامج ا١تعرفة. كقد مت اختيار مركز جامعة ا١تلك عبدهللا للعلـو كالتق

ألفضل حاضنات األعماؿ أتثَتا ِف ا١تنطقة لعاـ  UBI Global)ٟتاضنات األعماؿ ِف أكؿ مؤ٘تر ١تنظمة )
ـ، كالذم اعتضافتو جامعة ا١تلك عبدهللا للعلـو كالتقنية. )جامعة ا١تلك عبدهللا للعلـو كالتقنية، َُِٓ
جامعة  ََٓ -َُْاألكذل تصنيف شنغهام لتحتل مركزىا ضمن أفضل (. كدخلت اٞتامعة للمرة َُِٔ

(. كيبُت اٞتدكؿ التارل ترتيب جامعة َُْأ، ص.  َُِْـ. )كزارة االقتصاد كالتخطيط، َُِّعا١تية ِف 
  (َُِٓا١تلك عبدهللا للعلـو كالتقنية خبلؿ األعواـ الثبلثة: )الًتتيب األكادٯتي للجامعات العا١تية، 

 ترتيب جامعة ادللك عبدهللا يف تصنيف شنغهاي(: 4جدول )
 ـَُِٓ ـَُِْ ـَُِّ العام

 ََْ -َُّ ََٓ -َُْ ََٓ -َُْ لًتتيبا

 ةحثامن إعداد الب
كما يظهر - ـ، كتوجو اٞتامعةَُِٓغهام لعاـ ؛ لدخو٢تا ِف تصنيف شنكقد اختارهتا الباحثة كنموذج

ابالبتكار كىو مؤشر مهم من  وؿ إذل اقتصاد ا١تعرفة، كهتتمإذل االىتماـ اب١تعرفة كالوص -ِف رؤيتها كرعالتها
مؤشرات اقتصاد ا١تعرفة، كالذم ٖترص ا١تملكة العربية السعودية على التقدـ فيو. ابإلضافة إذل اىتمامها 

 ابلبحوث العلمية كنقلها إذل اجملتمع، كاعتقطاب الكفاءات البشرية البحثية.
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 : (kACST) التقنية مدينة ادللك عبدالعزيز للعلوم و  -2

ىي مؤعسة حكومية ملحقة إداراي برئيس ٣تلس الوزراء، كمقرىا الرئيس مدينة الرايض، تقـو بدعم 
كتشجيع البحث العلمي لؤلغراض التطبيقية، كتنسيق نشاط مؤعسات كمراكز البحوث العلمية ِف ىذا 

لبات البحث العلمي كا١تختربات اجملاؿ ٔتا يتناعب مع متطلبات التنمية ِف ا١تملكة. كتشتمل على متط
ككعائل االتصاالت كمصادر ا١تعلومات. كرؤيتها" أف تكوف مؤعسة للعلـو كالتقنية رائدة عا١تيا، ترعى 
االبتكار كتعزز بناء ٣تتمع قائم على ا١تعرفة ِف ا١تملكة العربية السعودية". كمن مهامها العمل على التطوير 

لعلـو كالتقنية كاالبتكار من خبلؿ: صياغة السياعات الوطنية للعلـو كاالعتثمار ِف ا١تنظومة الوطنية ل
كالتقنية كاالبتكار، كدعم البحث العلمي كالتطوير التقٍت ِف ا١تملكة العربية السعودية، كتعزيز التعاكف 

لعلـو كالتقنية كالشراكات الية كاإلقليمية كالدكلية، كاعتثمار ا١تلكية الفكرية. كمن إ٧تازاهتا ا٠تطة الوطنية ل
 (.ِِ، ص. َُُِ، kACSTكاالبتكار. )التقرير السنوم ١تدينة ا١تلك عبدالعزيز للعلـو كالتقنية

كتقـو ا١تدينة بدكر رئيس ِف التخطيط للعلـو كالتقنية كاالبتكار، ككضع اإلعًتاتيجيات البلزمة لتنفيذىا، 
عمل على تطوير آليات لتحويل ٥ترجات كدعم برامج كمشاريع البحوث العلمية لؤلغراض التطبيقية، كال

البحث العلمي كالتطوير التقٍت إذل منتجات صناعية. إضافة إذل تقدمي ا٠تدمات العلمية ا١تتخصصة ِف 
٣تاالت ا١تعلومات كالنشر العلمي كتسجيل براءات االخًتاع. كتسعى ا١تدينة إذل التنسيق مع األجهزة 

وث ِف ا١تملكة العربية السعودية ِف ٣تاالت البحوث العلمية اٟتكومية كا١تؤعسات العلمية كمراكز البح
التطبيقية كتبادؿ ا١تعلومات كا٠تربات، ككذلك عقد الشراكات بُت ا١تملكة العربية السعودية كا١تؤعسات 

(. ُُ، ص. َُِِ، kACSTالعلمية الدكلية. )التقرير السنوم ١تدينة ا١تلك عبدالعزيز للعلـو كالتقنية
مراكز كمعاىد ْتوث ِف ٣تاالت متعددة مثل: تقنية ا١تياه، كتقنية النفط كالغاز، كتقنية  كيتبع للمدينة

الفضاء كالطَتاف، كاإللكًتكنيات كاالتصاالت، كاألْتاث الطبية كالصحية ا١تتقدمة، كبرامج الرايضيات 
ارة االقتصاد (. كتعد كز َُِٔ، kACSTكالفيزايء كغَتىا. )مدينة ا١تلك عبد العزيز للعلـو كالتقنية 

كالتخطيط الشريك الرئيس ١تدينة ا١تلك عبدالعزيز للعلـو كالتقنية كاالبتكار، كذلك ِف مراحل إعداد ا٠تطة 
الوطنية للعلـو كالتقنية كاالبتكار، كمتابعة تنفيذىا على مدل أربع خطط ٜتسية تتسق مع خطط ا١تملكة 

ـ(، كنتيجة لظركؼ فنية َِِٓ -ََِٓا١تدة مابُت ) العربية السعودية للتنمية االقتصادية كاالجتماعية ِف
ـ كفق ثبلث خطط ٜتسية، ابلتارل عيكوف عَت ا٠تطة كفق ََِٖاعتدعت أف تبدأ مباشرة التنفيذ عاـ 

  (.ِٖأ، ص.  َُِْاٞتدكؿ التارل: )كزارة االقتصاد كالتخطيط، 
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 (: اخلطط اخلمسية للخطة الوطنية للعلوم واالبتكار5جدول )
 اخلطة اخلمسية الثالثة اخلطة اخلمسية الثانية )ادلوسعة( مسية األوىلاخلطة اخل

 م2824 -2828 م2889 -2885 م2888-2884

البنيػػػػػة التحتيػػػػػة للعلػػػػػـو كالتقنيػػػػػة  -
 كاالبتكار.

 برانمج ابدر. -

 مراكز االبتكار التقٍت. -

 التقنيات اإلعًتاتيجية. -

أف تصػػػػػػػػػػػبح ا١تملكػػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػػة  -
دة ِف العلػػػػػػـو السػػػػػػعودية دكلػػػػػػة رائػػػػػػ

كالتقنيػػػة كاالبتكػػػػار، كٖتصػػػػل علػػػػى 
 مكانة إقليمية ِف ىذا اجملاؿ.

أف ٖتصػػػػػػػػػػػل ا١تملكػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػة  -
السػػػػعودية علػػػػى مكانػػػػة ِف العلػػػػػـو 
كالتقنيػػػة كاالبتكػػػار، علػػػى مسػػػتول 

 آعيا.

ٖتػػوؿ ا١تملكػػة العربيػػة السػػعودية  -
 إذل اقتصاد ا١تعرفة.

 ِٗص.  أ، َُِْا١تصدر: كزارة االقتصاد كالتخطيط، 
ـ حققت عدد من اإل٧تازات ِف َُِِكِف التقرير السنوم ١تدينة ا١تلك عبد العزيز للعلـو كالتقنية لعاـ 

 تنفيذ ا٠تطة الوطنية للعلـو كالتقنية كاالبتكار اليت من أ٫تها:
( مشركعا ِف اجملاالت َّْبلغ عدد ا١تشاريع البحثية ا١تدعمة ضمن الدفعة العاشرة كاٟتادية عشرة ) -

 ( مليوف رايؿ.ّٔٓ,ٖالتقنية ذات األكلوية اإلعًتاتيجية للمملكة العربية السعودية، ٔتبلغ إٚتارل قدره )

ضمن برانمج قدرات البحث  (التجهيزات البحثية ا١تركزية)مشركع  بدأ العمل لوضع إجراءات تنفيذ -
للباحثُت ِف اٞتامعات كمراكز  كالتطوير كاالبتكار؛ هبدؼ دراعة الوضع الراىن للتجهيزات العلمية ا١تتاحة

البحوث اب١تملكة العربية السعودية، كتقدمي تصور لبلعتثمار األمثل ٢تا ابعتخداـ التجهيزات العلمية 
 ١تشاريع ا٠تطة الوطنية للعلـو كالتقنية كاالبتكار.

ضمن  (التقنيةالربانمج الوطٍت ١تنح الدراعات العليا ِف العلـو ك ) بدأ العمل ِف إجراءات تنفيذ مشركع -
 . (ا١توارد البشرية للعلـو كالتقنية كاالبتكار) برانمج

 -ََُِخبلؿ ا١تدة من ) ي لثبلثُت مؤعسة ْتثية كأكادٯتيةمت إصدار التقرير األكؿ لؤلداء البحث -
 ـ(، ابإلضافة إذل إنشاء لوحة إلكًتكنية تفاعلية للمؤشرات ٖتدث بشكل ربع عنوم.ََُِ

ًتكنية للخطة الوطنية للعلـو كالتقنية كاالبتكار، كىي كاجهة للخطة لتقدمي ا٠تدمات أطلقت البوابة اإللك -
 للباحثُت كا١تستفيدين. 

إذل العديد من ا١تخرجات البحثية مثل: طائرة بدكف طيار،  -ـَُِِ -كتوصلت ا١تدينة ِف عاـ التقرير
كيز، كذراع ركبويت، كبلغ عدد براءات كالزجاج ا٠تزِف، كنظاـ صويت ١تراقبة اٟتدكد، ك٣تمع مشسي عارل الًت 

( براءة اخًتاع، كعدد األكراؽ العلمية ا١تنشورة ابجملبلت العلمية ا١توثقة ِٗاالخًتاع اليت منحت لباحثي ا١تدينة )
( تكرٯتا ما بُت جوائز كشهادات ِْ( كرقة علمية، كقد حصلت ا١تدينة على )َّٔعا١تيا ِف قواعد ا١تعلومات )

 (. ُُِ-ُٔ، ص ص. َُِِ، kACSTالسنوم ١تدينة ا١تلك عبدالعزيز للعلـو كالتقنية تقدير. )التقرير
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 ـ حققت ا٠تطة عددا من اإل٧تازات أ٫تها:َُِّكِف تقريرىا السنوم عاـ 
( مشركعا ْتثيا ِف ٣تاالت ّْٗبلغ عدد ا١تشاريع البحثية ضمن الدفعة الثانية عشرة كالثالثة عشرة )-

 ( مليوف رايؿ.ُْٔ,ْلغ إٚتارل قدره )التقنية اإلعًتاتيجية ٔتب

 أصدرت التقرير الثاين لؤلداء البحثي للمؤعسات البحثية كاألكادٯتية ِف ا١تملكة العربية السعودية.-

نفذت مشركعا لتقومي ا٠تطة ا٠تمسية األكذل ا١توععة للعلـو كالتقنية كاالبتكار ابلتعاكف مع الوكالة الفرنسية -
 العارل. لتقومي البحوث كالتعليم 

كمن أىم ٥ترجاهتا البحثية: مفتاح ابب الكعبة ا١تشرفة، كتصميم نظاـ لتحسُت كٕتميع اٞتهد 
الكهرابئي، كخبلاي مشسية عضوية، ك٪توذج قبة فلكية كغَتىا. كبلغ عدد براءات االخًتاع لباحثي ا١تدينة ِف 

( كرقة علمية ِف اجملاالت ِِْا )( براءة اخًتاع، كعدد األكراؽ العلمية اليت مت نشرىٓٔعاـ التقرير )
( تكرٯتا مابُت جوائز كشهادات تقدير. )التقرير السنوم ١تدينة ُٔالعلمية كالتقنية ا١تختلفة، كحصلت على )

 (.ُِٕ -ُٖ، ص. َُِّ،  kACSTا١تلك عبدالعزيز للعلـو كالتقنية
على االبتكار كبناء ٣تتمع كنموذج لدكرىا ِف البحث العلمي التطبيقي، كحرصها   ةحثاا البهتكقد اختار 

كذلك اىتمامها بتقنية ا١تعلومات كاالتصاالت كاليت تعد عماد   -كما يظهر ِف رؤيتها كرعالتها-ا١تعرفة 
 اقتصاد ا١تعرفة.

 اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار: -9
ة كاالبتكار، ٘تثلت ِف عملت ا١تملكة العربية السعودية على رعم رؤية بعيدة ا١تدل لتنمية العلـو كالتقني

"بناء اقتصاد ك٣تتمع قائم على ا١تعرفة، من خبلؿ منظومة كطنية للعلـو كالتقنية كاالبتكار منافسة عا١تيا" 
لتحقق بذلك ىدفها اإلعًتاتيجي بوصو٢تا إذل مصاؼ الدكؿ ا١تتقدمة ِف العلـو كالتقنية كاالبتكار كذلك 

 ق.ُْْْٓتلوؿ 
 -٠ََِٕتمسية األكذل للعلـو كالتقنية كاالبتكار كاليت غطت الفًتة مابُت )كقد مت االنتهاء من ا٠تطة ا

ـ(، كاليت تبلورت برا٣تها ِف ضوء معايَت خطة التنمية التاععة. كاعتهدفت اعتكماؿ البنية الرئيسة َُُِ
لدعم مسَتة  للمنظومة الوطنية للعلـو كالتقنية كاالبتكار، كحشد القدرات العلمية كالتقنية الوطنية كتسخَتىا

التنمية ا١تستقبلية الشاملة كبناء اقتصاد قائم على ا١تعرفة. )التقرير السنوم مدينة ا١تلك عبدالعزيز للعلـو 
ـ( التوجو ٨تو َُِْ -ََُِ(. حيث تبنت خطة التنمية التاععة )ِٔ، ص. َُِِ،  kACSTكالتقنية

كاعتثمارىا ِف ٥تتلف القطاعات كخاصة قطاع  اقتصاد ا١تعرفة، من خبلؿ الًتكيز على التعليم؛ لنشر ا١تعرفة
اإلنتاج كا٠تدمات. كتسعى ا٠تطة من خبلؿ ىذه اٞتهود إذل تعزيز ا١تيزات النسبية لبلقتصاد السعودم، 

 (.ٗٔب، ص.  َُِْكإ٬تاد ميزات تنافسية، كتنويع القاعدة االقتصادية. )كزارة االقتصاد كالتخطيط، 
ية تقدما كبَتا ِف التحوؿ إذل اقتصاد ا١تعرفة كفقا لتقرير البنك الدكرل كما حققت ا١تملكة العربية السعود

ـ، الذم صنف ا١تملكة العربية السعودية كفق مؤشر اقتصاد ا١تعرفة، ِف ا١ترتبة األكذل عا١تيا من َُِِلعاـ 
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( دكلة مشلها التقرير. فقد حلت ُْٔـ مقارنة مع )َََِحيث درجة التقدـ الذم أحرزتو منذ عاـ 
( ٓ,ٔٗـ. كحصلت على )َََِ( مركزا، مقارنة بعاـ ِٔ(، متقدمة )َٓملكة العربية السعودية ا١تركز )ا١ت

( ِف ا١تؤشر الكلي القتصاد ا١تعرفة، كعجلت تقدما كبَتا ِف ثبلثة من ا١تؤشرات الفرعية، َُدرجة من )
ا١تعلومات تصاالت كتقنية (، كالبنية األعاعية لبلٖٓ( مركزا لتحتل ا١تركز )َّكىي التعليم، حيث قفزت )

متقدمة  (َٔ) ( مركزا، كاٟتوافز كالبيئة االقتصادية كالنظاـ ا١تؤعسايت ِف ا١تركزْٔ( متقدمة )ُِِف ا١تركز )
 (.ْٖ( مركزا، بينما دل ٖتقق أم تقدـ ِف مؤشر االبتكار إذ حصلت على مركزىا السابق )ُٕ)

 م2882شر اقتصاد ادلعرفة (: أداء ادلملكة العربية السعودية على مؤ 6جدول )
العالمة الكلية 
دلؤشر اقتصاد 

 ادلعرفة

 التعليم

البنية األساسية 
لالتصاالت وتقنية 

 ادلعلومات

احلوافز والبيئة 
االقتصادية والنظام 

 ادلؤسسايت

 االبتكار

ٗٔ,ٓ ٔٓ,ٓ ّٕ,ٖ ٖٔ.ٓ ُْ.ْ 

 ٕٔأ ، ص.  َُِْا١تصدر: كزارة االقتصاد كالتخطيط، 
 م2882ية على مؤشر اقتصاد ادلعرفةادلملكة العربية السعود(: تصنيف 7جدول )

 الًتتيب

الًتتيب على 
مؤشر اقتصاد 

 (KEIادلعرفة)

 التعليم
البنية األساسية 
لالتصاالت 

 وتقنية ادلعلومات

احلوافز والبيئة 
االقتصادية 

والنظام 
 ادلؤسسايت

 االبتكار

الًتتيب 
 العادلي

َٓ ٖٓ ُِ َٔ ْٖ 

 ٖ ٔ ّ ّ ْ الًتتيب العريب

 ٕٔأ ، ص.  َُِْا١تصدر: كزارة االقتصاد كالتخطيط، 
كيتضح ٦تا عبق أف قاعدة العلـو كاالبتكار التزاؿ دكف ا١تستول ا١تطلوب، كبناء عليو فإف ا١تملكة العربية 
 السعودية ْتاجة إذل إعادة ترتيب نشاطها كبرا٣تها ا١تتصلة ابلبحث كالتطوير، كأتىيل ا١توارد البشرية، كتعزيز

مستول التعاكف بُت اٞتهات الرئيسة ذات الصلة ٔتنظومة االبتكار الوطنية، كتبٍت برانمج كطٍت جديد 
للبحوث كالتطوير كالتعامل معها على أعس ٕتارية، ابلتزامن مع جهود مدينة ا١تلك عبد العزيز للعلـو 

 (. ِٕ، ص. َُِْكالتقنية. )كزارة االقتصاد كالتخطيط ب، 
ا١تعرفة ك رات ِف الوقت اٟتارل ا١تصدر الرئيس للقدرة التنافسية للدكؿ ا١تتقدمة، تعترب االبتكاحيث 

(. كاالبتكار الوطٍت Zitek, et al ,2011,p.821ىي أحد الشركط األعاعية لتنفيذ االبتكارات. )
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اليزيد من خبلؿ كمية البحوث العلمية فقط، بل عن طريق ربطها بنظاـ التسويق كنتيجة مهمة 
 .  (Masudian, Farhadpoor, & Ghashgayizadeh, 2013, p.2 )لبلبتكار.

 كيبُت اٞتدكؿ التارل عرضا ألىم السياعات ِف ىذا ا٠تصوص:
 (: سياسات ادلملكة العربية السعودية يف بناء اقتصاد ورلتمع ادلعرفة8جدول )

صنف 
 السياسة

 العمل على أسس جتارية نظام الشبكات والتعاون بناء القدرات

 مواصلة
وحتسني 

 القائم

 تعزيز اإلبداع كرعاية ا١توىوبُت.-

 مواصلة االعتثمارات.-

ٖتسػػػػػػػػػػػػُت نشػػػػػػػػػػػػػاط كأداء كإدارة -
 برانمج العلـو كالتقنية كاالبتكار.

التوعػػػػػػػع ِف إنشػػػػػػػاء حاضػػػػػػػنات -
 .التقنية

 

تعزيز جهػود اٞتامعػات فيمػا -
 ٮتتص بنقل التقنية.

تطػػوير نظػػاـ حقػػوؽ ا١تلكيػػة -
 ث.الفكرية لنشر نتائج البحو 

كضػػػػػػػػع إعػػػػػػػػًتاتيجية بعيػػػػػػػػدة -
ا١تدل ألكديػة ككاحػات التقنيػة 
كمراكػػػػػػػػز البحػػػػػػػػوث التعاكنيػػػػػػػػة 
مثل: مدينػة ا١تلػك عبػد العزيػز 

 للعلـو كالتقنية.

التنسيق على ٨تو أفضػل بػُت -
٥تتلػػػػػػػػػػف ا١تبػػػػػػػػػػادرات كخاصػػػػػػػػػػة 
اجملمعػػػػػػػػات الصػػػػػػػػناعية كا١تػػػػػػػػدف 

 االقتصادية.

اعتكشػػػػاؼ فػػػػرص اعػػػػتثمار -
 جديدة.

 

سياسات 
 جديدة

مراكػػػز كأنديػػػة لبلبتكػػػار  إنشػػػاء-
 لطبلب التعليم العاـ.

إنشػػػػاء معهػػػػد جديػػػػد للبحػػػػوث -
 لتطوير التقنيات الصناعية.

إطػػبلؽ بػػرانمج كطػػٍت لتطػػوير - ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 التقنيات الصناعية.

 

اإلصالح 
 اذليكلي

اؿ إصػػػبلح نظػػػاـ التعلػػػيم ِف ٣تػػػ-
 العلـو كالتقنية.

تعزيػػػػز كفػػػػاءة البحػػػػوث كالتطػػػػوير 
مػػػػن خػػػػبلؿ بعػػػػض اإلصػػػػبلحات 

 ا١تؤعسية.
 

إنشػػػاء إطػػػار يلػػػيب متطلبػػػات -
 ا١تملكة ِف ٣تاؿ نقل التقنية.

اإلعػػػػػهاـ ِف تنويػػػػػع القاعػػػػػدة -
الصػػػػػػػناعية مػػػػػػػن خػػػػػػػبلؿ دعػػػػػػػم 
البحػػػػػوث كالتطػػػػػوير ا١تتقػػػػػدـ ِف 

 ٣تاؿ الصناعة.

 ِٖ، ص. َُِْب،  ا١تصدر: كزارة االقتصاد كالتخطيط
يبُت اٞتدكؿ التارل أداء ا١تملكة العربية السعودية ِف مؤشر اقتصاد ا١تعرفة مقارنة بُت عامي 

 ـ:َُِِـ كفق تقرير البنك الدكرل لعاـ َُِِكََِٖ
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 م2882و2888أداء ادلملكة العربية السعودية يف مؤشر اقتصاد ادلعرفة بني عامي  (:9جدول )
 ادلرتبة العربية ة العادليةادلرتب عدد الدول العام

 ٕ ٓٔ ُّْ م2888

 ْ َٓ ُْٓ م2882

 ِْأ، ص.  َُِْا١تصدر: مركز مدار لؤلْتاث كالتطوير ِف كزارة االقتصاد كالتخطيط، 
هر جهود ا١تملكة العربية السعودية ِف التوجو ٨تو ٣تتمع ا١تعرفة ظٍ ىذه ا٠تطة ألهنا تي  ةحثاالب اختارتكقد 

 هر ترتيبها ِف مؤشرات اقتصاد ا١تعرفة.ظٍ ِف العلـو كالتقنية كاالبتكار، كتي كاقتصادىا، كجهودىا 
منوذج أجنيب يف اقتصاد ادلعرفة )دولة فنلندا(: -86  

قطعت دكؿ أشواطا ِف التحوؿ ٨تو اقتصاد ا١تعرفة كدكؿ االٖتاد األكركيب كالياابف كقد اكتسبت قدرا 
ث ِف جامعاهتا كمراكزىا البحثية. )التقرير العريب ملموعا من ىذه ا١تعارؼ بفضل ما أ٧تزت من أْتا

اٞتدكؿ ا٠تاص  فبحسب ،كمن ىذه الدكؿ دكلة فنلندا (.ِٓ، ص. َُِِا٠تامس للتنمية كالثقافة، 
ـ، احتلت فنلندا ا١ترتبة الثانية بعد السويد حيث كاف أداؤىا قواي َُِِلعاـ (KEI)ٔتؤشر اقتصاد ا١تعرفة 

ـ. كقفزت من ا١ترتبة َََِمقارنة مع عاـ  ،م كالنظاـ ا١تؤعسي، كاالبتكارعلى ركيزة اٟتافز االقتصاد
 ( (World Bank ,2012, p. 2ـ. َُِِالسادعة اذل الثانية ِف عاـ

كفنلندا بلد صغَت ا١تساحة كعدد السكاف، حيث يبلغ عددىم ٜتسة مبليُت نسمة، ابلتارل فإف موارده 
نهم ِف الزراعة، ككانت دكلة تفتقر للتقنية ككعائل االتصاؿ البشرية ٤تدكدة للغاية، كيعمل الغالبية م

ابألعواؽ العا١تية، كما تفتقر إذل ا١توارد الطبيعية كالنفط كا١تعادف، كمع ذلك فقد أحدثت ٖتوال عريعا 
% من أفراد اجملتمع إذل الصناعات ا٠تبَتة للتقنية، كاإلنتاج َٕكمدركعا ٨تو اقتصاد ا١تعرفة. فقد ٖتوؿ 

 % من انٕتها الي.َٔرات التقنية اليت شكلت ما تزيد نسبتو كالصاد
 كاعتمدت فنلندا ِف التحوؿ إذل اقتصاد ا١تعرفة ااكر األعاعية التالية:

 قيادة اٟتكومة لفلسفة كآليات التحوؿ إذل اقتصاد ا١تعرفة من خبلؿ رؤية كإعًتاتيجيات بعيدة ا١تدل. -

 قنية اٟتديثة ِف ٣تاؿ تقنية ا١تعلومات كالبحث كالتطوير.قيادة القطاع ا٠تاص للتطورات الت -

ٗتريج مستوايت عالية من ا٠تربة كا١تهارة كالتدريب عن طريق نظاـ تعليمي يدرس التقنية من أعمار  -
مبكرة، كزايدة أعداد من يلتحقوف بكليات ا٢تندعة كالعلـو كاٟتاعبات يعادؿ ٜتس مرات عدد من 

 ٟتقوؽ كالتخصصات األدبية.يلتحقوف بكليات اآلداب كا

" بدراعة Manuel Castellsكقد كانت بداية التحوؿ لفنلندا عندما قاـ الربكفيسور مانيويل كاعتلز "
شاملة خرج ابعتنتاج أنو ٬تب أف تقف فنلندا ِف ٖتد مع ٪توذج كادم السليكوف، كىذا يعٍت أف تستجمع 
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فلسفة كآليات ٣تتمع ا١تعرفة كاقتصاد ا١تعرفة رافعة شعار  الدكلة كل قواىا كمواردىا البشرية كا١تادية لتفعيل
 "ا١تعرفة قوة كتقدـ ك٪تو، كا١تعرفة قيمة مضافة، كا١تعرفة ىي التنمية".

كاعتخدمت الدكلة نظاـ اٟتوافز كالتخطيط اإلعًتاتيجي، كا١تشاركة ِف اٞتهد كالعائد، كما أقامت البٌت 
دينا ٨تن نصنع أنفسنا أبي" مي كالتقٍت، كتبنت فنلندا شعارالتحتية البلزمة لكافة صور اإلنتاج العل

 (.ُِٔ -ُٗٓ، ص ص. َُُِ)الزايت،  .كمستقبلنا"
كاحتلت مكانة عالية ِف القدرة التنافسية كفقا للمعهد اإلدارم الدكرل للتطوير اإلدارم كا١تنتدل 

، كما (PIZA)لتقييم الطلبة ، كاحتلت مكانة عالية ِف الربانمج الدكرل (IMD&WFF)االقتصادم العا١تي 
 (.(Nikulainen, Tuomo, & Tahvanainen, Antti, 2013, p. 3أهنا تنافس ِف ٣تاالت البحث العلمي. 

أف ٪توذج فنلندا اجتمعت بو مقومات اقتصاد ا١تعرفة اليت تبناىا البحث: من اىتماـ  كتؤكد الباحثة
عرفة، كالتقنية، كالتعليم كرأس ا١تاؿ البشرم ا١تدرب ابلبحث كالتطوير، كمشاركة القطاع ا٠تاص، ك٣تتمع ا١ت

( كىذا يعٍت أهنا تطبق ا١تؤشرات KEIكما أف فنلندا متقدمة ِف مؤشر اقتصاد ا١تعرفة العا١تي )  ،كا١تؤىل
األربعة ِف اٟتوافز كالنظاـ االقتصادم، كاالبتكار، كالنظاـ ا١تؤعسايت، كالتعليم. كيظهر ِف ىذا النموذج 

االعتفادة كالتكامل بُت القطاعُت اٟتكومي كا٠تاص، فاٟتكومي يصدر التشريعات كبشكل كاضح 
 .سهم ابإلمكاانت ا١تادية كالبشريةكاألنظمة، كا٠تاص ي

أف اقتصاد ا١تعرفة ٭تقق الشفافية كالعدالة ِف اجملتمع، إذ يؤدم إذل اجملتمع  من العرض السابق يتبُت
األعس ا١تستندة على اٞتدارة، ابلتارل عيكوف الفشل أك النجاح ا١تتحضر، كاإلبداع، كالتقيد اب١تعايَت ك 

 .Bano, & Taylor, 2015, p اعتنادا إذل اٞتدارة، ك٭تقق االعتثمار األمثل ِف ا١توارد البشرية كا١تادية. )

(. كما ينتج عنو فرص عمل جديدة كمتزايدة ألنو ْتاجة إذل قول مدربة تعمل بكفاءة عالية، كعليو 247
ر اٞتامعات ا١تعاصرة يتجاكز التدريس كإجراء البحوث، بل اإلعداد للطلب ا١تتزايد للعلـو كالتقنية فإف دك 

 (.Salem, 2014, p. 1048كاالخًتاع كأعس القتصاد ا١تعرفة. )
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 تسويق البحوث العلمية
 ادلقدمة:

يتناكؿ ىذا ا١تبحث عرض ١تا يرتبط ابٞتامعات كالبحث العلمي بشكل عاـ، مث البحث العلمي ِف 
ة السعودية بشكل خاص، كإ٧تازات اٞتامعات السعودية ِف دخو٢تا ِف تصنيفات عا١تية،  ا١تملكة العربي

كتصنيف كيب ماتريكس، كتصنيف شنغهام. مث يتناكؿ اٟتديث عن تسويق البحوث العلمية مستندا على 
التسويق بشكل عاـ كربط ذلك بتسويق البحوث العلمية: ِف أ٫تيتو، ككظائفو، كمستوايتو، كإدارتو، 

طوات الرئيسة ِف ذلك. مث أبرز اآلليات ا١تتبعة ِف تسويق البحوث العلمية من منظور اقتصاد ا١تعرفة، كا٠ت
 كا١تعوقات اليت ٖتدىا، كأخَتا ٪تاذج ٤تلية كأجنبية ِف تسويق البحوث العلمية.

 اجلامعات والبحث العلمي: -8
مع، كالتعليم كالبحث العلمي ليسىا عمليَّة تقـو اٞتامعة بثبلًث كظائف، التعليم كالبحث العلمي كخدمة اجملت

خدميَّة فقط كلكنهما عمليَّة إنتاجيَّة تعطي ٥ترجات ٢تا مردكد إ٬تايب على كافة مستوايت اٟتياة. )خضر، 
(. كيعد البحث العلمي من أحد ا١تهارات ا١تستقبلية اليت تفتح آفاقا كاععة الكتساب ا١تعرفة ٕص. ، َُُِ

أحد الكفاايت ك ة تضيف للبناء العلمي كالفكرم ١تختلف التخصصات اٞتامعية، كاكتشاؼ بدائل مستقبلي
(.  ُٓ، ص. َُِٓاألعاعية ِف بناء القدرات البشرية كأتىيلها كإعدادىا ١تتطلبات اقتصاد ا١تعرفة. )صائغ، 

رايدم ِف كما أنو من أىم كظائف اٞتامعة ابإلضافة إذل التعليم كخدمة اجملتمع، حيث تؤدم اٞتامعة دكرىا ال
 .(ِّْ، ص. َُُِالتعليم. )الشايع، خدمة اجملتمع كتطوره حُت ٕتمع بينو كبُت 

كتسعى اٞتامعات ِف ٥تتلف الدكؿ إذل ٖتسُت أدائها بصورةو مستمرةو كأف يتصدر اٝتها قوائم تصنيف 
ار خاص اٞتامعات على ا١تستول العا١تي، لذا ٧تد من معايَت كل من التصنيف كاالعتماد األكادٯتي معي

(. كيقاس دكر أم جامعة ِف دعم البحث العلمي بعدد َُُ، ص. َُُِابلبحث العلمي. )كعكي، 
األْتاث العلمية ألعاتذهتا ِف اجملاالت العلميَّة العا١تيَّة، لذا فإفَّ ترتيب اٞتامعات بناءن على األْتاث ا١تنشورة ِف 

( جامعةن كمركز أْتاث موزَّعة ُِِْمن بُت )يظهر أنَّو  SCOPUS-ELSEVIE)الدكرايت ا١تفهرعة عا١تيا )
( ِف ْ( ِف مصر ك)ُُ%، منها )ُ( جامعة عربيَّة فقط أم حوارل ِّعلى ٚتيع أ٨تاء العادل ال يوجد عول )

السعوديَّة، كجامعتاف ِف كل من الكويت كلبناف كعلطنة عماف كالسوداف. كىمٍن انحية ا١تكانة البحثيَّة للجامعات 
ـ عجلت جامعتاف عربيتاف فقط اخًتاقان ٦تيزاِّ لقائمة أفضل ََُِصنيف جامعة شنغهام العربيَّة ففي ت

جامعة، بينما كردت جامعة ا١تلك ََْ-َُّجامعات العادل فوردت جامعة ا١تلك ععود من ضمن ٣تموعة 
جامعة مشلها مؤشر شنغهام العا١تي. أمَّا ِف تصنيف ََٓ-َُْفهد للبًتكؿ كا١تعادف من ضمن ٣تموعة 

( من بُت مائيت جامعة. )التقرير العريب ُْٗ"اتٯتز" الربيطانية فقد جاءت جامعة االعكندريَّة ِف ا١ترتبة ) ٣تلة
 (.Madar  Research & Development  ,2014 P.40؛ ُُ، ص. ََُِالثالث للتنمية كالثقافة، 
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ٖتتل مكانة عالية مؤعسات  Research Universities)كتعد جامعات البحث أك النموذج األمريكي )
ِف ٣تتمع ا١تعرفة كىي كثيفة االعتماد على البحث العلمي، كلئن كانت تشكل نسبةن ضئيلةن من إٚتارل 
مؤعسات التعليم العارل ِف أم دكلة إال أهنا تعد ٪توذجان مؤثران عا١تياِّ، حيث تشكًٌل رابطان بُت العلم كالبحث 

٤توريَّة ِف اقتصاد ا١تعرفة، فهي تنتج القدر األكرب من البحث كتعد  ،كنظاـ ا١تعرفة كاالبتكار ِف اجملتمع
 (.َُّ، ص. َُِِالعلمي عواءن كاف أعاعياِّ أـ تطبيقياِّ. )التقرير العريب ا٠تامس للتنمية كالثقافة، 

كتعترب اٞتامعات البحثية أعاعية ابلنسبة إذل اقتصاد ا١تعرفة، كلدل الوالايت ا١تتحدة االمريكية 
( منظمة تعليمية، كٖتتل جامعة كاليفورنيا الصدارة ِف ٣تاؿ البحث، َََْْتثية من أصل ) (جامعةََِ)

( جامعة ِف العقود القادمة، علما أف ََُكتسعى الصُت أف ترفع من عدد جامعاهتا البحثية ليصل إذل )
 ( منظمة تعليمية.َََّ( جامعات ْتثية ِف الوقت اٟتاضر من أصل )ٗلديها )

د ا١تعرفة كِف عياؽ التصنيف العا١تي للجامعات أصبحت اٞتامعات البحثية تلعب دكرا كمع ظهور اقتصا
رئيسا ِف عياعات التنمية الوطنية، كفاعل رئيس ضمن الشبكات األكادٯتية العا١تية لقدرهتا على توصيل 

االتصاالت ا١تتطورة ا١تعرفة  كتشتمل على ا١ترافق التالية: ا١تكتبات الرئيسة، كا١تختربات، كتقنية ا١تعلومات ك 
 Program on) كاٟتديثة، كتستقطب أعضاء ىيئة تدريس متميزين كوعيلة لتقاعم كتوزيع نتائج البحوث .

Innovation, Higher Education and Research for Development IHERD, 2012, p.1).  
اٟترية األكادٯتيَّة كا١تلكيَّة كمن األعس اليت تقـو عليها جامعات البحث حرية البحث كالباحث كمقوماهتا 

الفكريَّة كاإلنتاجيَّة البحثيَّة. حيث تكوف ىناؾ ٦تارعات علمية كتطبيقية تتيح للباحث أف ٯتارس دكره الفعاؿ 
ِف إنتاج ا١تعرفة، مع حريَّة الرأم كالفكر كتسويق االبتكارات كنتائج البحث العلمي ك٘تثًٌل جامعة ا١تلك عبدهللا 

 (.ُٔٔ، ص. َُِِة ِف ا١تملكة العربية السعودية جامعة أْتاث للدراعات العليا. )عيد، للعلـو كالتقني
كجاء ِف عياعات خطَّة التَّنمية التَّاععة للملكة العربية السعودية تشجيع نشر األْتاث ا١تتميزة ِف 

اكز ْتثيَّة نوعيَّة ٣تبلت علميَّة عا١تيَّة كالتوعُّع ِف دعم البحث العلمي ِف اٞتامعات من خبلؿ إنشاء مر 
كمتخصًٌصة ِف اجملاالت اٟتديثة، مثل: أْتاث تقنية النانو، كاألْتاث اٟتيويَّة، كإنشاء معايَت كمؤشرات 
ٞتودة البحوث العلميَّة ِف ضوء االٕتاىات العلمية، كتفعيل الشراكة بُت مراكز البحث العلمي ابٞتامعات 

 ( .ّٖٕ، ص. ََُِالتخطيط، كالقطاع ا٠تاص كمؤعساتو. )كزارة االقتصاد ك 

كتضمنت السياعة الوطنية للعلـو كالتقنية ا١تعتمدة من ٣تلس الوزراء ِف ا١تملكة العربية السعودية ِف 
أعاعها اإلعًتاتيجي الثالث، تعزيز كتطوير القدرات الوطنيَّة ِف البحث العلمي كتنسيق جهودىا من خبلؿ 

اعُت اٟتكومي كا٠تاص، كتوثيق العبلقة بُت مؤعَّسات إنشاء كحدات جديدة للبحث كالتطوير ِف القط
البحث العلمي كالقطاعات اإلنتاجيَّة، كاالعتفادة من العلماء كالباحثُت ا١تتميزين من غَت السعوديُت ِف 
تطوير القدرات الوطنية البحثيَّة، كاالىتماـ بتعزيز القدرات التسويقيَّة ١تؤعسات البحث كالتطوير. )التقرير 

 ( .ُِٕ، ص. َُِّالسادس للتنمية كالثقافة،  العريب
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ِف اٞتامعات السعودية  "كقد أصدرت أمانة مراكز التميز البحثي" مؤشرات قياس كتقومي البحث العلمي
كمنها الدعم ا١تارل كالذم يشمل مقدار ا١تيزانية ا١تخصصة للبحث العلمي كمراكز األْتاث ِف اٞتامعة 

ة ا١تتحصلة للبحث العلمي من خبلؿ البحوث ا١تدعومة من جهات خارج كمقدار العوائد ا١تالية ا٠تارجي
 اٞتامعة. )كزارة التعليم العارل، د. ت(. 

كتتيح الشراكة البحثيَّة بُت مراكز البحث العلمي ك اجملتمع الفرصة للتغيَت كالتطوير من برا٣تو كمشاريعو 
ككظيفتها كانفتاحها على قضااي اجملتمع كبناء ِف ضوء ىذا التعاكف، كمن شأهنا تعزيز كتقوية دخل اٞتامعة 

(. كذلك بتوضيح أىداؼ كعياعة البحث العلمي َِ، ص. َُُِالركابط العلميَّة كاالقتصاديَّة. )خضر، 
، ص. َُِِكالتعاكف ا١تستمر بُت مراكز البحوث األكادٯتيَّة من أجل ٖتقيق تنمية اجملتمع. )صبيح، 

 ،من السلع ا١تعرفية ا١تهمة اليت تتنافس الدكؿ ِف اإلنفاؽ عليها(. كقد أصبحت البحوث العلمية َّٓ
حيث تسهم ِف ٖتقيق التنمية الشاملة كا١تستدامة للمجتمعات، إذا مت ٖتويل نتائج البحوث إذل علعة 
إنتاجية ٯتكن تسويقها كاعتثمارىا، من خبلؿ تطوير حاضنات التقنية كحاضنات األعماؿ، اليت تقـو 

 (. ُٔ، ص. َُِْإذل منتجات يتم تسويقها كاعتثمارىا. )ا٠تليفة، بتحويل األفكار 
كتوفر اٟتاضنات بيئة لتوليد األفكار كاإلبداعات ا١تعرفية، بتوفَتىا التسهيبلت كا٠تدمات ا١تساندة 
كاالعتشارات للقياـ ابألْتاث العلمية، كٖتويلها إذل منتجات أبعلوب علمي يضمن ٢تا االعتمرارية، كما 

تطوير العبلقات مع مؤعسات اجملتمع. كتكوف اٟتاضنات داخل اٞتامعة، أك مركزا من مراكز  تعمل على
 البحوث كالتطوير التابعة ٢تا. كتصنف اٟتاضنات طبقا للوظيفة إذل:

 حاضنات حكومية: ٘تو٢تا اٟتكومة كاٞتامعات كهتدؼ إذل التنمية االقتصادية كاالجتماعية. .ُ

 ثمارية هبدؼ االعتثمار كٖتقيق الربح.حاضنات خاصة: ٘تو٢تا جامعات اعت .ِ

حاضنات أكادٯتية: أنشأهتا اٞتامعات ك٘تو٢تا، هبدؼ تطوير الكليات من العائد االقتصادم لؤلْتاث  .ّ
 اليت تقـو هبا.

حاضنات مشًتكة: ٘توؿ من اٟتكومة كالوكاالت كا١تؤعسات ا٠تاصة غَت الرْتية، كهتتم بتقدمي ا١تشورة  .ْ
 ( .ِٓ، ص. َُِْللقطاع ا٠تاص. )دمحم، 

كما تعد كراعي البحث ِف اٞتامعات إحدل الربامج اليت بدأت مؤخرا لبلرتقاء ابلبحث العلمي؛ ألهنا 
من العوامل الداعمة ١تنظومات البحث ِف ٣تاالت علمية يتطلبها اجملتمع الي. كابلرغم من دعم القطاع 

قائم ِف الشراكة اجملتمعية كالبحثية، كغياب ا٠تاص ٢تذا اٞتانب مؤخرنا  إال أنو ال ٯتكن ٕتاىل الضعف ال
االتصاؿ الفعاؿ بُت اٞتامعات كا١تراكز البحثية ِف ا١تملكة كبُت أصحاب القرار ِف القطاعات ا٠تاصة 
كاٟتكومية أيضا. كلقد خطت اٞتامعات السعودية خطوات كبَتة ِف عقد اتفاقيات الشراكة مع جامعات 

( األمريكيتُت، ٔتا ٭تقق نقل ا١تعرفة كالتقنية كالتعليم اإللكًتكين، Yale)( كMITعا١تية مرموقة مثل جامعيت )
(. مع ّٕ، ص. َُُِكتوفَت البياانت كا١تعلومات الكافية عن اٞتامعات ا١تتاح التعاكف معها. )صائغ، 
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ىو األخذ ببدائل ٥تتلفة لتمويل اإلنفاؽ التعليمي ِف ا١تملكة العربية السعودية ّتانب ا١تصدر الرئيس ك 
اٟتكومة، كمن ذلك االعتثمار األمثل لكافة ا١توارد الطبيعية كالبشرية ا١تتاحة للمؤعسات التعليمية، كتقدمي 
االعتشارات كالبحوث ا١تختلفة للجهات األخرل كىذا يندرج ضمن تسويق البحوث العلمية. )ا١تالكي، 

 ( . ُُّ، ص. َُِْ
  اجلامعات السعودية والتصنيفات العادلية: -2

( إذل عد الفجوة بُت ٥ترجات التعليم العارل كمتطلبات عوؽ العمل، كهتدؼ إذل ََِّى رؤية )تسع
-ىػ ُِْٓ( جامعة دكلية ْتلوؿ )ََِأف تصبح ٜتس جامعات ععودية على األقل من أفضل )

(. كقد حققت بعض اٞتامعات السعودية مراكز متقدمة ِف َْ، ص. َُِٔ، ََِّـ( . )رؤية ََِّ
ماتريكس( ك)شنغهام(. حيث حرصت كزارة التعليم على كضع خطة إعًتاتيجية هتدؼ تصنيفات )كيب 

إذل جعل اٞتامعات السعودية ٖتقق الرايدة كا١تنافسة بُت اٞتامعات العا١تية، كمن ذلك تدريب أعضاء ىيئة 
ربة التدريس، كالتواصل مع اٞتامعات العا١تية لعمل شراكات أكادٯتية ْتثية، كاالعتفادة من بيوت ا٠ت

 (.ّْ، ص. َُُِالعا١تية، ككذلك دعم الكراعي العلمية كمراكز التميز البحثي. )صائغ، 
كالذم يهدؼ إذل تشجيع النشر على شبكة ا١تعلومات،  (Webmatrix)ففي تصنيف كيب ماتريكس 

( جامعة ِف ٥تتلف دكؿ العادل، َََُِكعرض ما لدل اٞتامعات من نتاج ْتثي، حيث يقـو بتصنيف )
ـ، أربع جامعات من ا١تملكة العربية السعودية كِف مقدمتها جامعة ا١تلك ععود ََُِاء لنسختو كقد ج

( عا١تيا، ُْٔاليت جاءت ِف ا١ترتبة األكذل على اٞتامعات السعودية كالعربية حيث حصلت على الًتتيب )
(، كجامعة ا١تلك ُٖٕكجامعة ا١تلك فهد للبًتكؿ كا١تعادف ِف ا١ترتبة الثانية حيث حصلت على الًتتيب )

 ( .ِِ، ص. َُُِ(. )الفيصل، ُِٗعبد العزيز ِف ا١ترتبة الثالثة حيث حصلت على الًتتيب )
 (: ترتيب اجلامعات ادللك سعود وادللك فهد وادللك عبد العزيز88جدول )

 تسلسلها عربيا تسلسلها يف التصنيف اجلامعة

 ُ ُْٔ جامعة ادللك سعود

 ِ ُٖٕ وادلعادنجامعة ادللك فهد للبًتول 

 ّ ُِٗ جامعة ادللك عبد العزيز

 ا١تصدر: اجمللة السعودية للتعليم العارل العدد ا٠تامس
كيعتمػػػد تصػػػنيف )كيػػػب مػػػاتريكس( علػػػى قيػػػاس أداء اٞتامعػػػات مػػػن خػػػبلؿ مواقعهػػػا اإللكًتكنيػػػة ضػػػمن 

 ا١تعايَت التالية:
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 (: معايري تصنيف )ويب ماتريكس(88جدول )
 بةالنس الوصف ادلعيار

 %َِ حجم ا١توقع احلجم

 سلرجات البحث
 %ُٓ ا١تلفات الثرية

 %ُٓ علماء قوقل

 %َٓ الرؤية للرابط األثر

 (ِٕ، ص. َُُِا١تصدر: )صائغ، 
كىو التصنيف األكادٯتي للجامعات العا١تية كيعد من أكثر  ARWU)أما تصنيف شنغهام )

( جامعة حوؿ العادل كال َََِث يشمل أكثر من )التصنيفات قبوال كانتشارا ِف األكعاط األكادٯتية، حي
ينشر عول اٞتامعات ا٠تمس ا١تئة األكذل فقط، كيستند إذل معايَت موضوعية، كمعيار جودة التعليم، 
كأعضاء ىيئة التدريس،  كاإلنتاج البحثي، كاألداء العاـ للجامعة، ٦تا جعلتو مرجعا تتنافس اٞتامعات العا١تية 

 (.َّ، ص. َُُِو. )صائغ،على أف ٖتتل موقعا في
 (: ادلعايري األساسية لـ )تصنيف شنغهاي(82جدول )

 النسبة الوصف ادلعيار

جودة 
 التعليم

 %َُ )نوبل( أك ميداليات عا١تية. خر٬تو اٞتامعات اٟتاصلوف على جائزة

أعضاء ىيئة 
 التدريس

 %َِ )نوبل( أك ميداليات عا١تية. األعضاء ِف اٞتامعة اٟتاصلوف على جائزة

 %َِ ( ٗتصصا علميا.ُِ) أعلى إعنادات للباحثُت ِف

اإلنتاج 
 البحثي

 %َِ األْتاث ا١تنشورة ِف ٣تليت العلـو كالطبيعة.

، األْتاث ا١تشار إليها ِف دليل: النشر العلمي، كدليل النشر للعلـو االجتماعية
 كدليل النشر للفنوف كالعلـو اإلنسانية.

َِ% 

األداء العام 
 للجامعة

مؤشر األداء األكادٯتي للجامعة من خبلؿ الدرجات اليت ٖتصل عليها ِف 
ا١تعايَت الثبلثة األكذل نسبة إذل عدد الكوادر األكادٯتية ِف اٞتامعة، كإنفاؽ 

 اٞتامعة على البحث العلمي.

َُ% 

 (ُّ، ص. َُُِا١تصدر: )صائغ، 
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البحثي. كيبُت اٞتدكؿ التارل  تصنيف شنغهام لشموؿ معايَته على اإلنتاج ةحثاالب تكقد اختار 
ـ ِف تصنيف شنغهام، كاليت َُِٓـ كحىت عاـ َُِِإ٧تازات حققتها ثبلث جامعات ععودية من عاـ 

 (.َُِٓتبناىا البحث كنموذج ٤تلي ِف تسويق البحوث العلمية: )الًتتيب األكادٯتي للجامعات العا١تية، 
 م2885م حىت 2882غهاي من عام ف شن(: ترتيب ثالث جامعات سعودية يف تصني89جدول )

 م2885 م2884 م2889 م2882 اجلامعة

 ََِ-ُُٓ ََِ-ُُٓ ََِ-ُُٓ َُّ-ََِ جامعة ادللك سعود

 ََِ-ُُٓ ََِ-ُُٓ ََّ-َُِ ََْ-َُّ جامعة ادللك عبد العزيز

 ََٓ-َُْ ََٓ-َُْ ََْ-َُّ ََْ-َُّ جامعة ادللك فهد للبًتول وادلعادن

 ةحثاا١تصدر: من إعداد الب
 Marketing): التسويق ) -9

النشاط ا٠تاص بتسعَت كتركيج كتوزيع السلع كا٠تدمات كاألفكار اليت تسعى إذل إشباع " يعرؼ أبنو
"اٞتهود اليت يبذ٢تا األفراد كاٞتماعات ِف إطار نظرم كاجتماعي  رغبات الفرد كا١تنشآت"، كما يعرؼ أبنو

ليد كإ٬تاد كتقدمي كتبادؿ ا١تنتجات كالقيم من معُت للحصوؿ على حاجاهتم كرغباهتم من خبلؿ تو 
(، كذلك يعرؼ أبنو: "تقدمي السلع كا٠تدمات ا١تناعبة ُٖ، ص. َُِّ. )عبداٟتميد، اآلخرين"

لؤلشخاص ا١تناعبُت كِف الوقت ا١تناعب كا١تكاف ا١تناعب كابلسعر ا١تنافس كٔتزيج تسويقي كترك٬تي 
 (.ِْ، ص. َُِٓمناعب كفعاؿ". )الًتكستاين،

كما يعرؼ أبنو: "العمل اإلدارم ا٠تاص ابلتخطيط اإلعًتاتيجي ٞتهود ا١تشركع كتوجيهها كالرقابة على 
اعتخدامها ِف برامج تستهدؼ الربح للمنظمة، كإشباع حاجات ا١تسفيدين، ِف نظاـ عمل موحد، 

تركيج؛ إلشباع كالوعيلة اليت يستخدمها ا١تنتج لتقدمي ا١تزيج التسويقي من منتج، كتسعَت، كتوزيع، ك 
 ( . َُُ-ُٓ، ص ص. َُِٓحاجات ا١تستفيدين، كٖتقيق أىدافهم" . )مسلم، 

كيعترب ا١تفهـو اٟتديث للتسويق فلسفة تنظيمية تؤثر على مكانة عمليات ا١تنظمة ا٠تدمية كتوجهاهتا 
 ا١تختلفة. كيقـو على األعس التالية:

 التوجو حنو ادلستفيد:  -
، حيث يتم ٖتديد احتياجاتو ألم نشاط تسويقي كاور الرئيس لنجاححيث يعترب ا١تستفيد مفتاح ا

بشكل دقيق كإشباعها بشكل ٭تقق رضا ا١تستفيد، عن طريق جودة ا٠تدمات ا١تقدمة لو، ٦تا يؤدم إذل 
 كالئو للمنظمة كمنتجاهتا ا٠تدمية. 

 التكامل:  -
ه كاحد ٨تو ٖتقيق أىداؼ ا١تنظمة  تتكامل األنشطة التسويقية مع بقية أنشطة ا١تنظمة، كتسَت ابٕتا
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ككل، كال يتم ذلك عن طريق إدارة التسويق فقط بل اإلدارات األخرل كاإلدارة العليا، كيكوف التكامل ِف 
إتاىُت: التكامل الرأعي بُت اإلدارات ِف ا١تستوايت ا١تختلفة، كالتكامل األفقي بُت اإلدارات ِف نفس 

 ة ا١تالية. ا١تستول مثل إدارة التسويق كاإلدار 

 الربح:  -
يعترب من األعس ا١تركزية ألم منظمة كمنها ا١تنظمات ا٠تدمية، كىذا االٕتاه يساعد ا١تنظمة على 

 االعتخداـ األمثل للموارد البشرية ا١تادية ا١تتاحة لديها.

 ادلسؤولية االجتماعية:   -
، َُِْيوعف، دعي ك ظمة. )الصميتعٍت خلق التوازف بُت مصلحة اجملتمع، كا١تستفيد، كا١تن

 (. ٕٔ-ٓٔص.
كيهدؼ التسويق إذل الوصوؿ إذل النتائج النهائية اليت ترغب ا١تنظمة ِف ٖتقيقها، كتتمثل ِف ثبلثة 
أىداؼ إعًتاتيجية: الربح كالنمو كالبقاء. فالربح عن طريق تعظيم أرابحها، كالنمو من خبلؿ التوعع ِف 

عن فرص تسويقية جديدة كتنظيم كتطوير نظم ا١تعلومات تقدمي ا٠تدمات، كالبقاء كاالعتمرار ابلبحث 
ِف تسويق البحوث العلمية يتم ٖتديد تضيف الباحثة أنو ك  .(ُٖ، ص.َُِٓالتسويقية. )مسلم، 

احتياجات كمشاكل اٞتهات ا١تستفيدة، كالسعي إذل إرضائها، حيث هتتم اٞتهات ا١تستفيدة اب١تنظمات 
عن طريق التكامل بُت األنشطة التسويقية )ا١تنتج،  كحل مشكبلهتا. اليت هتتم برفاىيتها كإشباع حاجاهتا

(، كالسعي إذل ٖتقيق كظائف اٞتامعة ٔتاتقدمو من ْتوث علمية كاعتثمار ا١توارد ًتكيجكالتسعَت، كالتوزيع، كال
 البشرية كا١تادية ٔتا ٭تقق خدمة اجملتمع.

 :Commercialization of  Scientific Research)تسويق البحوث العلمية ) -4
يعرؼ أبنو " ٖتويل البحوث العلمية إذل منتجات ٕتارية ضمن عياعات كأكلوايت كاضحة، مع كجود 

(.  (Narayan, 2011, p.2 موارد مناعبة، كمنشىآت تساعد على تنفيذ البحث، ككضع أعس لتسويقها" . 
 &Borlaug)". ذل اٞتهات ا١تستفيدةكما يعرؼ أبنو "تبادؿ ا١تعرفة اب١تاؿ، عن طريق نشرىا من اٞتامعات إ

Jacob, 2013, p.142)، شكل من أشكاؿ الشراكة اجملتمعية بُت اٞتامعات كالقطاعُت  كيعرؼ أيضا أبنو"
اٟتكومي كا٠تاص، تعتمد فيها ٧تاح البحوث العلمية على قوة الشراكة بُت اٞتامعات كا١تؤعسات اإلنتاجية 

كٖتديد احتياجات ا١تؤعسات ا١تختلفة لتحسُت جودة اإلنتاج،  كا٠تدمية، كذلك ابلتنسيق بُت الطرفُت،
 (.َُٓ، ص. َُِْكاإلعهاـ ِف تنمية كتطوير اجملتمع". )ا٠تليفة، 

 أمهية تسويق البحوث العلمية: -5
يسهم ِف عد الفجوة بُت اإلنتاج كاالعتهبلؾ، عن طريق أداء األنشطة البلزمة من أجل كصوؿ 

ستفيدين، لذلك فإف أداءىا بفعالية ٭تقق النتائج كاألىداؼ ا١ترجوة منها، كما ا٠تدمات من ا١تنتجُت إذل ا١ت
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أنو يليب حاجات ا١تستفيدين كابلتارل ازدىار ا١تنظمات إذا ٧تحت ِف تلبية حاجاهتم ٔتمارعاهتا الصحيحة 
 (. َُْ-ٕٗ، ص ص.َُِٓألنشطة التسويق ا١تختلفة. )مسلم، 

ا١تستفيدة تغيَت كتطوير برا٣تها كمشاريعها كمنتجاهتا، كحصو٢تا كيتيح تسويق البحوث العلمية للجهات 
على مردكد علمي كتقٍت، كحل ا١تشكبلت ا١تستعصية أك اليت ٖتتاج إذل تعاكف كتبادؿ األفكار كالنظرايت 

(، كما يسهم ِف زايدة عوؽ ا١تعرفة كا١تنتجات القائمة على التعلم، َِ، ص. َُُِا١تختلفة. )خضر، 
 ,Masudian)ر شركات تعتمد على ا١تعرفة، كيزيد من الدكر الداعم ١تراكز البحوث العلمية. كإنشاء كتطوي

et al., 2013. P.2)  ك٭تقق ا١تيزة التنافسية بُت اٞتامعات، كيوفر موارد مالية ٢تا ِف ظل تراجع اإلنفاؽ
مثل للموارد البشرية اٟتكومي، كيؤدم إذل اعتمرار التواصل مع اجملتمع ا٠تارجي، ابلتارل االعتثمار األ

 (. ّٓ -ّٔ، ص ص. َُِْكا١تادية ِف اٞتامعة. )القحطاين، 
(، لذلك فإف تسويق ُُٖ، ص. َُِٓكالتسويق كالبحث العلمي من عوامل ٧تاح ا١تنظمة. )مسلم، 

البحوث العلمية بُت اٞتامعات كاجملتمع يسهم ِف تبادؿ ا٠تربات كإثرائها بُت الطرفُت، كتعزيز كتقوية دخل 
اٞتامعة كٝتعتها ككظيفتها كانفتاحها على قضااي اجملتمع، كتتيح فرصة كبَتة ألعضاء ىيئة التدريس من انحية 
التطبيق ا١تيداين للبحوث، كذلك بتوظيف مهاراهتم كمعارفهم ١تواجهة التحدايت كالقضااي اليت تكوف ٤تور 

جملتمعات ا١تستهلكة كا١تستوردة كاجملتمعات اىتماـ الشركاء خارج نطاؽ اٞتامعة، كعد الفجوة ا١تعرفية بُت  ا
(. كما أنو ٭تقق للجامعات السعودية َْْ، ص. َُِٓا١تتقدمة معرفيا، كتبادؿ ا٠تربات. )الغنبوصي، 

 العديد من ا١تكاعب االجتماعية كالفنية كاالقتصادية، كمنها:
 ها.تنفيذ مشاريع ْتثية ٢تا األكلوية من حيث أ٫تيتها كحاجة اجملتمع لنتائج-
 حصوؿ اٞتامعة على ترتيب متقدـ ِف تصنيف )شنغهام( .-

   توفَت دخل إضاِف للجامعة.-

 زايدة ِف نسبة النشر العلمي لؤلْتاث العلمية ِف اجملبلت اكمة.-

 زايدة عدد براءات االخًتاع ا١تسجلة.-
  (.ّّٕص.  ،َُِْزايدة نسبة التعاقدات البحثية مع مؤعسات اجملتمع ا١تختلفة. )القحطاين، -
 وظائف التسويق: -6

تبدأ كظيفة التسويق منذ اللحظة اليت تفكر فيها اٞتهات ا١تنتجة ِف اإلنتاج، كتستمر حىت كصوؿ 
 ا٠تدمات إذل اٞتهات ا١تستفيدة. كتتحدد كظائف التسويق من منظورين:

 ا١تنظور اإلدارم: -
" إدارة التسوبق" أم أف ٘تارس اإلدارة يعٍت أف التسويق ٯتارس العملية اإلدارية كىو ما يعرؼ ٔتفهـو

كظيفة التخطيط، مثل: كضع األىداؼ التسويقية كإعًتاتيجيات التسويق، كالتنظيم هبدؼ تسهيل العملية 
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التسويقية من خبلؿ تنظيم النشاط التسويقي كٖتديد ا١تهاـ كالصبلحيات داخل اإلدارة التسويقية، كالتنسيق 
 مثل إدارة اإلنتاج كا١توارد البشرية كنشاط الرقابة كالتقييم.  ،األخرلبُت اإلدارات األخرل كالوظائف 

 ا١تنظور الوظيفي: -
كىو الذم يشتمل على عدد من الوظائف التسويقية مثل دراعة السوؽ، كْتوث التسويق، كالتسويق 

التارل كظائف  التوزيع، كالًتكيج(. كيبُت اٞتدكؿك التسعَت، ك )ا١تنتج،  ا١تباشر، كتكوين ا١تزيج التسويقي
 التسويق من ا١تنظورين اإلدارم كالوظيفي: 

 (: وظائف التسويق84جدول )
 منظور إداري منظور وظيفي

 ْتوث السوؽ كا١تستهلك.-
 ا١تزيج التسويقي.-
 التسويق ا١تباشر.-
 ا١تزيج الًتك٬تي.-

 ٗتطيط التسويق.-
 تنظيم النشاط التسويقي.-
 ات األخرل.التنسيق بُت إدارات التسويق كاإلدار -
 الرقابة كالتقييم للنشاط كاألداء التسويقي.-

 (ِٕ، ص. َُِٓا١تصدر: )الًتكستاين، 

كيعترب التسويق عملية إدارية؛ ألنو يشتمل على ٗتطيط كتنفيذ الربامج التسويقية، كال يقتصر على السلع 
قي على أف أفضل كعيلة كا٠تدمات فقط، بل يتعدل إذل تسويق األفكار كا١تبادئ. كيقـو ا١تفهـو التسوي

لتحقيق أىداؼ ا١تنظمة ىي اكتشاؼ حاجات كرغبات ا١تستفيدين أكال، مث القياـ إبنتاج السلع كا٠تدمات 
 ( .ِٕ -ِِ، ص ص.َُِّاليت تشبع ىذه اٟتاجات كالرغبات. )حبيب كالشدكخي، 

 مستوايت األداء التسويقي: -7
 ٯتر نشاط التسويق بثبلث مستوايت من حيث األداء:

ا١تستفيدة،  : ىو عملية اكتشاؼ اٟتاجات لدل اٞتهاتResponsive Marketing)التسويق االعتجايب ) -
  ك٤تاكلة تلبية تلك اٟتاجات، كىو أكثر األنواع شيوعا.)تلبية طلبات العميل( .

(: ىو عملية التنبؤ بنمو الطلب على بعض ا٠تدمات Anticipative Marketingالتسويق االعتباقي ) -
 ضوء بعض ا١تؤشرات. )التنبؤ بطلبات العميل( .ِف 
: االبتكار كالتطوير ١تنتج دل يطلبو أحد. )كوتلر، Need-Shaping Marketing)التسويق التشكيلي ) -

 (ّٖ، ص. َُِٓ؛ الًتكستاين، ِٗ، ص. َُِْ
 عوامل جناح تسويق البحوث العلمية: -8

 و:يتأثر التسويق بعوامل داخلية كخارجية تسهم ِف ٧تاح
 العوامل الداخلية: مثل )اإلدارة كالتنظيم، كا١تهارات اإلدارية كالتسويقية، كا١توارد البشرية، كا١توارد ا١تالية(. -

 العوامل ا٠تارجية: مثل )االقتصادية، كالسياعية، كالتنافسية، كالتقنية(. -
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ي ا١تخرجات كبينهما كتعد العوامل الداخلية ىي ا١تدخبلت ِف عملية التسويق، كالعوامل ا٠تارجية ى
 العمليات كما يظهر ِف اٞتدكؿ التارل:

 ادلدخالت والعمليات وادلخرجات يف التسويق (:85جدول )

 ادلدخالت العمليات ادلخرجات

العوامػػل االقتصػػادية، كالعوامػػػل 
السياعية، كالعوامػل التنافسػية، 

 كالعوامل التقنية.

ْتػػػػػػػػػوث السػػػػػػػػػوؽ، كالػػػػػػػػػًتكيج، 
كػػػػػار كا١تػػػػػزيج التسػػػػػويقي، كاألف

 التسويقية.

اإلدارة كالتنظػػػػػػػػػػيم، كا١تهػػػػػػػػػػارات 
اإلداريػػػػػػة كالتسػػػػػػويقية، كا١تػػػػػػوارد 

 البشرية، كا١توارد ا١تالية.

 ( .ْْ-ِْ، ص ص. َُِٓا١تصدر: )الًتكستاين، 

 كعيتناكؿ البحث العوامل الداخلية كاليت تسهم ِف تسويق البحوث العلمية على النحو التارل:
 : اإلدارة والتنظيم -

رة التسويق بعملها جنبا إذل جنب مع اإلدارات األخرل، كلذلك فإف قوة التنظيم اإلدارم تقـو إدا
كقدرتو على التنسيق بُت اٞتهود التنسيقية كاإلنتاجية يسهم ِف ٖتقيق األىداؼ التسويقية كاغتناـ الفرص 

 التسويقية.

 ادلهارات اإلدارية والتسويقية:  -

من انحية ا٠تربة التسويقية كاليت تعد من أىم العوامل اليت ٖتقق  تتفاكت ا١تهارات ِف اٞتهاز التسويقي
٧تاح التسويق، لذلك ٖترص اٞتهات ا١تنتجة على توظيف الكفاءات كمواصلة تدريب الكوادر العاملة ِف 

 ٣تاؿ التسويق، كْتوث التسويق، كالتسويق ا١تباشر.

 ادلوارد البشرية:  -

 ر لديها ا١توارد البشرية ا١تؤىلة كالقادرة على العمل بكفاءة كفعالية.تكوف بيئة التسويق إ٬تابية حينما يتوف

 ادلوارد ادلالية: -

كتتمثل ِف القدرة على اٟتصوؿ على التمويل الذم يسهم ِف ٣تاؿ ٘تويل ا٠تطط كالربامج التسويقية. 
 ( .ُٓ-ِْ، ص ص. َُِٓ)الًتكستاين، 

اٞتهات اٟتكومية كا٠تاصة كالفرؽ البحثية كيتطلب التسويق تفاعل مع اٞتامعات كمراكز البحث ك 
(، ,Armaghan, & Ghasemi, 2016, p. 6)  Ansariابإلضافة إذل توفَت التجهيزات البلزمة  لذلك.

عن طريق إ١تاـ مدراء اٞتامعة أبعلوب معاٞتة نتائج تسويق البحوث العلمية، كاٟتصوؿ على خربة 
ا١تتعلقة بتسويق البحوث العلمية، مع كجود التنسيق  ا١تستشارين، كمعرفة القواعد كالنظم كالقوانُت

كالتعاكف بُت أعضاء ىيئة التدريس كاٞتهات ا١تستفيدة لتحديد أكلوايهتم، ككجود الدعم ا١تادم اٟتكومي 
 (Masudian, et al., 2013. P. 3 ) أك ا٠تاص. 
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 إدارة التسويق: -9
وقت اٟتاضر، كاليت ٢تا دكر ِف ٧تاح نشاط ا١تنظمة تعد إدارة التسويق من اإلدارات ا١تهمة كالفعالة ِف ال

كٖتقيق أىدافها، ك٘تثل موقع متقدـ ِف ا٢تيكل التنظيمي، كيكوف ٢تا فلسفة إدارية ٤تددة كتسهم ِف توجيو 
األداء التسويقي، ك٘تارس كافة العمليات اإلدارية اليت تستطيع من خبل٢تا ٖتليل البياانت كا١تعلومات اليت 

عن اٞتهات ا١تستفيدة كذلك من أجل كضع الربامج كا٠تطط التسويقية، ك٘تارس كظيفتها من قامت ّتمعها 
 (.ٖٗ-ٕٖ، ص ص. ََُِخبلؿ إدارة ا١تزيج التسويقي للمنظمة. )جبلب كالعبادم، 

كٖتتل إدارة التسويق مكاان ابرزا ِف ا٢تيكل التنظيمي للمنظمة؛ كذلك ٟتاجتها ا١تتزايدة إذل القياـ 
ليل السوؽ، كمعرفة ردكد أفعاؿ الزابئن كا١تنافسُت، كيزداد االىتماـ هبا كلما كربت ا١تنظمة، بدراعات كٖت

كازداد إنتاجها، كمن عوامل ٧تاحها التعاكف الفعاؿ بُت إدارات ا١تنظمة، كطبيعة العبلقات بينهم، كتشمل 
(، كمن ٖٗ-ٖٓ، ص. َُِٓإدارة التسويق على ْتوث التسويق كا١تنتجات كالتوزيع كاإلعبلف. )مسلم، 

مهامها: تطوير خطط كإعًتاتيجيات التسويق، كالتعرؼ على ما ٬ترم خارج ا١تنظمة، كالتواصل مع 
ا١تستفيدين، كبناء العبلقات القوية، كتشكيل عرض السوؽ، كتقدمي كإيصاؿ القيمة، كالعمل على ٖتقيق 

 (. َٗ، ص. ََُِالنمو الطويل األجل. )جبلب كالعبادم، 

ة التسويق بتخطيط أكجو النشاط التسويقية ِف ا١تنشأة كتنظيمها كتوجيهها كاإلشراؼ عليها كتقـو إدار 
كمراقبتها، كتتكوف عملية إدارة التسويق من ٜتس خطوات أعاعية ٯتكن عرضها كما يلي: )كوتلر، 

 ( . َْ، ص. َُِْ
 R( :(Researsh حبوث التسويق -8

كتسجيل كٖتليل البياانت البلزمة لذلك، كتعرؼ ْتوث  تعتمد إدارة التسويق على ْتوث التسويق ٞتمع
التسويق أبهنا "تطبيق للطريقة العلمية ِف معاٞتة ا١تشاكل التسويقية". كتسهم ِف ٖتديد أىداؼ 
كإعًتاتيجيات التسويق، كٖتديد حاجات كرغبات ا١تستفيدين، كحجم الطلب، كالتغَتات التقنية 

ى ا١تزيج التسويقي،كذلك تسهم ِف إعداد ا٠تطط التسويقية كتنفيذىا، كاالجتماعية كاالقتصادية ا١تؤثرة  عل
كالرقابة على أكجو النشاط التسويقية، كالتقييم من خبلؿ معرفة إتاىات ا١تستفيدين كانتقاداهتم كٖتديد 

 (.َّ-ِٗ، ص ص. َُِٓاال٨ترافات كأعباهبا ككيفية مواجهتها مستقببل. )ابزرعة، 
ئل الفاعلة التسويقية، كدراعة كل ا١تشاكل ا١تتعلقة ابنتقاؿ السلع كا٠تدمات كما تسهم ِف تطوير الوعا

بُت ا١تنتج كا١تستهلك، كالعبلقة بُت اإلنتاج كاالعتهبلؾ. كىي دراعة مستمرة، مهمتها اكتشاؼ الطرؽ 
شكبلت التسويقية اٞتديدة ا١تناعبة كاالعتخداـ األمثل لقنوات التوزيع، كاتباع ا١تنهج العلمي ِف حل ا١ت

التسويقية، عن طريق: ٚتع كٖتليل البياانت التسويقية، مث تصميم االعتبانة كتصميم العينات كإجراءات 
اختيارىا، مث إجراء ا١تسح ا١تيداين، كٖتليل البياانت مث إعداد البحث التسويقي، كأخَتا التقرير النهائي 

 (. َّ -ُّ، ص. َُِٓكتوصيات الدراعة التسويقية. )مسلم، 
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 :STPلتقسيم واالستهداف وتثبيت ادلنتج يف ذىن العميلا -2
 Segmention, Targeting,Positioning)) 

حيث تتعقب إدارة التسويق اٞتهات ا١تستفيدة كا١تستهدفة، كتثبت صورة منتجاهتا ِف ذىن ا١تستفيدين، 
 .( َْ، ص.َُِْبذكر مزاايىا كفوائدىا. كىذا ىو ا٢تدؼ الرئيس من التسويق.  )كوتلر، 

  4Ps :(:(Prouduct, Pricing, Place, Promotionادلزيج التسويقي -9
تتعدد النماذج ا٠تاصة اب١تزيج التسويقي بتعدد كاختبلؼ عناصرىا، كيظل النموذج الذم كضعو جَتـك 

كا١تكوف من  (Marketing Mix)( أشهر تلك النماذج كالذم يعرؼ (E-Jerome McCarthyماكارثي 
 ، كيتضمن:4Psيطلق عليها  أربعة عناصر أعاعية

 .Prouduct)ا١تنتج ) -
 .Pricing)التسعَت ) -
 Place) ا١تكاف ) -
 (. Promotionالًتكيج ) -

كيسمى ا١تزيج التسويقي هبذا االعم؛ ألنو يضيف مز٬تا من القرارات ا١تتعلقة اب١تنتج كا٠تدمة كالسعر 
 (ِٓ-َٓ، ص ص. ََِٗي كعرفة، نقبل عن: ا١ترع ٓٓ-ْٓ، ص ص. َُِْكالتوزيع. ) القحطاين، 

 ((I : Implementionالتنفيذ -4
بعد إ٘تاـ ا٠تطوات السابقة، تبدأ عملية التنفيذ كىي مًتابطة مع ما عبق ٧تاحا أك فشبل، كِف ىذه 
ا١ترحلة ٖتدث ا١تشكبلت غالبا؛ نتيجة لضعف حصل فيما عبقها عواء ِف ْتوث التسويق، أك عمليات 

، ص ص. َُِْبيت الصورة ِف ذىن العميل، أك ِف ا١تزيج التسويقي. )كوتلر، التقسيم كاالعتهداؼ كتث
ُْ-ِْ.) 
 C: ((Controlالرقابة -5

ا٠تطوة األخَتة ِف خطوات إدارة التسويق، كتقـو على مراجعة كتقييم النتائج، كالقياـ ابإلصبلحات 
لتقومي كا١تراقبة، كتفسَت النتائج اليت تسهم ِف ٖتقيق األىداؼ، كٖتسُت األداء، كتطبيق كتطوير إجراءات ا

كاٗتاذ خطوات التصحيح، ككضع خطة لتطوير الضعف كا٠تطأ. فقد يكوف ٖتديد اٞتهات ا١تستهدفة 
؛ ّٖ، ص. َُِْخطأ، أك قصور ِف عمليات ا١تزيج التسويقي، كقد يكوف التنفيذ ضعيفا. )كوتلر، 

 .(ّٔ، ص. َُِٓ، الًتكستاين
ية متطورة متجددة، تتميز فيو أنظمة التوزيع ابلتنافسية، إذ يتم فيو كيتضح ٦تا عبق أف التسويق عمل

، َُِٓابعتمرار اعتخداـ أعاليب متجددة للًتكيج، كيركز على ا١تستفيدين ِف أتدية كظائفو. )مسلم، 
  ( .َُٓص.
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 (: استمرارية عملية التسويق86جدول )
 التسويق بعد االستهالك اإلنتاجالتسويق بعد  التسويق أثناء اإلنتاج التسويق قبل اإلنتاج

مػػػػػػػن خػػػػػػػبلؿ قيػػػػػػػاـ إدارة 
التسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويق بدراعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
حاجػػػػػػػات ا١تسػػػػػػػتفيدين؛ 

 ألهنا ِف تغيَت مستمر.

مػػػػػػػػن خػػػػػػػػبلؿ االىتمػػػػػػػػاـ 
ّتػػػػودة ا٠تػػػػدمات، كبيئػػػػة 
العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل الداخليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 كا٠تارجية.

مػػػػػػػػػػػن خػػػػػػػػػػػبلؿ تعريػػػػػػػػػػػف 
ا١تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفيد اب١تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتج، 

 كجودتو، كخصائصو.

مػػن خػػبلؿ التعػػرؼ علػػى 
 ين.ردكد أفعاؿ ا١تستفيد

 . ةحثامن إعداد الب
تسويق البحوث العلمية من خبلؿ عمليات ا١تزيج التسويقي )ا١تنتج، كالتسعَت،  ةحثاالب تبنتكقد 

كالتوزيع، كالًتكيج(، كبناء على ما عبق ٯتكن تطبيق ما مت عرضو من خطوات إدارة التسويق على تسويق 
سعى لتحقيقو اٞتامعات، بل إنو الوعيلة اليت البحوث العلمية، كتسويقها ليس ىو ا٢تدؼ الذم ٬تب أف ت

من خبل٢تا تصبح االعتفادة منها ٦تكنة، كذلك يعد من أىم اآلليات ا١تتاحة إل٬تاد عبلقات تواصل بُت 
مؤعسات البحث كا١تؤعسات اإلنتاجية ِف اجملتمع، كيعد تسويق البحوث العلمية مقياس للدرجة اليت 

عاىد البحثية ِف ٖتقيق األىداؼ اليت أنشئت من أجلها، كيعكس مقدار كصلت إليها اٞتامعات كا١تراكز كا١ت
 الوعي الذم أكجدتو ِف اجملتمع. 

أف مفهـو التسويق يرتبط اب١تستفيدين، كيبدأ نشاطو قبل إنتاج السلع كا٠تدمات إذل ما  ةحثاالب تؤكدكما 
بُت ا١تنتج كا١تستفيد، كىذا التبادؿ بعد اعتهبلكها. كيتضمن التسويق عمليات تبادؿ ملموعة أك غَت ملموعة 

ال يشًتط أف يكوف ماداي بل قد يكوف معنواي أك من أجل ٖتقيق أىداؼ ا١تنظمة، كىذا ما يتم ِف تسويق 
البحوث العلمية، حيث ٭تقق كظيفيت اٞتامعة ِف البحث العلمي كخدمة اجملتمع معا. كترتبط عملية تسويق 

كأعاليب ٘تويلو. كيتم ابلتنسيق كالتكامل بُت ٚتيع أنشطة التسويق من البحوث العلمية بواقع البحث العلمي 
 )منتج، كتسعَت، كتوزيع، كتركيج(. كفيما يلي تفصيل ا١تزيج التسويقي ِف تسويق البحوث العلمية:

 ادلنتج: -8
كوتلر، ) عبارة عن السلع ا١تلموعة كا٠تدمات غَت ا١تلموعة كاليت ٯتكن أف تكوف قابلة للتداكؿ.

كيعد البحث العلمي كاحدة من ا٠تدمات اليت تقدمها اٞتامعة )عرض (. ُْ -َْ، ص ص. َُِْ
ا٠تدمة البحثية( إذل اجملتمع بقطاعاتو ا١تختلفة كاجملتمع ْتاجة إذل ىذه ا٠تدمة )الطلب على ا٠تدمة 

عن  عبارة ،أف ا١تنتج ِف تسويق البحوث العلميةتضيف الباحثة (. ك ِِٖ، ص.َُُِالبحثية(. )متورل،
البحوث اليت تقدمها اٞتامعة للجهات ا١تستفيدة، كخدمة من خدماهتا بعد ٖتديد احتياجات كمشكبلت 

إذل نتائج تسهم ِف ٖتقيق  ا٠تاص، مث تنفيذ البحوث كالوصوؿ ا١تستفيدين عواء من القطاع اٟتكومي أك
ِف تسويق البحوث االحتياجات كحل ا١تشكبلت. كفيما يلي عرض للخدمة البحثية ابعتبارىا ا١تنتج 

 العلمية على النحو التارل:
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 اخلدمة البحثية: -
٘تثل ا٠تدمة نشاط غَت ملموس كتقدـ حلوؿ للمشاكل اليت يواجهها ا١تستفيد كتقدمي منافع لو، كٗتتلف 
ا٠تدمات ِف األ٫تية على أعاس اعتمادىا على ٖتقيق اٟتاجات الشخصية حيث تتنوع ِف اٞتودة بسبب 

(. كتعد البحوث العلمية ِٖ-ِّ، ص. َُِْنصر البشرم. )الصميدعي ك يوعف، اعتمادىا على الع
أحد ا٠تدمات اليت تقدمها اٞتامعة إذل قطاعات اجملتمع ٟتل مشكبلهتا كٖتسُت أدائها، حيث ٯتكن اعتبار 
٥ترجات اٞتامعة من معارؼ كعلـو ٔتختلف أنواعها علعة اقتصادية ٗتضع لعمليات التبادؿ التجارم، 

 يطلبها ا١تستفيدين لتحقيق ا١تنفعة ا١ترجوة منها.  عندما
 مكوانت اخلدمة البحثية:

 تتكوف من ا١تكونُت التاليُت:
 اخلدمة الرئيسة: -8

ىي جوىر ا٠تدمة ا١تقدمة للمستفيدين، ك٘تثل ا١تنفعة أك الفائدة األعاعية ا١تمكن اٟتصوؿ عليها من 
)نتائج البحث( ا١تقدمة للمستفيدين من مؤعسات اجملتمع  البحث العلمي التطبيقي، كاليت تتمثل ِف الفوائد

 اٟتكومية كا٠تاصة.
 اخلدمة ادلدعمة: -2

كىي ا٠تدمات اليت تقدمها ا١تنظمة لدعم ا٠تدمة الرئيسة حىت تنجح ِف أدائها، كتتمثل ِف خدمة 
زة عا١تيا، البحث العلمي: طباعة كإخراج البحث، كنسخ البحث إلكًتكنيا، كنشر البحث ِف دكرية متمي

 كإاتحة فرصة تطبيق البحث. 
 خصائص اخلدمة البحثية:

 للخدمة البحثية خصائص، كمنها:
 تتمثل ِف أداء غَت ملموس، إال أنو يصاحبها أدكات مساعدة ملموعة، مثل ا١تعامل كاألجهزة. -ُ
 تتطلب مشاركة ٚتيع قطاعات ا١تستفيدين كجزء أعاعي ِف عملية إنتاج ىذه ا٠تدمة. -ِ
قدمي ا٠تدمة البحثية جزء رئيس منها، كىذا يعٍت أف النجاح ِف تقدمي ىذه ا٠تدمة يتوقف بدرجة  م -ّ

 كبَتة على التفاعل بُت مقدمي ا٠تدمة كبُت ا١تستفيدين.
تستهلك أثناء إنتاجها، كأم قصور أك خطأ ِف أدائها يصعب عبلجو قبل تقدٯتو، كلذلك يعد من  -ْ

 تفاكت مستول ا٠تدمة بتفاكت مستول خربة األفراد ا١تقدمُت ٢تا.الصعوبة الرقابة على جودهتا، كي
، ص ص. َُِْيعترب الوقت أحد العوامل األعاعية ا١تؤثرة على جودة ا٠تدمة البحثية. )القحطاين،  -ٓ

 (.ِْ، ص. ََِٗنقبل عن إدريس،  ْْ-ْٓ
تلف عن تسويق السلع كيتطلب تسويق ا٠تدمة البحثية فلسفة تسويقية متجددة كإدارة ككعائل تنفيذه ٗت

 ا١تادية. كتستند الفلسفة التسويقية للخدمات على:
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 ا٠تدمة نشاط يبدأ كينتهي ابنتهاء تقدمي ا٠تدمة. -ُ
 العمليات ا٠تاصة اب٠تدمة تتم أثناء تقدٯتها. -ِ

 ا٠تدمة تعتمد على العنصر البشرم. -ّ

 .(ُٔ، ص. َُِْيوعف، عملية تقدمي ا٠تدمة. )الصميدعي ك ا١تستفيد يشارؾ ِف  -ْ

 التسعري:  -2
؛ َّ، ص. َُِّالنشاط الذم يشمل تسعَت ا١تنتج القابل للتسويق". )حبيب كالشدكخي، " ىو

"القيمة اليت ٭تددىا ا١تنتج ٙتنا لسلعتو أك خدمتو كما٘تثلو من  ( . كيعرؼ أبنوّٓ، ص. َُِٓالًتكستاين، 
أف التسعَت ِف تسويق البحوث العلمية  تضيف الباحثةك ( . ُٗ، ص. َُِْمنافع كفوائد". )عبيدات، 

ىو القيمة اليت ٖتددىا اٞتامعة لبلعتفادة من البحوث العلمية ا١تقدمة للجهات ا١تستفيدة ٔتا ٭تقق تنوع 
مصادر ٘تويل اٞتامعة مع مراعاة ىدؼ اٞتامعة من خدمة اجملتمع كأهنا مؤعسة غَت رْتية كِف نفس الوقت 

لبحوث العلمية ال يعترب من األعماؿ كاإلجراءات السهلة كإ٪تا يتطلب ٖتقيق دخل مناعب ٢تا. كتسعَت ا
 من ا١تنظمة دراعة العديد من العوامل اليت تؤثر فيو. كمنها:

 أىداف ادلنظمة:  -
فإف كاف ىدؼ ا١تنظمة زايدة الطلب على خدماهتا فعليها أف ٘تيز جودهتا كٖتدد السعر ا١تناعب ٢تا 

 كللمستفيدين.
 التسويقي: عناصر ادلزيج -

يتأثر التسعَت بتكاليف التوزيع كالًتكيج كهتيئة ا١تستلزمات ا١تادية للخدمة، كعملية اختيار العاملُت 
 كتدريبهم كاألجهزة اٟتديثة كغَتىا. 

 طبيعة ادلنظمة:  -
 ا١تنظمات ا٠تدمية مثل اٞتامعات ال هتدؼ إذل الربح كإ٪تا ىدفها األعاعي خدمة اجملتمع، كبذلك فهي ٖتدد

 (.َِٓ-َُِ، ص. َُِْيدعي ك يوعف، أععار منخفضة لتحفز األفراد على طلب ا٠تدمات. )الصم
كقد يكوف للسعر دكرا رئيسا ِف عملية التخطيط اإلعًتاتيجي لسلعة أك خدمة تتمتع ٔتزااي تنافسية 

على عملية كمرغوبة من قبل ا١تستفيدين، كقد يكوف السعر اثنواي كال ٯتثل مشكلة كبَتة أماـ القائمُت 
التسعَت كخاصة السلع كا٠تدمات اليت تعمل ِف بيئة احتكارية أك تتمتع ٔتزااي ال ٯتكن إ٬تادىا بسهولة ِف 

 (. ُٗ، ص. َُِْالبدائل ا١تنافسة ٢تا. )عبيدات، 
 ادلكان )التوزيع(: -9

، َُِْكوتلر، )ا٠تط الذم يتحرؾ من خبللو ا١تنتج من مكاف إنتاجو إذل مكاف اعتهبلكو".  " ىو 
(. كيسهم ِف انسياب ا٠تدمات كضماف كصو٢تا من مراكز اإلنتاج حىت مراكز ُْ -َْص ص. 

(. كتربز أ٫تيتو لعدـ تواجد ُْٗ، ص. َُِّاالعتهبلؾ مع كجود كعطاء أك بدكهنم. )عبداٟتميد، 
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 أف التوزيع ِف تسويقترل الباحثة ك ( . ََُ، ص. َُِٓا١تنتج كا١تستفيد ِف مكاف كاحد. )مسلم، 
البحوث العلمية ىو إيصاؿ نتائج البحوث العلمية من اٞتامعة إذل ا١تستفيدين إما ابلتوزيع ا١تباشر، أك غَت 

 ا١تباشر عن طريق مؤعسات كطنية مع االحتفاظ ٔتلكية النتائج للجامعة.
 الًتويج )االتصاالت التسويقية(:  -4

بلء اٟتاليُت كا١ترتقبُت". )حبيب كالشدكخي، االتصاؿ ا١تباشر كغَت ا١تباشر للوصوؿ إذل العم" يعرؼ أبنو
؛ ُْ -َْ، ص ص. َُِْ؛ كوتلر، ُْ، ص.ََُِ؛ العبدرل كالعبدرل،َّ، ص. َُِّ

أف الًتكيج ِف تسويق البحوث العلمية ىو الوعيلة اإلعبلنية ترل الباحثة ك (. ّٓ، ص. َُِٓالًتكستاين، 
اانت البشرية ا١تتمثلة ِف الباحثُت األكفاء لتزكيد ا١تستفيدين ٔتعلومات عن البحوث العلمية كاإلمك

الًتكيج ِف تسويق كيتم ا١توجودين ابٞتامعة، كإقناعهم ٔتقدرهتا على إشباع حاجاهتم كحل مشكبلهتم. 
 البحوث العلمية من خبلؿ: 

 االتصاؿ ا١تباشر مع ا١تستفيدين.  -
 اإلعبلف من خبلؿ ا١تعارض كا١تؤ٘ترات كاللقاءات. -
العلمية كالتعريفية العبلقات العامة، كتشمل اٞتهود اإلدارية للتواصل بُت ا١تستفيدين  إصدار النشرات -

 كا١تؤعسة البحثية. 
كقد يكوف التواصل ٨تو ا١تستفيدين إلقامة عبلقة مستدٯتة؛ من أجل خلق فرص التعاكف بينهما، كقد 

فكار ا١تستفيدين؛ حىت تعيد ا١تؤعسة يكوف التواصل ٨تو ا١تسؤكلُت كاإلداريُت ِف ا١تؤعسة البحثية؛ إليصاؿ أ
 البحثية النظر ِف إعًتاتيجيتها ٔتا ٭تقق ىدؼ التسويق.

ا١تزيج التسويقي )ا١تنتج،  كفقأف تسويق البحوث العلمية من منظور اقتصاد ا١تعرفة  ةحثاالب تضيفكما 
كافة اإلجراءات كٮتتصر   كالتسعَت، كالتوزيع، كالًتكيج(، قد يتم عن طريق التسويق اإللكًتكين، كالذم يسهل

 الوقت كاٞتهد كما يوضحو البحث:
 التسويق اإللكًتوين: -88

كيعرؼ أبنو "تسهيل تبادؿ ا٠تدمات من ا١تنتج إذل ا١تستفيد، ك٦تارعة كافة األنشطة التسويقية كا١تنتج 
لكًتكين ِف كالتسعَت كالتوزيع كالًتكيج كْتوث التسويق بواعطة اإلنًتنت". كيرل البحث أف التسويق اإل

البحوث العلمية ىو نقل نتائج البحوث العلمية من اٞتامعة ا١تنتجة ٢تا، إذل اٞتهات ا١تستفيدة عن طريق 
اإلنًتنت، كاالتصاؿ اب١تستفيدين كتوفَت قاعدة بياانت متاحة ٢تم للتعرؼ على أْتاث أعضاء ىيئة التدريس 

 كقدرات اٞتامعة. 
 ها:ويتميز التسويق اإللكًتوين خبصائص أمه

 ا٠تدمة الواععة حيث يتيح االعتفادة من ا١توقع التسويقي ِف أم كقت. -
 عا١تية التسويق اإللكًتكين، كٗتطيو اٟتدكد ا١تكانية. -
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 عرعة تغَت ا١تفاىيم كما ٭تكمو من قوانُت حيث تتطور بشكل متسارع. -

كالتوزيع كالكفاءات البشرية؛ تضييق ا١تسافة بُت اٞتهات ا١تنتجة العمبلقة كالصغَتة من حيث اإلنتاج  -
 كيعود ذلك إذل اعتخداـ نفس األعلوب ِف تقدمي ا٠تدمات إلكًتكنيا.

كيتم التسويق اإللكًتكين كفق آلية بسيطة، حيث اختصر العديد من منافذ التوزيع، كابتعد عن 
ه العناصر تتأثر اإلجراءات التقليدية ِف الًتكيج، ابلتارل يؤدم إذل خفض األععار كزايدة ا١تبيعات. كىذ

ببعضها البعض األمر الذم يوجب أف يكوف السعر متناعبا مع بقية العناصر. ففي حاؿ اٞتودة العالية 
ٯتكن رفع السعر. أيضا ِف حاؿ الًتكيج الواعع بسبب الطلب الكبَت على ا١تنتج. كعند التوزيع ا١تباشر على 

التوزيع األخرل. لذلك فإف التسويق عرب ا١تستفيدين ٯتكن خفض السعر بسبب اختصار تكاليف منافذ 
 شبكة اإلنًتنت من شأنو أف ٮتفض تكاليف الًتكيج كالتوزيع التقليدية. 

كيتطلب التسويق اإللكًتكين بنية ٖتتية من كعائل تقنية حديثة، كا١تتمثلة بشبكات اإلنًتنت ا١تتاحة للجميع، 
ء عمليات التسويق اإللكًتكين، كذلك يتطلب كعلى نطاؽ عا١تي، يتم عن طريقها تبادؿ ا١تعلومات كإجرا

 (.ِِٔ-ِّٓ، ص ص.َُِٓمهارات التعامل مع الوعائل التقنية، كفهم حاجات ا١تستفيدين. )مسلم، 
أف التسويق اإللكًتكين يتيح للجامعة التواصل مع شر٭تة أكرب من ا١تستفيدين كعلى نطاؽ  كتؤكد الباحثة

كاالحتفاظ اب١تلكية الفردية كبكافة البياانت عواء عن البحوث أك  إقليمي كدكرل، مع توفَت اٞتهد كالوقت،
اٞتهات ا١تستفيدة، كما أنو يوفر السرعة كاإل٧تاز ابلتارل االعتمرارية ِف إجراء البحوث كالتواصل مع اجملتمع 

 ابختبلؼ أنشطتو.
 تسويق البحوث العلمية من منظور اقتصاد ادلعرفة: -88

اٞتزء األعظم من القيمة ا١تضافة يعتمد على ا١تعلومات، كاليت تصبح مكوان يتميز اقتصاد ا١تعرفة أبف 
أعاعيا ِف ٥تتلف مراحل اإلنتاج كالتسويق، كتصبح معدالت الربح مرتبطة بزايدة القيمة ا١تضافة اليت تعتمد 

انت أك ْتواث ىذا ا١تكوف ا١تعرِف القائم على تقنية ا١تعلومات كاالتصاؿ، فا١تعرفة عواء كانت معطيات أك بيا
علمية تسمح ٓتلق قيمة مضافة جديدة، كيعود الفضل األكرب للنمو ِف معظم االقتصادايت ا١تتطورة إذل 

 (.ُّٕ، ص. َُُِضخامة حجم االعتثمار ِف البحث العلمي كاقتصاد ا١تعرفة. )علي، 
ية االقتصادية كحىت تكوف اٞتامعة مؤىلة للشراكة كالتسويق تتمثل فيها ىذه الصفات: أف تكوف التنم

ضمن رعالة اٞتامعة كتصورىا كأىدافها، كأف تعمل بشكل دائم على إقامة مشركعات ْتثية مع ا١تؤعسات 
ا٠تدمية، كأف تشارؾ ِف قضااي البحث كالتطوير، كأف ٖتفز أعضاء ىيئة التدريس على ا١تشاركة ِف أنشطة 

  (. ّّْ، ص. َُِٓالتنمية ا١تختلفة. )الغنبوصي، 

البحوث العلمية عرب آليات كأعاليب تعزيز نوعية، تؤدم إذل جودة التسويق ِف اٞتامعات، كيتم تسويق 
كتسهم ِف نشر ثقافة تسويق البحوث العلمية، كتوفَت أعاليب ٥تتلفة للتسويق، كنقل التقنية من اٞتامعات 

عوائق قبل تسويق إذل الصناعات، كتوفَت الدعم ا١تادم الكاِف لتسويق نتائج البحوث العلمية، كإزالة ال



57 

. كللقطاع ا٠تاص دكر ابرز من خبلؿ دعمو ا١تتواصل للبحث (Masudian, et al., 2013. P. 1) نتائجها.
العلمي، حيث يقـو ابلتعريف ابلفرص االعتثمارية ا١تتاحة للدراعة كالبحث فيها، كتعميم نتائج األْتاث 

ت للتعاكف العلمي بُت الغرؼ التجارية اليت صدرت عن اٞتامعات على القطاع ا٠تاص كتوقيع اتفاقيا
كاالقتصادية، كدعم اٟتاضنات التقنية كالكراعي العلمية، مع توفَت قاعدة بياانت ِف القطاع ا٠تاص، كربطها 
ٔتراكز البحوث كاألقساـ ا١تتخصصة ابٞتامعات للتعرؼ على حاجات السوؽ، كإحداث تكامل بُت 

 (. ِّْ، ص. ََِٖمدم، اٞتهات ا١تنتجة، كاٞتهات الباحثة. )الغا

كمن منظور اقتصاد ا١تعرفة ٯتكن ٖتديد آليات تسويق البحوث العلمية ابٞتامعات إذل: آليات تنظيمية 
 كآليات بشرية، كآليات تقنية، على النحو التارل:

 اآلليات التنظيمية: -8
مكانية االتصاؿ إنشاء معاىد كمراكز لتسويق البحوث العلمية كا٠تدمات االعتشارية مع إعطائها إ -

 ابلقطاعات ا١تستفيدة بشكل عريع كفعاؿ.
إنشاء ىيئة لتسويق االخًتاعات كاالبتكارات اليت تسجل أبٝتاء ٥تًتعيها نظَت نسبة من العائد ٭تصل  -

 عليو ا١تخًتع أك ا١تبتكر على أف يكوف مقرىا معهد البحوث أك عمادة البحث العلمي.
 سؤكلُت ِف اٞتهات ا١تستفيدة.اعتضافة كترتيب لقاءات مع بعض ا١ت -
 إقامة ا١تعارض التسويقية عواء كانت فصلية أك عنوية. -
عقد لقاءات مستمرة كجادة بُت رجاؿ األعماؿ كبُت عمداء كمديرم معاىد كمراكز التسويق كا٠ترباء من  -

 فرة ِف كل جانب. الباحثُت كاألعاتذة، بغرض زايدة الوعي كالثقة ِف كل منهما ابإلمكاانت كالقدرات ا١تتو 
إنشاء إدارات للنشر ِف اٞتامعات تعمل على أعاس ٕتارم، كتبادؿ النشرات العلمية بُت اٞتامعات  -

 كاٞتهات ا١تستفيدة حوؿ نتائج البحوث ا١تنجزة بقصد تسويق البحوث العلمية. 
دعاية ٢تا؛ ألجل تسويقها اعتثمار األْتاث عن طريق طرحها على شركة أىلية تتوذل طبعها كنشرىا كتسعَتىا كال -

 (.ِْ-ِّ، ص ص. َُُِ؛ خضر، ّٖ-ّٕ ، ص ص.١ََِٖتواقع العمل ا١تيداين. )القحطاين، 
عقد ا١تؤ٘ترات العلمية، كحلقات البحث ا١تشًتكة، كإقامة ااضرات للعلماء كالباحثُت على مستول اٞتامعة  -

 اليت ٖتتاج إذل دراعات كأْتاث مشًتكة.كمسؤكرل اٞتهات ا١تستفيدة؛ هبدؼ ٖتديد القضااي كا١تشكبلت 
 العمل بركح الفريق البعيد عن االزدكاجية كالتكرار مع توافر الدعم ا١تادم من قبل اٞتهات ا١تستفيدة. -
ربط البحوث ا١تتعلقة ابٞتهات ا١تستفيدة مع خطط اٞتامعات البحثية كإعطاؤىا أكلوية. )القحطاين،  -

 (.ّٗ، ص.ََِٖ
ية متخصصة كمنها: كحدة تسويق منتجات اٞتامعة، كإ٧تازات أعضاء ىيئة التدريس كطلبة إنشاء كحدات إدار -

 الدراعات العليا، كالتمويل، كاالعتقبللية ا١تادية كاإلدارية، ْتيث تكوف قادرة على التخطيط كالتنفيذ دكف تقييد.
 إقامة عدد من الندكات كا١تلتقيات على ا١تستول الي. -
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)الغنبوصي،  عضاء ىيئة التدريس ْترية التواصل مع مؤعسات خارجية لتسويق أفكارىم.إاتحة الفرصة أل -
 (. َْٓ-ْْٔ، ص ص. َُِٓ

 اآلليات البشرية: -2
عقد دكرات تدريبية ِف أنشطة تسويق البحوث العلمية للقيادات العليا كاإلدارية كعمادات كمعاىد  -

 البحوث العلمية.
 ذة اٞتامعات كاٞتهات ا١تستفيدة ١تعرفة التطوير ا١تستهدؼ.تنظيم زايرات متبادلة بُت أعات -
السماح ألعضاء ىيئة التدريس بقضاء عنوات التفرغ العلمي اٞتامعي ِف مؤعسات قطاع األعماؿ  -

 إل٧تاز أْتاثهم كربطها ْتاجات اجملتمع، كالعمل على نشر تلك البحوث كتوصيلها إذل اٞتهات ا١تستفيدة.
لعمل كمستشارين غَت متفرغُت ِف القطاعات ا١تستفيدة، كالسماح ٢تم بفتح مكاتب إاتحة الفرصة ٢تم اب -

 اعتشارية خارج نطاؽ اٞتامعات كفق تنظيم معُت. 
منح أكٝتة فخرية ١تن يقضي فًتة زمنية ِف ٣تاؿ البحث التطبيقي تنويها ّتهوده أك ١تن يقـو ابالتصاؿ  -

 ؛ إلجراء البحوث كتسويق ا٠تدمات بثقة كاقتدار.ٔتؤعسات اجملتمع كإقناعها إبمكاانت اٞتامعة
 رصد جائزة عنوية ألحسن ْتث تطبيقي ٔتا يشجع الباحثُت على إجراء ىذا النوع من البحوث بكفاءة. -
إحداث نوع من التوازف بُت التدريس، كاإلرشاد، كالبحوث، كخدمة اجملتمع، مع زايدة عدد الساعات  -

 ات االعتشارية ألعضاء ىيئة التدريس ا١تميزين.ا١تخصصة للبحوث العلمية كا٠تدم
تشجيع الباحثُت على ٖتويل نتائج البحوث العلمية إذل طلبات براءة اخًتاع، مث دراعة جدكاىا  -

  (.ّٗ، ص.ََِٖاالقتصادية، مث تصنيفها كتسويقها. )القحطاين، 
 اآلليات التقنية: -9
معة على مستول األقساـ كالكليات كإنشاء مكاتب بناء نظم معلومات إلكًتكنية تربز إمكاانت اٞتا -

؛ ّٖ-ّٕ، ص ص. ََِٖعبلقات لتعميق العبلقة بُت اٞتامعات كاٞتهات ا١تستفيدة. )القحطاين، 
 (. ِْ-ِّ، ص ص. َُُِخضر، 

توفَت قاعدة بياانت لدل اٞتهات ا١تستفيدة، كربطها ٔتراكز البحوث كاألقساـ ا١تتخصصة ابٞتامعات  -
اجات السوؽ، كإحداث تكامل بُت اٞتهات ا١تنتجة كاٞتهات الباحثة. )الغامدم، للتعرؼ على ح

 (.ُِْ، ص.ََِٖ
إنشاء قاعدة بياانت مركزية ٟتفظ اإل٧تازات البحثية، كتكوف متاحة للدخوؿ إليها ٞتميع القطاعات  -

 (.َْٓ، ص. َُِٓاجملتمعية ٔتا فيهم األفراد. )الغنبوصي، 
 وث العلمية، فإننا ٨تتاج إذل:كحىت يتم تفعيل تسويق البح
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 إنشاء نظام للمعلومات التسويقية:  -8

عبارة عن ٣تموعة من اإلجراءات ا١تصممة لتزكيد إدارة اٞتامعة ٔتعلومات دقيقة كموثوؽ منها عن البيئة 
 الداخلية كا٠تارجية للجامعة لوضع ا٠تطط التسويقية، كٯتكن اٟتصوؿ على البياانت ا١تطلوبة من السجبلت

 كالتقارير الداخلية كْتوث التسويق. 

 تطوير التنظيمات اإلدارية: -2

يتطلب تسويق البحوث العلمية إدخاؿ بعض التعديبلت على األنظمة اإلدارية، كإنشاء كحدات 
متخصصة لنقل التقنية، كإدارة براءات االخًتاع، كمنح الًتاخيص للشركات الراغبة ِف االعتثمار مع 

 (.ْٓ-َٓ، ص ص. ََِٗنقبل عن: ا١ترعي كعرفة،  ْٔ، ص. َُِْ، اٞتامعة. )القحطاين

 التصميم اجليد لعناصر ادلزيج التسويقي:  -9

٣تموعة اإلعًتاتيجيات اليت تقـو اٞتامعة بتفعيلها إلشباع حاجات كرغبات ا١تستفيدين. )القحطاين، 
 (.ْٔ، ص. َُِْ

؛ ١تا إلدارة التسويق بشكل عاـ من أ٫تية ِف أ٫تية اعتحداث إدارة تسويق البحوث العلمية ةحثاالب ترلك 
٧تاح نشاط أم منظمة، كٖتقيق أىدافها، كللجامعات بشكل خاص؛ لتحقيق دكرىا ِف البحث العلمي، 
كخدمة اجملتمع، حيث تتوذل التنسيق كالتكامل مع إدارات اٞتامعة من جهة، كمع ا١تراكز البحثية، كا١تسا٫تة 

كتوفَت قاعدة بياانت  ،لبحثية ِف ا١تعارض كا١تؤ٘ترات كاللقاءات ا١تختلفةِف اإلعبلف عن خدمات اٞتامعة ا
ألعضاء ىيئة التدريس لديها، كبياانت اٞتهات ا١تستفيدة ِف نفس الوقت لسهولة التواصل، مع تعيُت 
مسوقُت يتمتعوف ٔتهارات اتصاؿ؛ إلقناع ا١تستفيدين بقدرات اٞتامعة، كجدكل نتائج البحوث العلمية ِف 

 مشكبلهتم.حل 
 نقاط مشًتكة ومتداخلة بني تسويق البحوث العلمية واقتصاد ادلعرفة وجود ةحثاالب تضيفكما 

 :على النحو التايل
يقـو اقتصاد ا١تعرفة على توليد ا١تعرفة كنشرىا كاعتثمارىا، ككذلك البحث العلمي يقـو بتوليد ىذه  -

 عتثمارىا.ا١تعرفة كمن خبلؿ تسويق البحوث العلمية يتم نشرىا كا

يعتمد اقتصاد ا١تعرفة على تقنية ا١تعلومات كاالتصاالت كمتطلب من متطلباتو، كِف نفس الوقت تعد من  -
اآلليات ا١تهمة لتسويق البحوث العلمية ككعيلة فعالة للتواصل مع اٞتهات ا١تستفيدة، كذلك حفظ بياانت 

 الباحثُت، كبياانت اٞتهات ا١تستفيدة.
كلما زادت قيمتها ِف اقتصاد ا١تعرفة كذلك أبف تكوف مبتكرة، ككذلك ِف تسويق تعظم قيمة ا١تعرفة   -

البحوث العلمية تعتمد أكال على حاجات ا١تستفيدين كتزداد فائدهتا ِف التسويق االبتكارم، كاالبتكار من 
 أىم متطلبات اقتصاد ا١تعرفة. 

 ة ٖتتاج إذل تسويقها كاعتثمارىا.ة، كٯتثل معرفيعد البحث العلمي من متطلبات اقتصاد ا١تعرفة ك٣تتمع ا١تعرف -
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 اقتصاد ا١تعرفة كتسويق البحوث العلمية ٕترل ِف اٞتامعات. -

يتطلب اقتصاد ا١تعرفة موارد بشرية مؤىلة، كينظر إذل رأس ا١تاؿ البشرم ا١تبدع أنو ثركة، كذلك عملية تسويق  -
 وث، كتسويقها، كالتواصل مع اٞتهات ا١تستفيدة.البحوث العلمية ٖتتاج إذل كفاءات مدربة ِف إجراء البح

 معوقات تسويق البحوث العلمية: -82
ٯتكن تصنيف معوقات تسويق البحوث العلمية إذل معوقات خاصة ابٞتامعات، كمعوقات خاصة 

 ابٞتهات ا١تستفيدة، كمعوقات إدارية كتنظيمية. على النحو التارل:
 ادلعوقات ادلرتبطة ابجلامعات: -8
 اـ اٞتامعات ابٞتوانب التعليمية أكثر منها ٔتشكبلت اجملتمع.اىتم -
 النظر للجامعات على أهنا مؤعسة قطاع عاـ ٖتت إشراؼ اٟتكومة، كليس كمنظمة ٣تتمعية منتجة. -
تركز اٞتامعات على اعتقطاب أعضاء ىيئة تدريس أكفأ، بشكل يفوؽ تركيزىا على اعتقطاب خرباء  -

 يل البحوث كالدراعات النظرية إذل كاقع تطبيقي، ٯتكن أف تفيد اٞتهات ا١تستفيدة.كمستشارين قادرين على ٖتو 
القصور ِف كجود برامج كخطط ٤تددة كمنتظمة ٔتراكز البحوث ابٞتامعات، تقـو على أعس علمية  -

 للبحث كالتطوير ِف ضوء االحتياجات الفعلية للجهات ا١تستفيدة.
 العلمي كالتطوير، كتسرب بعضهم للعمل بوظائف أخرل.قلة عدد العاملُت ِف ٣تاالت البحث  -
غياب التنسيق كالتكامل بُت مراكز البحث العلمي ذاهتا، ٦تا يؤدم إذل االزدكاجية، كإىدار اٞتهد  -

 كالتكلفة، كضعف االعتفادة من اإلمكاانت ا١تتاحة. 
 ادلعوقات ادلرتبطة ابجلهات ادلستفيدة: -2
يم العارل، كا١تؤعسات اجملتمعية األخرل، كذلك مركزية القرارات ضعف الثقة بُت مؤعسات التعل -

 كاألنظمة كاللوائح ا١تتعلقة إبقامة شراكة بينهما.
كجود انطباعات علبية لدل العديد من اٞتهات ا١تستفيدة أبف اٞتامعات بعيدة عن البحث العلمي  -

 الذم تتطلبو.
 ختلفة ضمن ا٠تطط اإلعًتاتيجية للجامعات.غياب إعًتاتيجيات الشراكة مع مؤعسات اجملتمع ا١ت -
 ضعف اىتماـ اإلدارة العليا لدل اٞتهات ا١تستفيدة بنشاط البحث كالتطوير. -
اىتماـ اٞتهات ا١تستفيدة ابلدراعات كالبحوث القصَتة ا١تدل اليت تنجز حاال ك١تشاكل بسيطة، كال هتتم  -

 اءات اخًتاع، أك ابتكارات علمية جديدة.إبجراء البحوث الطويلة ا١تدل اليت قد ينتج عنها بر 
ضعف اىتماـ اٞتهات ا١تستفيدة إبنشاء كحدات للبحث كالتطوير هبا، ْتيث تتوذل تقدير االحتياجات  -

 من البحوث العلمية، كالتنسيق مع اٞتامعات إل٧تازىا.
يث تعتربىا من صعوبة اٟتصوؿ على ا١تعلومات ا١تطلوبة ألغراض البحث من بعض اٞتهات ا١تستفيدة، ح -

 األعرار ا٠تاصة هبا.
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؛ ِِ-َِ، ص ص. َُُِضعف الوعي كاإلدراؾ ٔتنافع اإلنفاؽ على أنشطة البحث كالتطوير. )خضر،  -
 (. ِْٓ، ص. َُِٓالغنبوصي، 

 ادلعوقات اإلدارية واإلجراءات التنظيمية: -9
 ِف تقدـ ا١تعرفة. ضعف فكرة تسويق البحوث العلمية، كالقصور ِف توضيح دكر مؤعسات اجملتمع-
 غياب الضوابط كاألنظمة اليت ٖتدد آليات تسويق البحوث العلمية.-
 ( .َِص. َُُِاالفتقار إذل إدارة مسؤكلة عن تسويق البحوث العلمية. )السادل، -
القصور ِف التنسيق كالتعاكف بُت اٞتامعات كمؤعسات اجملتمع ِف ٣تاؿ البحوث العلمية، ٦تا يؤدم إذل -

 ( .ٓٗ،  ص. َُِْمل بُت ٥ترجات اٞتامعة البحثية كبُت مؤعسات اجملتمع. )القحطاين، ضعف التكا
 االفتقار إذل عياعات كاضحة لتسويق البحوث العلمية.-
 ا٩تفاض الدعم ا١تادم ا١تخصص لتسويق البحوث العلمية.-
 قلة ا٠ترباء كالباحثُت ا١تدربُت على إنتاج ْتوث علمية قابلة للتسويق.-
 ؛Ansari, , et al.,2016,p. 8 كجود خطة تسويقية كاضحة لتسويق نتائج البحوث العلمية. )القصور ِف-

 (.Masudian, et al., 2013. P.2؛ Vanderford, et al., 2013,p.1 ؛َُ-ٓ، ص ص. َُِٓ ،انفع
 مناذج تسويق البحوث العلمية يف اجلامعات السعودية: -89

كتقدمي ا٠تدمات البحثية ٟتل مشكلة تواجو قطاع من ، اج ا١تعرفةتعد اٞتامعة ا١تصدر الرئيس لتوليد كإنت
قطاعات اجملتمع، ككذلك االعتشارات من خبلؿ ٖتكيم برامج أك مشاريع تطويرية تنموية، كما أهنا مؤعسة 
إنتاج ِف ظل مفهـو العو١تة، كِف ظل التوجو ٨تو بناء ٣تتمع ا١تعرفة ٔتا يدعم ٖتقق اقتصاد ا١تعرفة ِف الدكلة 

 (.ّْٓ، ص.َُِٓمن خبلؿ التوجو ٨تو تسويق منتجاهتا من البحوث العلمية. )الغنبوصي، 
"مؤشرات قياس كتقومي البحث العلمي ِف اٞتامعات السعودية"  كقد أصدرت أمانة مراكز التميز البحثي

امعة كمنها الدعم ا١تارل كالذم يشمل مقدار ا١تيزانية ا١تخصصة للبحث العلمي كمراكز األْتاث ِف اٞت
كمقدار العوائد ا١تالية ا٠تارجية ا١تتحصلة للبحث العلمي من خبلؿ البحوث ا١تدعومة من جهات خارج 

 اٞتامعة. )كزارة التعليم العارل، د. ت(. 
كقد كاف البحث العلمي ٪تطيا ِف نشاطاتو من خبلؿ مراكز البحوث ا١توزعة ِف الكليات ا١تختلفة، كما  

ية ذات العبلقة بًتقية أعضاء ىيئة التدريس، إال أف ٙتة توجها جذراي كاف يقتصر على البحوث األعاع
ٯتاثل ما ٭تدث ِف اٞتامعات العا١تية ا١تشهورة، بدأتو اٞتامعات السعودية ِف السنوات القليلة ا١تاضية، كىو 
التوعع ِف البحوث التطبيقية من خبلؿ فتح قنوات االتصاؿ مع مؤعسات كشركات القطاع ا٠تاص، 

 ا٠تدمات كاألْتاث اليت ٕتريها اٞتامعة.  كتسويق
كلذلك أنشأت بعض اٞتامعات معاىد البحوث كالدراعات االعتشارية للقياـ ببحوث تعاقدية مباشرة 
مع جهات خارج اٞتامعة؛ هبدؼ توظيف إمكاانت اٞتامعة لعمل كبيوت خربة اعتشارية للقطاعُت العاـ 
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تطلبها تلك اٞتهات، كذلك ِف ظل ما يتوافر لدل كا٠تاص، كذلك لتنفيذ مشركعات البحوث اليت 
اٞتامعات من خربات تتمثل ِف أعضاء ىيئة التدريس كالكفاءات الفنية، ككجود مراكز ْتثية ك٥تتربات كتقنية 
معلومات كاتصاالت. ككذلك أكدية التقنية اليت تعد من ا١تسارات اٟتديثة ِف تطوير البحث العلمي ِف 

ا١تقاـ األكؿ إذل تنمية اقتصاد ا١تعرفة من خبلؿ إنتاج كامتبلؾ التقنية كتوطينها ِف اٞتامعات. كىي هتدؼ ِف 
ا١تملكة العربية السعودية، كردـ الفجوة بُت االبتكارات العلمية كالتطبيقات التجارية كٖتقيق االعتفادة ا١تثلى 

ين. )كزارة التعليم العارل، من القدرات البحثية ا١تتوافرة ِف اٞتامعات ابعتبارىا بيت خربة من ا١تستشار 
 (.َِِ، ص. َُِِ

كا١تلك ، ا١تلك ععود)كفيما يلي عرض ١تعاىد البحوث كأكدية التقنية ِف اٞتامعات السعودية الثبلث 
كنموذج للجامعات السعودية على النحو   ةحثاالب اختارهتاكا١تلك فهد للبًتكؿ كا١تعادف( كاليت  عبدالعزيز،

 التارل:
 هللا للبحوث والدراسات االستشارية جبامعة ادللك سعود:معهد ادللك عبد -8

ىػ، كيقدـ االعتشارات كا٠تدمات االعتشارية لكافة مؤعسات اجملتمع اٟتكومية ُُْٕأنشئ عاـ 
كيتوفر لديو  ،كا٠تاصة، كيعمل على التنسيق كالتكامل كاالعتفادة من إمكانيات اٞتامعة البشرية كا١تادية

املة ِف ٥تتلف التخصصات، كيتميز ابلشموؿ كالتنوع كا٠تربة، كيسهم ِف ٖتقيق منظومة علمية كْتثية متك
 (.َُِٔالتنمية االقتصادية ا١تستدامة. )معهد ا١تلك عبدهللا للبحوث كالدراعات االعتشارية، 

كيهدؼ إذل توثيق صلة اٞتامعة مع القطاعات ا٠تارجية كتقدمي خدمات اٞتامعة البحثية كاالعتشارية 
ٔتقابل مادم ٔتا يليب احتياجات تلك القطاعات كمتطلباهتا، كذلك اعتثمار إمكاانت اٞتامعة  كالعلمية،

كتسويق قدراهتا البحثية كالعلمية كاالعتشارية للمجتمع. كما أنشأت جامعة ا١تلك ععود" كادم الرايض 
قدت مع ٣تموعة للتقنية"، كالذم يعد نقلة نوعية ِف توجو اٞتامعة ٨تو البحث العلمي التطبيقي، كتعا

)زيرنك( الربيطانية صاحبة ا٠تربة العا١تية الواععة ِف تطوير كإنشاء حدائق التقنية ِف اٞتامعات، ككضعت 
كمن  ،خطة إعًتاتيجية ٢تذا ا١تشركع ٔتا يتوافق مع ا١تعايَت العا١تية كالتجارب الناجحة ِف الدكؿ ا١تتقدمة

ألفكار البحثية إذل منتجات اقتصادية ذات قيمة ضمن ذلك حاضنات األعماؿ اليت تركز على ٖتويل ا
 (. ِِِب، ص. َُِِ)كزارة التعليم العارل،  مضافة.

 معهد البحوث واالستشارات جبامعة ادللك عبدالعزيز:  -2
كيعد ا١تركز األكؿ على مستول معاىد البحوث اٞتامعية ِف البحوث  ،قُُْٖأنشئ عاـ 

السعودية، كىو بيت خربة اعتشارم ككطٍت يقدـ خدماتو ِف  كاالعتشارات على مستول ا١تملكة العربية
٣تاالت االعتشارات كالبحوث كالتطوير على أعس تعاقدية، كيرتبط إداراي بوكيل اٞتامعة لؤلعماؿ كا١تعرفة، 
كيهدؼ إذل تسويق اإلمكاانت البحثية كاالعتشارية كاإلشرافية للجامعة إذل ٥تتلف القطاعات خارج 
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التعاكف بُت اٞتامعة كمؤعسات القطاعُت اٟتكومي كا٠تاص، كتوفَت موارد دخل جديدة اٞتامعة، كتعزيز 
 لؤلْتاث عن طريق برامج أعاعية كالكراعي العلمية كغَتىا.

كمن مهاـ ا١تعهد االعتشارات ا١تتمثلة ِف تفريغ عضو ىيئة التدريس للقياـ أبعماؿ اعتشارية للجهة 
التدريب كتقومي ا١تناىج، كالكراعي العلمية ِف التخصصات ا١توجودة ا١تستفيدة، كاإلشراؼ التعليمي كيشمل 

( اعتشارة متفرغة، قدمت إذل َّّـ أكثر من )ََِِٗف اٞتامعة. كقد قدـ ا١تعهد منذ أتعيسو حىت عاـ 
( مليوف رايؿ، كقد حقق ا١تعهد ِف عاـ َٔ( قطاعا عاما كخاصا إبيرادات تزيد قيمتها على)َٔأكثر من )

( مليوف ِِْإيرادات على مستول اٞتامعات السعودية كا٠تليجية، إذ بلغت أكثر من ) ـ أعلىََِٗ
 (. ِِْ-ِِِب، ص ص. َُِِرايؿ. )كزارة التعليم العارل، 

كيقدـ ا١تعهد خدماتو للجهات ا١تستفيدة من القطاعُت العاـ كا٠تاص، كيسهم ِف خدمة اجملتمع من 
يث يتم التعاقد مع متخصصُت من أعضاء ىيئة التدريس خبلؿ إمكاانت اٞتامعة البشرية كا١تادية، ح

إلجراء الدراعات اليت ٖتتاجها تلك اٞتهات. كقد عاىم ا١تعهد ِف تقدمي اٟتلوؿ العلمية كالدراعات 
التطبيقية ِف اجملاالت الطبية كا٢تندعية كالًتبوية كاالجتماعية كاالقتصادية، كِف ٣تاالت التقنية كالبيئة 

  (.َُِٔ، معهد البحوث كاالعتشارات ّتامعة ا١تلك عبدالعزيز. )كالتخطيط العمراين
كما قامت جامعة ا١تلك عبدالعزيز بتطوير إتاىاهتا البحثية كذلك عن طريق إنشاء "كادم جدة   

للتقنية" إلجراء البحوث العلمية ذات اٞتدكل االقتصادية ٠تدمة اقتصاد ا١تعرفة، كدعم األفكار اإلبداعية 
ة من خبلؿ حاضنات األعماؿ، كاالعتثمار ِف إمكاانت اٞتامعة ا١تعملية كالبنية التحتية، إذل لطبلب اٞتامع

جانب اعتثمار براءات االخًتاع كاٟتقوؽ الفكرية كالنماذج الصناعية، كإنشاء كراعي علمية كمراكز 
بناء اقتصاد متخصصة ِف ٣تاالت افزات كىشاشة العظاـ كالدراعات القرآنية كغَتىا. كىذا يسهم ِف 

 (. ِِْ-ِِِب، ص ص. َُِِكطٍت متُت قائم على ا١تعرفة.)كزارة التعليم العارل، 
 معهد البحوث جبامعة ادللك فهد للبًتول وادلعادن: -9

ق كيهدؼ إذل خدمة ا١تملكة العربية السعودية؛ لكونو جهة مهنية متخصصة ٟتل ُّٔٗأنشئ عاـ 
القاعدة ا١تعرفية للمملكة، كمساندة برامج الدراعات اٞتامعية  ا١تشكبلت، كتطوير ا٠تربة الية كتوعيع

كالدراعات العليا. كٯتكن تصنيف البحوث ِف ا١تعهد إذل ْتوث شخصية يقـو هبا أعضاء ىيئة التدريس، أك 
ْتوث تعاقدية يقـو هبا الباحثوف ا١تتفرغوف اب١تعهد ابلتعاكف مع أعضاء ىيئة التدريس من ذكم ا٠تربة ِف ٣تاؿ 

ـ ََُِلبحث العلمي. كبلغ عدد العقود ا١توقعة مع اٞتهات ا١تستفيدة من ا١تعهد من بداية إنشائو كحىت عاـ ا
 (. ِِِب، ص. َُِِرايؿ. )كزارة التعليم العارل، ٕٖٗ،ََّ،َََ( مشركع كبتكلفة بلغت ََٕ)

د أكؿ كادم للتقنية كما أنشأت جامعة ا١تلك فهد للبًتكؿ كا١تعادف " كادم الظهراف للتقنية"، كالذم يع
( شركة من الشركات العا١تية ُِٓف اٞتامعات السعودية. كقد كقعت اعتثمارات طويلة ا١تدل مع أكثر من )

كالية، مثل: شركة شلمربجيو الفرنسية ِف ٣تاؿ ْتوث الكربوانت، كشركة يوكوجاكا الياابنية ِف ٣تاؿ نظم 
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ااكاة، حيث تقـو إدارة الوادم بتسليم تلك الشركات  التحكم كالقياس، كشركة إنتل األمريكية ِف ٣تاؿ
 (.ِِْب، ص. َُِِمواقعها ِف الوادم لبناء ٥تترباهتا كفق اتفاقيات ثنائية. )كزارة التعليم العارل، 

 مناذج أجنبية يف تسويق البحوث العلمية: -84
نظمة كالتشريعات فيما أف أىم ما يواجو تسويق البحوث العلمية ىو القصور ِف كضع األ ترل الباحثة

كغياب التنظيمات كالسياعات ِف ذلك،  ،ٮتص الشراكة اجملتمعية كالتعاقدات مع اٞتهات ا١تستفيدة
 اختارتكالقصور ِف توضيحها للراغبُت ِف االعتفادة منها عواء من اٞتهات ا١تنتجة أك ا١تستفيدة. لذلك 

ا ِف تسويق البحوث العلمية، ك٫تا: الوالايت ٪توذجُت ٢تذه التشريعات كالتنظيمات، كمسا٫تته ةحثاالب
 ا١تتحدة األمريكية، كدكلة السويد.

 الوالايت ادلتحدة األمريكية:  -8
تسهم التنظيمات كالقوانُت اليت تدعم تسويق البحوث العلمية ِف ٧تاح تسويقها كضماف االعتفادة 

األمريكية عرب قانوف ابيو دكؿ منها، كمن ىذه الدكؿ اليت طبقت ىذه التنظيمات الوالايت ا١تتحدة 
(Bayh-Dole) كالذم اعتمده البحث كنموذج عا١تي ِف تسويق البحوث العلمية. كقد ٯتكن االعتفادة ،

منو ِف كضع تشريعات مشاهبة لتسويق البحوث العلمية ِف اٞتامعات السعودية. كتعرؼ كثيقة )ابيو دكؿ( 
لعبلمة التجارية الذم أقره الكونغرس ِف الوالايت ا١تتحدة أبهنا" كثيقة تعديبلت لقانوف براءة االخًتاع كا

ـ". كأعطى مشركعية عيطرة ا١تؤعسات األكادٯتية على ا١تلكية الفكرية اليت ابتكرىا َُٖٗاألمريكية عاـ 
 أعضاء ىيئة التدريس أك الطبلب ِف اٞتامعة، كجعل البحوث العلمية ٖتت رعاية فيدرالية. 

١تلكية الفكرية كتقدٯتها إذل مشاريع صغَتة كاقتصادية ِف الوالايت ا١تتحدة كتلتـز ا١تؤعسات بًتخيص ا
األمريكية. كٝتح القانوف للجامعات كا١تخًتعُت ابكتساب عائدات تسويق التقنية كا٠تدمات البحثية. 

دكؿ( ٘تتلك ا١تلكية الفكرية ا١تطورة ِف  تحدة األمريكية قبل قانوف )ابيوككانت حكومة الوالايت ا١ت
١تؤعسات االكادٯتية، كنتيجة للتمويبلت الفدرالية، كنتيجة للتطور اٞتامعي كالصناعي القائم على البحوث ا

 العلمية، كالتغَت اٟتاصل ِف السياعات الفيدرالية، كالتغَت ِف ا١تستول ا١تؤعسايت.
، كترخيص كأصبحت ا١تنظمات األكادٯتية تسهم ِف تسويق البحوث العلمية عرب تسجيل براءة االخًتاع 

ـ أجرت رابطة مدراء َُُِكأخذ نشاط تسويق البحوث العلمية ابالزدايد، ففي عاـ  ،ا١تلكية الفكرية
( حصلوا على براءة اخًتاع بزايدة ) ََْٕالتقنية ِف اٞتامعات األمريكية دراعة مسحية فتبُت ٢تا أف )

تشكيل شركات بلغت %(، كالبدء بُْ( تراخيص منجزة بزايدة )ََْٖـ، ك)ََُِ%( عن عاـ ِ،ٓ
ـ بنسبة َُُِ( بليوف دكالر كدخل ِف عاـ ٓ،ِ%(. كقد أكسبت ىذه النشاطات )ّ( بزايدة )َٕٔ)

 .& ,Weiss, 2013, p. 1)   (Vanderford, Weiss ـ.ََُِ( عن عاـ ٔ،ِزايدة )
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 دولة السويد: -2
ِف التنمية االقتصادية، تعرضت اٞتامعات األكركبية ِف أكاخر التسعينات لضغوط متزايدة للمسا٫تة 

نتج عن ذلك الًتكيز على نقل ا١تعرفة، كتعزيز ثقافة البحوث كاالبتكار بشكل خاص، كاليت تتم عن 
طريق تسجيل براءات االخًتاع كتكوين الشراكة اجملتمعية. كأكدت اٟتكومات األكركبية أف اٞتامعات 

دافها إزالة العقبة األعاعية ِف ٖتويل ا١تعرفة ْتاجة إذل تقدمي مسا٫تة مباشرة لبلبتكار، ككاف من أىم أى
كتسويق نتائج البحوث العلمية، كفيما ٮتص حقوؽ ا١تلكية الفكرية، ككاف من نتائج ذلك تغيَت األنظمة 
اليت ىدفت إذل إزالة امتياز األعاتذة، كتغيَت التشريعات ٞتعل ا١تلكية الفكرية من ٦تتلكات اٞتامعة كليس 

أ١تانيا، كالد٪تارؾ، كالنركيج، كأعًتاليا(، بينما ِف السويد احتفظت ْتق ا١تلكية للباحثُت ِف كل من )
 الفكرية للباحث دكف اٞتامعة.

دكلة السويد كنموذج طبق تسويق البحوث العلمية؛ لكوهنا حاصلة على الًتتيب  ةحثاالب تكقد اختار 
التطوير ا١تكثف. كتنفق حوارل ـ، كما أهنا بلد البحث ك َُِِحسب مؤشر اقتصاد ا١تعرفة لعاـ األكؿ 

%( من ِٖ%( منها من مصادر ٘تويل خاصة، ك)ٓٔ%( من الناتج الي الوطٍت على البحوث، )ْ)
%( من مصادر خارجية تتألف من: شركات أجنبية كمن االٖتاد األكركيب. كتتلقى ٕمصادر ٘تويل عامة، ك)

، ألف القطاع اٞتامعي ىو ا١تزكد األكرب للمعرفة ِف اٞتامعات غالبية األمواؿ العامة ا١تتاحة للبحوث العلمية
 السويد.

ـ عدلت ميثاؽ اٞتامعة. ليشمل ا١تهمة الثالثة كمهمة أعاعية للجامعات كىي خدمة ُٕٗٗكِف عاـ 
اجملتمع، ابإلضافة إذل البحث كالتعليم؛ لتعزيز نقل ا١تعرفة من اٞتامعة إذل الصناعة كالقطاع العاـ بشكل 

 تألف ا١تهمة الثالثة من ثبلث ركائز:أعرع كأفضل. كت
 )التسويق كدعم شركات البحث كالتطوير( . دعم نظاـ االبتكار الوطٍت .ُ

 )تعزيز الدٯتوقراطية، كاالعتمرار ابلتطوير(. التعليم ا١تدين .ِ

 زايدة إمكانية توظيف الطبلب. .ّ

شاء شركات كبدأت العديد من اٞتامعات تركز على تنظيم نشاطات نقل ا١تعارؼ كالتقنية، كإن
قابضة مهيمنة ٔتساعدة أعضاء ىيئة التدريس مع ىذه الشركات، ابعتبار اٞتامعات السويدية من 
السلطات العامة. كيربط ا١تكتب السياعي ِف السويد بُت التسويق كنشر ا١تعرفة كتنميتها، حيث يهتم 

ل أْتاثهم، حيث أف أعضاء ىيئة التدريس بنقل ا١تعرفة كتسويقها لعدة أعباب، منها اٟتاجة لتموي
السياعة العامة ِف السويد تعتمد على ٘تويل الباحث الفردم من  ٣تموعة البحث نفسها أكثر من 

 (Borlaug& Jacob, 2013, pp. 139-148 ؛(World Bank, 2012, p.2 اعتمادىم على اٞتامعة. 
على أربع ٣تاالت ْتثية  كتوفر اٟتكومة أيضا ٘تويبل مباشرا ِف شكل منح ٣تمعة لتمويل البحوث، كتوزع

، كالطب، كالعلـو الطبيعية كا٢تندعية. كٖترص السويد  عامة، كىي: العلـو اإلنسانية كاالجتماعية، كالعلـو
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على تطوير البحوث كالبنية التحتية ٢تا، فقد أصدرت دليل ٣تلس البحث السويدم، كىو أكؿ إصدار 
رين عنة. كيهتم الدليل ابلبنية التحتية اٟتالية عويدم طويل ا١تدل حيث يصل مداه من عشر عنُت إذل عش

للبحث كتطويرىا كتشغيلها، كما ٭تدد احتياجات البنية اٞتديدة، كاحتماالت عظيمة ألْتاث مستقبلية 
 (. ٔٓ، ص. ََُِزائدة. )كزارة التعليم العارل، 

، كاليت تبناىا البحث أف ىذين النموذجُت يتوفر هبما عوامل ٧تاح تسويق البحوث العلمية كتؤكد الباحثة
كا١تتمثلة ِف العوامل الداخلية مثل: )اإلدارة كالتنظيم، كا١تهارات اإلدارية كالتسويقية، كا١توارد البشرية، كا١توارد 
ا١تالية(، كالعوامل ا٠تارجية مثل: )العوامل االقتصادية، كالسياعية، كالتنافسية، كالتقنية(. فيظهر فيهما النظم 

عات الواضحة كا١تعلنة، ككجود ٥تصصات مالية، كخطط طويلة ا١تدل، كٖتديد حاجات كالتشريعات كالسيا
ا١تستفيدين، كذلك االحتفاظ اب١تلكية الفردية للباحث كىذا من أقول اٟتوافز للباحثُت للقياـ بتسويق 

 ْتوثهم كابتكاراهتم.
تمعات، كال تتحقق أ٫تيتو كيتضح من العرض السابق ِف ىذا ا١تبحث أ٫تية البحث العلمي ِف ازدىار اجمل

إال بتفعيل نتائجو مع اجملتمع، كأف يكوف صورة حقيقية الحتياجات اجملتمع كحبل ١تشكبلتو، كىذا ٭تقق 
كظيفيت اٞتامعة ِف البحث العلمي كخدمة اجملتمع. كتسويق البحوث العلمية شكل من أشكاؿ الشراكة 

ؼ األعاعي، كما يعترب حافز للباحثُت لبذؿ مزيد من اجملتمعية الفاعلة، حيث يهتم اب١تستفيد ك٬تعلو ا٢تد
 اٞتهد ِف إجراء ْتوث تطبيقية تسهم ِف حل مشكبلت اجملتمع كتلبية حاجاتو.

كيلـز ذلك تكامل اٞتهود كإدارة مسؤكلة عن أنشطة تسويق البحوث العلمية، تتوذل االتصاؿ ابٞتهات 
ا١تستفيدة كحصر مشكبلهتا، مث عرض ا١تشكبلت على الباحثُت ابٞتامعة، كما تتوذل مهمة التسعَت كالًتكيج 

كما تكوف مسؤكلة عن   كالتعريف ٓتدمات اٞتامعة للمستفيدين، كألعضاء ىيئة التدريس ِف نفس الوقت،
قنوات التوزيع بعد إ٘تاـ البحث كالوصوؿ إذل النتائج. كتسهم ىذه اإلدارة ِف توفَت اٞتهد كالوقت على 
اٞتهات ا١تستفيدة كالباحثُت معا، فيتفرغ الباحثوف إلجراء ْتوثهم كٟتل مشكبلت اٞتهات ا١تستفيدة، كما 

 تسهم ِف إ٬تاد مصادر دخل إضافية للجامعة.
ك يتحقق توليد ا١تعرفة كنشرىا كاعتثمارىا، كيتحقق االىتماـ برأس ا١تاؿ البشرم كبقدرتو البحثية، كبذل 

كاالعتفادة من التقنية ِف خدمة الباحثُت كإدارة تسويق البحوث العلمية من حيث حصر البياانت ا١تختلفة 
 كما ٭تقق ذلك ٣تتمع ا١تعرفة،كالًتكيج كآليات التسعَت كالتوزيع، كحفظ اإل٧تازات البحثية، كغَت ذلك.  

 كاالعتثمار ِف ا١تعرفة ا١تتولدة عن البحوث العلمية كىذا ما يسعى إليو اقتصاد ا١تعرفة.
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 الثالثادلبحث 
 اقتصاد ادلعرفة وتسويق البحوث العلمية جبامعة ادللك خالد

 
 

 .ادلقدمة

 جامعة ادللك خالد والتصنيفات العادلية. -8

 د يف تسويق البحوث العلمية من منظور اقتصاد ادلعرفة.دور جامعة ادللك خال -2
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 اقتصاد ادلعرفة وتسويق البحوث العلمية جبامعة ادللك خالد
 ادلقدمة:

يهدؼ ىذا ا١تبحث إذل عرض ما ٮتص تسويق البحوث العلمية كاقتصاد ا١تعرفة ِف جامعة ا١تلك خالد، 
ق البحوث العلمية كازدىار اقتصاد ا١تعرفة، كإبراز كما ٖتتويو من أقساـ كمراكز ْتثية من شأهنا دعم تسوي

/ـ ٕ/ٖٕكاقع اٞتامعة ِف ذلك. فقد أعلن ا١تلك عبدهللا رٛتو هللا إنشاء جامعة ا١تلك خالد ابألمر السامي
ق، كبناء عليو صدرت أكؿ ميزانية للجامعة ضمن ا١تيزانية العامة للدكلة لتضم جامعة ُُْٗ/ّ/ُُِف 

امعات السعودية. كتقع اٞتامعة ِف منطقة عسَت ِف اٞتزء اٞتنويب الغريب من ا١تملكة ا١تلك خالد ١تنظومة اٞت
"السعي لدكر رايدم ذك عمق إقليمي كبعد عا١تي ك٘تيز معرِف كْتثي كإعهاـ  العربية السعودية، كرؤيتها

از ْتوث إبداعية، "توفَت بيئة أكادٯتية لتعليم عارل اٞتودة، كإ٧ت ٣تتمعي فعاؿ ٨تو جودة تنافسية" كرعالتها
 كتقدمي خدمات بناءة للمجتمع، كتوظيف أمثل لتقنيات ا١تعرفة" كذلك من خبلؿ ٖتقيق األىداؼ التالية:

ٖتقيق طموحات ا١تملكة العربية السعودية ِف تنمية ا١تعرفة البناءة اليت تسهم ِف دعم األىداؼ الدينية  .ُ
 كالوطنية.

 يز للجامعة.الوصوؿ إذل مستول علمي، كْتثي، كخدمي متم .ِ

ٖتقيق معايَت اٞتودة الشاملة، كاٟتصوؿ على االعتماد األكادٯتي كا١تؤعسي، كفق ا١تعايَت ا١تعتمدة ٤تليا  .ّ
 كعا١تيا.

 هتيئة بيئة أكادٯتية مناعبة العتقطاب أعضاء ىيئة التدريس ا١تتميزين، كتطوير قدراهتم ا١تعرفية كا١تهنية. .ْ

 ا١تعرفة.تفعيل التقنية كنشرىا كصوال إذل ٣تتمع  .ٓ

 ا١تواءمة بُت ٥ترجات اٞتامعة كاحتياجات عوؽ العمل. .ٔ

 توفَت البيئة التعليمية اإلبداعية للطبلب، كدعم التواصل مع خر٬تي اٞتامعة. .ٕ

 (.َُِٔبناء التواصل األكادٯتي بُت اٞتامعة، كا١تراكز البحثية اإلقليمية كالعا١تية. )جامعة ا١تلك خالد،  .ٖ

عية عندما يكوف رؤية كرعالة اٞتامعة تظهر توجهها ٨تو تسويق البحوث كيظهر اىتماـ القيادة اٞتام
العلمية ك٨تو ٖتفيز كوادرىا كالقياـ بدراعات مسحية لتحديد احتياجات ا١تؤعسات ا٠تدمية كاإلنتاجية. 

(. كيتجلى ذلك ِف  حرص جامعة ا١تلك خالد على ا١تعرفة كبناء ٣تتمع ْْٖ، ص. َُِٓ)الغنبوصي، 
م ٭تقق اقتصاد ا١تعرفة من خبلؿ تبٍت اٞتامعة ِف رؤيتها كرعالتها التميز ا١تعرِف كالبحثي كتوظيف ا١تعرفة كالذ

 تقنيات ا١تعرفة، كاشتماؿ أىدافها على ذلك.
 جامعة ادللك خالد والتصنيفات العادلية: -8

 إذل تقييم مستول اٞتامعات من حيث الرايدة العا١تية، كما يسعىQS)- (THE TIMيهدؼ تصنيف 
للتعريف ابٞتامعات اليت ٘تيزت كاٗتذت ٢تا مواقع متقدمة ِف التعليم العارل الدكرل، ك٬ترل من خبلؿ 
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اعتعراض نتائج اعتباانت اعتطبلعية ِف اجملاالت التالية: اآلداب كالعلـو اإلنسانية، كعلـو اٟتياة كالطب، 
ية. كيعتمد ىذا التصنيف على عتة معايَت: كالعلـو الطبيعية، كالعلـو االجتماعية كاإلدارة، كا٢تندعة كالتقن

البحوث كاإلشارة العلمية، كتقومي عوؽ العمل، كاألعاتذة ك تقومي النظَت، كنسبة أعضاء ىيئة التدريس، 
 (.ِٕ،. َُُِاألجانب، كالطلبة األجانب. )صائغ، 

 (THE TIMES- QS)(: معايري تصنيف 87جدول )
 النسبة الوصف ادلؤشر م

 %َْ اعتطبلع آراء ا٠ترباء ِف اٞتامعات من اٞتامعات األخرل تقومي النظَت ُ

 %َِ عدد أعضاء ىيئة التدريس ابلنسبة لكل طالب نسبة أعضاء ىيئة التدريس ِ

 البحوث كاإلشارة العلمية ّ
كاإلشارة ا١ترجعية ٢تا معدؿ النشر ألعضاء ىيئة التدريس 

 ِف البحوث األخرل
َِ% 

 %َُ راء جهات التوظيفاعتطبلع آ تقومي عوؽ العمل ْ

 %ٓ نسبة أعضاء ىيئة التدريس األجانب للعدد الكلي األعاتذة األجانب ٓ

 %ٓ نسبة الطلبة األجانب للعدد الكلي الطلبة األجانب ٔ

 ِٗ، ص. َُُِا١تصدر: صائغ، 
( ُٕـ كالًتتيب )َُِْ( عاـ ِِكقد حصلت جامعة ا١تلك خالد ِف ىذا التصنيف على الًتتيب )

(، كتقدـ ترتيبها ِف مؤشر نسبة ّّـ، كقد حصلت ِف معيار البحوث كاإلشارة العلمية ا١ترتبة )َُِٓعاـ 
 (.ُ، ص. َُِٓ(. )التيهاين كعوض، ُٗأعضاء التدريس إذل الطبلب إذل ا١ترتبة )

كما حققت ٙتانية مقررات إلكًتكنية ّتامعة ا١تلك خالد الدرجة الكاملة ِف تطبيق جودة ا١تقررات 
كاليت تعٌت ٔتعايَت اٞتودة  (QMكنية بعد مراجعتها من قبل ٥تتصُت دكليُت ِف ا١تنظمة العا١تية )اإللكًت 

لضماف جودة ا١تقررات اإللكًتكنية عا١تيا، كما حصلت ىذه ا١تقررات على ختم االعتحقاؽ من تلك 
ة ـ، ِف إ٧تاز غَت مسبوؽ على مستول جامعات الشرؽ األكعط، كتعد جامعَُِٓا١تنظمة لعاـ 

ا١تلك خالد صاحبة السبق على مستول ا١تؤعسات التعليمية ِف الشرؽ األكعط اليت عقدت شراكة مع 
( مؤعسة تعليمية حوؿ العادل. )جامعة ا١تلك َٓٗ( اليت لديها شراكات مع أكثر من )QMمنظمة )
(. كْتصوؿ اٞتامعة على مراكز متقدمة ِف ىذه التصنيفات، داللة على اىتمامها َُِٔخالد، 

ابلتعليم الذم يعد من متطلبات اقتصاد ا١تعرفة كذلك ابلبحث كالتطوير كتوظيف التقنية كىي ٚتيعا من 
 متطلبات اقتصاد ا١تعرفة.

 دور جامعة ادللك خالد يف تسويق البحوث العلمية من منظور اقتصاد ادلعرفة: -2
قتصاد ا١تعرفة كخدمة البحث من خبلؿ العرض التارل عيتم الًتكيز على ا١تراكز اليت يظهر دكرىا ِف ا
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العلمي، كقد مت اختيار مركز رايدة األعماؿ ا١تعرِف، كعمادة البحث العلمي، كالكراعي العلمية، كمعهد 
 البحوث كالدراعات االعتشارية. مع توضيح ا١تربرات كأعباب اختيارىا كتفسَت دكرىا كما ىو موضح:

 مركز رايدة األعمال ادلعريف: -8
 مايلي: كيهدؼ إذل ٖتقيق

 تعزيز األعلوب التطبيقي ِف التعليم اٞتامعي كدعم التحوؿ ٨تو الربامج العلمية ا١تنتجة. -

 تشجيع االبتكار كاإلبداع ِف ٣تاؿ األعماؿ ا١تتوافقة مع متطلبات التنمية. -

 اإلعهاـ ِف إعداد جيل متميز من رجاؿ أعماؿ ا١تستقبل. -

 اؿ اقتصادات ا١تعرفة.إعداد الكفاءات ا١تهنية ا١تتخصصة ِف ٣ت -

 تعزيز مبدأ الشراكة مع القطاع ا٠تاص لئلعهاـ ِف ٖتويل ا١تعرفة إذل مشاريع. -

 إعداد الدراعات كالبحوث اليت تسهم ِف دعم إعًتاتيجية اٞتامعة ٨تو الرايدة العا١تية. -

رايدة األعماؿ. )مركز  التواصل الدائم مع اٞتهات العلمية كاٞتامعات كقطاعات األعماؿ ا١تتميزة ِف ٣تاؿ -
 (.َُِٔرايدة األعماؿ ا١تعرِف، 

كيظهر من خبلؿ العرض السابق مسا٫تة ا١تركز ِف اقتصاد ا١تعرفة من خبلؿ تشجيع االبتكار كاالىتماـ 
 ابلتعليم اٞتامعي، كاىتمامو ابلبحوث العلمية كمشاركتها مع القطاع ا٠تاص كىذا يستلـز تسويقها.

 جبامعة ادللك خالد:عمادة البحث العلمي  -2
 ع كاالبتكار" كرعالتها:هتيئة بيئة مبلئمة للبحث العلمي، كٖتقيق دكر رايدم ِف البحث كاإلبدا رؤيتها: "

تطوير البنية التحتية للبحث العلمي كنشر ثقافتو، كا١تسا٫تة ِف صناعة ا١تعرفة، كٖتديد االحتياجات الفعلية "
 :كابتكار اٟتلوؿ التطبيقية". كمن أىدافها

 ربط عياعات البحث العلمي برؤية كرعالة كأىداؼ اٞتامعة. -

 تطوير البنية التحتية للبحث العلمي ابٞتامعة. -

نشر ثقافة البحث العلمي كاالبتكار كاإلبداع، كتشجيع الكفاءات ا١تتميزة من أعضاء ىيئة التدريس  -
 كالطلبة ِف اٞتامعة للمسا٫تة ِف صناعة ا١تعرفة.

 راعة قضااي اجملتمع ا١تختلفة كابتكار اٟتلوؿ العلمية ٢تا.ا١تسا٫تة ِف د -

 مساعدة القطاعات ا٠تدمية كالصناعية ِف عبلج مشاكلها كتطوير أدائها. -

 االعتثمار األمثل ١توارد اٞتامعة البشرية كا١تادية؛ للمسا٫تة ِف االرتقاء ابلبحث العلمي. -

 ات ا١تؤعسية البحثية كاإلقليمية كالدكلية.تعزيز التعاكف بُت جامعة ا١تلك خالد، كاٞتامع -

 االرتقاء ابٞتامعة ِف األكعاط األكادٯتية، ٤تليا كعا١تيا ِف ٣تاؿ البحث العلمي. -

كقد حرصت عمادة البحث العلمي ِف رؤيتها كرعالتها كأىدافها على تطوير البحث العلمي كاالىتماـ 
 (.KEIا١تعرفة العا١تي ) ابالبتكار، كالذم يعد ركيزة من ركائز مؤشر اقتصاد
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كشهد البحث العلمي ِف جامعة ا١تلك خالد انطبلقة انعكست على عدد األكراؽ العلمية ا١تنشورة ِف 
( كرقة علمية مصنفة ََُْ(، حيث حققت اٞتامعة أكثر من )٣ISIتبلت النشر العلمي ا١تصنفة دكليا )
كيرتكز البحث العلمي ِف اٞتامعة  ـ،َُِّ( حىت عاـ SCOPUSابعم جامعة ا١تلك خالد على ٤ترؾ )

على القدرة البشرية من ابحثُت ك٥تتصُت، كاإلمكاانت ا١تادية من معامل كأجهزة متطورة. كتقدـ عمادة 
البحث العلمي ّتامعة ا١تلك خالد الدعم للباحثُت، عن طريق األْتاث العلمية ا١تدعمة ألعضاء ىيئة 

، حيث يتقدـ الباحث ٢تذا النوع من األْتاث إلكًتكنيا من التدريس، كتكوف غالبا ِف ٗتصصاهتم العلمية
 .(َُِٓموقع بوابة البحث العلمي ّتامعة ا١تلك خالد. )عمادة البحث العلمي، 

 (: مراكز البحوث العلمية التابعة جلامعة ادللك خالد88جدول )

 م
مراكز البحوث العلمية 

 التابعة للعمادة

مراكز البحوث 
 العلمية ادلستقلة

ز البحوث العلمية مراك
 الواعدة

مراكز البحوث العلمية 
 ادلتميزة

ُ 
مركز البحوث بكلية 
 الشريعة كأصوؿ الدين

كحدة مركز رايدة 
 األعماؿ

ا١تركز الواعد ٞتراحات 
 الوجو كالفكُت

مركز ْتوث أمراض 
 ا١تناطق اٟتارة

ِ 
مركز البحوث بكلية 

 العلـو اإلنسانية

مركز إعداد القادة 
 اإلداريُت

 
دة أْتاث ا٠تبلاي كح

 اٞتذعية

  مركز حوكمة الشركات مركز البحوث بكلية الًتبية ّ
مركز ْتوث علـو ا١تواد 

 ا١تتقدمة

ْ 
مركز البحوث بكلية 

 اللغات كالًتٚتة

مركز األمَت علطاف 
للبحوث كالدراعات 

 البيئية كالسياحية

 كحدة العلـو كالتقنية 

ٓ 
مركز البحوث بكلية 

 الطب

مركز البحوث 
 الدراعات االجتماعيةك 

  

   مركز ا١توىبة كاإلبداع مركز البحوث بكلية العلـو ٔ

ٕ 
مركز البحوث بكلية 
 العلـو اإلدارية كا١تالية

معهد البحوث 
 كالدراعات االعتشارية

  

ٖ 
مركز البحوث بكلية 

 ا٢تندعة
   

 َُِٓا١تصدر: عمادة البحث العلمي، 
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ـ، ذكر ١تركزين من مراكز البحث العلمي التابعة َُِْ يط لعاـكجاء ِف تقرير كزارة االقتصاد كالتخط
ٞتامعة ا١تلك خالد، كأمثلة ألىم ا١تراكز البحثية ا١توجودة ِف ا١تملكة العربية السعودية، كىي: مركز األمَت 
علطاف بن عبد العزيز للدراعات كالبحوث البيئية كالسياحية: كيهتم ابلبحوث كالدراعات ا١تتعلقة ابلبيئة 
كالسياحة ِف ا١تملكة العربية السعودية بصفة خاصة كِف دكؿ العادل العريب بصفة عامة، كتتوجو ْتوث ا١تركز 
٨تو ٣تاالت عدة كمنها: البيئة الطبيعية كاعتنباط األصوؿ الوراثية لؤلنواع النباتية كاٟتيوانية، كا١تسح كالتقومي 

ر، كمركز الدراعات العليا كالتعليم الطيب ا١تستمر: البيئي، كا١تؤشرات كاألخطار البيئية، كمكافحة التصح
يقـو ا١تركز ابإلشراؼ على الدراعات العليا كالتعليم الطيب ا١تستمر، كما يقـو ٔتخاطبة ا٢تيئة السعودية 
للتخصصات الصحية ِف اٟتصوؿ على عاعات تعليم طيب مستمر، كما يصدر ا١تركز الشهادات ا١تعتمدة 

 (.ِْٗ-ِْٖأ، ص ص. َُِْالقتصاد كالتخطيط، ٢تذه األنشطة. )كزارة ا
كيعد يـو البحث العلمي أحد العناصر ا١تهمة ِف منظومة تطوير البحث العلمي ِف اٞتامعة، حيث 

( ٬ُُتمع الباحثُت كا١تختصُت ٖتت عقف كاحد. كقد أقيمت فعاليات أايـ البحث العلمي السنوم )
ابٞتامعة ابلتعاكف مع مراكز األْتاث التابعة ـ، كاليت تنظمها عمادة البحث العلمي َُِٓلعاـ 

( ْتثا، ِٗ( ْتثا، كشاركت كلية العلـو اإلدارية كا١تالية بػ)ْٕللكليات، كشاركت الكليات الصحية بػ)
العلمية.  كتضمنت ىذه البحوث ٣تاالت شىت ِف ااعبة كالقانوف كإدارة األعماؿ كالتسويق كالرعائل

 (.ٗ، ص. َُِٓ)العمرم، 
 كراسي العلمية يف جامعة ادللك خالد:ال -9

ٖترص جامعة ا١تلك خالد على دعم البحث العلمي من خبلؿ عدة قنوات منها الكراعي العلمية ١تا ٢تا 
من دكر فعاؿ ِف ذلك. ككانت البداية من كرعي ا١تلك خالد بن عبد العزيز رٛتو هللا للبحث العلمي 

د ا١تلك خالد كدكره ِف مسَتة التقدـ كالنماء ِف ق، كيهدؼ إذل إبراز جهو ُِْٕكالذم أتعس عاـ 
ا١تملكة العربية السعودية، كإ٧تاز ا١تشركعات العلمية كالدراعات ا١تيدانية اليت ٗتدـ القضااي ا١تعرفية كالتنموية 
ِف منطقة عسَت، كذلك دعم كتشجيع االبتكار ِف ٣تاالت عمل الكرعي، كخدمة البحث العلمي كإثراء 

 ة األْتاث كالدراعات عن ا١تملكة العربية السعودية عامة كمنطقة عسَت خاصة.ا١تعرفة، بزايد
ق ٔتوجب اتفاقية عقدهتا جامعة ُّْٓككرعي صحيفة اٞتزيرة لئلعبلـ السعودم كالذم أنشئ عاـ 

( على مستول كراعي البحث اإلعبلمية ُُا١تلك خالد مع صحيفة اٞتزيرة. كأييت الكرعي ِف الًتتيب )
عربية السعودية، ككأكؿ كرعي إعبلمي يتم أتعيسو ٖتت مظلة قسم اإلعبلـ كاالتصاؿ ِف كلية اب١تملكة ال

العلـو اإلنسانية ّتامعة ا١تلك خالد. كيهدؼ إذل ٖتقيق ٣تموعة من األىداؼ كمنها: دعم التوجو البحثي 
السعودم لبلعتفادة  ِف مراكز البحث العلمي الية، كتوفَت قاعدة معلوماتية عنوية متجددة حوؿ اإلعبلـ

منها ِف برانمج الكرعي البحثي، كذلك االعتفادة من ا٠تربات األكادٯتية كا١تؤعسات كالقيادات ا١تهنية 
 الية ِف ٖتقيق أىداؼ الربانمج البحثية كالتدريبية.
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كما يوجد مركنة كتشجيع مستمر من قبل اٞتامعة ِف إمكانية قياـ منسوبيها من أعضاء ىيئة التدريس 
ابقًتاح كراعي علمية جديدة كتطوير القائم منها. مثل: كرعي صاحب السمو ا١تلكي األمَت فيصل بن 

ق، ككرعي الشراكة اجملتمعية، ككرعي أْتاث ُّْْخالد لرعاية ابتكارات الشباب كالذم مت أتعيسو عاـ 
النبااتت الطبية كغَتىا. النانو، ككرعي ا١تلك علماف لدراعة اتريخ كحضارة جنويب اٞتزيرة العربية، ككرعي 

 ( .َُِٓ)عمادة البحث العلمي، 
 معهد البحوث والدراسات االستشارية جبامعة ادللك خالد: -4

٘تثل الربامج االعتشارية ٣تاال حيواي لتطوير أداء العمليات اإلنتاجية كا٠تدمية ِف القطاع اٟتكومي 
توفَت ا٠تربات كالكفاءات العلمية اليت تدعم كا٠تاص. كتعد اٞتامعة بيت خربة من خبلؿ دكرىا الفعاؿ ِف 

 ( .َُٓب، ص. َُِْا١تؤعسات األخرل عن طريق تقدمي الدراعات كاالعتشارات الفنية. )ا٠تليفة، 
ق؛ ليكوف ا١تمثل الرئيس إلدارة كتنفيذ البحوث كالدراعات كاالعتشارات ُِّْأنشئ ا١تعهد عاـ

جية، من خبلؿ عقود قانونية موثوقة كمدفوعة؛ كليكوف  كا٠تدمات اليت تقدمها اٞتامعة للقطاعات ا٠تار 
كذلك اٞتهة ا١تسؤكلة بشكل عاـ عن التعاقد مع مؤعسات اجملتمع ا١تختلفة. )كزارة التعليم العارل، د.ت، 

(. كرؤيتو " أف يكوف بيت خربة كطٍت ذك قدرات تنافسية رائدة، كٝتعة إقليمية ٦تيزة ِف تقدمي ُص. 
عتشارية"، كرعالتو:" تقدمي الدراعات كا٠تدمات االعتشارية ا١تتخصصة ا١تبنية على األْتاث كالدراعات اال

ا١تنهج العلمي السليم، كا٠تربة التطبيقية العالية، لدفع عجلة التطوير كالتنمية". )معهد البحوث كالدراعات 
 لية:(. كيسعى إذل ٖتقيق األىداؼ اإلعًتاتيجية التأَُِاالعتشارية ّتامعة ا١تلك خالد، 

 تنمية موارد اٞتامعة ا١تادية كا١تعنوية.-
 توظيف كاعتثمار مقدرات كإمكاانت كخربات اٞتامعة ِف خدمة اجملتمع كتطويره كتنميتو.-

توثيق صلة اٞتامعة مع القطاعات ا٠تارجية عن طريق عياعات كبرامج الدعم العلمي كالفٍت كاإلدارم -
 باهتا. كبناء الشراكات الفعالة بُت اٞتامعة ك٣تتمعها.كاإلشراِف ٢تا، ٔتا يليب احتياجاهتا كمتطل

 تطوير ثقافة الدراعات كا٠تدمات االعتشارية ِف اٞتامعة كاجملتمع كأتصيلها عرب عمل مؤعسي منظم.-

 تسويق خدمات اٞتامعة البحثية كاالعتشارية لدل القطاعُت العاـ كا٠تاص، داخل ا١تملكة كخارجها.-

 لمعهد تواكب مستجدات العصر ا١تتزايدة لتحقيق التنافس كالرايدة.تطوير بيئة عمل مبدعة ل-

 (. ٗالعمل كبيت خربة ١تختلف قطاعات اجملتمع. )كزارة التعليم العارل، د.ت، ص. -

ك٭ترص ا١تعهد ّتانب تقدمي االعتشارات إذل االىتماـ ابٞتانب البحثي، فيحرص على التواصل مع اٞتهات 
٠تاص كالوقوؼ على ا١تشكبلت اليت تواجههم. كاالعتفادة من إمكاانت اٞتامعة من ا١تستفيدة ابلقطاع العاـ كا

خرباء كمعامل كمراكز ْتثية. كيقدـ ا١تعهد خدماتو للقطاعات التالية: القطاع التعليمي كالًتبوم، كالطيب 
لقطاع ا٢تندعي كالصحي، كالسياحي، كالقطاع ا١تارل كا١تصرِف، كاإلدارم كالقانوين، كالتجارم كالتسويقي، كا

 جتماعي.كالشرعي كالقضائي، كقضااي الشباب، كالتقنية كاٟتاعب كاالتصاالت، كاٞتهات ا٠تَتية كالقطاع اال
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كتعترب الشراكة اجملتمعية من األعس كاألىداؼ اليت قاـ عليها ا١تعهد، فيحرص ا١تعهد على توعيع دائرة 
أتعيس مشركعات مشًتكة معها، كاعتضافة ضيوؼ التعاكف بُت اٞتامعة كبُت مؤعسات اجملتمع ا٠تارجية ك

معركفُت ِف تقدمي ا٠تدمات االعتشارية، ككضع آليات كبرامج تعمل على ٖتقيق مزيد من التوافق بُت األنشطة 
البحثية داخل اٞتامعة من جانب، كبُت ا١تتطلبات اجملتمعية ١تنطقة عسَت خاصة كللملكة العربية السعودية عامة 

، كذلك تقدمي ا٠تدمات التعاقدية ا١تميزة أبععار تنافسية للقطاعُت اٟتكومي كا٠تاص، كفتح من اٞتانب اآلخر
قنوات شراكة تسهم ِف تقدمي الدراعات كاألْتاث اليت تركز على ا١تشاكل كالقضااي الصحية كالبيئية كاالجتماعية 

 (.َُِٔخالد،  كاالقتصادية كالصناعية. )معهد البحوث كالدراعات االعتشارية ّتامعة ا١تلك
كقد أطلق ا١تعهد تطبيقو على األجهزة الذكية، كالذم يشمل تقدمي عرض كامل ٞتميع خدماتو 

أىدافها، كاختصاصاهتا، كبرا٣تو ا١تختلفة، ابإلضافة إذل أنو يقدـ معلومات مفصلة عن مكاتب ا٠تربة ك 
تشارية الدكتور ككعائل التواصل معها، كذكر عميد معهد البحوث كالدراعات االع كلوائحها،

عبداللطيف بن إبراىيم اٟتديثي أف ذلك عيسهم ِف رفع مستول تسويق برامج ا١تعهد كتطوير خدماتو 
 (.ْ، ص.َُِٓا١تختلفة. )إبراىيم، 

 (: ااور اإلسًتاتيجية دلعهد البحوث والدراسات االستشارية89جدول )
 الوصف اور

 شراكة ٣تتمعية
تضمن ٖتقيق الشراكة اجملتمعية الفعالة كمحور توفَت آليات كعياعات كبرامج 

 عًتاتيجي ىاـ ٞتامعة ا١تلك خالد كمعهد البحوث كالدراعات االعتشارية ابٞتامعة.إ

 بيئة عمل ٦تيزة
تطوير اآلليات كالسياعات كالربامج اليت تضمن اإلبداع اإلدارم كالفٍت، كاحًتاـ 

 اتفاقات كضوابط العمل، كحقوؽ األطراؼ ا١تتعاقدة.

 فتح قنوات االتصاؿ مع األطراؼ ذات العبلقة داخل كخارج اٞتامعة. تواصل كحوار

تسويق كاعتثمار 
 كتوظيف

التعريف بقدرات كخربات كإمكاانت جامعة ا١تلك خالد ا١تادية كالبشرية، 
 كالتسويق ٢تا ضمن برامج اعتثمار ٦تيزة تضمن توظيفها ابلشكل الصحيح.

تنمية كتطوير اجملتمع 
 يال

تقدمي ا٠تدمات ا١تتميزة ألصحاب ا١تصلحة، كمنح األكلوية للقضااي اجملتمعية 
 ا١تلحة جملتمع عسَت كقضاايه التنموية.

 ُُا١تصدر: كزارة التعليم العارل، د.ت، ص. 
كقد حددت ا٠تطة اإلعًتاتيجة للمعهد أىداؼ مرحلية قابلة للقياس مرتبطة بكل ٤تور من ااكر 

 ص اور اإلعًتاتيجي الرابع: تسويق كاعتثمار كتوظيف، فقد مشلت التارل:السابقة، كفيما ٮت
تنمية موارد ا١تعهد كاٞتامعة بكافة الوعائل كالطرؽ ا١تتاحة ا١تتوافقة مع نظاـ ٣تلس التعليم العارل  -

 كاٞتامعات كلوائحو كمواده النظامية.
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 خرباهتا كخدماهتا كقدراهتا ا١تادية كالبشرية.أتعيس كتطوير أنشطة إعبلمية كترك٬تية لربامج اٞتامعة، ك  -

 رفع مستول الدعم كا١تكافآت ألعضاء الفرؽ البحثية، ككضع عياعات كبرامج لتطوير ىذا الدعم. -

 إقرار جائزة للمعهد ٘تنح عنواي ٔتعايَت ٤تددة ألفضل ا١تشركعات البحثية، كالدراعات االعتشارية إ٧تازا ك٘تيزا. -

 عات تسمح ابعتفادة جهات من خارج اٞتامعة من إمكانيات اٞتامعة، كقدراهتا كٕتهيزاهتا.أتعيس برامج كعيا -

( ٞتوانب القوة كالضعف كالفرص كالتهديدات: مت االعتماد ِف ىذا التحليل على SWATٖتليل ) -
ّتامعة  (إبشراؼ ككالة التطوير كاٞتودةSRIاعتمارات اعتطبلع الرأم، كٚتاعات النقاش اليت قاـ هبا فريق )

ا١تلك خالد للتخطيط اإلعًتاتيجي، كما مت االعتماد كذلك على عدد من ا١تقاببلت كالزايرات اليت قاـ هبا 
عميد معهد البحوث كالدراعات االعتشارية لعدد من اٞتهات خارج كداخل اٞتامعة. )كزارة التعليم العارل، 

الضعف ِف البيئة الداخلية للمعهد (. كيلخص اٞتدكؿ التارل أىم عناصر القوة ك ُٕ-ُٓد. ت، ص ص.
 بشكل خاص كللجامعة بشكل عاـ، كأبرز الفرص كالتهديدات ِف بيئتهما ا٠تارجية.

 ( اخلطة اإلسًتاتيجة دلعهد البحوث والدراسات االستشاريةSWAT(: حتليل )28جدول )
 نقاط الضعف نقاط القوة

كجود عمادة متحمسة كمؤىلػة كمتخصصػة ِف ٣تػاؿ -
 رل ا١تهاـ اإلدارية كالتنفيذية للمعهد.التسويق لتو 

كجود خطػة اعػًتاتيجية كاضػحة كمنهجيػة تنفيذيػة -
 ترتبط بربامج مهنية كأبدكات قياس فعالة.

إمكانيػػات اعػػتخداـ تطبيقػػات تقنيػػة كتكنولوجيػػة -
 انجحة.

 .كجود ٕتارب انجحة ِف تقدمي الدراعات االعتشارية

دكديػػػة عػػػدـ اكتمػػػاؿ ا٢تيكلػػػة اإلداريػػػة للمعهػػػد ك٤ت-
 الوظائف ا١تقدمة لو.

ضػػػػػػػعف ا١تػػػػػػػوارد كالتسػػػػػػػهيبلت كالػػػػػػػدعم البشػػػػػػػرم -
 كا١تعنوم ا١تقدـ للمعهد

عدـ توافر الكوادر التنفيذية ا١تؤىلة إل٧تاح خطػط -
 كعياعات كبرامج ا١تعهد الطموحة.

 .ضعف الربامج اإلعبلمية كالتسويقية ألنشطة ا١تعهد-

 التهديدات الفرص

يات اٞتامعة ٣تتمعيا:  السمعة ا١تميزة لبعض كل-
كالكليات الطبية، ككليات الًتبية، كعمادة التعلم 

 االلكًتكين.
 اندماج ا١تملكة اٞتيد ِف اقتصاد ا١تعرفة.-
 جاذبية منطقة عسَت مناخيا كعياحيا.-
 ندرة بيوت ا٠تربة ِف منطقة عسَت.-
كجود ٪تاذج انجحة من ا١تعاىد ا١تماثلة ِف -

 حوؿ العادل.ا١تملكة العربية السعودية ك 

 ضعف ثقافة الدراعات االعتشارية ِف بيئة اٞتامعة.-
ضعف خطوط السلطة كعدـ ا٢تيكلة اإلدارية -

 الناجحة للمعهد ضمن ا٠تارطة التنظيمية للجامعة.
 ا٩تفاض الشفافية خصوصا ِف ا١تسائل ا١تالية.-
 ضعف البٌت التحتية كقوة العمل ا١تتوفرة.-
 ت كا١تعاىد ا١تماثلة.ا١تنافسة الشديدة من اٞتامعا-
 مقاكمة التغيَت ِف االعتفادة من الفرص ا١تتاحة.-

 ُٖا١تصدر: كزارة التعليم العارل، د.ت، ص. 
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كذكر عميد معهد البحوث كالدراعات االعتشارية الدكتور عبداللطيف اٟتديثي ِف اتصاؿ ىاتفي، أف 
ال يتطلب ذلك ْتث علمي كما ىو  ا١تعهد يقـو أبْتاث كدراعات اعتشارية ٞتهات خارج اٞتامعة كقد

متعارؼ عليو ِف الكتابة العلمية، كِف حالة كجود اتفاقيات مع اٞتامعة فإف ا١تعهد ىو من يعدىا. أما األْتاث 
العلمية فإهنا من مسؤكليات عمادة البحث العلمي. كقد ذكر أف ا١تعهد انطلقت أعمالو ِف اٞتوانب التأعيسية  

اإلدارم كا١توارد ا١تالية، كبعد ذلك تبدأ مرحلة التسويق؛ ألف التسويق قبل اإلعداد  كاللوائح كاألنظمة كالكادر
اٞتيد عيكوف ضعيف . كقد ذكر أف التسويق للمعهد كبرا٣تو مستمر فقد مت ذلك من خبلؿ كعائل ٥تتلفة، 

 عرض كمنها ندكتُت مت عقد٫تا داخل اٞتامعة، كأمت ا١تعهد دراعة بتكليف من إمارة منطقة عسَت كمت
التوصيات خبل٢تا كمن مث التسويق للمعهد كلربا٣تو، ابإلضافة إذل ا١تطبوعات كا١توقع اإللكًتكين كمواقع 

 .(َُِٓ، ٤ُّتادثة ىاتفية، أكتوبر التواصل االجتماعي كعليها تواجد ال أبس بو. )ع، إ، اٟتديثي، 
ناء ٣تتمع معرِف يستطيع أف كيسعى معهد البحوث كالدراعات االعتشارية ّتامعة ا١تلك خالد إذل ب

يواكب التطور كالتقدـ، حيث يكوف ا١تعهد نقطة التقاء بُت مايريده اجملتمع بقطاعاتو ا١تختلفة، كبُت 
ماتقدمو اٞتامعة ّتميع إمكاانهتا ا١تادية كالبشرية، كيقدـ الكثَت من ا٠تدمات من أجل اعتثمار القدرات 

ٞتميع القطاعات اٟتكومية كا٠تاصة. كما يهدؼ إذل أف يكوف كاإلمكاانت ا١توجودة ابٞتامعة، كتقدٯتها 
 شريكا إعًتاتيجيا ِف بناء اجملتمع عن طريق إنشاء بيوت ا٠تربة كالشراكة مع مركز ْتثية كبيوت خربة عا١تية.

كيتبُت ٦تا عبق أف ا١تعهد ٪توذج على تسويق البحوث العلمية من منظور اقتصاد ا١تعرفة؛ حيث أنو يقـو 
ق مع ا١تؤعسات اٟتكومية كالقطاع ا٠تاص كمؤعسات اجملتمع ا١تدين كاليت تبناىا البحث اٟتارل، ابلتسوي

 كذلك بعقد شراكات معها كما ىو موضح:
 الشراكة مع القطاع العام: -

إمارة منطقة عسَت، ككزارة الداخلية، كاألمانة العامة جمللس التعاكف ا٠تليجي، ك٣تلس الشورل، ككزارة 
ارة الصحة، ككزارة العمل، كأمانة بلدية عسَت، كمدينة ا١تلك فهد الطبية، كا١تركز الوطٍت للقياس التعليم، ككز 

 كالتقومي، كىيئة األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر.
 الشراكة مع القطاع اخلاص: -

ا١تستشفى السعودم األ١تاين، كمستشفى أهبا ا٠تاص، كمستشفى اٟتياة، كشركة ا١تراعي، كالشركة 
 عودية لؤلْتاث كالنشر، كالتعاكنية للتأمُت، كاألركاف الطبية، كاجملموعة العربية للتعليم كالتدريب.الس
 الشراكة مع اجلامعات وادلراكز البحثية: -

مركز ا١تلك عبدهللا بن عبد العزيز الدكرل ٠تدمة اللغة العربية، كجامعة ا١تلك ععود، كجامعة اإلماـ دمحم 
عبد العزيز، كمعهد البحوث كالدراعات االعتشارية ّتامعة أـ القرل، كجامعة بن ععود، كجامعة ا١تلك 

اٞتوؼ، كجامعة األمَت علطاف، كجامعة ٧تراف، كجامعة اليمامة، كجامعة الباحة، ككلية ابن رشد، ككلية 
 الغد الطبية.
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 الشراكة مع مؤسسات اجملتمع ادلدين: -
نطقة عسَت، كا٢تيئة العامة للسياحة كاآلاثر، كٚتعية األطفاؿ اتفاقية التعاكف مع ٚتاعة الثقافة كالفنوف ٔت

 ا١تعوقُت، كالندكة العا١تية للشباب اإلعبلمي، ك٣تلس شباب منطقة عسَت.
 دور معهد البحوث والدراسات االستشارية جبامعة ادللك خالد يف التسويق:

جتماعات اليت من شأهنا أف تربز عن طريق تقدمي الندكات كااضرات كالتعاكف ِف تنظيم ا١تلتقيات كاال
 ما لدل اٞتامعة من قدرات كإمكاانت مادية كبشرية، كمن ذلك:

تقدمي ا٠تدمات الطبية عن طريق أعضاء ىيئة التدريس ابلكلية ٞتمعية األطفاؿ ا١تعوقُت ِف ٣تاالت طب  -
 األطفاؿ كطب األعصاب.

نظيم ا١تلتقيات اليت هتتم بتطوير صناعة السياحة؛ إقامة برامج ثقافية )تشكيلية، فوتوغرافية، شعبية(، كت -
 لدعم الثقافة كالفنوف ٔتنطقة عسَت.

 اٟتضور كا١تشاركة ِف األنشطة العلمية كالثقافية كالًتبوية كا١تؤ٘ترات العلمية. -

 إجراء الدراعات كالبحوث كتقدمي االعتشارات اإلدارية كاألكادٯتية كالفنية كالصناعية للغرفة التجارية -
 الصناعية.

تبادؿ ا٠تربات كاالعتشارات بُت جامعة ا١تلك خالد كمدينة ا١تلك فيصل الطبية ٔتا يتعلق ّتوانب  -
 (.َُ، ص.َُِٓالتشغيل كالتدريب كالبحوث كا١تمارعة اإلكلينيكية. ) اٟتديثي، 

 اريخكقد أقيمت ندكة بعنواف آليات الربط بُت البحث العلمي كالصناعة، ّتامعة ا١تلك خالد، بت
( لرؤعاء كمديرم اٞتامعات كمؤعسات التعليم ِِق. كذلك على ىامش االجتماع الػ )ُّْٖ/ُ/ِٗ

العارل بدكؿ ٣تلس التعاكف، كالذم تنظمو جامعة ا١تلك خالد. كهتدؼ الندكة إذل التعرؼ على دكر القطاع 
برز التحدايت كا١تعوقات اٟتكومي ِف الربط بُت اٞتامعات كالصناعة، كاعتعراض ٕتارب الشراكة بينهما، كأ

 اليت تواجهها كعبل حلها.
كذلك تناكلت الندكة السلسلة القيمية ١تنظومة البحث العلمي ِف ا١تملكة العربية السعودية، كنتائج 
البحث كالوضع الراىن، مع شرح التحدايت كا١تزااي كاالحتياجات اليت تواجهها السلسلة القيمية للبحث 

 رجات كالنتائج كالتأثَت. كاختتمتات صناعية، كذلك بدراعة ا١تدخبلت كا١تخالعلمي لتحويلها إذل ٥ترج
(، كزايدة الشراكة بُت البحث العلمي كالصناعة؛ من أجل ٖتقيق ََِّالندكة ٔتناقشة ا١تتوقع ْتلوؿ )

 (.َُِٔالتحوؿ ٨تو اقتصاد ا١تعرفة. )جامعة ا١تلك خالد، 
 جامعة ا١تلك خالد من شأهنا العمل على ازدىار كجود جهات ِفيتبُت ٦تا عبق ترل الباحثة أنو ك 

ا١تعرفة كتوليدىا عن طريق البحث العلمي كنشرىا كاعتثمارىا عن طريق تسويقها للجهات ا١تستفيدة من 
مؤعسات اجملتمع، ابلتارل ٖتقيق اقتصاد ا١تعرفة كالذم يتطلب االىتماـ ابلبحث كالتطوير، كاالىتماـ برأس 

 لتقنية ككعائل االتصاؿ ا١تختلفة.تدريبا، كتطوير اا١تاؿ البشرم إعدادا ك 
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كيتطلب ذلك الًتكيز على ا١تعوقات كاإلعهاـ ِف حلها، كضعف االتصاؿ ابجملتمع، مع اٟترص على 
اإلعبلف عن إمكاانت اٞتامعة كخدماهتا كمراكزىا ا١تختلفة لكافة منسوبيها، مث للجهات ا١تستفيدة، 

مشكبلت اجملتمع ِف اللقاءات كالندكات كا١تؤ٘ترات كعرب كعائل كاالىتماـ بعرض اإل٧تازات ِف حل 
التواصل االجتماعي ا١تختلفة. كحىت يزدىر اقتصاد ا١تعرفة فإنو ٭تتاج إذل جو من الشفافية كاٟترية كتدفق 
ا١تعلومات، كاالىتماـ بركائزه من تعليم كْتث كحوافز كابتكار كنظاـ مؤعسايت كاقتصادم، كل ىذه 

شأهنا ٖتقيق اقتصاد ا١تعرفة ابٞتامعة، ك٧تاحها ِف خدمة اجملتمع عن طريق تسويق خدماهتا اٞتوانب من 
 البحثية للمستفيدين.
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 الفصل الثالث
 البحوث والدراسات السابقة

 
 

 عرض البحوث والدراسات السابقة.أواًل: 
 التعقيب على البحوث والدراسات السابقة.اثنياً: 
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 السابقة راساتوالد البحوث
يتضمن ىذا الفصل ٣تموعة من البحوث كالدراعات السابقة ذات العبلقة ٔتوضوع البحث اٟتارل، كقد 
مت عرضها كفق ترتيب زمٍت بدء من األقدـ فاألحدث، مبتدئة ابعم الباحث، مث التاريخ، كا٢تدؼ، مث 

 ل إليها. كينتهي الفصل ابلتعقيب عليهاا١تنهج، فالعينة، كاألداة ا١تستخدمة، مث أىم النتائج اليت مت التوص

 :من حيث االتفاؽ كاالختبلؼ كاالعتفادة منها كأكجو التفرد. كفيما يلي تفصيل لك  بشكل عاـ، مث
 أوال: عرض البحوث والدراسات السابقة:

( إذل تعرؼ التحدايت اليت تواجو مؤعسات التعليم العارل ِف تفعيل َُُِىدفت دراعة كعكي )
آليات لبلرتقاء ّتودة البحث العلمي ٔتؤعسات التعليم  حي، كتشخيص ا١تعوقات، كاقًتا البحث العلم

العارل ِف ا١تملكة العربية السعودية. كتكوف ٣تتمع البحث من أعضاء ىيئة التدريس من جامعة لندف 
العينة كافة كا١تملكة العربية السعودية ِف كليات الًتبية كاإلدارة كاالقتصاد ككلية اٟتاعب اآلرل. كمشلت 

اجملتمع األصلي. كاعتخدمت االعتبانة كأداة ٞتمع البياانت، كاتبعت ا١تنهج الوصفي، كتوصلت الدراعة 
إذل النتائج التالية: أف من معوقات تفعيل البحث العلمي ٔتؤعسات التعليم العارل ضعف االتصاؿ 

مي لعضو ىيئة التدريس مع انشغالو كالتعاكف اإللكًتكين بُت األعضاء، كالفردية ِف القياـ ابلبحث العل
بعملو الوظيفي، حيث يعتمد نظاـ الًتقيات على ٖتديد نقاط أكرب للبحوث الفردية، كابلتارل انتشار 
االعتماد عليها أكثر من البحوث اٞتماعية كاليت ٢تا آاثر إ٬تابية ِف تبادؿ ا٠تربات. كعدـ توافر قواعد 

ىيئة التدريس، ٦تا ٯتكن القطاعات األخرل ِف اجملتمع  بياانت توضح اإلعهامات البحثية ألعضاء
االعتفادة من النتائج ا١تتوصل إليها. كأف من آليات االرتقاء ابلبحث العلمي التوازف بُت أنواع البحوث 
اليت تتم عواء ْتوث أعاعية أك تطبيقية، كتوفَت قاعدة بياانت ٤تدثة كفعالة تربط الباحثُت داخل ا١تملكة 

إعداد حاضن تقٍت ِف كل كلية مهمتو تفعيل نتائج البحوث العلمية ِف الواقع ٔتا يتناعب مع كخارجها، ك 
 اإلمكاانت البشرية كا١تادية.

( إذل الكشف عن درجة تطبيق مبادلء االقتصاد ا١تعرِف ِف جامعة َُِِكىدفت دراعة الصمادم )
اد العينة كفقا ١تتغَتات اٞتنس كالرتبة األمَتة نورة بنت عبدالرٛتن، كتعرؼ االختبلفات ِف كجهة نظر أفر 

العلمية كا٠تربة. كتكوف ٣تتمع البحث من أعضاء ىيئة التدريس ِف كلية اإلدارة كاألعماؿ ِف جامعة األمَتة 
( قائدا أكادٯتيا، كاعتخدمت االعتبانة كأداة ٞتمع البياانت، ْٓنورة بنت عبد الرٛتن، كمشلت العينة )

وصلت الدراعة إذل النتائج التالية: إمكانية تطبيق مبادئ االقتصاد ا١تعرِف بدرجة كاتبعت ا١تنهج الوصفي. كت
عالية ِف ٣تارل التخطيط كالبنية التحتية، كبدرجة متوعطة ِف ٣تاؿ ٥ترجات التعليم، كأف اعتجابة القائمُت 

كجود خلفية  على جامعة األمَتة نورة بنت عبدالرٛتن لتحدايت اقتصاد ا١تعرفة عالية؛ كيرجع ذلك إذل
فكرية كعلمية كافية لدل ا١تسؤكلُت كمتخذم القرار أب٫تية اقتصاد ا١تعرفة. ككجود فركؽ ذات داللة إحصائية 
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ِف درجة التطبيق تعزل إذل متغَت اٞتنس كالرتبة العلمية كذلك لصاحل الذكور كأعتاذ مساعد فأعلى، كدل 
 تظهر فركؽ تعزل إذل متغَت ا٠تربة.

( إذل الكشف عن تصور ٞتامعة ععودية ذكية من خبلؿ آليات َُِّماش ) كما ىدفت دراعة ا٠ت
االقتصاد ا١تعرِف كتعرؼ البنية التنظيمية كاتول كالربامج التعليمية للجامعة الذكية، كمعرفة احتياجاهتا من 

. كتكوف ٘تويل كتسويق، ككضع تصور مقًتح لتطوير نظم التعليم اٞتامعي لتلبية متطلبات االقتصاد ا١تعرِف
٣تتمع البحث من خرباء التعليم العارل ابٞتامعات السعودية كغَتىم من دكؿ أخرل، كمدراء اٞتامعات 
كرؤعاء األقساـ كمراكز البحث العلمي ابٞتامعات السعودية. كاعتخدمت االعتبانة كأداة ٞتمع البياانت، 

لية: أف أىم متطلبات ٖتوؿ اٞتامعة كاتبعت ِف منهجها أعلوب دلفام. كتوصلت الدراعة إذل النتائج التا
٨تو اٞتامعة الذكية من خبلؿ االقتصاد ا١تعرِف تتمثل ِف كجود بنية تنظيمية من خبلؿ توفَت منظومة لئلبداع 
كاالبتكار تتمتع بكفاءة عالية، كجعل مراكز كأقساـ اٞتامعات كحدات إلنتاج ا١تعرفة كتوليدىا، كاالنتقاؿ 

ذل مرحلة توظيف ا١تعرفة، كالتكامل بُت مراكز البحوث ِف اٞتامعات من مرحلة اكتساب ا١تعرفة إ
كا١تؤعسات اإلنتاجية، كأ٫تية اٟتصوؿ على التمويل الذايت، كاعتثمار بعض أمواؿ اٞتامعة ِف مشركعات 
إنتاجية تنفق عائداهتا على تطوير اٞتامعة، كمن ذلك تطوير البحوث العلمية، كتطبيق حقوؽ ا١تلكية 

 اعتخداـ التجهيزات التقنية.الفكرية، ك 
( إذل ٖتديد التحوالت األكادٯتية ا١تطلوبة ِف التعليم اٞتامعي ِف َُِّكىدفت دراعة السكراف )

ا١تملكة العربية السعودية ِف ضوء االقتصاد القائم على ا١تعرفة، كتعرؼ االختبلفات ِف كجهات نظر أفراد 
َت اٞتامعة كالرتبة العلمية. كتكوف ٣تتمع البحث من أعضاء العينة ٕتاه التحوالت األكادٯتية كفقا إذل متغ

( عضوا. َّٕىيئة التدريس ِف جامعيت ا١تلك ععود كاإلماـ دمحم بن ععود اإلعبلمية، كبلغت العينة )
كاعتخدمت االعتبانة كأداة ٞتمع البياانت، كاتبعت ا١تنهج الوصفي. كتوصلت الدراعة إذل النتائج التالية: 

األكادٯتية ا١تطلوبة ِف التعليم اٞتامعي ِف ضوء االقتصاد القائم على ا١تعرفة تتمثل ِف ثبلثة أف التحوالت 
ٖتوالت: التحوالت األكادٯتية ا١ترتبطة بوظيفة التدريس، كمنها اعتبار مهارات اإلنساف رأس ماؿ ٯتكن 

ل البحوث كتوجيو األنشطة اعتثماره، كالتحوالت ا١ترتبطة ابلبحث العلمي كمنها: الشراكة اجملتمعية لتموي
البحثية ٠تدمة اجملتمع، كالتوازف بُت البحث العلمي كابقي كظائف اٞتامعة، ككضع تشريعات للتنسيق 
كالتكامل ٠تدمة إعًتاتيجية البحث العلمي بُت شركات تقنية ا١تعلومات كاٞتامعات كمراكز البحوث 

تبطة بوظيفة خدمة اجملتمع كمنها ا١تواءمة بُت كا١تؤعسات اٟتكومية كفقا ٠تطط التنمية. كالتحوالت ا١تر 
٥ترجات التعليم اٞتامعي كالتنمية اجملتمعية كٖتويل اٞتامعات إذل حاضنات ١تشركعات صناعة ا١تعرفة الصغَتة 
كا١تتوعطة، كإشراؾ القطاع ا٠تاص ِف إعداد خطط كعياعات التعليم اٞتامعي بشكل يسهم ِف ٖتديد 

كا١تستقبل، كلك عدـ كجود فركؽ ِف اعتجاابت العينة ٕتاه التحوالت  احتياجات عوؽ العمل اٟتاضر
 األكادٯتية ا١تطلوبة تعزل إذل متغَت اٞتامعة كالرتبة العلمية.



82 

( إذل تعرؼ دكر اقتصاد ا١تعرفة ِف تطوير اٞتامعات السعودية َُِّكىدفت دراعة الصائغ )
أثر كل من: مكاف عمل رئيس القسم كمعيقات تفعيلو من كجهة نظر رؤعاء األقساـ، كالكشف عن 

كجنسو كخربتو ِف اٟتكم على الدكر كمعيقات تفعيلو. كتكوف ٣تتمع البحث من رؤعاء األقساـ ِف 
( رئيسا، كاعتخدمت االعتبانة كأداة ٞتمع البياانت، كاتبعت ٗٗاٞتامعات السعودية، كمشلت العينة )

ة: أف دكر اقتصاد ا١تعرفة ِف تطوير اٞتامعات ا١تنهج الوصفي. كتوصلت الدراعة إذل النتائج التالي
السعودية من كجهة نظر رؤعاء األقساـ كاف مرتفعا، حيث يسهم ِف الوصوؿ إذل ا١تعرفة، كتبادؿ 
ا٠تربات، كحفظ قاعدة بياانت متاحة لبلعتخداـ، كتوظيف إعًتاتيجية حل ا١تشكبلت ابعتخداـ 

صائية بُت اعتجاابت رؤعاء األقساـ لدكر البحث العلمي، كذلك ال توجد فركؽ ذات داللة إح
االقتصاد ا١تعرِف ِف تطوير اٞتامعات تعزل إذل متغَت مكاف العمل كاٞتنس كا٠تربة، ككجود اتفاؽ كبَت ِف 
ٖتديد معيقات تفعيلو كمنها ضعف التطور التقٍت، كضعف تدريب األفراد، كعيطرة ا١تركزية، كتعقيد 

كضغوط العمل، كعدـ التنسيق بُت ا١تؤعسات ا١تختلفة لتبادؿ  آليات اٞتامعة ِف البحوث ا١تدعمة،
 ا٠تربات كا١تعرفة، كالقصور ِف اٟتوافز التشجيعية لؤلفراد ا١تتميزين ِف العمل.

نظر أعضاء ىيئة ( إذل تعرؼ كجهة Borlaug & Jacob,2013كما ىدفت دراعة بورالج كجاكوب )
ات عويدية حكومية. كتكوف ٣تتمع البحث من أعضاء التدريس حوؿ نقل ا١تعرفة كتسويقها ِف ٜتس جامع

( إداراي، كاعتخدمت ِْ( ابحثا ك)ْٔىيئة التدريس ِف اٞتامعات ا٠تمس السويدية كبلغت العينة )
أعلوب ا١تقابلة ا١تنتظمة ِف ٚتع البياانت، كاتبعت ا١تنهج الوصفي. كتوصلت الدراعة إذل أف تسويق 

، كأف االحتفاظ ٔتلكية ا١تخًتع ِف اٞتامعات السويدية كنقل التقنية البحوث العلمية يرتبط بنقل التقنية
ّتميع أنواعها متوفرة بدرجة عالية، كيعترب االحتفاظ ٔتلكية ا١تخًتع حافز للباحثُت لبلشًتاؾ ِف تسويق 
البحوث العلمية، أما التمويل ا١تباشر لتسويق البحوث العلمية فقد جاء منخفضا، كتراكحت درجة االٕتاه 
٨تو تكوين الشراكة بُت اٞتامعات كاجملتمع ما بُت عالية كمنخفضة، كحوؿ مسا٫تة أعضاء ىيئة التدريس ِف 

 تسويق نتائج البحوث العلمية، جاءت لصاحل الكليات النظرية بدرجة عالية.
تعرؼ العوامل ا١تؤثرة ِف تسويق ( إذل Masudian, et al.,2013) كآخركفكما ىدفت دراعة مسعودايف 

ئج البحوث ِف جامعة آزاد اإلعبلمية كا١تتمثلة ِف العوامل  الفردية، كالبيئية كالتنظيمية، كاالجتماعية نتا
كالثقافية كالقانونية، كتكوف ٣تتمع الدراعة من أعضاء ىيئة التدريس العاملُت ِف جامعة آزاد اإلعبلمية، 

ت، كاتبعت ا١تنهجُت الوصفي ( عضوا. كاعتخدمت االعتبانة كأداة ٞتمع البياانَٗكبلغت العينة )
كالتجرييب. كأظهرت النتائج إذل أف أتثَت العوامل الفردية على تسويق البحوث اٞتامعية متوعط، كعدـ كجود 
فركؽ بُت اعتجاابت أفراد العينة فيما يتعلق بوضع العوامل الفردية ا١تؤثرة بتسويق نتائج البحوث العلمية 

ظيفة، كحوؿ العوامل البيئية كالتنظيمية ا١تؤثرة على تسويق البحوث تعزل إذل متغَت اٞتنس كالعمر كالو 
اٞتامعية كافق أفراد العينة على اعتيعاب األ٫تية اإلعًتاتيجية لعملية بيع نتائج البحوث كتسويقها، كإثراء 
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قافة ا١تعرفة العلمية ا١ترتبطة ابلتسويق، كتطوير نوعية كجودة التسويق ِف اٞتامعات، كاإلعهاـ ِف نشر ث
تسويق البحوث اٞتامعية، كتوفَت أعاليب ٥تتلفة لتقنية التسويق، كنقل التقنية من اٞتامعات إذل الصناعات، 

 كتوفَت الدعم ا١تادم الكاِف لتسويق نتائج البحوث اٞتامعية، كإزالة العوائق قبل تسويقها.
وقات تسويق البحوث تعرؼ مع( إذل Vanderford, et al., 2013) كآخركفكىدفت دراعة فاندرفورد 

العلمية ا٠تاصة ٔترض السرطاف ِف جامعة كنتاكي ِف الوالايت ا١تتحدة االمريكية. كتكوف ٣تتمع البحث من 
أعضاء ىيئة التدريس العاملُت ِف كليات جامعة كنتاكي األمريكية ِف ٚتيع التخصصات العلمية ٔتا فيها 

نة كأداة ٞتمع البياانت، كاتبعت ا١تنهج الوصفي.  ( عضوا، كاعتخدمت االعتبإٔالطبية، كبلغت العينة )
كتوصلت الدراعة إذل أنو ال توجد فركؽ ِف معوقات تسويق البحوث العلمية ِف السرطاف كغَتىا من 
اجملاالت، ككجود العديد من ا١تعوقات اليت تعيق عملية تسويق ْتوث السرطاف: كا١تخصصات ا١تالية، كالبنية 

لصناعية، كما توصلت إذل حلوؿ كمنها: مراجعة عياعات اٞتامعة كإجراءاهتا التحتية، كضعف الشراكة ا
فيما ٮتص تسويق البحوث األكادٯتية، كالدعم ا١تادم، كتطوير البنية التحتية، كالسماح إبجراء عقود شراكة 
صناعية، كٗتفيف ا١تخاطر اليت قد تواجو الباحثُت، كالتأكيد على تسويق البحوث من خبلؿ توفَت 

 ومات حوؿ كيفية تسويقها.معل
( إذل تعرؼ كاقع تسويق الربامج األكادٯتية كا١تعوقات اليت َُِْكاعتهدفت دراعة ا٠تضَتم )

تواجهها، كبناء ٪توذج مقًتح لتسويقها ِف مؤعسات التعليم العارل األىلي ِف ا١تملكة العربية السعودية. 
داريُت ِف اٞتامعات كالكليات األىلية، كا٠ترباء كتكوف ٣تتمع الدراعة من طبلب كأعضاء ىيئة التدريس كاإل

( مفردة، ِٖٓٓا١تختصُت ِف تسويق الربامج األكادٯتية ِف مؤعسات التعليم العارل. كبلغت العينة )
كاعتخدمت االعتبانة كأداة ٞتمع البياانت، كاتبعت ا١تنهج الوصفي. كتوصلت إذل النتائج التالية: كافق 

اريُت على أنو ِف كاقع تسويق الربامج األكادٯتية يتم تسويق الربامج األكادٯتية أعضاء ىيئة التدريس كاإلد
للطلبة ِف معارض التعليم العاـ، كيتوافر ِف اٞتامعة قاعدة بياانت خاصة بتسويق الربامج األكادٯتية. كيتم 

ة توائم حاجات التعرؼ على الربامج األكادٯتية من خبلؿ كعائل اإلعبلـ ا١تختلفة، كأف ا٠تطط التسويقي
العمل، كأف من معوقات تسويق الربامج األكادٯتية الثقافية كالتنظيمية: ضعف التكامل كالتنسيق بُت ا١تهاـ 
التسويقية ا١تختلفة، كاالفتقار إذل كجود ا٠تربات اٞتيدة ِف التسويق، كعدـ كفاية كعائل االتصاؿ، كعدـ 

كاضحة ِف اٞتامعة لتسويق الربامج األكادٯتية. أما  كجود إدارة للمعلومات التسويقية، كال توجد عياعة
ا١تعوقات االقتصادية التقنية فمنها: ارتفاع التكلفة ا١تالية لتسويق الربامج األكادٯتية، كضعف ا١توارد ا١تالية 
ا١تخصصة للتسويق، كعدـ توافر البنية التحتية التقنية ٠تدمة عملية تسويق الربامج، كحوؿ ا١تقًتحات 

دراعة إذل أف تتمركز إعًتاتيجية التسويق حوؿ أىداؼ اٞتامعة، مع تنويع اإلعًتاتيجية كمراجعة توصلت ال
عمليات تسويق الربامج األكادٯتية بُت اٟتُت كاآلخر، كإ٬تاد مصادر ٘تويل ذاتية للصرؼ على تسويق 
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سويق الربامج األكادٯتية الربامج، مع ٗتصيص ميزانية مناعبة ٢تا، كتدريب األفراد داخل إدارة التسويق على ت
 بشكل يتناعب مع احتياجات ا١تستفيد، كاختيار الوعيلة اإلعبلنية ا١تناعبة لتسويق الربامج األكادٯتية.

( إذل معرفة كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس حوؿ أ٫تية تطبيق الصيغة َُِْكىدفت دراعة ا٠تليفة )
ٞتامعة ا١تنتجة، كبناء صيغة مقًتحة لتفعيل الشراكة ا١تقًتحة لتفعيل الشراكة اجملتمعية ِف ضوء فلسفة ا

اجملتمعية ٞتامعة اإلماـ دمحم بن ععود اإلعبلمية كنموذج للجامعات السعودية ِف ضوء فلسفة اٞتامعة 
ا١تنتجة، كتكوف ٣تتمع البحث من أعضاء ىيئة التدريس ّتامعة اإلماـ دمحم بن ععود اإلعبلمية، كبلغت 

عتخدمت االعتبانة كأداة ٞتمع البياانت، كاتبعت ا١تنهج الوصفي. كتوصلت إذل ( عضوا، كإّّالعينة )
النتائج التالية: كافق أفراد العينة على أ٫تية  تطبيق الصيغة ا١تقًتحة لتفعيل الشراكة اجملتمعية. كأف أبرز 

فيها، ك٤تدكدية  ا١تعوقات لتطبيق الصيغة ا١تقًتحة: افتقار اٞتامعة لقاعدة بياانت للباحثُت كا١تستشارين
ا١تيزانيات ا١تخصصة لؤلنشطة اإلنتاجية، كعدـ كجود إدارة مستقلة هتتم بتسويق ا١تشاريع كاألنشطة 
اإلنتاجية ألعضاء ىيئة التدريس، ككثرة ا١تهاـ التدريسية كاألكادٯتية اليت يقـو هبا األعضاء، كنقص اٟتوافز 

نشطة اإلنتاجية للجامعة، كضعف قدرة عضو ىيئة ا١تادية كا١تعنوية، كضعف ثقة مؤعسات اجملتمع ابأل
التدريس ابلتواصل مع اجملتمع ا٠تارجي. كتوصلت أيضا إذل أف متطلبات الصيغة ا١تقًتحة لتفعيل الشراكة 
اجملتمعية: كجود قاعدة بياانت شاملة للباحثُت كا١تستشارين من أعضاء ىيئة التدريس ِف اٞتامعة، كرفع 

شطة اإلنتاجية مع كجود خطط مستقبلية لتنويع مصادر ٘تويل اٞتامعة، كزايدة ا١تيزانيات ا١تخصصة لؤلن
اٟتوافز ا١تادية كا١تعنوية لعضو ىيئة التدريس على مشاركتو ِف الربامج كاألنشطة اإلنتاجية، ككجود إدارة 

 مستقلة ِف اٞتامعة هتتم بتسويق ا١تشاريع كاألنشطة اإلنتاجية ألعضاء ىيئة التدريس.
( إذل تعرؼ كاقع تسويق ا٠تدمات اٞتامعية التعليمية كالبحثية كاجملتمعية َُِْاعة العتييب )كىدفت در 

ِف جامعيت أـ القرل كا١تلك عبد العزيز، كتكوف ٣تتمع الدراعة من أعضاء ىيئة التدريس. كبلغت 
صلت ( عضوا، كاعتخدمت االعتبانة كأداة ٞتمع البياانت، كاتبعت ا١تنهج الوصفي. كتو َّٖالعينة)

الدراعة إذل أنو ِف ٣تاؿ ا٠تدمات اٞتامعية البحثية يتوافر لدل أعضاء ىيئة التدريس اٟتماس للتجديد 
كاالبتكار، كتوفر اٞتامعة قاعدة بياانت عريضة للباحثُت، ابإلضافة إذل كجود دعم من اٞتامعة إلجراء 

كِف تسويق ا٠تدمات اجملتمعية  أعما٢تم البحثية، ككجود قصور ِف التنسيق مع الشركات كالقطاع ا٠تاص،
فإف اٞتامعة تقيم معارض عامة كتقـو ابلًتكيج الفعاؿ لربا٣تها، كال توجد فركؽ بُت اعتجاابت العينة حوؿ 
تسويق ا٠تدمات اٞتامعية كمؤشرات القدرة التنافسية تعزل إذل متغَت اٞتامعة، كيوجد فركؽ تعزل إذل متغَت 

ة، كإذل تغَت الرتبة لصاحل أعتاذ مساعد كأعتاذ مشارؾ، كإذل متغَت العمر نوع الكلية لصاحل الكليات العلمي
 ( عنة.َٓ( ك)َْلصاحل األقل من )

كاقع تسويق ْتوث اٞتامعات السعودية كا١تعوقات  ( إذل تعرؼَُِْكذلك ىدفت دراعة القحطاين )
كتكوف ٣تتمع البحث من قيادات اليت تواجهها، كا١تتطلبات ا١تادية كالتنظيمية كالبشرية البلزمة لتسويقها. 
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البحث العلمي كأعضاء ىيئة التدريس كطلبة الدراعات العليا ِف التخصصات النظرية كالعلمية من جامعة 
( من قيادات ٕا١تلك ععود كجامعة ا١تلك عبد العزيز كجامعة ا١تلك فهد للبًتكؿ ا١تعادف، كمشلت العينة )

( من طلبة الدراعات العليا. كاعتخدمت ٖٔٔريس، ك)( من أعضاء ىيئة التدّْٕالبحث العلمي، ك)
الدراعة أداتُت ٞتمع البياانت ك٫تا االعتبانة كا١توجهة ألعضاء ىيئة التدريس كطبلب الدراعات العليا، 

أف كا١تقابلة ا١توجهة لقيادات البحث العلمي، كاتبعت ا١تنهج الوصفي. كتوصلت الدراعة إذل النتائج التالية: 
ابلتغطية اإلخبارية عن خدماهتا البحثية، كعدـ موافقة قيادات البحث العلمي على مسا٫تة  اٞتامعة  هتتم

البلئحة ا١توحدة للبحث العلمي ِف اٞتامعات السعودية ِف التحوؿ ٨تو االقتصاد ا١تعرِف. كحوؿ ا١تعوقات 
البحثية، كضعف  كافق أفراد العينة من أعضاء ىيئة تدريس كطبلب على قصور السياعات ا١تنظمة للشراكة

اإلرشادات اليت تقدمها اٞتامعة للباحثُت حوؿ كيفية إجراء التعاقدات البحثية، كقصور ِف نظاـ اٟتوافز 
كضعف ، كا١تكافآت ا١تقدمة للباحثُت ا١تميزين، ككثرة األعباء التدريسية الضاغطة على أعضاء ىيئة التدريس

كنقل التقنية، كرايدة األعماؿ، كاٟتاضنات( ِف ٖتويل  دكر الربامج البحثية ِف اٞتامعة كربامج )االبتكار
ابتكارات الباحثُت إذل كاقع تطبيقي قابل للتسويق، ككافق أفراد العينة على توفَت التجهيزات البلزمة من 
معامل ك٥تتربات، كتطوير قاعدة بياانت مشًتكة للتعريف ابلباحثُت، كتقدمي دكرات تدريبية ٢تم، كعقد 

كما أنو ال توجد ،  ع جهات اجملتمع، كٗتصيص ميزانية مستقلة لتسويق البحوث العلميةلقاءات دكرية م
فركؽ بُت اعتجاابت العينة ِف كاقع تسويق البحوث العلمية تعزل إذل متغَت الوظيفة كاٞتامعة، كتوجد فركؽ 

جاابت تعزل إذل متغَت التخصص لصاحل التخصص العلمي. أما ِف ا١تعوقات فإنو توجد فركؽ بُت اعت
العينة تعزل إذل متغَت التخصص لصاحل التخصص النظرم، كعدـ كجود فركؽ حوؿ ا١تتطلبات ا١تادية 

 كالتنظيمية كالبشرية تعزل إذل متغَت الوظيفة كالتخصص كاٞتامعة.
تطوير اقتصاد ا١تعرفة ِف اٞتامعات السعودية ِف ضوء  ( إذلAlanezi, 2015كما ىدفت دراعة العنزم )

العا١تية، كتزكيد صانعي القرار ٔتجموعة من التوصيات كا١تقًتحات اليت ٕتعل من االقتصاد  بعض ا٠تربات
ا١تعرِف منهج ضركرم لتنفيذ عياعات إدارية كإصبلح مستداـ ِف اٞتامعات السعودية لبناء بداية جديدة 

كالبالغ عددىا  للتطور كالوصوؿ إذل العا١تية. كتكوف ٣تتمع البحث كعينتو من ٚتيع اٞتامعات السعودية
( جامعة، كاعتمدت على ا١تنهج الوصفي. كتوصلت الدراعة من خبلؿ قراءة كاقع اٞتامعات ّٓ)

السعودية من حيث عدد الطبلب ا١تنتظمُت كا٠تر٬تُت كأعضاء ىيئة التدريس إذل  صدكر قرار عياعي من 
كبناء العديد من ا١تؤعسات اليت جهات عليا  إلحداث نقلة نوعيو ٕتاه اقتصاد ا١تعرفة ِف التعليم العارل، 

هتدؼ إذل رعاية االنتاج ا١تعرِف ِف اٞتامعات السعودية، كرعم السياعات الفكرية كدمج اٞتامعات ِف حقل 
اقتصاد ا١تعرفة من خبلؿ ا٢تيئات كا١تؤعسات القيادية  ككليات إدارة االعماؿ، كأف اٞتامعات السعودية 

ويُت الي كالدكرل من خبلؿ تطوير شراكات مع جامعات عا١تية تعزز من إمكاانهتا البحثية على ا١تست



86 

لتحسُت اقتصاد ا١تعرفة لديها كتوقيع عقود مع مؤعسات القطاع ا٠تاص فيما يتعلق ابألْتاث العلمية كبناء 
 عبلقات متبادلة مع الشركات لتحقيق ا١تعرفة كالتنافس االقتصادم.

معوقات تسويق نتائج ( إذل تعرؼ Ansari, et al., 2016كىدفت دراعة أنصارم كأرماغاف كغاصمي )
البحوث العلمية كأعاليب حلها ِف ا١تدارس الزراعية اإليرانية. كتكوف ٣تتمع البحث من مدراء مكاتب 
ٕتارية لتسويق كنقل التقنية كأكادٯتيُت ِف مراكز االْتاث الزراعية ا١توجودة ِف اٞتامعات اليت يعمل فيها 

( فردا. كاعتخدمت ا١تقابلة ٞتمع البياانت، كاتبعت ا١تنهج الوصفي. ُٖالعينة ) األكادٯتيُت، كبلغت
كتوصلت الدراعة إذل أنو من أكرب معوقات تسويق البحوث العلمية كانت القصور ِف صنع السياعات 
ا١تتعلقة هبا، كمعوقات مالية، كعدـ الثقة بنتائج البحوث العلمية، كضعف االتصاؿ بُت الباحثُت 

فيدين، كالبَتكقراطية، كاالفتقار إذل البيئة التنافسية بُت اٞتامعات. كحوؿ اٟتلوؿ ا١تقًتحة ١تعوقات كا١تست
تسويق البحوث العلمية توصلت الدراعة إذل أ٫تية التخطيط كصنع السياعات كتشريع اللوائح كاألنظمة 

يم االحتياجات للمستفيدين، اليت تسهل تسويق البحوث العلمية كإعبلهنا كأحد األىداؼ األكادٯتية، كتقي
 كٖتديد األىداؼ  كاألكلوايت، كٗتفيف اإلدارة البَتكقراطية.

 التعقيب على البحوث والدراسات السابقة:اثنياً: 

 بعد اعتعراض الدراعات السابقة يتضح ما يلي:
 Ansari, et) كآخركفأنصارم ٚتيع الدراعات العربية كاألجنبية أجريت على جامعات، ماعدا دراعة  -ُ

al., 2016( على ا١تدارس الزراعية ِف إيراف. مثل: دراعة الكعكي )َُُِ ِف جامعة لندف ككليات الًتبية )
 ( ِف َُِِكاإلدارة كاالقتصاد كاٟتاعب اآلرل ِف ا١تملكة العربية السعودية، كالصمادم )

معة اإلماـ دمحم ( ِف جامعيت ا١تلك ععود، كجاَُِّجامعة األمَتة نورة بنت عبدالرٛتن، كالسكراف ) -ِ
( ِف ٜتس جامعات عويدية، Borlaug & Jacob,2013بن ععود اإلعبلمية، كبورالج كجاكوب )

 كآخركففاندرفورد ( ِف جامعة آزاد اإلعبلمية ك Masudian,et al., 2013)كآخركفمسعودايف ك 
(Vanderford, et al., 2013 ِف )د كا١تلك ( ِف جامعة ا١تلك ععو َُِْ، كالقحطاين )جامعة كنتاكي

( ِف جامعة اإلماـ دمحم بن ععود اإلعبلمية، َُِْعبد العزيز كا١تلك فهد للبًتكؿ كا١تعادف، كا٠تليفة )
( ِف َُِْ( ِف مؤعسات التعليم العارل األىلي ِف ا١تملكة العربية السعودية، كالعتييب )َُِْكا٠تضَتم )

 جامعيت أـ القرل كا١تلك عبدالعزيز.

كدراعة كاحدة أجنبية أجريت على جامعات ععودية ٤تلية مثل: دراعة   ٚتيع الدراعات العربية -ّ
(، كالصائغ َُِّ(، كالسكراف )َُِّ(، كا٠تماش )َُِِ(، كالصمادم )َُُِكعكي )

(، كالعنزم َُِْ(، كالعتييب )َُِْ(، كا٠تليفة )َُِْ(، كا٠تضَتم )َُِْ(، كالقحطاين )َُِّ)
(Alanezi, 2015.) 
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 انب ِف الدراعات السابقة:كيلخص البحث ثبلثة جو 
 أوجو التشابو واالختالف بني البحث احلايل والدراسات السابقة:  .8

 اتفق البحث احلايل مع الدراسات السابقة يف:
 (،َُِّ(، كالصائغ )َُِّ(، كالسكراف )َُِّ(، كا٠تماش )َُِِاتفق مع دراعة الصمادم ) .ُ
 عرفة.ِف أهنا تناكلت اقتصاد ا١ت، (Alanezi, 2015العنزم )ك 
 Masudian,et)كآخركف مسعودايفك ، (Borlaug & Jacob,2013اتفق مع دراعة بورالج كجاكوب ) .ِ

al., 2013 كآخركف دراعة فاندرفورد(، ك (Vanderford,et al.,2013( كالقحطاين ،)َُِْ ك ،) أنصارم
 ( ِف أهنا تناكلت تسويق البحوث العلمية.Ansari, et al., 2016) كآخركف

(، كبػػػورالج كجػػػاكوب َُِّلسػػػكراف )(، كاَُِِ(، كالصػػػمادم )َُُِكعكػػػي )اتفػػػق مػػػع دراعػػػة   .ّ
(Borlaug & Jacob,2013 ك ،) كآخػركفمسػػعودايف (Masudian, et al., 2013 ك ،)كآخػػركف فانػدرفورد 
(Vanderford , et al., 2013( كدراعػػة ا٠تليفػػة ،)َُِْ( كالعتيػػيب ،)َُِْ ِف أف ٣تتمػػع البحػػث  ،)

 أعضاء ىيئة التدريس.

(، َُِّ(، كالسػػكراف )َُِّ(، كا٠تمػػاش )َُِِ(، كالصػػمادم )َُُِتفػػق مػػع دراعػػة كعكػػي )ا .ْ
 ,Vanderford) كآخػركفكفانػدرفورد  (، Masudian, et al., 2013) كآخػركفمسػعودايف و (،َُِّكالصػائغ )

et al.,2013،) ( (، كالعتيػػيب )َُِْ(، كدراعػػة ا٠تضػػَتم )َُِْكا٠تليفػػةَُِْ ،)  ِف أهنػػا اعػػتخدمت
 العتبانة كأداة ٞتمع البياانت.ا

(، َُِّ(، كالصػػػائغ )َُِّ(، كالسػػػكراف )َُِِ(، كالصػػػمادم )َُُِاتفػػػق مػػػع دراعػػػة كعكػػػي ) .ٓ
 ،(Vanderford , et al., 2013)كآخػػركففانػػدرفورد (، ك Borlaug & Jacob,2013كبػػورالج كجػػاكوب ) 

 ,Alaneziالعنػػزم )( ، ك َُِْ(، كالقحطػػاين )َُِْ(،كالعتيػػيب )َُِْ(،كا٠تليفػػة )َُِْكا٠تضػػَتم )

 ( ِف أهنا اعتمدت ا١تنهج الوصفي. Ansari, et al., 2016) كآخركفأنصارم (، ك 2015
 واختلف البحث احلايل عن الدراسات السابقة يف:

درجة تطبيق مبادئو، كدراعة  تناكلت اقتصاد ا١تعرفة من حيث ( اليتَُِِاختلف عن دراعة الصمادم ) .ُ
 ،(َُِّتحوؿ إذل اٞتامعة الذكية كفقا ١تتطلبات اقتصاد ا١تعرفة، كالصائغ )( من حيث الَُِّا٠تماش )
من حيث دكره ِف تطوير اٞتامعات السعودية. بينما البحث اٟتارل تناكؿ متطلبات  ،(Alanezi, 2015كالعنزم )

 اقتصاد ا١تعرفة )التنظيمية كالبشرية كالتقنية( كاليت على أعاعها يتم تسويق البحوث العلمية.
(، اليت تناكلت ٖتدايت تفعيل البحث العلمي، بينما البحث اٟتارل َُُِاختلف عن دراعة كعكي ) .ِ

 تناكؿ كاقع كمعوقات كآليات تسويق البحوث العلمية من منظور اقتصاد ا١تعرفة.
(، ِف أهنا تناكلت البحوث العلمية Vanderford , et al., 2013)كآخركففاندرفورد اختلف عن دراعة  .ّ

 بينما البحث اٟتارل تناكؿ البحوث العلمية ِف التخصصات النظرية كالعلمية. لسرطاف،ا٠تاصة اب
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( كاليت تناكلت نقل ا١تعرفة Borlaug & Jacob,2013اختلف عن دراعة بورالج كجاكوب ) .ْ
( تناكلت العوامل ا١تؤثرة ِف تسويق نتائج Masudian, et al., 2013 ( كآخركفمسعودايف كدراعة ، كتسويقها

( ِف أهنا تناكلت معوقات Vanderford , et al., 2013) كآخركفكدراعة فاندرفورد حوث العلمية، الب
( ِف أهنا تناكلت تسويق الربامج َُِْدراعة ا٠تضَتم )ك تسويق البحوث العلمية ا٠تاصة ابلسرطاف، 

لتفعيل ( ِف أهنا تناكلت صيغة مقًتحة َُِْ)األكادٯتية كمن ضمنها البحوث العلمية، كا٠تليفة 
( ِف أهنا تناكلت تسويق ا٠تدمات َُِْ) الشراكة اجملتمعية ِف ضوء فلسفة اٞتامعة ا١تنتجة، كالعتييب

( كاليت َُِْ، كالقحطاين )كدكره ِف ٖتسُت القدرة التنافسية اٞتامعية كمن ضمنها ا٠تدمات البحثية
 كآخركف كأنصارمعية، تناكلت تسويق البحوث العلمية كمدخل إعًتاتيجي لتفعيل الشراكة اجملتم

(Ansari, et al., 2016 اليت تناكلت معوقات كحلوؿ تسويق نتائج البحوث العلمية. بينما البحث )
اٟتارل تناكؿ تسويق البحوث العلمية كشكل من أشكاؿ الشراكة اجملتمعية من منظور اقتصاد ا١تعرفة، بدء 

 تطبيق النتائج.من ٖتديد احتياجات اٞتهات ا١تستفيدة مث تنفيذ البحث مث 
خرباء التعليم العارل ِف اٞتامعات ( ِف أف ٣تتمع البحث َُِّاختلف عن دراعة ا٠تماش ) .ٓ

، كالصائغ السعودية كغَتىم من دكؿ أخرل كمدراء اٞتامعات كرؤعاء األقساـ كمراكز البحث العلمي
ئة التدريس ( طبلب كأعضاء ىيَُِْ( رؤعاء األقساـ ِف اٞتامعات السعودية، كا٠تضَتم )َُِّ)

كاإلداريُت ِف اٞتامعات كالكليات األىلية كا٠ترباء ا١تختصُت ِف تسويق الربامج األكادٯتية، كالقحطاين 
قيادات البحث العلمي كأعضاء ىيئة التدريس كطلبة الدراعات العليا ِف التخصصات ( َُِْ)

 كأعضاء ىيئة التدريس ِف الطبلب ا١تنتظمُت كا٠تر٬تُت( Alanezi, 2015النظرية كالعلمية، كالعنزم )
من مدراء مكاتب ٕتارية لتسويق ( Ansari, et al., 2016)كآخركفأنصارم ك  اٞتامعات السعودية،

كنقل التقنية كأكادٯتيُت ِف مراكز االْتاث الزراعية ِف إيراف ا١توجودة ِف اٞتامعات اليت يعمل فيها 
 تدريس ِف جامعة ا١تلك خالد.، بينما ٣تتمع البحث اٟتارل أعضاء ىيئة الاألكادٯتيُت

( ِف أهنا اعتخدمت أعلوب Borlaug & Jacob,2013اختلف عن دراعة بورالج كجاكوب ) .ٔ
كآخركف أنصارم ( اليت اعتخدمت االعتبانة كا١تقابلة، ك َُِْا١تقابلة ِف ٚتع البياانت، كالقحطاين )

((Ansari, et al., 2016 خدـ االعتبانة فقط.اعتخدمت ا١تقابلة، بينما البحث اٟتارل اعت 
 كآخركفمسعودايف ( ِف أهنا اعتمدت أعلوب دلفام، ك َُِّاختلف عن دراعة ا٠تماش ) .ٕ

(Masudian, et al., 2013 كاليت اعتمدت ا١تنهج الوصفي التجرييب بينما البحث اٟتارل ا١تنهج الوصفي )
 فقط.

 من الدراسات السابقة: أوجو استفادة البحث احلايل .2
 ِف اٞتوانب التالية:٘تت االعتفادة 

 كتابة اإلطار النظرم كتصميم األداة. .ُ
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 االعتفادة من نتائج الدراعات السابقة. .ِ
 أوجو تفرد البحث احلايل عن الدراسات السابقة:. 9

تفرد البحث اٟتارل عن الدراعات السابقة ِف أنو تناكؿ تسويق البحوث العلمية اليت ٬تريها أعضاء ىيئة 
الد، من حيث )الواقع، كا١تعوقات، كاآلليات(. بدء من ٖتديد اٞتهات ا١تستفيدة التدريس ّتامعة ا١تلك خ

من البحوث كاحتياجاهتا كمشكبلهتا مث تنفيذىا، حيث تساىم ِف تطوير اٞتهات ا١تستفيدة كحل 
مشكبلهتا، كٖتقيق خدمة اجملتمع كاالعتفادة من البحوث العلمية بشكل فعاؿ، كذلك حسب ا١تزيج 

ية ا١تنتج، كالتسعَت، كالًتكيج، كالتوزيع(، من منظور اقتصاد ا١تعرفة كفق اآلليات )التنظيم) 4Psالتسويقي
األكؿ من حيث تناكلو تسويق البحوث العلمية من منظور  -حسب علم الباحثة-كالبشرية كالتقنية(. كيعترب 

 اقتصاد ا١تعرفة.
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 الفصل الرابع
 إجراءات البحث

 
 منهج البحث. 
 رلتمع البحث.   
 نة البحثعي. 

 البحث أداة. 

 تنفيذ البحث. 
 األساليب اإلحصائية. 
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 البحث إجراءات
يهدؼ ىذا الفصل إذل عرض اإلجراءات اليت مت اتباعها ِف تنفيذ البحث، كتشمل: ا١تنهج ا١تتبع، 

بناء األداة ك٣تتمع البحث الذم مت اختيار العينة منو، كعينة البحث اليت طبقت عليها األداة، كإجراءات 
 كصدقها كثباهتا، كاألعاليب اإلحصائية.

 منهج البحث:
تبٌت البحث اٟتارل ا١تنهج الوصفي ا١تسحي، كالذم يتم بواعطة اعتجواب أفراد اجملتمع أك عينة منهم، 
كيهدؼ إذل كصف الواقع، كمعرفة بعض اٟتقائق التفصيلية عنو، ٦تا ٯتكن من تقدمي كصف شامل 

(. كىو ا١تنهج ا١تناعب ١تعرفة كاقع تسويق البحوث ُٕٗ، ص. َُِِؼ، كتشخيص دقيق. )العسا
 العلمية ِف اٞتامعات السعودية من منظور اقتصاد ا١تعرفة دراعة تطبيقية ّتامعة ا١تلك خالد.

 رلتمع البحث:
تكوف ٣تتمع البحث من أعضاء ىيئة التدريس ّتامعة ا١تلك خالد ِف مدينة أهبا ك٤تافظة ٜتيس مشيط. 

( عضو ىيئة تدريس حسب إحصائيات جامعة ا١تلك خالد للعاـ اٞتامعي ُُّٗلغ عددىم )كالبا
(. كاٞتدكؿ التارل يبُت توزيع أفراد ٣تتمع البحث تبعا َُِٔق. )جامعة ا١تلك خالد، ُّْٕ/ُّْٔ
 كالتخصص:  النوع١تتغَتم 

 والتخصص النوع(: توزيع أفراد رلتمع الدراسة تبعا دلتغريي 28جدول )
 النسبة العدد الفئة ادلتغري

 التخصص

 %ٔ.ُٓ ُٖٕ نظرم

 %ْ.ْٖ ّٕٔ علمي

 %ََُ ُُّٗ اجملموع

 النوع

 %ِ.ّٕ َُُٖ ذكور

 %ٖ.ِٔ ّّٕ إانث

 %ََُ ُُّٗ اجملموع

 عينة البحث:
مت ٖتديد أعداد عينة البحث ا١تطلوبة بتطبيق معادلة ىَتبرت أركن، كىي من الصيغ األكثر اعتخداما ِف 

 (َٗ، ص. َُِْراعات العليا، كٗتص نسبة اجملتمع، كتتغَت بتغَت حجم اجملتمع. )بشماين، ْتوث الد
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 (: معادلة ىريبرت أركن ادلستخدمة حلساب حجم العينة22جدول )
 ُُّٗ Nحجم اجملتمع 

 َِْ.َُّ حجم العينة

0.025510204 1.96 َ.َٓ 
0.000650771 َ.َٓ ----- 

 معادلة ىَتبرت أكن
  

 T ٔٗ.ُكتساكم    ٓٗ.َا١تعيارية ا١تقابلة ١تستول الداللة  الدرجة
 SE َٓ.َنسبة ا٠تطأ  كتساكم 

 P ٓ.َنسبة توفر ا٠تاصية كاايدة = 

 (َٗ، ص.َُِْا١تصدر: )بشماين، 
( عضوا من أعضاء ىيئة التدريس ِف ٥تتلف كليات جامعة ا١تلك َُّكقد مت ٖتديد عينة الدراعة بػ )

كقد ٘تكنت الباحثة بعد تطبيق  العشوائية، الطبقية ا ك٤تافظة ٜتيس مشيط بطريقة العينةخالد ِف مدينة أهب
%(، كنسبة فاقد ْٗ( اعتبانة بنسبة اعًتداد بلغت )ِٖٕاألداة على ٚتيع أفراد العينة من اعًتداد )

(ٔ.)% 
 وصف العينة:

ىيئة تدريس، كتبُت اٞتداكؿ  ( عضوِٖٕتكونت العينة النهائية بعد اعتبعاد الفاقد كغَت الصاحل من )
 ، كالدرجة العلمية:تخصص، كالالنوعكاألشكاؿ التالية توزيعهم حسب 

 :النوع(: توزيع أفراد عينة البحث حسب 29جدول )
 النسبة ادلئوية العدد الفئات ادلتغريات

 النوع

 %ٓ.ٔٔ ُٖٓ ذكر

 %ٓ.ّّ ّٗ أنثى

  %ََُ ِٖٕ اجملموع

 
 النوعلوصف عينة أعضاء ىيئة التدريس يف ضوء متغري  ( : النسبة ادلئوية5شكل )

 NpptSE

pP
n






)1()(

)1(
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( عضػو ىيئػة تػدريس، ِٖٕيتضح من اٞتدكؿ السابق كالشكل البياين إذل أف عدد أفراد عينة البحػث بلػغ )
 %(، أم أف الذكور أعلى من اإلانث.ٓ.ّّ( أنثى بنسبة )ّٗ%(، ك)ٓ.ٔٔ( ذكر بنسبة )ُٖٓمنهم)

 ث حسب التخصص(: توزيع أفراد عينة البح24جدول )
 النسبة ادلئوية العدد الفئات ادلتغريات

 التخصص

 %ٓ.ٓٔ ُِٖ نظرم

 %ٓ.ّْ ٔٗ علمي

 %ََُ ِٖٕ اجملموع
 

 
 ( : النسبة ادلئوية لوصف عينة أعضاء ىيئة التدريس يف ضوء متغري التخصص.6) شكل

%(، ٓ.ٓٔظرم )( عضوا من التخصص النُِٖيتضح من اٞتدكؿ السابق كالشكل البياين إذل أف )
 %(، أم أف التخصص النظرم أعلى من العلمي.ٓ.ّْ( من التخصص العلمي بنسبة )ٔٗك)

 (: توزيع أفراد عينة البحث حسب الرتبة العلمية:25جدول )
 النسبة ادلئوية العدد الفئات ادلتغريات

 الرتبة العلمية

 %ٖ.ٓٔ ُّٖ أعتاذ مساعد

 %ُ.َِ ٔٓ أعتاذ مشارؾ

 %ُ.ُْ ّٗ أعتاذ

 %ََُ ِٖٕ اجملموع
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 ( : النسبة ادلئوية لوصف عينة أعضاء ىيئة التدريس يف ضوء متغري الرتبة العلمية7شكل )

( عضوا ٭تمل درجة أعتاذ مساعد بنسبة ُّٖيشَت اٞتدكؿ السابق كالشكل البياين إذل أف )
%(، أم أف ُ.ُْبدرجة أعتاذ كبنسبة ) (ّٗ%(، ك)ُ.َِ( أعتاذ مشارؾ بنسبة )ٔٓ%(، ك)ٖ.ٓٔ)

 أعتاذ مساعد أعلى، يليو أعتاذ مشارؾ، مث أعتاذ.
 أداة البحث:

اعتخدـ البحث أداة كاحدة كىي االعتبانة، ابالعتماد على اإلطار النظرم كالدراعات السابقة، 
  كمتابعة ا١تشرؼ العلمي،  كاشتملت االعتبانة على قسمُت:

 كالرتبة العلمية(. ، كالتخصص،النوعا١تعلومات األكلية كىي: ) األكؿ:
 اثنيا: تناكؿ الفقرات ا١تتعلقة ٔتحاكر تسويق البحوث العلمية من منظور اقتصاد ا١تعرفة.

كمت تدريج األداة تدر٬تا ٜتاعيا )موافق بشدة، موافق، ٤تايد، غَت موافق، غَت موافق بشدة( . مث عرضها 
( ِ( فقرة )ملحقٔٓهتا النهائية من )على ٣تموعة من اكمُت إلبداء رأيهم، كقد تكونت األداة بصور 

 موزعة على ٤تاكر االعتبانة كتشمل:
 ( فقرة. ُْاور األكؿ: كاقع تسويق البحوث العلمية ّتامعة ا١تلك خالد كلو )

 ( فقرة.ُٕاور الثاين: معوقات تسويق البحوث العلمية ّتامعة ا١تلك خالد كلو )
( فقرة ِٓية ّتامعة ا١تلك خالد من منظور اقتصاد ا١تعرفة كلو )اور الثالث: آليات تسويق البحوث العلم

( فقرات، كآليات تقنية َُ( فقرات، كآليات بشرية كلو )ٖكيشمل ثبلثة أبعاد ىي: آليات تنظيمية كلو )
 ( فقرات.ٕكلو )

  مت ٖتديد قيم ا١تتوعطات اٟتسابية العتجاابت أفراد العينة حسب الطريقة التالية:ك 

 أقل درجة/ عدد فئات االعتجابة.                –= أعلى درجة  بةاالعتجامدل 

                   =ٓ - ُ /ٓ    =ْ/ٓ  =َ.َٖ   

 ( ُإذا كاف ا١تتوعط اٟتسايب للفقرة من)- ( تكوف بدرجة غَت موافق بشدة.ُ،َٖأقل من ) 

 ( َٖإذا كاف ا١تتوعط اٟتسايب للفقرة من.ُ)– ( تكوف بدرجة غَٔ.ِأقل من ).َت موافق 
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 ( ِإذا كاف ا١تتوعط اٟتسايب للفقرة من.َٔ)– ( تكوف بدرجة ٤تايد.َْ.ّأقل من ) 
 ( ّإذا كاف ا١تتوعط اٟتسايب للفقرة من.َْ)– ( تكوف بدرجة موافق.َِ.ْأقل من ) 
 ( ْإذا كاف ا١تتوعط اٟتسايب للفقرة من.َِ )- (ٓ.ََ .تكوف بدرجة موافق بشدة ) 

 صدق أداة البحث:
 د من صدؽ األداة من خبلؿ :مت التأك

 :أوال: الصدق الظاىري لألداة )صدق اكمني(
كذلك من خبلؿ عرضها على ٣تموعة من اكمُت من ذكم االختصاص من جامعة ا١تلك خالد 

( كذلك إلبداء آرائهم حوؿ فقرات األداة، كمدل ُ( ٤تكما )ملحقُُكاٞتامعات السعودية كعددىم )
كضعت فيها، كقد مت األخذ ٔتبلحظات اكمُت من حيث اٟتذؼ، كاإلضافة انتمائها للمحاكر اليت 

 ( فقرة موزعة على ثبلثة ٤تاكر.ٔٓفأصبحت األداة مكونة من )
 اثنيا: البناء الداخلي:

للتأكد من صدؽ البناء الداخلي للفقرات مع ااكر اليت ٘تثلها، مت حساب معامل ارتباط بَتعوف بُت  
 م تنتمي إليو الفقرة، كما ِف اٞتدكؿ التارل: كل فقرة كاور الذ

 (: معامل ارتباط بريسون بني فقرات أداة البحث والدرجة الكلية لكل زلور تنتمي إليو الفقرة26جدول )
واقع تسويق البحوث 

 العلمية

معوقات تسويق البحوث 
 العلمية

 آليات تسويق البحوث العلمية

 معامل االرتباط الرقم معامل االرتباط الرقم رتباطمعامل اال الرقم معامل االرتباط الرقم

ُ َ.ُٔٓ ** ُٓ َ.َّٔ** ِّ َ.ْٗٔ** ْٗ َ.َْٖ** 

ِ **َ.ِٖٔ ُٔ َ.ْٖٓ** ّّ َ.ُٓٓ** َٓ **َ.ّٕٔ 

ّ **َ.ُٖٔ ُٕ **َ.ْْٓ ّْ َ.ُٓٗ** ُٓ َ.ّٖٔ** 

ْ **َ.ّْٕ ُٖ **َ.ٕٖٓ ّٓ َ.ِٖٔ** ِٓ َ.ّٕٖ ** 

ٓ **َ.ّٓٗ ُٗ َ.ُْٔ** ّٔ َ.ٕٗٓ** ّٓ َ.ِٓٔ** 

ٔ **َ.ُٓٔ َِ **َ.ٕٖٔ ّٕ َ.ّٕٓ** ْٓ **َ.َٔٗ 

ٕ َ.ٕٖٓ ** ُِ َ.ِّٔ** ّٖ َ.ٕٖٕ** ٓٓ َ.ُٕٔ** 

ٖ َ.ٕٖٔ** ِِ َ.َّٗ** ّٗ َ.ِٓٓ ** ٓٔ َ.ْٖٔ** 

ٗ َ.ُّٓ ** ِّ َ.ِٔٓ** َْ **َ.ِْٓ  

َُ َ.ٖٔٗ** ِْ َ.ْْٗ** ُْ َ.َِٕ** 

ُُ **َ.َْْ ِٓ َ.ُّٔ** ِْ َ.ِّٖ ** 
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ُِ **َ.ِٓٗ ِٔ َ.ُٖٓ** ّْ **َ.ِْٕ 

ُّ َ.ُٔٔ ** ِٕ َ.ُِٓ** ْْ َ.ِٓٓ** 

ُْ َ.ٕٓٔ** ِٖ **َ.ّْٓ ْٓ َ.ٕٕٓ 
** 

 ِٗ َ.ُْٗ** ْٔ َ.ُٕٔ** 

َّ َ.ٖٔٓ** ْٕ َ.ّٕٔ** 

ُّ َ.ّْٕ** ْٖ َ.َٕٗ** 

 ( .َُ.َ** داؿ إحصائيا عند مستول الداللة )
فقرات اليت ترتبط ٔتحاكر أداة البحث كالدرجة الكلية لكل ٤تور يتبُت من اٞتدكؿ السابق أف ٚتيع ال
(، كقد تراكحت معامبلت االرتباط بُت الفقرات كالدرجة َُ.َدالة إحصائيا عند مستول الداللة )

(، ِف حُت تراكحت ور َْْ.َ -ِٖٔ.َالكلية للمحور األكؿ كاقع تسويق البحوث العلمية بُت )
( ، كور آليات تسويق البحوث العلمية بُت ُِٓ.َ- ٖٕٔ.َمية بُت )معوقات تسويق البحوث العل

(َ.َْٖ- َ.ْٗٔ.) 
 اثلثا: صدق االتساق الداخلي اور أداة البحث مع الدرجة الكلية:  

للتأكد من صدؽ االتساؽ الداخلي للمحاكر، حيث مت حساب معامل االرتباط بُت درجات كل ٤تور 
 ِف اٞتدكؿ التارل: مع الدرجة الكلية للمحور، كما

 (: معامالت ارتباط بريسون بني درجة رلاالت األداة والدرجة الكلية لألداة27جدول )

 اور
 واقع تسويق

 البحوث العلمية

معوقات تسويق 
 البحوث العلمية

آليات تسويق 
 البحوث العلمية

 - - - كاقع تسويق البحوث العلمية

 - - ُِٕ.َ** معوقات تسويق البحوث العلمية

 - **َْٖ.َ **ُٔٔ.َ آليات تسويق البحوث العلمية

 **َّٕ.َ **ُِٔ.َ **ِّٔ.َ الكلي

 ( .َُ.َ** داؿ إحصائيا عند مستول الداللة )
يظهػػػر مػػػن اٞتػػػدكؿ السػػػابق أف ٚتيػػػع قػػػيم معػػػامبلت االرتبػػػاط ػػػاكر أداة البحػػػث ابلدرجػػػة الكليػػػة لػػػؤلداة  

كقػد تراكحػت معػامبلت االرتبػاط للدرجػة الكليػة لػؤلداة  (،َُ.َكانت ٚتيعها دالة إحصائيا عند مسػتول )
 (، كٚتيعها قيم دالة كموجبة.َُ.َ(، كىي قيم دالة عند مستول الداللة )ِّٔ.َ- َّٕ.َبُت )

 ثبات أداة البحث:
 لك:ذمت التحقق من ثبات االعتبانة ابعتخداـ معامل ثبات ألفا كركنباخ، كاٞتدكؿ التارل يوضح 
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 ت ثبات أداة البحث( : معامال28جدول )

 ااور الرقم
عدد 
 الفقرات

 معامل ثبات الفا كرونباخ

 ٖٓٔ.َ ُْ كاقع تسويق البحوث العلمية ُ

 ّّٖ.َ ُٕ معوقات تسويق البحوث العلمية ِ

 ْٔٗ.َ ِٓ آليات تسويق البحوث العلمية ّ

 ْٖٔ.َ ٔٓ الكلي

( حيث َُ.َحصائيا عند مستول الداللة )تشَت النتائج ِف اٞتدكؿ أعبله إذل أف ٚتيع القيم دالة إ
(، كىي قيمة أعلى من اٟتد ا١تقبوؿ ١تعامل الثبات ْٖٔ.َبلغ معامل الثبات الكلي بطريقة ألفا كركنباخ )

 (، كىي قيم مقبولة إلجراء البحث .َٔ.َابلدراعات ا١تسحية كىو )
 :تنفيذ البحث

 :التارل البحث تنفيذ خطوات تضمنت
 .السابقة كالدراعات البحوث كمراجعة العلمية ا١تادة ٚتع .ُ
 .السابقة كالدراعات النظرم اإلطار ضوء ِف( كرقيا/  إلكًتكنيا) االعتبانة إعداد .ِ

 تسهيل بطلب العلمي كالبحث العليا للدراعات اٞتامعة لوكيل موجو الكلية عميد ععادة من خطاب .ّ
 .األداة معو مرفق الباحثة، مهمة

 .ثالبح عينة على االعتبانة توزيع .ْ

 ككضع النتائج كاعتخبلص كمناقشتها البحث نتائج عرض مث إحصائيا، كٖتليلها االعتباانت ٕتميع .ٓ
 .كا١تقًتحات التوصيات

 :اإلحصائية األساليب
 االجتماعية للعلـو اإلحصائية اٟتزمة خبلؿ من اإلحصائية األعاليب من ٣تموعة اعتخداـ مت

(Package for Social Science" ) SPSS"التارل النحو على ا١تيدانية الدراعة بياانت ليلٖت بغرض: 
 ا١تتوعطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لئلجابة على السؤاؿ األكؿ كالثاين كالثالث. .ُ
للكشف عن داللة الفركؽ اإلحصائية بُت ا١تتوعطات لعينتُت مستقلتُت العتجاابت أفراد عينة  .ِ

 (:النوعالدراعة تبعا لػمتغَتات )التخصص، ك 

 اعتخداـ اختبار )ت(مت  (Independent sample) “t .test” .لئلجابة عن السؤاؿ الرابع 

 ( ٖتليل التباين األحادم (One Way Anova.لئلجابة على السؤاؿ الرابع تبعا ١تتغَت الرتبة العلمية 

 ( اختبار شيفيوScheffe.للمقارانت البعدية ) 



98 

 الفصل اخلامس
 انتائج البحث ومناقشتها وتفسريى

 
 .عرض نتائج البحث 

 .مناقشة نتائج البحث وتفسريىا 
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 وتفسريىا ومناقشتها البحث نتائج
يتضمن ىذا الفصل عرضا للنتائج اليت توصل إليها البحث بعد تطبيق األداة، كقد مت عرضها كفقا 

 لتسلسل أعئلتو، على النحو التارل:
ق البحوث العلمية جبامعة ادللك خالد من النتائج ادلتعلقة ابلسؤال األول والذي نصو: ما واقع تسوي

 وجهة نظر أفراد عينة البحث؟
كلئلجابة عن ىذا السؤاؿ مت حساب ا١تتوعطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لكل فقرة من فقرات 

 (:اور كالدرجة الكلية للمحور كما ِف اٞتدكؿ التارل )مرتبة تنازليا حسب متوعطاهتا اٟتسابية
 ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية للمحور األول: (: 29جدول )

 واقع تسويق البحوث العلمية

 الفقرات الرقم
ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

 درجة ادلوافقة الًتتيب

تسػػػهم البلئحػػػة ا١توحػػػدة للبحػػػث العلمػػػي ِف اٞتامعػػػات  ُْ
السػػػػػعودية ِف إحػػػػػداث التحػػػػػوؿ ٨تػػػػػو االقتصػػػػػاد ا١تعػػػػػرِف 

 للجامعة.

 ٤تايد ُ ٕٗ.َ ُٗ.ِ

تسػػػهم ٥ترجػػػات اٞتامعػػػة مػػػن البحػػػوث العلميػػػة ِف حػػػل  ُّ
 مشكبلت اجملتمع.

 ٤تايد ِ َْ.ُ َٗ.ِ

هتػػػتم اٞتامعػػػة ابلتغطيػػػة اإلخباريػػػة عػػػن خػػػدماهتا البحثيػػػة  ٓ
عرب قنوات اإلعبلـ ا١تختلفػة) إذاعػة، كقنػوات تلفزيونيػة، 

 كتويًت، كفيسبوؾ، كيوتيوب، .....(

 يد٤تا ّ ٓٗ.َ ٕٖ.ِ

يعمل معهػد البحػوث كالدراعػات االعتشػارية ِف اٞتامعػة   ُُ
 كحلقة كصل بُت اٞتامعة كمؤعسات اجملتمع ا١تختلفة.

 ٤تايد ْ ُّ.ُ ْٖ.ِ

تعقػػػد اٞتامعػػػة اتفاقػػػات تعاكنيػػػة مػػػع مؤعسػػػات اجملتمػػػع  ٔ
)القطػػاع ا٠تػػاص، كالقطػػاع اٟتكػػومي( ِف ٣تػػاؿ  ا١تختلفػػة

 خدمات البحوث العلمية.

 ايد٤ت ٓ َِ.ُ ّٕ.ِ

تشجع اٞتامعة أعضاء ىيئة التػدريس علػى إنتػاج ْتػوث  َُ
 تطبيقية مبتكرة تتناعب مع احتياجات عوؽ العمل.

 ٤تايد ٔ َٕ.ُ ّٔ.ِ

تشػػػارؾ اٞتامعػػػة بفػػػرؽ ْتثيػػػة ِف معػػػارض التعلػػػيم لعػػػرض  ْ
 خدمات البحوث العلمية.

 ٤تايد ٕ َٔ.ُ ِٔ.ِ
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 الفقرات الرقم
ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

 درجة ادلوافقة الًتتيب

ريس تػػوفر اٞتامعػػة معامػػل كٕتهيػػزات ألعضػػاء ىيئػػة التػػد ٕ
 لتطوير ابتكاراهتم البحثية القابلة للتسويق.

 غَت موافق ٖ ٔٗ.َ ّٓ.ِ

يوجػػػد اىتمػػػاـ مػػػن قبػػػل قيػػػادات اٞتامعػػػة أب٫تيػػػة تسػػػويق  ُ
 البحوث العلمية

 غَت موافق ٗ َٔ.ُ ّٖ.ِ

تعمل اٞتامعة خطػط لتسػويق البحػوث العلميػة ١تختلػف  ِ
 ا١تستفيدين.

 غَت موافق َُ ٕٔ.َ ُّ.ِ

بدراعػػػػػات مسػػػػػحية متخصصػػػػػة حػػػػػوؿ) تقػػػػػـو اٞتامعػػػػػة  ّ
العمػػػػػػبلء، كا١تنافسػػػػػػُت، القنػػػػػػوات..( لتسػػػػػػويق البحػػػػػػوث 

 العلمية.

 غَت موافق ُُ َٖ.َ ِٖ.ِ

تسػػتطلع اٞتامعػػة رأم اٞتهػػات ا١تسػػتفيدة فيمػػا يقػػدـ ٢تػػا  ُِ
 من خدمات ْتثية.

 غَت موافق ُِ ُٗ.َ ِِ.ِ

يوجػػػد ٥تصصػػػات ماليػػػة كافيػػػة لػػػدعم تسػػػويق البحػػػػوث  ٖ
 العلمية.

 غَت موافق ُّ ٕٗ.َ ََ.ِ

يوجػػػد دعػػػم مػػػن اٞتامعػػػة ألعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس علػػػى  ٗ
 نشر أْتاثهم ِف اجملبلت العلمية العا١تية.

 غَت موافق ُْ ٖٓ.َ ٖٓ.ُ

 غري موافق - 8.59 2.58 الدرجة الكلية للمحور

 إمجايل استجاابت أفراد عينة البحث حول اور األول:
عط الكلي ور كاقع تسويق البحوث العلمية جاء ٔتتوعط حسايب يتضح من اٞتدكؿ السابق: أف ا١تتو 

 ت( فقرات جاءٕ. كما يبلحظ أف )غَت موافق موافقة(، كبدرجة ٗٓ.َ(، كا٨تراؼ معيارم )ُٓ.ِ)بلغ 
بدرجة  ت( فقرات جاءٕ(، كأف )ِٔ.ِ -ُٗ.ِحيث تراكحت متوعطاهتا اٟتسابية بُت ) ٤تايدبدرجة 

(. كما يبلحظ أف اال٨ترافات ا١تعيارية ٖٓ.ُ -ّٓ.ِعطاهتا اٟتسابية بُت )، حيث تراكحت متو غَت موافق
ٞتميع الفقرات جاءت أقل من كاحد صحيح كىذا يشَت إذل انسجاـ كتناغم اعتجاابت أفراد عينة البحث 

 كعدـ تباينها. 
مية، ابلتارل كقد تشَت ىذه النتيجة إذل قصور اٞتامعػة ِف القيػاـ بتسويق ْتوثها كجعلها ِف خدمة التن

ضعف ِف الشراكة اجملتمعية بُت اٞتامعة كمؤعسات اجملتمع ا١تختلفة، حيث يعد تسويق البحوث العلمية 
شكبل من أشكاؿ الشراكة اجملتمعية، على الرغم من جهود اٞتامعة ِف ذلك. كقد يعود السبب إذل قصور 
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تفعيل اإلنتاج البحثي ألعضاء ىيئة ِف االتصاؿ كالتنسيق بُت اٞتامعة كاٞتهات ا١تستفيدة، كقصور ِف 
 التدريس، كتوفَت معلومات ٢تم حوؿ كيفية تسويقها. 

 استجاابت أفراد عينة البحث حول فقرات اور األول:
( كاليت نصت على" تسهم البلئحة ا١توحدة للبحث العلمي ِف ُْجاء ِف ا١ترتبة األكذل الفقرة ) .ُ

( ُٗ.ِالقتصاد ا١تعرِف للجامعة" ٔتتوعط حسايب بلغ )اٞتامعات السعودية ِف إحداث التحوؿ ٨تو ا
، كىذا قد يشَت إذل أنو على الرغم من صدكر البلئحة ٤تايد (، كبدرجةٕٗ.َكا٨تراؼ معيارم بلغ )

ا١توحدة للبحث العلمي ِف اٞتامعات السعودية كاليت هتدؼ إذل إثراء العلم كا١تعرفة ِف ٚتيع اجملاالت، كتقدمي 
ية، كتطوير اٟتلوؿ العلمية كالعملية للمشكبلت اليت تواجو اجملتمع من خبلؿ األْتاث االعتشارات العلم

كالدراعات اليت تطلب إعدادىا جهات حكومية أك خاصة، كربط البحث العلمي أبىداؼ اٞتامعة كخطط 
لتحوؿ من التنمية، كالبعد عن االزدكاجية كالتكرار، كذلك إثراء ا١تعرفة كنقل كتوطُت التقنية اٟتديثة، كا

اقتصاد النفط إذل اقتصاد ا١تعرفة. إال أف ٥ترجات البحث العلمي ما تزاؿ تقليدية، كال ترتبط ْتاجات 
(. كاتفقت ىذه النتيجة مع دراعة القحطاين ّ، ص. ُٗٗٗاجملتمع كمشكبلهتا. )٣تلس التعليم العارل، 

وحدة للبحث العلمي ِف ( ِف عدـ موافقة قيادات البحث العلمي على مسا٫تة البلئحة ا١تَُِْ)
 اٞتامعات السعودية ِف التحوؿ ٨تو االقتصاد ا١تعرِف. 

( كاليت نصت على" تسهم ٥ترجات اٞتامعة من البحوث العلمية ِف ُّجاء ِف ا١ترتبة الثانية الفقرة ) .ِ
. كقد ٤تايد(، كبدرجة َْ.ُ( كا٨تراؼ معيارم بلغ )َٗ.ِحل مشكبلت اجملتمع." ٔتتوعط حسايب بلغ )

ل ذلك إذل غياب عياعة عامة للبحث العلمي ابٞتامعة، ككضع خطة للبحوث العلمية ِف ضوء يعز 
ا١تشكبلت اليت ترد من قطاعات كمؤعسات اإلنتاج ٔتا يدعم العبلقة بُت البحث العلمي كتلك القطاعات 

رجات البحوث كا١تؤعسات. كقد يعود السبب إذل قصور ِف ابتكار اآللية ا١تناعبة كالفاعلة لبلعتفادة من ٥ت
العلمية للجهات ا١تستفيدة، بل كتوجيو البحوث من البداية ٠تدمتها كحل مشكبلهتا. كاتفقت ىذه النتيجة 

( ِف أف ضعف االتصاؿ كالتعاكف اإللكًتكين بُت األعضاء يضعف تفعيل َُُِمع دراعة كعكي )
د بياانت توضح اإلعهامات توافر قواع نقصالبحوث العلمية كمسا٫تتها ِف حل مشكبلت اجملتمع، كذلك 

البحثية ألعضاء ىيئة التدريس، ٦تا ٯتكن القطاعات األخرل ِف اجملتمع من االعتفادة من النتائج ا١تتوصلة 
 إليها.

( كاليت نصت على" يوجد ٥تصصات مالية كافية لدعم تسويق ٖجاء ِف ا١ترتبة قبل األخَتة الفقرة ) .ّ
كىذه  .غَت موافق(، كبدرجة ٕٗ.َ( كا٨تراؼ معيارم بلغ )ََ.ِالبحوث العلمية." ٔتتوعط حسايب بلغ )

النتيجة قد تشَت إذل أف التمويل لدعم البحث العلمي كتسويقو ِف اٞتامعة كمراكز البحوث عواء من ميزانية 
الدكلة، أك من القطاع ا٠تاص أك من أية مصادر أخرل، دل ٕتد حىت اآلف االعتجابة الكافية ِف كقت يصبح 

ألمواؿ لدعم أنشطة البحوث العلمية كالتطوير مسؤكلية ٚتاعية، ك٣تتمعية على حد عواء، كال يوجد فيو توفَت ا
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تعاكف كبَت بُت مؤعسات اإلنتاج كمؤعسات التعليم العػارل، كٓتاصػة ما يتعلق ابلبحوث األعاعية كالتطبيقية. 
١تباشر لتسويق األْتاث ( ِف أف التمويل اBorlaug & Jacob,2013كاتفقت ىذه النتيجة مع دراعة )

 األكادٯتية ِف ٜتس جامعات عويدية كاف منخفضا.

( كاليت نصت على" يوجد دعم من اٞتامعة ألعضاء ىيئة التدريس على ٗجاء ِف ا١ترتبة األخَتة الفقرة ) .ْ
(، ٖٓ.َ( كا٨تراؼ معيارم بلغ )ٖٓ.ُنشر أْتاثهم ِف اجملبلت العلمية العا١تية" ٔتتوعط حسايب بلغ )

. كىذا قد يشَت إذل أف عملية نشر البحوث العلمية ألعضاء ىيئة التدريس ِف اجملبلت غَت موافقة كبدرج
العلمية العا١تية اكمة تتم ّتهد ذايت من قبل أعضاء ىيئة التدريس، كأف مسا٫تة اٞتامعة ِف ذلك ٤تدكدة. 

١تية من الًتكيج إلمكاانهتم كقدراهتم كتعد عملية النشر لئلنتاج البحثي ألعضاء ىيئة التدريس ِف اجملبلت العا
(، ِف حصوؿ الفقرة: تشجع اٞتامعة َُِْالبحثية. كاختلفت ىذه النتيجة مع دراعة القحطاين )

 منسوبيها على نشر أْتاثهم ِف اجملبلت العلمية ذات السمعة العالية على درجة تقدير متوعطة.
وقات اليت تواجو تسويق البحوث العلمية جبامعة النتائج ادلتعلقة ابلسؤال الثاين والذي نصو: ما ادلع

 ادللك خالد من وجهة نظر أفراد عينة البحث؟
لئلجابة عن ىذا السؤاؿ مت حساب ا١تتوعطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية كالوزف النسيب لكل فقرة 

 من فقرات اور كالدرجة الكلية للمحور كما ِف اٞتدكؿ التارل:
 طات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية للمحور الثاين: (: ادلتوس98جدول )

 معوقات تسويق البحوث العلمية

 الفقرات الرقم
ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

 الًتتيب
درجة 
 ادلوافقة

 موافق بشدة ُ ٗٔ.َ ّٕ.ْ كثرة األعباء اإلدارية اليت يقـو هبا أعضاء ىيئة التدريس. ِٖ

 موافق بشدة ِ ْٕ.َ ِٕ.ْ ا١تخصصة للبحوث العلمية. قلة ا١تخصصات ا١تالية ِّ

 ضػػػػػػػػػعف دكر الػػػػػػػػػربامج البحثيػػػػػػػػػة ِف اٞتامعػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػربامج َِ
)االبتكار كنقػل التقنيػة، كرايدة األعمػاؿ، كاٟتاضػنات( 
ِف ٖتويػػػل ابتكػػػػارات البػػػػاحثُت إذل كاقػػػػع تطبيقػػػػي قابػػػػل 

 للتسويق.

 موافق بشدة ّ ٖٓ.َ ُِ.ْ

ات منشػػورة تػػربز خػػربات افتقػػار اٞتامعػػة لقاعػػدة معلومػػ ِِ
 ابحثيها من أعضاء ىيئة التدريس كٗتصصاهتم.

 موافق ْ ٖٕ.َ ُٔ.ْ

افتقػػػػػػار اٞتامعػػػػػػة ألعػػػػػػاليب)الًتكيج( الفعالػػػػػػة كاٞتذابػػػػػػة  ُِ
 للتعاقدات البحثية مع ا١تستثمرين.

 موافق ٓ َٕ.َ ُْ.ْ
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 الفقرات الرقم
ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

 الًتتيب
درجة 
 ادلوافقة

ا٩تفاض مسػتول قناعػة بعػض القيػادات اٞتامعيػة حػوؿ  ِٗ
ح مػػػػػػػن البحػػػػػػػوث العلميػػػػػػػة إمكانيػػػػػػػة االعػػػػػػػتثمار كالػػػػػػػرب

 للجامعة.

 موافق ٔ ٕٓ.َ ُُ.ْ

قلػػػػػة ا١تعلومػػػػػات الػػػػػيت توفرىػػػػػا اٞتامعػػػػػة عػػػػػن مؤعسػػػػػات  ُٖ
 اجملتمع الراغبة ِف االعتفادة من البحوث العلمية.

 موافق ٕ ٖٔ.َ َُ.ْ

ضػػػػػػعف مسػػػػػػتول اإلرشػػػػػػادات الػػػػػػيت تقػػػػػػدمها اٞتامعػػػػػػة  ُٕ
للبػػػػاحثُت حػػػػوؿ كيفيػػػػة إجػػػػراء التعاقػػػػدات البحثيػػػػة مػػػػع 

 ت اجملتمع ا١تختلفة.مؤعسا

 موافق ٕ ِٔ.َ َُ.ْ

ضػػػعف ثقػػػػة مؤعسػػػػات اجملتمػػػػع ّتػػػػدكل تطبيػػػػق نتػػػػائج  ُٗ
 البحوث العلمية ِف حل مشكبلهتا.

 موافق ٗ ٖٕ.َ ََ.ْ

قصػػور السياعػػات ا١تنظمػػة للشػػراكة البحثيػػة بػػُت اٞتامعػػة  ُٓ
 .)قطاع خاص، قطاع حكومي( كمؤعسات اجملتمع

 موافق ٗ ٖٓ.َ ََ.ْ

لقػػػػػرارات كاألنظمػػػػػة كاللػػػػػوائح ا١تتعلقػػػػػة بتفعيػػػػػل مركزيػػػػػة ا ُٔ
 الشراكة بُت اٞتامعات كمؤعسات اجملتمع ا١تختلفة.

 موافق ُُ ٖٔ.َ ْٗ.ّ

 موافق ُِ ٓٗ.َ ّٗ.ّ ارتفاع تكاليف البحوث العلمية. ِْ

قلة اىتماـ اٞتهات ا١تستفيدة إبنشػاء كحػدات للبحػث  ُّ
 كالتطوير لديها.

 موافق ُّ َٖ.َ ُٗ.ّ

ِف نظػػػػاـ اٟتػػػػوافز كا١تكافػػػػآت ا١تقدمػػػػة للبػػػػاحثُت قصػػػػور  ِٕ
 ا١تميزين.

 موافق ُْ ٔٗ.َ ٕٖ.ّ

اىتماـ اٞتهات ا١تستفيدة ابلبحوث القصَتة بديبل عػن  َّ
 البحوث الطويلة كاليت ينتج عنها براءة اخًتاع.

 موافق ُٓ ْٖ.َ ُٖ.ّ

 وافقم ُٔ ّٗ.َ ْٔ.ّ طوؿ الفًتة الزمنية اليت تستغرقها البحوث العلمية. ِٓ

 موافق ُٕ ٖٗ.َ َٔ.ّ )التسعَت(. صعوبة تقدير قيمة نتائج البحوث العلمية ِٔ

 موافق - 8.42 4.88 الدرجة الكلية للمحور
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 إمجايل استجاابت أفراد عينة البحث حول اور الثاين:
 يبلحظ من اٞتدكؿ السابق أف ا١تتوعط الكلي ور معوقات تسويق البحوث العلمية جاء ٔتتوعط

( فقرات ّ. كما يبلحظ أف )موافقة موافق(، كبدرجة ِْ.َ( كا٨تراؼ معيارم )ََ.ْحسايب بلغ )
( فقرة ُْ(، كأف )ُِ.ْ -ّٕ.ْ، حيث تراكحت متوعطاهتا اٟتسابية بُت )موافق بشدةبدرجة  تجاء
(. كما يبلحظ أف َٔ.ّ -ُٔ.ْ، حيث تراكحت متوعطاهتا اٟتسابية بُت )موافقبدرجة  تجاء

فات ا١تعيارية ٞتميع الفقرات جاءت أقل من كاحد صحيح كىذا يشَت إذل انسجاـ كتناغم اعتجاابت اال٨ترا
 أفراد عينة الدراعة كعدـ تباينها. 

كقد تكوف ىذه النتيجة مؤشر على تدين ٥ترجات البحث العلمي، كقصورىا عن تلبية احتياجات عوؽ 
ن أجل الًتقية العلمية إذل الرتب ا١تختلفة ِف السلم العمل كخطط التنمية، إضافة إذل أف كثَت من البحوث م

األكادٯتي اٞتامعي، كالبعض منها انتج عن برامج كٗتصصات جامعية دل تعد تشكل أكلوية ٟتاجات 
اجملتمع، كغَت ملبية ١تتطلبات عوؽ العمل، ٦تا ٬تعل ٥ترجاهتا قليلة اٞتدكل. كاتفقت ىذه النتيجة مع دراعة 

بحوث العلمية ألعضاء ىيئة التدريس تعتمد على الفردية. حيث يعتمد نظاـ ( ِف أف الَُُِكعكي )
الًتقيات على ٖتديد نقاط أكرب للبحوث الفردية، كابلتارل انتشار االعتماد عليها أكثر من البحوث 

 اٞتماعية كاليت ٢تا آاثر ِف تبادؿ ا٠تربات، ٦تا يعيق االعتفادة من البحوث العلمية كتفعيل نتائجها.
 جاابت أفراد عينة البحث حول فقرات اور الثاين:است
( كاليت نصت على" كثرة األعباء اإلدارية اليت يقـو هبا أعضاء ىيئة ِٖجاء ِف ا١ترتبة األكذل الفقرة ) .ُ

. كمن موافق بشدة(، كبدرجة ٗٔ.َ( كا٨تراؼ معيارم بلغ )ّٕ.ْالتدريس"، ٔتتوعط حسايب بلغ )
دة العبء على أعضاء ىيئة التدريس، إما للنقص اٟتاصل ِف بعض ا١تمكن أف يشَت ذلك إذل أف زاي

التخصصات، أك لرغبة البعض ِف اٟتصوؿ على دخل إضاِف من خبلؿ الساعات اإلضافية على النصاب 
ا١تقرر من أجل ٖتسُت أكضاعهم ا١تالية، إضافة إذل ما يسند ٢تم من أعماؿ إدارية مثل عمادة الكلية، أك 

ألقساـ، كذلك ا١تشاركة ِف عمل اللجاف ا١تختلفة كما يتبعها من اجتماعات، كاإلعداد ككبلء، أك رائعة ا
للمؤ٘ترات العلمية كالندكات، كأعماؿ ا١تراقبة ِف االختبارات كتصحيحها، كلها أمور ٘تثل عبء عليهم، 

تمع ابلتارل قد تسهم ِف تقليل جودة ٥ترجات البحوث العلمية كقلتها، كقصور تلبيتها ٟتاجات اجمل
كمشكبلتو، ك٭تد من فرصة تواصل األعضاء مع اٞتهات ا١تستفيدة لتحديد احتياجاهتم كمشكبلهتم، مث 
إعداد ْتوث علمية تليب ذلك، كمن ا١تمكن أف تشَت ىذه النتيجة إذل قصور ِف عنصر من عناصر ا١تزيج 

ذه النتيجة مع دراعة التسويقي كىو عنصر ا١تنتج، كٯتثل ِف ىذه النتيجة البحوث العلمية. كاتفقت ى
(، على أف كثرة األعباء على عضو ىيئة التدريس تعيق إنتاجو َُِْ(، كالقحطاين )َُِْا٠تليفة )

 البحثي الذم يليب حاجات اٞتهات ا١تستفيدة.
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( كاليت نصت على" قلة ا١تخصصات ا١تالية ا١تخصصة للبحوث العلمية"، ِّجاء ِف ا١ترتبة الثانية الفقرة ) .ِ
إذل تدين  . كىذا قد يشَتموافق بشدة (، كبدرجةْٕ.َ( كا٨تراؼ معيارم بلغ )ِٕ.ْبلغ ) ٔتتوعط حسايب

إنفاؽ اٞتامعة على البحوث العلمية، كاليت تشَت بشكل عاـ إذل تدين موازانت البحوث العلمية ِف اٞتامعات 
خصصة للبحث العربية قياعا مع ٥تصصات أنشطة أخرل ِف اٞتامعة. حيث يبلغ ا١تتوعط من ا١توارد ا١ت

الدكؿ العربية ابعتثناء السعودية كقطر ك٫تا من أعلى  -العلمي ِف الدكؿ العربية ابلنسبة إلٚتارل الدخل القومي
%(، أم أف دكلة ْ.ّ) %( ، بينما يبلغ ِف السويد كالياابف كفنلندا حوارلِ.َ) -إنفاقا على البحث العلمي

٦تا تنفقو الدكؿ العربية. )التقرير العريب الثالث للتنمية  ( ضعفآُمن ىذه الدكؿ تنفق على البحث العلمي )
(. ِف حُت أف الدكؿ ا١تتقدمة تورل للبحث العلمي أكلوية كبَتة ِف خططها ُُ، ص. ََُِكالثقافة، 

التنموية، كٗتصص لو نسبة ال أبس هبا من ميزانيتها لتمويلو ِف اٞتامعات اليت تعد اٟتاضنة الرئيسة ١تراكز 
(. كمن منظور اقتصاد ا١تعرفة فإف من متطلباتو ِٕٗ، ص. َُُِبتكارات. )قطب، كا٠تورل،البحث كاال

تفوؽ تلك اليت تنفقها االىتماـ ابلبحث كالتطوير، مع زايدة اإلنفاؽ عليو من الناتج الي، بنسبة توازم أك 
عة ا٠تضَتم كدرا ،(Vanderford et al., 2013)الدكؿ ا١تتقدمة. كاتفقت ىذه النتيجة مع دراعة 

ِف أف من معوقات تسويق البحوث ، (Ansari,et al., 2016) (، كدراعةَُِْ(، كا٠تليفة )َُِْ)
 العلمية قلة ا١تخصصات ا١تالية كالدعم ا١تارل.

( كاليت نصت على" طوؿ الفًتة الزمنية اليت تستغرقها البحوث ِٓجاء ِف ا١ترتبة قبل األخَتة الفقرة ) .ّ
. كقد يعزل ذلك موافق (، كبدرجةّٗ.َ(، كا٨تراؼ معيارم بلغ )ْٔ.ّبلغ ) العلمية"،  ٔتتوعط حسايب

إذل صعوبة كجود الوقت الكاِف للباحث إل٧تاز ْتثو، كأحياان ندرة قواعد البياانت، أك ارتفاع كلفة اٟتصوؿ 
كمة ِف على البياانت كا١تعلومات، ككذلك ما يتعلق بعملية النشر كما يرافقها من أتخر اجملبلت العلمية ا

الرد على الباحثُت، كإجراءات التحكيم كما يتبعها من إشكاليات التعديل كالقبوؿ كالرفض لؤلْتاث، 
 كاإلجراءات الركتينية اليت تستنزؼ جهد ككقت عضو ىيئة التدريس.

 ( كاليت نصت على" صعوبة تقدير قيمة نتائج البحوث العلميةِٔجاء ِف ا١ترتبة األخَتة الفقرة ) .ْ
. كمن ا١تمكن أف موافق (، كبدرجةٕٗ.َ(، كا٨تراؼ معيارم بلغ )َٔ.ّ(" ٔتتوعط حسايب بلغ ))التسعَت

يكوف السبب ِف ذلك أف تسعَت البحوث العلمية ال يعترب من األعماؿ كاإلجراءات السهلة، كتؤثر فيو 
ب العاملُت، كاألجهزة عوامل متعددة كتكاليف ا١تنتج، كالتوزيع، كالًتكيج، كهتيئة ا١تستلزمات ا١تادية، كتدري

اٟتديثة، ابإلضافة إذل طبيعة البحوث العلمية فهي ليست كالسلع ا١تادية اليت ٯتكن تقدير ععرىا بسهولة. 
فاٞتامعات ال هتدؼ إذل الربح كإ٪تا ىدفها األعاعي خدمة اجملتمع، كبذلك من ا١تمكن أف ٖتدد أععار 

ذه النتيجة قد تفسر أبف التسعَت كعنصر من منخفضة لتحفز األفراد على طلب ا٠تدمات. كما أف ى
عناصر ا١تزيج التسويقي ٭تتاج إذل جهات ٥تتصة ِف اٞتامعة، تتوذل حساب التكلفة كتقدير ععر لناتج 

 البحوث العلمية عند تسويقها للجهات ا١تستفيدة.
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امعة ادللك النتائج ادلتعلقة ابلسؤال الثالث والذي نصو: ما آليات تطوير تسويق البحوث العلمية جب
 خالد من منظور اقتصاد ادلعرفة من وجهة نظر أفراد عينة البحث؟ 

لئلجابة عن ىذا السؤاؿ مت حساب ا١تتوعطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لكل فقرة من فقرات 
 اور كالدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد اور الثبلثة كعلى النحو التارل: 

  ات التنظيمية.أوال: فقرات بعد اآللي
 مت حساب ا١تتوعطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لفقرات البعد كما ِف اٞتدكؿ التارل:

(: ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية للمحور الثالث )بعد اآلليات التنظيمية( 98) جدول
 مرتبة تنازليا حسب متوسطاهتا احلسابية:

 الفقرات الرقم
ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

 درجة ادلوافقة الًتتيب

توجيػػو ْتػػوث أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس ٨تػػو احتياجػػات  ّٔ
 عوؽ العمل.

 موافق بشدة ُ ِْ.َ ٕٔ.ْ

 موافق بشدة ِ ْٔ.َ ِٕ.ْ ٗتصيص ميزانية مستقلة لتسويق البحوث العلمية. ّٕ

توفَت الدعم ا١تؤعسي لربامج اٞتامعػة البحثيػة )حاضػنات  ّٖ
 كرايدة األعماؿ، كالكراعي البحثية(. التقنية،

 موافق بشدة ّ ْٔ.َ َٕ.ْ

مػػنح إدارة تسػػػويق البحػػػوث العلميػػة االعػػػتقبللية اإلداريػػػة  ّْ
 كا١تالية لبلتصاؿ مع مؤعسات اجملتمع ا١تختلفة.

 موافق بشدة ْ ّٓ.َ ٓٔ.ْ

إعػػداد إعػػًتاتيجية كاضػػحة لتسػػويق البحػػوث العلميػػة  ِّ
 ابٞتامعة.

 افق بشدةمو  ٓ ْٖ.َ ّٔ.ْ

إصدار لوائح تنظيمية لتسويق البحػوث العلميػة علػى  ّٓ
 ٨تو ينظم قانونية التعاقدات البحثية.

 موافق بشدة ٔ َٓ.َ ٗٓ.ْ

اعػػػتحداث إدارة مسػػػتقلة لتسػػػويق البحػػػوث العلميػػػة  ّّ
 ِف ا٢تيكل التنظيمي للجامعة.

 موافق بشدة ٕ ْٗ.َ ٖٓ.ْ

ث تشػػكيل ٞتػػاف متخصصػػة لتسػػعَت خػػدمات البحػػو  ّٗ
 العلمية.

 موافق بشدة ٖ ٗٓ.َ ٓٓ.ْ

 موافق بشدة - 8.96 4.64 الدرجة الكلية للبعد
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 إمجايل استجاابت أفراد عينة البحث حول اور الثالث )بعد اآلليات التنظيمية(:
يبلحظ من اٞتدكؿ السابق أف ا١تتوعط الكلي لبعد اآلليات التنظيمية ِف تسويق البحوث العلمية جاء 

، كما يبلحظ أف موافقة موافق بشدة (، كبدرجةّٔ.َ(، كا٨تراؼ معيارم )ْٔ.ْسايب بلغ )ٔتتوعط ح
، حيث تراكحت متوعطاهتا اٟتسابية بُت موافق بشدةبدرجة ت ( فقرات جاءٖٚتيع الفقرات كعددىا )

(.كما يبلحظ أف اال٨ترافات ا١تعيارية ٞتميع الفقرات جاءت أقل من كاحد صحيح كىذا ٓٓ.ْ -ٕٔ.ْ)
 َت إذل انسجاـ كتناغم اعتجاابت أفراد عينة البحث كعدـ تباينها.يش

كقد تفسر ىذه النتيجة إذل أف توجهات التطوير الفعالة من منظور اقتصاد ا١تعرفة تتم ضمن مناخ 
تشريعي كمؤعسي مناعب يدعم ك٭تفز االبتكار، كيهتم ابلبحث كالتطوير. مع كجود قيم اٟترية كالعدؿ 

شفافية اليت تسود اجملتمع، كالوالء لقيم اإل٧تاز كالعمل، تشريعا كتنفيذا، كفكرا ك٦تارعة كالدٯتوقراطية كال
(، ِف أف اقتصاد ا١تعرفة يتطلب بنية تنظيمية من َُِّكحقيقة. كاتفقت ىذه النتيجة مع دراعة ا٠تماش )

امعات كحدات إلنتاج خبلؿ توفَت منظومة لئلبداع كاالبتكار تتمتع بكفاءة عالية، كجعل مراكز كأقساـ اٞت
البحوث  ا١تعرفة كتوليدىا، كاالنتقاؿ من مرحلة اكتساب ا١تعرفة إذل مرحلة توظيف ا١تعرفة، كالتكامل بُت مراكز

( حيث كافق أفراد العينة على Masudian,et al., 2013)ِف اٞتامعات كا١تؤعسات اإلنتاجية، كدراعة 
البحوث اٞتامعية، كاعتيعاب األ٫تية اإلعًتاتيجية لعملية بيع  العوامل البيئية كالتنظيمية ا١تؤثرة على تسويق

نتائج البحوث كتسويقها، كإثراء ا١تعرفة العلمية ا١ترتبطة ابلتسويق، كتطوير نوعية كجودة التسويق ِف 
اٞتامعات، كاإلعهاـ ِف نشر ثقافة تسويق البحوث اٞتامعية، كتوفَت أعاليب ٥تتلفة لتقنية التسويق، كنقل 

رعم السياعات الفكرية ( كاليت توصلت إذل Alanezi, 2015)ية من اٞتامعات إذل الصناعات. كدراعة التقن
أف اٞتامعات السعودية تعزز من إمكاانهتا البحثية على ا١تستويُت كدمج اٞتامعات ِف حقل اقتصاد ا١تعرفة ك 

عرفة لديها، كتوقيع عقود الي كالدكرل من خبلؿ تطوير شراكات مع جامعات عا١تية لتحسُت اقتصاد ا١ت
مع مؤعسات القطاع ا٠تاص فيما يتعلق ابألْتاث العلمية، كبناء عبلقات متبادلة مع الشركات لتحقيق 

 ا١تعرفة كالتنافس االقتصادم.
 استجاابت أفراد عينة البحث حول فقرات اور الثالث )بعد اآلليات التنظيمية(:

يت نصت على" توجيو ْتوث أعضاء ىيئة التدريس ٨تو احتياجات ( كالّٔجاء ِف ا١ترتبة األكذل الفقرة ) .ُ
كٯتكن ، موافق بشدة (، كبدرجةِْ.َ(، كا٨تراؼ معيارم بلغ )ٕٔ.ْعوؽ العمل." ٔتتوعط حسايب بلغ )

تستفيد  أف يفسر ذلك أب٫تية ربط البحوث العلمية ٓتطط التنمية كْتاجات اجملتمع كعوؽ العمل، كأف
من ىذه البحوث ِف تطوير أدائها كحل مشكبلهتا. كىذا يؤكد ا١تفهـو اٟتديث مؤعسات اجملتمع الي 

للتسويق كالذم يتوجو ٨تو ا١تستفيد كيعتربه مفتاح النجاح ألم نشاط تسويقي، مع ا١توازنة بُت مصلحة 
اجملتمع كا١تستفيد كاٞتامعة، كأف يتم ذلك كفق إعًتاتيجيات كعياعات ٘تكن أعضاء ىيئة التدريس من 

( اليت أكدت Vanderford ,et al., 2013)يو ْتوثهم ٠تدمة اجملتمع. كاتفقت ىذه النتيجة مع دراعة توج
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على أف تسويق البحوث العلمية يتم من خبلؿ توفَت معلومات حوؿ كيفية تسويقها، كدراعة السكراف 
اٞتامعات إذل حاضنات ( ِف أ٫تية ا١تواءمة بُت ٥ترجات التعليم اٞتامعي كالتنمية اجملتمعية كٖتويل َُِّ)

١تشركعات صناعة ا١تعرفة الصغَتة كا١تتوعطة، كإشراؾ القطاع ا٠تاص ِف إعداد خطط كعياعات التعليم 
( ِف َُِْاٞتامعي بشكل يسهم ِف ٖتديد احتياجات عوؽ العمل اٟتاضر كا١تستقبل. كدراعة ا٠تضَتم )

عًتاتيجية كمراجعة عمليات تسويق الربامج أ٫تية إعًتاتيجية التسويق حوؿ أىداؼ اٞتامعة، مع تنويع اإل
( ِف أ٫تية التخطيط كصنع السياعات Ansari,et al., 2016 األكادٯتية بُت اٟتُت كاآلخر. كدراعة )

كتشريع اللوائح كاألنظمة اليت تسهل تسويق البحوث العلمية، كإعبلهنا كأحد األىداؼ األكادٯتية، كتقييم 
 االحتياجات للمستفيدين. 

( كاليت نصت على" ٗتصيص ميزانية مستقلة لتسويق البحوث العلمية." ّٕا١ترتبة الثانية الفقرة ) جاء ِف .ِ
، كقد يعزل ذلك إذل موافق بشدة(، كبدرجة ْٔ.َ(،كا٨تراؼ معيارم بلغ )ِٕ.ْٔتتوعط حسايب بلغ )

اؿ، من أف توفر الدعم ا١تادم ا١تخصص للتسويق، يسهم ِف تنفيذ أنشطة ا١تزيج التسويقي بشكل فع
)منتج( كا١تتمثل ِف البحوث العلمية كما يلزمها من تكاليف ٥تتلفة، كالقدرة على القياـ )ابلتسعَت( بناء 
عليها، ك)الًتكيج( عن البحوث العلمية كإنشاء ا١تواقع اإللكًتكنية اليت تسهم ِف لفت األنظار إذل ىذه 

تمكن من )توزيع( البحوث العلمية حىت تصل ا١تخرجات، ككذلك إقامة ا١تعارض كالندكات التعريفية، مث ال
( ِف أ٫تية اٟتصوؿ على َُِّنتائجها للجهات ا١تستفيدة. كاتفقت ىذه النتيجة مع دراعة ا٠تماش )

التمويل الذايت، كاعتثمار بعض أمواؿ اٞتامعة ِف مشركعات إنتاجية تنفق عائداهتا على تطوير اٞتامعة، 
الدعم ا١تادم الكاِف لتسويق نتائج البحوث اٞتامعية. كدراعة  توفَت( ِف Masudian,et al., 2013)كدراعة 

( ِف إ٬تاد مصادر ٘تويل ذاتية للصرؼ على تسويق الربامج، مع ٗتصيص ميزانية مناعبة َُِْا٠تضَتم )
( ِف رفع ا١تيزانيات ا١تخصصة لؤلنشطة اإلنتاجية مع كجود خطط مستقبلية ٢َُِْتا. كدراعة ا٠تليفة )

 ( ِف ٗتصيص ميزانية مستقلة لتسويق البحوث العلمية.َُِْدر اٞتامعة. كدراعة القحطاين )لتنويع مصا

( كاليت نصت على" اعتحداث إدارة مستقلة لتسويق البحوث ّّجاء ِف ا١ترتبة قبل األخَتة الفقرة ) .ّ
(، ْٗ.َ( كا٨تراؼ معيارم بلغ )ٖٓ.ْالعلمية ِف ا٢تيكل التنظيمي للجامعة". ٔتتوعط حسايب بلغ )

، كىذا قد يشَت إذل أف كجود جهة مستقلة إلدارة كتسويق البحوث العلمية عيكوف ٢تا موافق بشدةكبدرجة 
دكر ِف ٗتطيط كتنفيذ أنشطة ا١تزيج التسويقي )ا١تنتج، كالتسعَت، كالًتكيج، كالتوزيع(، كتكاملها مع بقية 

ٞتامعة. كذلك قد تسهم إدارة تسويق أنشطة اٞتامعة، ٦تا ٬تعلها تسَت ابٕتاه كاحد ٨تو ٖتقيق أىداؼ ا
البحوث العلمية ِف  إنشاء كحدات متخصصة لنقل التقنية، كإدارة براءات االخًتاع، كمنح الًتاخيص 
للشركات الراغبة ِف االعتثمار مع اٞتامعة، كِف التعرؼ على اٞتهات اليت ٯتكن أف تستفيد من نتائج 

ل التدريبية لتدريب العاملُت كأعضاء ىيئة التدريس على البحوث العلمية، ككذلك عقد الدكرات كا١تشاغ
آليات تسويق البحوث العلمية كترك٬تها، كما ٯتكن أف  تتوذل مهمة تعيُت مسوقُت للتنسيق بُت اٞتامعة 
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( ِف كجود إدارة مستقلة ِف اٞتامعة َُِْكاٞتهات ا١تستفيدة. كاتفقت ىذه الدراعة مع دراعة ا٠تليفة )
 اريع كاألنشطة اإلنتاجية ألعضاء ىيئة التدريس. هتتم بتسويق ا١تش

البحوث  متخصصة لتسعَت خدمات "تشكيل ٞتاف ( كاليت نصت علىّٗ. جاء ِف ا١ترتبة األخَتة الفقرة )ْ
، كيعزل ذلك موافق بشدة(، كبدرجة ٗٓ.َ( كا٨تراؼ معيارم بلغ )ٓٓ.ْٔتتوعط حسايب بلغ ) العلمية".

تسعَت ٯتكن أف يعطي للبحوث العلمية القيمة الفعلية، كيوجو الباحثُت إذل أف كجود ٞتاف متخصصة ِف ال
إذل اٞتهات اليت ٯتكن أف تستفيد من نتائج ىذه البحوث، كٖتفز الباحثُت على إنتاج علمي جديد ٯتكن 

 تسويقو من خبلؿ ىذه اللجاف. 
 اثنيا: فقرات بعد اآلليات البشرية:

 رية لفقرات البعد حسب اٞتدكؿ التارل:ا١تتوعطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيا
ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية للمحور الثالث )بعد اآلليات البشرية( مرتبة  (:92جدول )

 تنازليا حسب متوسطاهتا احلسابية

 الفقرات الرقم
ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

 درجة ادلوافقة الًتتيب

خصصػػػػػػة للبحػػػػػػوث العلميػػػػػػة زايدة عػػػػػػدد السػػػػػػاعات ا١ت ْٓ
كا٠تػػػػػػػػػدمات االعتشػػػػػػػػػارية ألعضػػػػػػػػػاء ىيئػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػدريس 

 ا١تميزين.

 موافق بشدة ُ ْٓ.َ َٕ.ْ

تقػػػػػدمي دكرات تدريبيػػػػػة للبػػػػػاحثُت حػػػػػوؿ عػػػػػبل تطػػػػػوير  َْ
 ا١تهارات البحثية على ٨تو تطبيقي.

 موافق بشدة ِ ْٗ.َ ٖٔ.ْ

رصػػػػد جػػػػائزة عػػػػنوية ألفضػػػػل ْتػػػػث علمػػػػي مت تسػػػػويقو  ْٖ
 كاالعتفادة منو.

 موافق بشدة ّ ْٕ.َ ٓٔ.ْ

عقػػػػػػد لقػػػػػػاءات دكريػػػػػػة كزايرات متبادلػػػػػػة بػػػػػػُت أعػػػػػػاتذة  ُْ
اٞتامعػػػػػػػات كمؤعسػػػػػػػات اجملتمػػػػػػػع ا١تختلفػػػػػػػة للتعريػػػػػػػف 

 ٓتدمات البحوث العلمية.

 موافق بشدة ْ ٓٓ.َ ْٔ.ْ

توافر كفاءات فنيػة ١تسػاعدات البػاحثُت ِف اٞتامعػة ٔتػا  ِْ
 ييسر عملية إنتاج البحوث العلمية كتسويقها.

 موافق بشدة ٓ ْٖ.َ ِٔ.ْ

تػػػوفَت مكافػػػآت كأجػػػور ٣تزيػػػة للبػػػاحثُت ا١تتميػػػزين مػػػن  ْٕ
 أعضاء ىيئة التدريس.

 موافق بشدة ٔ ْٓ.َ ُٔ.ْ

 موافق بشدة ٕ ٓٓ.َ ٕٓ.ْالسماح ألعضاء ىيئة التػدريس بقضػاء عػنوات التفػرغ  ْٔ



888 

 الفقرات الرقم
ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

 درجة ادلوافقة الًتتيب

 العلمي اٞتامعي ِف مؤعسات اجملتمع إل٧تاز أْتاثهم.

ريػػػػػػػة ألعضػػػػػػػاء ىيئػػػػػػػة التػػػػػػػدريس عنػػػػػػػد مػػػػػػػنح أكٝتػػػػػػػة فخ ْٗ
 االتصاؿ ٔتؤعسات اجملتمع كتسويق إنتاجهم البحثي.

 موافق بشدة ٖ ٓٓ.َ ُٓ.ْ

ٖتويػػل نتػػائج البحػػوث العلميػػة ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس  ْْ
 إذل طلبات براءة اخًتاع.

 موافق بشدة ٗ ْٓ.َ ْٕ.ْ

تعيػػػػػػػُت مسػػػػػػػوقُت يتمتعػػػػػػػوف ٔتهػػػػػػػارات اتصػػػػػػػاؿ إلقنػػػػػػػاع  ّْ
 ائج البحوث العلمية.ا١تستفيدين بنت

 موافق بشدة َُ ٓٓ.َ ْٔ.ْ

 موافق بشدة - 8.98 4.59 الدرجة الكلية للبعد

 إمجايل استجاابت أفراد عينة البحث حول اور الثالث )بعد اآلليات البشرية(:
يبلحظ من اٞتدكؿ السابق أف ا١تتوعط الكلي لبعد اآلليات البشرية لتسويق البحوث العلمية جاء 

، كما يبلحظ أف موافقة موافق بشدة (، كبدرجةّٖ.َ( كا٨تراؼ معيارم )ٗٓ.ْحسايب بلغ ) ٔتتوعط
، حيث تراكحت متوعطاهتا اٟتسابية بُت ت بدرجة موافق بشدة( فقرات جاءَُٚتيع الفقرات كعددىا )

 (، كما يبلحظ أف اال٨ترافات ا١تعيارية ٞتميع الفقرات جاءت أقل من كاحد صحيح كىذأْ.ْ -َٕ.ْ)
 يشَت إذل انسجاـ كتناغم اعتجاابت أفراد عينة الدراعة كعدـ تباينها.

كقد تشَت ىذه النتيجة إذل إدراؾ أفراد عينة البحث أل٫تية تطوير اآلليات البشرية ِف اٞتامعات، حيث 
يشكل رأس ا١تاؿ البشرم أكثر األصوؿ قيمة ِف اقتصاد ا١تعرفة، كال ٯتكن الوصوؿ إذل اعتثمار أمثل 

رؼ العلمية من دكف ٩تبة من ا١تختصُت تتوافر ٢تم فرص العمل اٞتماعي مع كجود إدارات تدعم كٖتفز للمعا
االبتكار كتكافئ التميز كاألداء اٞتاد، كتعزز دكر عضو ىيئة التدريس ِف تقدمي البحوث كاالعتشارات لدل 

النتيجة مع دراعة السكراف الوزارات كا١تؤعسات اٟتكومية، كتشجيع إعارهتم للقطاع ا٠تاص. كاتفقت ىذه 
 ( ِف اعتبار مهارات اإلنساف رأس ماؿ ٯتكن اعتثماره.َُِّ)

 استجاابت أفراد عينة البحث حول فقرات اور الثالث )بعد اآلليات البشرية(:

( كاليت نصت على" زايدة عدد الساعات ا١تخصصة للبحوث العلمية ْٓقد جاء ِف ا١ترتبة األكذل الفقرة ) .ُ
( كا٨تراؼ معيارم بلغ َٕ.ْالعتشارية ألعضاء ىيئة التدريس ا١تميزين" ٔتتوعط حسايب بلغ )كا٠تدمات ا

كىذا قد يشَت إذل أ٫تية ٗتفيف األعباء التدريسية كاإلدارية ألعضاء ىيئة كبدرجة موافق بشدة، (، ْٓ.َ)
اع  للجامعة، حيث التدريس ا١تميزين ِف البحث لتمكينهم من تقدمي منتج علمي ٦تيز، كٖتقيق براءات اخًت 

يعترب ىذا العضو ا١تميز من منظور اقتصاد ا١تعرفة ثركة تستحق العناية هبا كتتعاظم قيمتها مع اعتمرار اإلنتاج، 
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كيتهيأ ٢تم فرصة أكرب للبحث كالتطوير كابلتارل يزيد إنتاجهم البحثي كتزيد فرص االبتكار؛ نتيجة هتيؤ 
(، كالذم تسعى ا١تملكة العربية KEIمؤشر اقتصاد ا١تعرفة العا١تي )الفرص، كاالبتكار دعامة مهمة من ركائز 

السعودية للتقدـ فيو، فكلما كانت البحوث العلمية مبتكرة، كلما زاد ذلك من فرصة تسويقها كاالعتفادة 
 منها كتطبيق نتاجها.

حوؿ عبل تطوير  ( كاليت نصت على" تقدمي دكرات تدريبية للباحثُتَْكجاء ِف ا١ترتبة الثانية الفقرة ) .ِ
 (، كبدرجةْٗ.َ(، كا٨تراؼ معيارم بلغ )ٖٔ.ْا١تهارات البحثية على ٨تو تطبيقي." ٔتتوعط حسايب بلغ ) 

، ك٦تكن أف تفسر ىذه النتيجة أبف اقتصاد ا١تعرفة يستثمر ِف ا١توارد البشرية، بوصفها رأس ا١تاؿ موافق بشدة
دربة كا١تتخصصة. كالتعليم كالتدريب من ركائز مؤشر اقتصاد الفكرم كا١تعرِف، كيعتمد على القول ا١تؤىلة كا١ت

(، كمن االحتياجات األعاعية لئلنتاجية كالتنافسية االقتصادية، كيهدؼ التدريب إذل الرفع KEIا١تعرفة العا١تي )
 من مستول كفاءة العنصر البشرم كزايدة إنتاجيتو، حيث يتطلب اقتصاد ا١تعرفة توفَت يد عاملة ماىرة، كرأس
ماؿ بشرم قادر على دمج التقنية اٟتديثة ِف العمل. كقد يشَت ذلك إذل أ٫تية تدريب أعضاء ىيئة التدريس 
على إ٧تاز مهمة إنتاج ْتوث علمية ذات قيمة للمجتمع كتليب حاجات اجملتمع، كمهمة تسويقها على النحو 

مع، ابلتارل ٦تارعة كظائف اٞتامعة الثبلث: ا١تأموؿ، كليكونوا أكثر كفاءة كفعالية ١تقابلة حاجات اٞتامعة كاجملت
التدريس، كالبحث العلمي، كخدمة اجملتمع الي بكفاءة كفعالية. كاتفقت ىذه النتيجة مع دراعة القحطاين 

 ( ِف تقدمي دكرات تدريبية للباحثُت، كعقد لقاءات دكرية مع اٞتهات ا١تستفيدة.َُِْ)

( كاليت نصت على" ٖتويل نتائج البحوث العلمية ألعضاء ىيئة ْْجاء ِف ا١ترتبة قبل األخَتة الفقرة ) .ّ
 ( كبدرجةْٓ.َ( كا٨تراؼ معيارم بلغ )ْٕ.ْالتدريس إذل طلبات براءة اخًتاع." ٔتتوعط حسايب بلغ )

، كقد يشَت ذلك إذل أف معدؿ االخًتاعات اليت ٖتصل عليها اٞتامعات تعترب تقييما غَت مباشر موافق بشدة
ما تقـو بو من ْتوث علمية ِف التنمية االقتصادية، عواء كانت تلك البحوث ٦تولة من القطاع ١تدل فاعلية 

العاـ أك ا٠تاص. كذلك حصوؿ عضو ىيئة تدريس على براءة اخًتاع يعد حافز قوم كداعم لو لتسويق 
ضحة ك٤تددة (. كٯتكن أف يتم كضع آليات كاKEIْتثو. كاٟتوافز من ركائز مؤشر اقتصاد ا١تعرفة العا١تي )

ككضع ا٠تطط البلزمة ا١تشتملة على آليات تنفيذ ٤تددة  لتوثيق كمتابعة براءات االخًتاع داخل  اٞتامعة،
مثل االعتفادة من مناعبة تكرمي اٟتاصلُت على براءات اخًتاع من أعضاء ىيئة التدريس ِف اٞتامعة؛ من 

ابلتارل اٟتصوؿ على مصادر ٘تويل جديدة  أجل تسويق البحوث العلمية للجهات ا١تستفيدة كالتعريف هبا،
( ِف أف االحتفاظ Borlaug & Jacob,2013كمتنوعة للبحوث العلمية. كاتفقت ىذه النتيجة مع دراعة ) 

( أب٫تية َُِّٔتلكية ا١تخًتع حافز للباحثُت لبلشًتاؾ ِف تسويق البحوث العلمية. كدراعة ا٠تماش )
 تطبيق حقوؽ ا١تلكية الفكرية.

( كاليت نصت على" تعيُت مسوقُت يتمتعوف ٔتهارات اتصاؿ إلقناع ّْ ا١ترتبة األخَتة الفقرة ). جاء ِفْ
(، ٓٓ.َ(، كا٨تراؼ معيارم بلغ )ْٔ.ْا١تستفيدين بنتائج البحوث العلمية". ٔتتوعط حسايب بلغ )
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رات تسويقية ، كقد يشَت ذلك إذل أنو من خبلؿ ا١تسوقُت األكفاء كا١تدربُت على مهاموافق بشدةكبدرجة 
عالية، يتم الًتكيج عن البحوث العلمية للجهات ا١تستفيدة إبيصاؿ ا١تعلومات ا١تناعبة ٢تم كاليت تدفعهم 
كتشجعهم على اختيار ما يناعبهم من البحوث العلمية، كلك قد يسهم تعيينهم إذل مزيد من البحث عن 

٦تا يؤدم إذل ٖتقيق ا٢تدؼ من تسويق فرص تسويقية جديدة كتنظيم كتطوير نظم ا١تعلومات التسويقية، 
البحوث العلمية، كا١تتمثل ِف خدمة اجملتمع كتلبية حاجات اٞتهات ا١تستفيدة كتفعيل نتائج البحوث 

( ِف أ٫تية تدريب األفراد داخل إدارة التسويق َُِْالعلمية. كاتفقت ىذه النتيجة مع دراعة ا٠تضَتم )
 اعب مع احتياجات ا١تستفيدين.على تسويق الربامج األكادٯتية بشكل يتن

 اثلثا: فقرات بعد اآلليات التقنية:
 مت  حساب ا١تتوعطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لفقرات البعد حسب اٞتدكؿ التارل:

 هتا احلسابية(: ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية للمحور الثالث )بعد اآلليات التقنية( مرتبة تنازليا حسب متوسطا99) جدول

 الفقرات الرقم
ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

 درجة ادلوافقة الًتتيب

إنشػػاء قاعػػػدة بيػػػاانت إلكًتكنيػػة ٟتفػػػظ اإل٧تػػػازات البحثيػػػة  ِٓ
 ألعضاء ىيئة التدريس متاحة ١تؤعسات اجملتمع ا١تختلفة.

 موافق بشدة ُ ّٗ.َ ُٖ.ْ

 موافق بشدة ِ ِْ.َ ٖٕ.ْ لعلمية.تقوية شبكات اإلنًتنت ِف ٚتيع ا١تعامل ا ُٓ

توفَت البنية التحتية كالتجهيزات البلزمة مػن ) معامػل،  َٓ
ك٥تتػػػػربات( ألعضػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريس؛ إلنتػػػػاج كتقػػػػدمي 

 البحوث ا١تبتكرة القابلة للتسويق.

 موافق بشدة ّ ْْ.َ ِٕ.ْ

 إنشػػػػاء قاعػػػػدة بيػػػػاانت إلكًتكنيػػػػة للتعريػػػػف ابلبػػػػاحثُت ٔٓ
 يس( لدل اٞتهات ا١تستفيدة.)أعضاء ىيئة التدر 

 موافق بشدة ْ ْٖ.َ ٕٔ.ْ

عقػػػػد لقػػػػاءات تعريفيػػػػة عػػػػن بعػػػػد للمسػػػػتفيدين حػػػػوؿ  ّٓ
 البحوث العلمية ا١تقدمة ابٞتامعة.

 موافق بشدة ٓ ُٓ.َ ُٔ.ْ

نشػػػر البيػػػاانت ا١تتػػػوفرة لػػػدل اٞتامعػػػة إلكًتكنيػػػا حػػػوؿ  ْٓ
 نتائج األْتاث العلمية.

 موافق بشدة ٔ ْٗ.َ َٔ.ْ

ة تػػػػػػػداكؿ ا١تعلومػػػػػػات البحثيػػػػػػػة إلكًتكنيػػػػػػا ْتريػػػػػػػة إاتحػػػػػػ ٓٓ
 كشفافية للمستفيدين.

 موافق بشدة ٕ ٓٓ.َ ٖٓ.ْ

 موافق بشدة -- 8.95 4.68 الدرجة الكلية للبعد 
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 إمجايل استجاابت أفراد عينة البحث حول اور الثالث )بعد اآلليات التقنية(:
يات التقنية لتسويق البحوث العلمية جاء يبلحظ من اٞتدكؿ السابق أف ا١تتوعط الكلي لبعد اآلل

، كما يبلحظ أف موافقة موافق بشدة (، كبدرجةّٓ.َ(، كا٨تراؼ معيارم )ٖٔ.ْٔتتوعط حسايب بلغ )
، حيث تراكحت متوعطاهتا اٟتسابية بُت ت بدرجة موافق بشدة( فقرات جاءٕٚتيع الفقرات كعددىا )

رية ٞتميع الفقرات جاءت أقل من كاحد صحيح كىذا (، كما يبلحظ أف اال٨ترافات ا١تعيآٖ.ْ -ُٖ.ْ)
 يشَت إذل انسجاـ كتناغم اعتجاابت أفراد عينة الدراعة كعدـ تباينها.

كقد تعزل ىذه النتيجة إذل أف البنية التحتية من تقنية ا١تعلومات كاالتصاالت تعد العصب الرئيس للثورة 
رؼ، كٕتعل ا١تعرفة ِف متناكؿ اٞتميع، من خبلؿ ا١تعلوماتية، حيث تسهل نشر كإعداد ا١تعلومات كا١تعا

ترميزىا كٗتزينها رقميا، ٦تا يسهل نقلها عرب الشبكات الرقمية العا١تية، كتسهيل فعالية االتصاالت، كنشر 
ا١تعلومات كمعاٞتتها. كتنسجم ىذه النتيجة مع توجهات اٞتامعات اٟتديثة ِف االعتفادة من تقنيات 

فقد أثرت التقنيات على أنشطة كأعاليب أداء اٞتامعات ١تهامها التعليميػة ا١تعلومات كاالتػصاالت، 
كالبحثيػة كاإلداريػة. حيث تعترب التقنية عماد اقتصاد ا١تعرفة كمتطلب مهم من متطلباهتا. كما تنسجم ىذه 

، كإ٧تاز النتيجة مع رعالة جامعة ا١تلك خالد كاليت تنص على " توفَت بيئة أكادٯتية لتعليم عارل اٞتودة
ْتوث إبداعية، كتقدمي خدمات بناءة للمجتمع، كتوظيف أمثل لتقنيات ا١تعرفة". كاتفقت ىذه النتيجة مع 

 ( أب٫تية اعتخداـ التجهيزات التقنية.َُِّدراعة ا٠تماش )
 استجاابت أفراد عينة البحث حول فقرات اور الثالث )بعد اآلليات التقنية(: 

( كاليت نصت على" إنشاء قاعدة بياانت إلكًتكنية ٟتفظ اإل٧تازات ِٓالفقرة )جاء ِف ا١ترتبة األكذل  .ُ
( كا٨تراؼ ُٖ.ْالبحثية ألعضاء ىيئة التدريس متاحة ١تؤعسات اجملتمع ا١تختلفة." ٔتتوعط حسايب بلغ )

ا . كتؤكد ىذه النتيجة أف اقتصاد ا١تعرفة يرتبط ارتباطا كثيقموافق بشدة(، كبدرجة ّٗ.َمعيارم بلغ )
بتقنية ا١تعلومات كاالتصاالت، كشبكة اإلنًتنت، كا١تلكية الفكرية كاليت تشمل براءات االخًتاع كحقوؽ 
النسخ كا٠تدمات االعتشارية، كا١تكتبات اإللكًتكنية كالتقليدية كقواعد البياانت ككعائل اإلعبلـ اٟتديثة، 

 رم فيها ِف ٥تتلف فركع ا١تعرفة كالذمكأف السمة ا١تميزة لؤلمم ا١تتقدمة ىي حصر ما أنتجو العقل البش
يتمثل ِف أكعية ا١تعلومات على اختبلؼ أنواعها )كتب، كدكرايت، كأْتاث علمية، كبراءات اخًتاع، كمواد 
ٝتعية بصرية، كقواعد بياانت إلكًتكنية،......اخل(. كذلك من أجل توفَت ا١تعلومات ا١تطلوبة ِف أم ٗتصص 

ا يهيئ ألعضاء ىيئة التدريس فرصة أكرب للتفرغ لبحوثهم ِف ٗتصصاهتم أبقل جهد كِف أعرع كقت ٦تكن ٦ت
ا١تختلفة، كعهولة حصو٢تم على ا١تعلومة، كعرعة إ٧تازىم، كضماف حقوقهم الفكرية، كحفظ جهدىم 
البحثي. كما تسهم ِف إبراز ما لدل اٞتامعة من قدرات بشرية كمادية. كلك عهولة تسويق البحوث 

ستفيدة كوف قاعدة البياانت متاحة ١تؤعسات اجملتمع، كقد يتيح ذلك للجامعة التواصل العلمية للجهات ا١ت
مع شر٭تة أكرب من ا١تستفيدين كعلى نطاؽ إقليمي كدكرل. كاتفقت ىذه النتيجة مع دراعة كعكي 



884 

 ( ِف ضركرة توفَت قاعدة بياانت ٤تدثة تربط الباحثُت داخل ا١تملكة كخارجها، كإعداد حاضن تقٍتَُُِ)
ِف كل كلية مهمتو تفعيل نتائج البحوث العلمية ِف الواقع ٔتا يتناعب مع اإلمكاانت البشرية كا١تادية. 

( ِف أ٫تية َُِْ( ِف حفظ قاعدة بياانت متاحة لبلعتخداـ. كدراعة ا٠تليفة )َُِّكدراعة الصائغ )
اٞتامعة. كدراعة القحطاين كجود قاعدة بياانت شاملة للباحثُت كا١تستشارين من أعضاء ىيئة التدريس ِف 

 ( ِف تطوير قاعدة بياانت مشًتكة للتعريف ابلباحثُت.َُِْ)
( كاليت نصت على" تقوية شبكات اإلنًتنت ِف ٚتيع ا١تعامل العلمية." ُٓجاء ِف ا١ترتبة الثانية الفقرة ) .ِ

قد يشَت إذل أف ، كىذا موافق بشدة(، كبدرجة ِْ.َ((، كا٨تراؼ معيارم بلغ ٖٕ.ْٔتتوعط حسايب بلغ )
كجود شبكات إنًتنت حديثة كعريعة األداء يسهم ِف توفَت اٞتهد كالوقت كالكلفة، كٯتكن الباحثُت من 
اٟتصوؿ على قواعد البياانت بيسر، ك٭تقق ميزة التواصل السريع بُت الباحثُت كقواعد البياانت، كلك قد 

سهولة، كالذم من شأنو أف ٮتفض تكاليف يسهم ِف تنفيذ التسويق اإللكًتكين مع اٞتهات ا١تستفيدة ب
الًتكيج كالتوزيع التقليدية، ٦تا يؤدم إذل خفض األععار. كيظهر تكامل ا١تزيج التسويقي ِف ىذا النوع من 
التسويق. كيتطلب بنية ٖتتية من كعائل تقنية حديثة، كا١تتمثلة بشبكات اإلنًتنت ا١تتاحة للجميع، كعلى 

 تبادؿ ا١تعلومات كإجراء عمليات التسويق اإللكًتكين.نطاؽ عا١تي، يتم عن طريقها 

( كاليت نصت على " نشر البياانت ا١تتوفرة لدل اٞتامعة إلكًتكنيا ْٓجاء ِف ا١ترتبة قبل األخَتة الفقرة ) .ّ
(، كبدرجة ْٗ.َ(، كا٨تراؼ معيارم بلغ )َٔ.ْحوؿ نتائج األْتاث العلمية". ٔتتوعط حسايب بلغ )

ف ا٢تدؼ من كراء نشر البياانت عن طريق شبكة اإلنًتنت ٭تقق عدد من النتائج ، حيث أموافق بشدة
منها: التوفَت ا٢تائل لتكاليف النشر، كالتوفَت ِف تكاليف التخزين، كعهولة اعًتجاع كٚتع البياانت، كإبراز ـ 

يسهم ِف  لدل اٞتامعة من إمكاانت ْتثية كما توصلت لو من نتائج، كتعريف اجملتمع الي بذلك ٦تا
 تسويق البحوث العلمية.

( كاليت نصت على" إاتحة تداكؿ ا١تعلومات البحثية إلكًتكنيا ْترية ٓٓجاء ِف ا١ترتبة األخَتة الفقرة ) .ْ
موافق  (، كبدرجةٓٓ.َ(، كا٨تراؼ معيارم بلغ )ٖٓ.ْكشفافية للمستفيدين". ٔتتوعط حسايب بلغ )

ومات اقتصاد ا١تعرفة توافر بيئة قانونية كتشريعية كمناخ عاـ . كقد تعزل ىذه النتيجة إذل أنو من مقبشدة
يضمن حرية كشفافية ِف تداكؿ ا١تعلومات ببل عوائق، ككجود إدارة تتسم اب١تركنة، مع انفتاح كامل على 
أدكات التعامل مع تقنية ا١تعلومات )اإلنًتنت، كاألعماؿ اإللكًتكنية، كنظم ا١تعلومات ا١تختلفة(، ابلتارل 

تكار ِف البحوث العلمية حيث يتولد االبتكار من اٟترية كالشفافية، بدكف قيود كال عوائق عند ٤تاكلة االب
 اٟتصوؿ عليها، ابلتارل عهولة التواصل بُت الباحثُت من أعضاء ىيئة التدريس كاٞتهات ا١تستفيدة.
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ية يف استجاابت أفراد النتائج ادلتعلقة ابلسؤال الرابع والذي نصو: ىل توجد فروق ذات داللة إحصائ
حول )واقع، ومعوقات، وآليات( تسويق البحوث  (α≤َٓ.َ)عينة البحث عند مستوى الداللة 

 (؟، التخصص، والرتبة العلميةالنوعالعلمية جبامعة ادللك خالد تعزى دلتغريات )
 تارل:لئلجابة على ىذا السؤاؿ مت اعتخداـ ٖتليل التباين األحادم، كاختبار )ت(، على النحو ال

 :النوعأوال: الفروق بني ادلتوسطات تبعا دلتغري 
إذل اختبلؼ  كاليت تعزلللكشف عن الداللة اإلحصائية للفركؽ بُت متوعطات اعتجاابت أفراد العينة 

 للمقارنة بُت متوعطُت مستقلُت كما يبُت اٞتدكؿ التارل: ".t.test، فقد مت اعتخداـ اختبار )ت(" النوعمتغَت 
 النوعختبار)ت( الستجاابت أفراد عينة البحث تبعا دلتغري (: ا94) جدول

مستوى 
 الداللة

 قيمة ت

 (885ذكور )ن= (99=إانث )ن

االحنراف  ااور
 ادلعياري

ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

ادلتوسط 
 احلسايب

 كاقع تسويق البحوث العلمية ِٔ.ِ ٗٓ.َ ْْ.ِ ٕٓ.َ ّْٕ.ِ *َُْ.َ

 معوقات تسويق البحوث العلمية َُ.ْ ِْ.َ ٗٗ.ّ ّْ.َ ِّٔ.َ ُٖٕ.َ

 آليات تسويق البحوث العلمية ْٔ.ْ ُّ.َ ِٔ.ْ ّٔ.َ ْْٖ.َ ِٗٔ.َ

 الكلي 9.98 8.28 9.99 8.29 8.882 8.987

 (α≤َٓ.َدالة عند مستول الداللة )*
لة تشَت النتائج ِف اٞتدكؿ السابق إذل كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الدال 

(َ.َٓ≥α) على ٤تور كاقع تسويق البحوث العلمية كقد جاءت الفركؽ لصاحل الذكور  النوع، تبعا ١تتغَت
(. كٯتكن أف يرجع عبب تفوؽ شر٭تة أعضاء ىيئة التدريس من الذكور إذل ِٔ.ِحيث كاف ا١تتوعط )

الذكور أكثر منو عند عهولة التواصل ا١تباشر مع ا١تؤعسات البحثية، إضافة إذل أف اإلنتاج العلمي لدل 
كذلك ا١تعوقات جاءت الفركؽ لصاحل اإلانث بسبب انشغاؿ اإلانث أبمور أخرل أكثر من الرجاؿ.

(، كقد يشَت ذلك إذل النتيجة السابقة ِف أف تواصلهم أكرب كإنتاجهم َُ.ْا١تتوعط ) الذكور حيث بلغ
كال توجد اصل مع اٞتهات ا١تستفيدة. أكثر كنتيجة لذلك يواجهوف ا١تعوقات ا١تختلفة أثناء البحث كالتو 

 .النوععلى ٤تور اآلليات تعزل إذل متغَت  (α≤َٓ.َ)عند مستول الداللة   فركؽ ذات داللة إحصائية
 التخصص: اثنيا: الفروق بني ادلتوسطات تبعا دلتغري

ص، للكشف عن الداللة اإلحصائية للفركؽ بُت متوعطات اعػتجاابت أفػراد عينػة البحػث ١تتغػَت التخصػ
 " للمقارنة بُت متوعطُت مستقلُت كما يبُت اٞتدكؿ التارل:t.testفقد مت اعتخداـ اختبار )ت( "
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 التخصص دلتغريتبعا  لدرجة(: اختبار )ت( الستجاابت أفراد عينة الدراسة 95جدول )

مستوى 
 الداللة

 قيمة ت

 (882نظري )ن = (96علمي )ن= 

االحنراف  ااور
 ادلعياري

ادلتوسط 
 سايباحل

االحنراف 
 ادلعياري

ادلتوسط 
 احلسايب

 كاقع تسويق البحوث العلمية ِّ.ِ َٓ.َ ْٖ.ِ ٗٓ.َ َُٔ.ٕ *َََ.َ

 معوقات تسويق البحوث العلمية ُُ.ْ ِْ.َ ُٖ.ّ ّٔ.َ ُِٗ.ٓ *َََ.َ

 آليات تسويق البحوث العلمية ٓٔ.ْ ُّ.َ ٗٓ.ْ ّٓ.َ ّٖٓ.ُ ُٕٔ.َ

 لكليا 9.69 8.25 9.75 8.28 8.996 8.962

 (α≤َٓ.َدالة عند مستول الداللة )*
( α≤َٓ.َ)تشَت النتائج ِف اٞتدكؿ السابق إذل كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة  

بُت متوعطات اعتجاابت أفراد العينة تبعا ١تتغَت نوع التخصص على ٤تور كاقع تسويق البحوث العلمية 
كقد يعود ذلك إذل أف اإلنتاج العلمي ِف التخصص العلمي  (،ْٖ.ِلصاحل التخصص العلمي حيث بلغ )

من ْتوث كأكراؽ علمية كبراءات اخًتاع  ىي أكثر اعتجابة ٟتاجات اجملتمع كمتطلبات عوؽ العمل، 
كٯتكن اإلفادة منها بشكل أكرب لدل الغرؼ االقتصادية كالتجارية كحاضنات األعماؿ، ابلتارل عملية 

البحوث ِف التخصص النظرم، ك٤تور معوقات تسويق البحوث العلمية  تسويقها تتم بشكل أفضل من
(، كقد يفسر ذلك إذل قصور دكر اٞتامعة ِف تسويق ٥ترجات ُُ.ْلصاحل التخصص النظرم حيث بلغ )

البحوث العلمية ِف التخصص النظرم إذل اٞتهات ا١تستفيدة منها. مثل كزارة الًتبية كالتعليم، ككزارة 
ٟتكومية ا١تختلفة. كذلك قد يكوف قصور ِف تلبية ىذه البحوث ٟتاجات اجملتمع الصحة، كاٞتهات ا

تدين مستول قناعة بعض القيادات اٞتامعية حوؿ إمكانية االعتثمار  بسبب كقد يكوف، كعوؽ العمل
كالربح من البحوث العلمية من التخصص النظرم. كال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول 

 على ٤تور اآلليات تعزل إذل متغَت التخصص. كٗتتلف ىذه النتيجة عن دراعة (α≤َٓ.َ)الداللة 
Borlaug & Jacob,2013) حيث جاءت الفركؽ ِف ا١تسا٫تة ِف تسويق البحوث العلمية لصاحل )

( إذل كجود فركؽ حوؿ تسويق َُِْكاتفقت ىذه النتيجة مع دراعة العتييب )التخصص النظرم. 
( ِف كجود فركؽ ِف ٤تور كاقع َُِْللتخصص العلمي، كدراعة القحطاين ) ا٠تدمات اٞتامعية تعزل

تسويق البحوث العلمية تعزل لصاحل التخصص العلمي، كِف ٤تور ا١تعوقات تعزل لصاحل التخصص 
 كال توجد فركؽ حوؿ ا١تتطلبات ا١تادية كالتنظيمية كالبشرية تعزل إذل متغَت الوظيفة كالتخصص.النظرم. 
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 تبعا دلتغري الرتبة العلمية:بني ادلتوسطات  روقالف اثلثا:
للكشف عن الداللة اإلحصائية للفركؽ بُت متوعطات تقدير أفراد عينة البحث تبعا ١تتغَت )الرتبة  

الفركؽ ِف ا١تتوعطات اٟتسابية كما ( مت اعتخداـ ا١تتوعطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية ١تعرفة العلمية
 التارل:ِف اٞتدكؿ 

 (: ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية جملاالت أداة البحث 96) دولج
 وفقا دلتغري الرتبة العلمية

 ااور
 
 

 الفئات

واقع تسويق 
 البحوث العلمية

معوقات تسويق 
 البحوث العلمية

آليات تسويق 
 البحوث العلمية

 الكلي للمحاور

ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

ادلتوسط 
 سايباحل

االحنراف 
 ادلعياري

ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

أستاذ مساعد         
 (889)ن=

ِ.َٓ َ.ْٓ ْ.َٓ َ.ِْ ْ.ٔٔ َ.ُّ ّ.ّٗ َ.ِّ 

أستاذ مشارك      
 (56)ن =

ِ3ّٕ َ.ْٓ ّ.ِٗ َ.َْ ْ.ٓٔ َ.ّٖ ّ.ِٖ َ.ِِ 

 أستاذ
 (99)ن=

ِ.ُٕ َ.ٕٕ ّ.ٖٗ َ.ْٓ ْ.َٔ َ.ُّ ّ.ُٗ َ.ِٗ 

كلي للمحور         
 (278)ن = 

2.58 8.59 4.88 8.42 4.69 8.99 9.98 8.42 

يتبُت من اٞتدكؿ السابق كجود فركؽ ظاىرية ِف ا١تتوعطات اٟتسابية ِف ٚتيع ٤تاكر أداة البحث تبعا 
( تبلىا أعتاذ، ّٗ.ّ) ١تتغَت الرتبة العلمية، حيث حصلت فئة أعتاذ مساعد على أعلى متوعط حسايب

(، كلتحديد فيما إذا كانت ِٖ.ّ(، مث فئة أعتاذ مشارؾ ٔتتوعط حسايب )ُٗ.ّٔتتوعط حسايب بلغ )
الفركؽ بُت ا١تتوعطات اٟتسابية ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة مت تطبيق ٖتليل  التباين 

 األحادم، كجاءت نتائجو كما ِف اٞتدكؿ التارل:
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 : حتليل التباين األحادي الستجاابت أفراد عينة الدراسة تبعا دلتغري الرتبة العلمية(97جدول )
مستوى 
 الداللة

 قيمة ف
متوسط 
 ادلربعات

درجات 
 احلرية

رلموع 
 ادلربعات

 ااور مصدر التباين

*َ.َِِ ّ.ٖٕٓ 
واقع تسويق  بُت اجملموعات ْٓٔ.ِ ِ ِِّ.ُ

 ل اجملموعاتداخ ُٖٓ.ّٗ ِٕٓ ُّْ.َ لبحوث العلميةا

*َ.َِٔ ّ.َُٕ 
معوقات تسويق  بُت اجملموعات ّّّ.ُ ِ ٔٔٔ.َ

 داخل اجملموعات ُّٗ.ْٗ ِٕٓ َُٖ.َ البحوث العلمية

*َ.ُُٔ ِ.ُٖٔ 
آليات تسويق  بُت اجملموعات ْْٕ.َ ِ ِّٕ.َ

 داخل اجملموعات َّٔ.َّ ِٕٓ َُٗ.َ البحوث العلمية

 الكلي اجملموعاتبني  8.586 2 8.299 5.846 8.886*
 داخل اجملموعات 85.664 275 8.857

 (α≤َٓ.َدالة عند مستول الداللة )*
بُت ( α≤َٓ.َ)تشَت النتائج ِف اٞتدكؿ أعبله إذل كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الدالة 

د تبعا ١تتغَت متوعطات اعتجاابت أفراد عينة البحث لدرجة تسويق البحوث العلمية ِف جامعة ا١تلك خال
٤تور آليات تسويق البحوث العلمية، حيث بلغت قيمة )ؼ( ور  -ما عدا -الرتبة العلمية ِف ٚتيع ااكر

كبلغت قيمة )ؼ( ور معوقات  ،(َِِ.َ(، كمستول الداللة )ٕٖٓ.ّكاقع تسويق البحوث العلمية )
ت قيمة )ؼ( للدرجة الكلية للمحاكر كبلغ(، َِٔ.َ(، كمستول الداللة )َُٕ.ّتسويق البحوث العلمية )

كللتعرؼ على إتاه داللة الفركؽ ابلنسبة للمحورين كالدرجة (، ََٔ.َ(، كمستول الداللة )ُْٔ.ٓ) 
 ( للمقارانت البعدية، كما ِف اٞتدكؿ التارل:Scheffeالكلية  للمحاكر مت اعتخداـ اختبار )شيفيو 

 تبعا دلتغري الرتبة العلمية(: اختبار شيفيو للمقارانت البعدية 98) جدول
 أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد الفئات اجملال

واقع تسويق 
 البحوث العلمية

 - - - (َٓ.ِأعتاذ مساعد )

 َِِ.َ* - - (ّٕ.ِأعتاذ مشارؾ )

 - - - (ُٕ.ِأعتاذ )

معوقات تسويق 
 البحوث العلمية

 َْٕ.َ* - - (َٓ.ْأعتاذ مساعد )

 - - - (ِٗ.ّأعتاذ مشارؾ )

 - - - (ٖٗ.ّأعتاذ )

 الكلي

  8.886* - (9.99أستاذ مساعد )

 --- --- -- (9.82أستاذ مشارك )

 - - - ( 9.98أستاذ ) 

 (α≤َٓ.َدالة عند مستول الداللة )*
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ِف اٞتدكؿ أعبله أظهرت النتائج فركقا ذات داللة إحصائية على ٤تور كاقع تسويق البحوث العلمية بُت 
(، ِف حُت  ُٕ.ِشارؾ كفئة أعتاذ، ككانت الفركؽ لصاحل فئة أعتاذ، كٔتتوعط حسايب بلغ )فئة أعتاذ م

كىذا يعود إذل أف اإلنتاج العلمي لفئة أعتاذ أكثر جودة نتيجة ، (ّٕ.ِكاف متوعط فئة أعتاذ مشارؾ )
إلضافة إذل ا٠تربة، كأكثر ارتباطا ْتاجات عوؽ العمل، كرٔتا كجود عدد من براءات االخًتاع لديهم. اب

قدرهتم على التواصل مع الغرؼ االقتصادية كالتجارية، كحاضنات األعماؿ، كمؤعسات القطاع ا٠تاص 
 لعرض كتسويق إنتاجهم العلمي.

كذلك توجد فركقا ذات داللة إحصائية على ٤تور معوقات تسويق البحوث العلمية بُت فئة أعتاذ   
(، ككانت الفركؽ لصاحل فئة أعتاذ مساعد، َْٕ.َمساعد كفئة أعتاذ، حيث كاف مستول الداللة )

ككذلك على الدرجة الكلية . (ٖٗ.ّ(، ِف حُت كاف متوعط فئة أعتاذ )َٓ.ْكٔتتوعط حسايب بلغ )
للمحاكر فقد جاءت الفركؽ بُت فئة أعتاذ مساعد، كفئة أعتاذ مشارؾ، حيث كاف مستول الداللة 

(، ِف حُت كاف متوعط ّٗ.ّكٔتتوعط حسايب بلغ )أعتاذ مساعد  (، ككانت الفركؽ لصاحل فئةََٔ.َ)
( ، كقد تعزل ىذه النتيجة إذل ارتفاع العبء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس من ِٖ.ّأعتاذ مشارؾ )

رتبة أعتاذ مساعد، كغياب ا١تراجع العلمية اٟتديثة كقواعد البياانت البلزمة للبحث العلمي، إضافة إذل أف 
من مصلحة ذاتية لعضو ىيئة التدريس كىي الًتقية لرتبة أخرل. كالتوجد فركؽ  حركة البحث العلمي تنطلق

 ذات داللة إحصائية على ٤تور اآلليات تعزل ١تتغَت الرتبة العلمية.
( حيث جاءت الفركؽ ِف ٤تور الواقع لصاحل أعتاذ َُِْكاختلفت ىذه النتيجة عن دراعة العتييب )

 مساعد كأعتاذ مشارؾ. 
قة ابلسـؤال اخلـامس والـذي نصـو: مـا اإلجـراءات ادلقًتحـة الـيت تسـهم يف تسـويق البحـوث النتائج ادلتعل

 العلمية جبامعة ادللك خالد من منظور اقتصاد ادلعرفة؟
كلئلجابة عن ىذا السؤاؿ، مت اقًتاح عدة إجراءات من خبلؿ األدب النظرم للبحث كالدراعة ا١تيدانية كما 

 راءات التالية: اإلجراءات التنظيمية، كالبشرية، كالتقنية على النحو التارل:أعفرت عنو من نتائج تتلخص ِف اإلج
 أوال: اإلجراءات التنظيمية:

 إعداد إعًتاتيجية كاضحة لتسويق البحوث العلمية ابٞتامعة. .ُ

 اعتحداث إدارة مستقلة لتسويق البحوث العلمية ِف ا٢تيكل التنظيمي للجامعة. .ِ

 االعتقبللية اإلدارية كا١تالية لبلتصاؿ مع مؤعسات اجملتمع ا١تختلفة. منح إدارة تسويق البحوث العلمية .ّ

 إصدار لوائح تنظيمية لتسويق البحوث العلمية على ٨تو ينظم قانونية التعاقدات البحثية. .ْ

 توجيو ْتوث أعضاء ىيئة التدريس ٨تو احتياجات عوؽ العمل. .ٓ

 ٗتصيص ميزانية مستقلة لتسويق البحوث العلمية. .ٔ

 عم ا١تؤعسي لربامج اٞتامعة البحثية )حاضنات التقنية، كرايدة األعماؿ، كالكراعي البحثية..(.توفَت الد .ٕ
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 اثنيا: اإلجراءات البشرية:
 تقدمي دكرات تدريبية للباحثُت حوؿ عبل تطوير ا١تهارات البحثية على ٨تو تطبيقي. .ُ

مع ا١تختلفة للتعريف عقد لقاءات دكرية كزايرات متبادلة بُت أعاتذة اٞتامعات كمؤعسات اجملت .ِ
 ٓتدمات البحوث العلمية.

 توفَت كفاءات فنية ١تساعدات الباحثُت ِف اٞتامعة ٔتا ييسر عملية إنتاج البحوث العلمية كتسويقها. .ّ

 تعيُت مسوقُت يتمتعوف ٔتهارات اتصاؿ إلقناع ا١تستفيدين بنتائج البحوث العلمية. .ْ

 يس إذل طلبات براءة اخًتاع.ٖتويل نتائج البحوث العلمية ألعضاء ىيئة التدر  .ٓ

 زايدة عدد الساعات ا١تخصصة للبحوث العلمية كا٠تدمات االعتشارية ألعضاء ىيئة التدريس ا١تميزين. .ٔ

 السماح ألعضاء ىيئة التدريس بقضاء عنوات التفرغ العلمي اٞتامعي ِف مؤعسات اجملتمع إل٧تاز أْتاثهم. .ٕ

 من أعضاء ىيئة التدريس. توفَت مكافآت كأجور ٣تزية للباحثُت ا١تتميزين .ٖ

 رصد جائزة عنوية ألفضل ْتث علمي مت تسويقو كاالعتفادة منو. .ٗ

 منح أكٝتة فخرية ألعضاء ىيئة التدريس عند االتصاؿ ٔتؤعسات اجملتمع كتسويق إنتاجهم البحثي. .َُ

 اثلثا: اإلجراءات التقنية:
عضاء ىيئة التدريس؛ إلنتاج كتقدمي توفَت البنية التحتية كالتجهيزات البلزمة من )معامل، ك٥تتربات( أل .ُ

 البحوث ا١تبتكرة القابلة للتسويق.

 تقوية شبكات اإلنًتنت ِف ٚتيع ا١تعامل العلمية. .ِ

إنشاء قاعدة بياانت إلكًتكنية ٟتفظ اإل٧تازات البحثية ألعضاء ىيئة التدريس متاحة ١تؤعسات اجملتمع  .ّ
 ا١تختلفة.

 ؿ البحوث العلمية ا١تقدمة ابٞتامعة.عقد لقاءات تعريفية عن بعد للمستفيدين حو  .ْ

 نشر البياانت ا١تتوفرة لدل اٞتامعة إلكًتكنيا حوؿ نتائج األْتاث العلمية. .ٓ

 إاتحة تداكؿ ا١تعلومات البحثية إلكًتكنيا ْترية كشفافية للمستفيدين. .ٔ

 فيدة.إنشاء قاعدة بياانت إلكًتكنية للتعريف ابلباحثُت )أعضاء ىيئة التدريس( لدل اٞتهات ا١تست .ٕ
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 الفصل السادس

 خادتة البحث

 

 أواًل: ملخَّص نتائج البحث.

 اثنياً: توصيات البحث.

 اثلثاً: مقًتحات البحث. 
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 البحث خادتة
 النتائج، ضوء ِف التوصيات إذل ابإلضافة البحث، إليها توصل اليت للنتائج ملخصا الفصل ىذا يتناكؿ

تعرؼ كاقع، كمعوقات، كآليات تسويق البحوث  إذل البحث ىدؼ كقد. ا١تقًتحة ا١تستقبلية كالدراعات
العلمية من منظور اقتصاد ا١تعرفة ّتامعة ا١تلك خالد أبهبا. كقد تطلب ٖتقيق ىذا ا٢تدؼ اإلجابة عن 

 السؤاؿ الرئيس التارل:
 كيف ميكن تسويق البحوث العلمية يف اجلامعات السعودية من منظور اقتصاد ادلعرفة؟

 لة التالية:كتفرع منو األعئ
 ما كاقع تسويق البحوث العلمية ّتامعة ا١تلك خالد من كجهة نظر أفراد عينة البحث؟ .ُ
 ما ا١تعوقات اليت تواجو تسويق البحوث العلمية ّتامعة ا١تلك خالد من كجهة نظر أفراد عينة البحث؟ .ِ
فة من كجهة نظر ما آليات تطوير تسويق البحوث العلمية ّتامعة ا١تلك خالد من منظور اقتصاد ا١تعر  .ّ

 أفراد عينة البحث؟
ىػػػػػػل توجػػػػػػد فػػػػػػركؽ ذات داللػػػػػػة إحصػػػػػػائية ِف اعػػػػػػتجاابت أفػػػػػػراد عينػػػػػػة البحػػػػػػث عنػػػػػػد مسػػػػػػتول الداللػػػػػػة  .ْ
(َ.َٓ≥α تسويق البحوث العلمية ّتامعة ا١تلػك خالػد تعػزل للمتغػَتات )( حوؿ )كاقع، كمعوقات، كآليات

 ، كالتخصص، كالرتبة العلمية(؟النوع) 
حة اليت تسهم ِف تسويق البحوث العلمية ّتامعة ا١تلك خالد من منظور اقتصاد ما اإلجراءات ا١تقًت  .ٓ

 ا١تعرفة؟
 ابلكليات التدريس ىيئة أعضاء من البحث ٣تتمع كتكوف ،(ا١تسحي) الوصفي ا١تنهج البحث اعتمد كقد
( ِٖٕ) البحث عينة كبلغت مشيط، ٜتيس ك٤تافظة أهبا ٔتدينة خالد ا١تلك جامعة من كالعلمية النظرية
 كالدراعات النظرم، اإلطار على اعتمادا إعدادىا كمت البياانت، ٞتمع كأداة االعتبانة كاعتخدمت عضوا،

 تطبيقها كمت(. ُ) ملحق ِف كما ٤تكما( ُُ) قبل من ٖتكيمها كمت العلمي، ا١تشرؼ كتوجيهات السابقة،
 :جزأين من االعتبانة كونتكت(. ىػُّْٕ -ُّْٔ) لعاـ اٞتامعي العاـ من الثاين الدراعي الفصل ِف

 ، كالتخصص، كالرتبة العلمية(.النوعكيتضمن ا١تعلومات األكلية كىي: ) اٞتزء األكؿ:
 اثنيا: تناكؿ ٤تاكر االعتبانة اليت مت تقسيمها إذل ثبلث ٤تاكر: 
 اور األكؿ: كاقع تسويق البحوث العلمية ّتامعة ا١تلك خالد.

 وث العلمية ّتامعة ا١تلك خالد.اور الثاين: معوقات تسويق البح
اور الثالث: آليات تسويق البحوث العلمية ّتامعة ا١تلك خالد من كيشمل ثبلثة أبعاد ىي: آليات 

 تنظيمية، كآليات بشرية، كآليات تقنية.
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كقد مت ٚتع البياانت مث تفريغها، مث معاٞتتها إحصائيا ابعتخداـ ٣تموعة من األعاليب اإلحصائية من 
" بغرض ٖتليل SPSS( "Package for Social Scienceاٟتزمة اإلحصائية للعلـو االجتماعية )خبلؿ 

البياانت للدراعة ا١تيدانية على النحو التارل: ا١تتوعطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية، كاختبار )ت( 
Independent)) sample) “t .test” ( كٖتليل التباين األحادم ،)(One Way Anova ، كاختبار شيفيو

(Scheffe) .للمقارانت البعدية 
 :ةالدراع كمبلحق ا١تراجع، قائمة إذل ابإلضافة رئيسة، فصوؿ عتة على النهائية بصورتو البحث كاشتمل

 كأىدافو، كأعئلتو، كمشكلتو، البحث، مقدمة: تناكؿ فيو كمت للدراعة، العاـ اإلطار: األكؿ الفصل
 .وكمصطلحات كحدكده، كأ٫تيتو،

: األكؿ رئيسة، مباحث ثبلثة على النظرم اإلطار اشتمل كقد ، النظرم اإلطار عرض فيو مت: الثاين فصلال
 ّتامعة العلمية البحوث كتسويق ا١تعرفة اقتصاد: كالثالث العلمية، البحوث تسويق: كالثاين ا١تعرفة، اقتصاد
 .خالد ا١تلك

 كانت عواء اٟتارل، ابلبحث العبلقة ذات السابقة الدراعات على الفصل ىذا اشتمل: الثالث الفصل
 .اعليه تعقيب مع أجنبية أك عربية دراعات

 البحث، كعينة البحث، ك٣تتمع ا١تستخدـ، ا١تنهج حيث من البحث إجراءات حوؿ ككاف: الرابع الفصل
 .البياانت ٖتليل ِف ا١تستخدمة اإلحصائية كاألعاليب البحث، كأداة

 .ةا١تيداني الدراعة خبلؿ من إليها التوصل مت اليت النتائج كمناقشة كتفسَت عرض كتضمن: ا٠تامس الفصل

 مت اليت كا١تقًتحات التوصيات مث ا١تيدانية، الدراعة نتائج يليو ا١تلخص، ىذا عرض كفيو: السادس الفصل
 .ثالبح نتائج خبلؿ من إليها التوصل

 :ثالبح نتائج ملخص: أوال

 :امنه النتائج؛ من ٣تموعة إذل البحث توصل عبق ما على بناء
 ملخص النتائج: 

 أىم النتائج اليت توصل  إليها البحث:
النتائج ادلتعلقة بواقع تسويق البحوث العلمية جبامعة ادللك خالد من وجهة نظر أفراد عينة : أوال

 البحث:
لد أظهرت نتائج البحث أف كاقع تسويق البحوث العلمية من منظور اقتصاد ا١تعرفة ِف جامعة ا١تلك خا

(، حيث ٗٓ.َ(، كا٨تراؼ معيارم بلغ ) ُٓ.ِكٔتتوعط حسايب بلغ ) غَت موافق موافقة جاء بدرجة
( فقرات على ٕ(، ك) ِٔ.ِ -ُٗ.ِكتراكحت متوعطاهتا بُت ) ٤تايد( فقرات على درجة ٕحصلت )

 (.ٖٓ.ُ -ّٓ.ِكتراكحت متوعطاهتا بُت ) غَت موافقدرجة 
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ليت تواجو تسويق البحوث العلمية جبامعة ادللك خالد من وجهة نظر اثنيا: النتائج ادلتعلقة ابدلعوقات ا
 أفراد عينة البحث:

أظهرت نتائج البحث أف معوقات تسويق البحوث العلمية من منظور اقتصاد ا١تعرفة ِف جامعة ا١تلك  
(، كقد ِْ.َ(، كا٨تراؼ معيارم بلغ )ََ.ْكٔتتوعط حسايب بلغ ) موافقة موافقخالد جاءت بدرجة 

(، ُِ.ْ-ّٕ.ْ، تراكحت متوعطاهتا بُت )موافق بشدة( فقرات من فقرات اور بدرجة ّءت )جا
 (.َٔ.ّ - ُٔ.ْكتراكحت متوعطاهتا بُت ) موافقفقرة بدرجة  (ُْك)

اثلثا: النتائج ادلتعلقة آبليات تطوير تسويق البحوث العلمية جبامعة ادللك خالد من منظور اقتصاد 
 اد عينة البحث:ادلعرفة من وجهة نظر أفر 

أظهرت نتائج البحث أف درجة موافقة أفراد العينة على آليات تسويق البحوث العلمية من منظور 
كٔتتوعط حسايب بلغ ِف اآلليات  موافقة موافق بشدةاقتصاد ا١تعرفة ِف جامعة ا١تلك خالد جاءت بدرجة 

كا٨تراؼ  (ٗٓ.ْ)ط حسايب بلغ ، كِف البشرية ٔتتوع(ّٔ.َ)، كا٨تراؼ معيارم بلغ (ْٔ.ْ)التنظيمية 
 ت موافقة(. كقد جاءّٓ.َ( كا٨تراؼ معيارم )ٖٔ.ْكِف التقنية ٔتتوعط حسايب بلغ )(، ّٖ.َ)معيارم 

 .موافق بشدة( فقرة بدرجة ِٓٚتيع الفقرات كعددىا )

 النتائج ادلتعلقة بوجود فروق ذات داللة إحصائية يف استجاابت أفراد عينة البحث عند مستوى رابعا:
حول )واقع، ومعوقات، وآليات( تسويق البحوث العلمية جبامعة ادللك خالد ( α≤0.0.)الداللة 

 (:، التخصص، والرتبة العلميةالنوعتعزى دلتغريات )
ِف ( α≤0.0.أظهرت نتائج البحث كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة )

ت تسويق البحوث العلمية من منظور اقتصاد ا١تعرفة ِف اعتجاابت أفراد عينة الدراعة ِف ٤تور كاقع كمعوقا
لصاحل الذكور، ككجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة  النوعجامعة ا١تلك خالد، تبعا ١تتغَت 

(.0.0≥α)  ،ِف اعتجاابت أفراد العينة ِف ٤تور الواقع تبعا ١تتغَت التخصص لصاحل التخصص العلمي
ا١تعوقات لصاحل التخصص النظرم، ككجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول ككجود فركؽ على ٤تور 

ِف اعتجاابت أفراد العينة تبعا ١تتغَت الرتبة العلمية ِف ٤تور الواقع لصاحل فئة أعتاذ، ( α≤0.0.الداللة )
٤تور ككجود فركؽ ِف ٤تور ا١تعوقات لصاحل فئة أعتاذ مساعد، كالتوجد فركؽ ذات داللة إحصائية على 

 كالتخصص كالرتبة العلمية. النوعاآلليات تعزل ١تتغَت 
خامسا: النتائج ادلتعلقة ابإلجراءات ادلقًتحة اليت تسهم يف تسويق البحوث العلمية جبامعة ادللك خالد 

 من منظور اقتصاد ادلعرفة:
عة من اقًتح البحث من خبلؿ األدب النظرم كالدراعة ا١تيدانية كما أعفرت عنو من نتائج ٣تمو 

التنظيمية، كالبشرية، كالتقنية( كذلك )اإلجراءات ا١تقًتحة تسهم ِف تسويق البحوث العلمية كفق اآلليات 
 من منظور اقتصاد ا١تعرفة.
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 توصيات البحث:اثنياً: 
ِف ضوء النتائج اليت توصل إليها البحث، مت التوصل إذل التوصيات التالية اليت قد تسهم ِف ٖتقيق 

 ة من تسويق البحوث العلمية من منظور اقتصاد ا١تعرفة ّتامعة ا١تلك خالد:األىداؼ ا١تنشود
  االعتفادة من ٕتربة جامعات البحث كاليت تقـو على اٟترية األكادٯتية، كا١تلكية الفكرية، كاإلنتاجية

 البحثية.

 ة كإعهامها إحداث التحوؿ ٨تو االقتصاد ا١تعرِف ٞتامعة ا١تلك خالد عن طريق االىتماـ ابلبحوث العلمي
ِف حل مشكبلت اجملتمع، كاالىتماـ بتسويقها، كذلك بتطبيق ٣تموعة من اآلليات فيما ٮتص دكر اٞتامعة 
ِف تقدمي التسهيبلت لبحوث أعضاء ىيئة التدريس كتسويق إنتاجهم البحثي، كفيما ٮتص أنشطة ا١تزيج 

 ارل:التسويقي )ا١تنتج، كالتسعَت، كالًتكيج، كالتوزيع(. على النحو الت

 فيما خيص أعضاء ىيئة التدريس وإنتاجهم البحثي:-ُ
إعداد السياعات ا١تنظمة للشراكة البحثية بُت اٞتامعة كمؤعسات اجملتمع )قطاع خاص، كقطاع  -

كإعداد دليل إرشادم تقدمو اٞتامعة للباحثُت من أعضاء ىيئة التدريس على ٥تتلف ٗتصصاهتم  حكومي(،
إلانث، حوؿ كيفية إجراء التعاقدات البحثية مع مؤعسات اجملتمع ا١تختلفة، كرتبهم كعلى مستول الذكور كا

 عن طريق لوائح منظمة ككاضحة ك٤تددة لكافة األنظمة كالقوانُت ِف ذلك. 

عقد الندكات، كاللقاءات، كالنشرات الدكرية؛ من أجل زايدة كعي القيادات اٞتامعية حوؿ إمكانية  -
 علمية، كإبراز اإل٧تازات ِف ذلك.االعتثمار كالربح من البحوث ال

توفَت ا١تعلومات البلزمة ألعضاء ىيئة التدريس عن مؤعسات اجملتمع الراغبة ِف االعتفادة من البحوث  -
العلمية، عن طريق إنشاء قاعدة بياانت منشورة تربز خربات الباحثُت من أعضاء ىيئة التدريس 

ل التواصل معهم، كما تربز اٞتهات ا١تستفيدة الراغبة كٗتصصاهتم، كتكوف متاحة للجهات ا١تستفيدة كتسه
 ِف االعتفادة من البحوث العلمية.

عرض إ٧تازات معهد البحوث كالدراعات االعتشارية ِف اٞتامعة، كإبراز جهوده ِف االتصاؿ ٔتؤعسات  -
كتسهيل اتصاؿ اجملتمع، كذلك من خبلؿ الندكات كا١تلتقيات ا٠تاصة ابٞتامعة، ككعائل االتصاؿ ا١تختلفة، 

أعضاء ىيئة التدريس مباشرة اب١تعهد لبلعتفادة من خرباتو كخدماتو، كاعتباره حلقة كصل بُت اٞتامعة 
 كمؤعسات اجملتمع ا١تختلفة. 

ِف ٣تاؿ ( القطاع ا٠تاص، كالقطاع اٟتكومي)عقد اتفاقات تعاكنية بُت مؤعسات اجملتمع ا١تختلفة  -
االبتكار كنقل التقنية، كرايدة )الربامج البحثية ِف اٞتامعة كربامج خدمات البحوث العلمية، كتفعيل دكر 

 كاليت تسهم ِف ٖتويل ابتكارات الباحثُت إذل كاقع تطبيقي قابل للتسويق. (األعماؿ، كاٟتاضنات
التقليل من األعباء اإلدارية اليت يقـو هبا أعضاء ىيئة التدريس، كتوفَت معامل كٕتهيزات ٢تم لتطوير  -

 اهتم البحثية القابلة للتسويق.ابتكار 
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دعم أعضاء ىيئة التدريس على نشر أْتاثهم ِف اجملبلت العلمية العا١تية، كتشجيعهم على إنتاج ْتوث  -
 تطبيقية مبتكرة تتناعب مع احتياجات عوؽ العمل.

كقد تكوف دعم نظاـ اٟتوافز كا١تكافآت ا١تقدمة للباحثُت ا١تميزين، كمن يسوؽ منهم إلنتاجهم البحثي،  -
 جائزة عنوية، أك أكٝتة فخرية، أك مكافأة مادية.

  التوزيع(:و الًتويج، و التسعري، و فيما خيص أنشطة ادلزيج التسويقي )ادلنتج،  -2

اعتحداث إدارة لتسويق البحوث العلمية، تتوذل تنفيذ أنشطة ا١تزيج التسويقي كمن ذلك ٖتديد اٞتهات  -
عَتىا كالًتكيج ٢تا، كتسهيل االتصاؿ بُت الباحثُت كاٞتهات ا١تستفيدة، ا١تستفيدة من البحوث العلمية، كتس

 كٖتديد قنوات التوزيع من اٞتامعة حىت تصل للجهات ا١تستفيدة.

اإلعبلف عن خدمات اٞتامعة البحثية عرب قنوات اإلعبلـ ا١تختلفة )إذاعة، كقنوات تلفزيونية، كتويًت،  -
 كفيسبوؾ، كيوتيوب، .....(.

ة بفرؽ ْتثية من جامعة ا١تلك خالد ِف معارض التعليم لعرض خدمات البحوث العلمية، ا١تشارك -
كإمكاانت اٞتامعة من الكفاءات البحثية من أعضاء ىيئة التدريس، كذلك عرض ٕتارهبا ِف تسويق ْتوثها 

 العلمية كاالتصاؿ ٔتؤعسات اجملتمع ا١تختلفة.

 ث العلمية.توفَت ٥تصصات مالية كافية لدعم تسويق البحو  -

إجراء دراعات مسحية متخصصة حوؿ )العمبلء، كا١تنافسُت، كقنوات التوزيع( لتسويق البحوث  -
 العلمية.

اعتطبلع رأم اٞتهات ا١تستفيدة فيما يقدـ ٢تا من خدمات ْتثية، كٖتديد نقاط القوة كالضعف ِف  -
 ذلك.

كيج جاذبة للتعاقدات البحثية مع الًتكيج الفعاؿ ٠تدمات اٞتامعة البحثية، كابتكار أعاليب تر  -
ا١تستثمرين، عواء كانت تقنية أك مادية أك اتصاؿ مباشر؛ هبدؼ زايدة ثقة مؤعسات اجملتمع ّتدكل تطبيق 

 نتائج البحوث العلمية ِف حل مشكبلت اجملتمع.
 مقًتحات البحث:اثلثاً: 

لسابقة كا١تيدانية، فإف ىناؾ ِف ضوء أىداؼ البحث اليت ععى لتحقيقها، كاإلطار النظرم كالدراعات ا
 جوانب ٖتتاج إذل ْتث مستقببل، كعليو فإف البحث يقًتح إجراء الدراعات التالية:

 ( جامعة ا١تلك عبد هللا ٪توذجا.KEIدكر اٞتامعات البحثية ِف ٖتقيق مؤشر اقتصاد ا١تعرفة ) .ُ
 طنية للتحوؿ ٨تو ٣تتمع ا١تعرفة. دكر الشراكة اجملتمعية ِف اٞتامعات السعودية ِف ٖتقيق االعًتاتيجية الو  .ِ
 (.ََِّدكر اقتصاد ا١تعرفة ِف الوصوؿ ابٞتامعات السعودية إذل تصنيف شنغهام ضمن رؤية ) .ّ
 .تصور مقًتح (ََِّاعتثمار نتائج البحوث العلمية كفق رؤية )من خبلؿ  ٘تويل اٞتامعات السعودية .ْ
 ( ِف جامعة ا١تلك خالد.ََِّدكر القطاع ا٠تاص ِف ٖتقيق اقتصاد ا١تعرفة كفق رؤية ) .ٓ
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 قائمة ادلراجع

 

 أواًل: ادلراجع العربية.

 اثنياً: ادلراجع األجنبية.

 اثلثاً: ادلواقع اإللكًتونية.
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 :العربية ادلراجع: أوالً 
 القرآف الكرمي.
، جريدة معهد البحوث يدشن تطبيقو على األجهزة الذكيةعبتمرب(،  ٔ، األحد َُِٓإبراىيم، دمحم )

 .ْ، ص ُْٓالعددآفاؽ، 
كرقة مقدمة  .(. التعليم ِف ضوء التنمية االقتصادية كاقتصاد ا١تعرفة َُِْأبو شنب، عائشة فؤاد )ديسمرب

 .ماليزاي. ICPRإذل ا١تؤ٘تر الدكرل للبحوث كالدراعات العليا
 .ِٓ -ِّ ،٣ٔٓتلة ا١تاؿ كاالقتصاد، (. منظومة ٣تتمع ا١تعرفة. َُُِأٛتد، عوض حاج علي )

 -(. تسويق خدمات البحوث العلمية التطبيقية كاالعتشارات ا١تهنية) مفاىيمََِٗ، اثبت )أكتوبرإدريس
ْتث مقدـ للمؤ٘تر العلمي األكؿ لتسويق البحوث اٞتامعية التطبيقية البحث العلمي  .مهارات -٪تاذج

 جامعة ا١تنوفية: مصر. ِف خدمة الصناعة.
 .. جدة: خوارـز العلمية للنشر كالتوزيعْط ْتوث التسويق،(. َُِٓابزرعة، ٤تمود صادؽ )

( . فجوة االقتصاد القائم على ا١تعرفة بُت اقتصادايت الدكؿ النامية َُِٓٓتارم، عبلة عبد اٟتميد )
، ٣تلة مركز صاحل عبدهللا كامل لبلقتصاد اإلعبلميكا١تتقدمة تطبيقا على ا١تملكة العربية السعودية. 

ُٗ(ٓٓ ،)ِِّ-ِٔٔ. 
(. دراعة ٖتليلية مقارنة للصيغ ا١تستخدمة ِف حساب حجم العينة العشوائية. َُِْب )بشماين، شكي

 .ََُ-ٖٓ(، ٓ)ّٔ، ٣تلة جامعة تشرين للبحوث كالدراعات العلمية
 . جدة: دار إعبلـ للنشر كالتوزيع.ٓ، طمبادئ التسويق(. َُِٓالًتكستاين، حبيب هللا دمحم )

 ـ(. الرايض.َُُِ) ِقُّّْ-ُِّْ: تقريرkACSTز للعلـو كالتقنيةالتقرير السنوم ١تدينة ا١تلك عبدالعزي
 ـ(. الرايض.َُِِق )ُّْْ-ُّّْ: تقريرkACSTالتقرير السنوم ١تدينة ا١تلك عبدالعزيز للعلـو كالتقنية
 ـ(. الرايض.َُِّق )ُّْٓ-ُّْْ: تقريرkACSTالتقرير السنوم ١تدينة ا١تلك عبدالعزيز للعلـو كالتقنية

 (. بَتكت: مؤعسة الفكر العريب.ََُِيب الثالث للتنمية كالثقافة )التقرير العر 
 (. بَتكت: مؤعسة الفكر العريب.َُِِالتقرير العريب ا٠تامس للتنمية كالثقافة )
 (. بَتكت: مؤعسة الفكر العريب.َُِّالتقرير العريب السادس للتنمية كالثقافة )

مرب(، أمَت عسَت يستقبل الداككد كيبارؾ للجامعة عبت ٔ، األحد َُِٓالتيهاين، ٭تِت؛ كعوض، علطاف )
 .ُ، ص ُْٓ، العددجريدة آفاؽ، QSتقدمها ِف تصنيف 

(. أعضاء ىيئة التدريس حسب اٞتهة كا١تؤىل َُِٔجامعة ا١تلك خالد، إدارة الدراعات كا١تعلومات )
 العلمي. أهبا.

، ُٔٓ، العددجريدة آفاؽـ كالتقنية، أكتوبر(، جامعة ا١تلك عبدهللا للعلو ُُ، األحد َُِٓجريدة آفاؽ )
 .ِٕص. 
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 التسويق كفق منظور فلسفي كمعرِف معاصر.(. ََُِجبلب، إحساف داىش؛ كالعبادم، ىاشم فوزم )
 األردف: مؤعسة الوراؽ.

 . جدة: خوارـز للنشر كالتوزيع.ٔ. ط التسويق(. َُِّحبيب، رعد عبد الكرمي؛ كالشدكخي، ىند انصر )
. عماف: دار الرضواف للنشر ا١تنهجية ا١تتكاملة إلدارة ا١تعرفة ِف ا١تنظمات(. َُِْحجازم، ىيثم علي )

 كالتوزيع.
عبتمرب(، معهد البحوث كالدراعات االعتشارية: شراكة  ٔ، األحد َُِٓاٟتديثي، عبد اللطيف إبراىيم )

 .َُ، ص ُْٓ، العددجريدة آفاؽ٣تتمعية رائدة مع ٥تتلف اٞتهات، 
. دار عادل الكتب: ا١تملكة العربية اقتصاد ا١تعرفة كٖتدايت التعليم العريب(. َُُِاٟتمود، عمر ٛتدك )

 السعودية.
تطوير مناىج الكليات التقنية ِف ا١تملكة العربية السعودية ِف ضوء اقتصاد (. َُِّاٟتميضي، خالد دمحم )

 لكة العربية السعودية.رعالة دكتوراة غَت منشورة، كلية الًتبية، جامعة ا١تلك ععود، ا١تما١تعرفة. 
(. تسويق ٥ترجات البحث العلمي كمتطلب رئيس من متطلبات اٞتودة َُُِخضر، ٚتيل أٛتد ) مايو 

. جامعة كرقة عمل مقدمة إذل ا١تؤ٘تر العريب الدكرل لضماف جودة التعليم العارل .كالشراكة اجملتمعية
 الزرقاء: األردف.

 .ُٖ -ُٗ، ُّٔ، االقتصاد كااعبة ٣تلة(. اقتصاد ا١تعرفة. ََُِخضر، ٤تسن )
(. تسويق الربامج األكادٯتية ِف مؤعسات التعليم العارل األىلي ِف ا١تملكة َُِْا٠تضَتم، زينب إبراىيم )

. رعالة دكتوراة غَت منشورة، كلية الًتبية، جامعة ا١تلك ععود، ا١تملكة العربية السعودية أ٪توذج مقًتح
 العربية السعودية.

أ(. رؤية تطويرية ١تنظومة البحث العلمي ِف اٞتامعات السعودية ِف ضوء َُِْعبدالعزيز علي )ا٠تليفة، 
 .ْٗ-ُُ، ُِاجمللة السعودية للتعليم العارل، التنافسية العا١تية. 

ب(. صيغة مقًتحة لتفعيل الشراكة اجملتمعية للجامعات السعودية ِف ضوء َُِْا٠تليفة، عبدالعزيز علي)
، ٣تلة رعالة الًتبية كعلم النفس١تنتجة جامعة اإلماـ دمحم بن ععود اإلعبلمية أ٪توذجا. فلسفة اٞتامعة ا

(ْٔ ،)ٕٗ- ُِّ . 
(. التحوؿ ٨تو اٞتامعة الذكية كفقا ١تتطلبات اقتصاد ا١تعرفة تصور َُِّا٠تماش، مشاعل راكاف أٛتد )

ًتبية، جامعة أـ القرل، ا١تملكة رعالة دكتوراة غَت منشورة، كلية ال مقًتح ١تؤعسات التعليم السعودم.
 العربية السعودية.
 . دار الشركؽ للنشر كالتوزيع: األردف.التعليم العارل ِف عصر ا١تعرفة(. ََِٖالربيعي، ععيد ٛتد )

(. مقومات مؤعسات اقتصاد ا١تعرفة لتحقيق التنافسية َُِّرزيق، كماؿ؛ كاٟتمداف، حساـ عيسى )
 .ِِ-ُ، ٕية البشرية، ٣تلة االقتصاد كالتنمالدكلية. 
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(.أتثَت ا١تزيج التسويقي ٠تدمات التعليم العارل ِف رفع مستول جودهتا من كجهة نظر َُِٓزقام، ٛتيدم )
 .ُِّ-َُُ(، ُِ)ٖ، اجمللة العربية لضماف جودة التعليم اٞتامعيالطلبة ِف اٞتامعات اٞتزائرية. 

لتطوير التعليم العاـ ِف ا١تملكة العربية السعودية: ا١تعوقات التنظيمية (. َُِِالزىراين، معجب جار هللا )
رعالة دكتوراة غَت منشورة، معهد الدراعات الًتبوية، جامعة  تصور مقًتح ِف ضوء اقتصاد ا١تعرفة.

 القاىرة، مصر.
(. اقتصاد ا١تعرفة ٨تو منظور أمشل لؤلصوؿ ا١تعرفية: اٟترية كالدٯتوقراطية كالعدالة َُُِالزايت، فتحي )

 تماعية أصوال معرفية. دار النشر للجامعات: مصر.االج
(. آلية مقًتحة لتفعيل ٥ترجات الرعائل العلمية ِف َُُِعادل، ماجدة إماـ؛ كالرفاعي، إٯتاف عبيد ) إبريل

الدكرل الثالث تطوير برامج  -ْتث مقدـ إذل ا١تؤ٘تر العلمي السنوم العريب السادس .االقتصاد ا١تنزرل
 . مصر.وعي ِف مصر كالوطن العريب ِف ضوء متطلبات عصر ا١تعرفةالتعليم العارل الن
(. البحث العلمي ِف ٣تاؿ دراعة ا١تعلومات: دراعة للتحدايت اليت تواجو َُُِالسادل، دمحم عادل )

 . ّْ-ُ(،  ِ) ُٕ . ٣تلة مكتبة ا١تلك فهد الوطنية،الشراكة اجملتمعية
 دارالكتاب اٞتامعي: اٞتمهورية اللبنانية كاإلمارات العربية ا١تتحدة. ة.(. إدارة ا١تعرفة التنظيميَُِْالسادل، مؤيد )

(. التحوالت األكادٯتية ا١تطلوبة ِف التعليم اٞتامعي اب١تملكة العربية َُِّالسكراف، عبدهللا فاحل )
د السعودية ِف ضوء االقتصاد القائم على ا١تعرفة كما يراىا أعضاء ىيئة التدريس ِف جامعيت ا١تلك ععو 

 .ُِٗ -ُٖٓ(، ّْ) ُِٖ، ٣تلة رعالة ا٠تليج العريبكاإلماـ دمحم بن ععود اإلعبلمية. 
٣تلة  (. التحدايت اليت تواجو اٞتامعات السعودية للتحوؿ ٨تو ٣تتمع ا١تعرفة. َُُِالشايع، علي صاحل )

 .ْْٓ -ّٖٗ(، ُِ) ِ، كلية الًتبية
كرقة مقدمة ا١تعرفة ِف ا١تملكة العربية السعودية.  (. البحث العلمي ك٣تتمعََُِالشايع، علي صاحل )يوليو 

 مصر.  إذل ا١تؤ٘تر الدكرل ا٠تامس مستقبل إصبلح التعليم العريب جملتمع ا١تعرفة ٕتارب كمعايَت كرؤل.
 .ِٗٗ -ُٗٗ، ِْ. ٣تلة القانوف ا١تغريب،(. مفهـو إدارة ا١تعرفةَُِْشطييب، أٝتاء )

. كرقة ركاف األعاعية جملتمع ا١تعرفة اٞتامعي: كليات الًتبية ٪توذجا(. األَُِٓالصاكم، ايعر دمحم )فرباير
جامعة اٞتوؼ: مقدمة إذل ا١تؤ٘تر الدكرل األكؿ: تطوير األداء األكادٯتي لكليات الًتبية رؤية اعتشرافية. 

 ا١تملكة العربية السعودية.
اجمللة معات السعودية. (. التصنيفات الدكلية للجامعات ٕتربة اٞتاَُُِصائغ، عبدالرٛتن أٛتد )

 .ّٖ-ِٓ، ٓالسعودية للتعليم العارل، 
(. تطوير األداء األكادٯتي ِف اٞتامعات السعودية ِف ضوء ٖتدايت َُِٓصائغ، عبدالرٛتن أٛتد )فرباير

كرقة مقدمة إذل ا١تؤ٘تر الدكرل األكؿ: تطوير األداء العو١تة كمتطلبات اقتصاد ا١تعرفة: أ٪توذج مقًتح. 
 جامعة اٞتوؼ: ا١تملكة العربية السعودية.لكليات الًتبية رؤية اعتشرافية.  األكادٯتي
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(. دكر اقتصاد ا١تعرفة ِف تطوير اٞتامعات السعودية كمعيقات تفعيلو من َُِّالصائغ، ٧تاة دمحم ععيد )
 .َٖٔ-ُْٖ(، ِ) ٗ، اجمللة الدكلية الًتبوية ا١تتخصصةكجهة نظر رؤعاء األقساـ. 

-َِّ، ِّ ٣تلة دراعات ِف التعليم اٞتامعي،(. التعليم اٞتامعي ك٣تتمع ا١تعرفة. َُِِ)صبيح، لينا زايد 
ّٓٓ. 

(. درجة تطبيق مبادئ االقتصاد ا١تعرِف ِف جامعة األمَتة نورة بنت َُِِالصمادم، ىشاـ دمحم )
 .ُْْ -ُِٓ، ٕ، اجمللة السعودية للتعليم العارلعبدالرٛتن من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس. 

 . األردف: دار ا١تسَتة.ِ( . تسويق ا٠تدمات، طَُِْالصميدعي، ٤تمود جاعم؛ كيوعف، ردينة عثماف )
. جدة: مركز ّٓ. ِف علسلة ٨تو ٣تتمع ا١تعرفة اإلصدار أمن ا١تعرفة(. َُِِطيب، أعامة صادؽ )

 الدراعات اإلعًتاتيجية ّتامعة ا١تلك عبدالعزيز.
 . االعكندرية: الدار اٞتامعية. االقتصاد ا١تعرِف (.َُُِعبد اٟتميد ، عبد ا١تطلب )

. اٞتيزة: ُٖ، طُِالتسويق الفعاؿ كيف تواجو ٖتدايت القرف (. َُِّعبد اٟتميد، طلعت أععد )
 تنوير للًتٚتة كالنشر كالتوزيع.

 عماف: دار زىراف. الًتكيج كاإلعبلف.(. ََُِالعبدرل، ٝتَت؛ كالعبدرل، قحطاف )
. األردف: ّ، طأعاعيات التسعَت ِف التسويق ا١تعاصر مدخل علوكي( . َُِْيم )عبيدات، دمحم إبراى

 دار ا١تسَتة.
تسويق ا٠تدمات اٞتامعية كدكره ِف ٖتسُت القدرة التنافسية للجامعات ( . َُِْالعتييب، بدر مربكؾ )

 ئة التدريس.السعودية تصور مقًتح ٟتالة جامعيت أـ القرل كا١تلك عبد العزيز من كجهة نظر أعضاء ىي
 رعالة دكتوراة غَت منشورة، كلية الًتبية، جامعة أـ القرل، ا١تملكة العربية السعودية.

(. اإلرشاد األكادٯتي ِف كلية الًتبية ّتامعة ٧تراف ِف ضوء متطلبات ٣تتمع َُِٓالعتييب، منصور انيف )
 .ّٖ-ُُ، ُٕاجمللة السعودية للتعليم العارل،  ا١تعرفة من كجهة نظر الطلبة.

 .ْٕ-ٕٓ، ٣ٕتلة آفاؽ ا٢تجرة، (. إدارة ا١تعرفة ِف عصر العو١تة، َُِِعثماف، حسن عثماف )
، ّٕٔ. ٣تلة االقتصاد كااعبة، (. اقتصاد ا١تعرفة كعبلقتو ابالقتصاد اٞتديدَُُِعرايف، أمَت الفونس )

ُٗ-ُِ. 
 الرايض: دار الزىراء.. ا١تدخل إذل البحث ِف العلـو السلوكية(. َُِِالعساؼ، دمحم صاحل )

 دار البداية: األردف.  التعليم ا١تبٍت على اقتصاد ا١تعرفة.(. َُِْعفونة، بساـ عبد ا٢تادم )
. ٣تلة دراعات (. اقتصاد ا١تعرفة ك٣تتمع ا١تعلومات مبلمح كمؤشراتَُُِعلي، ٝتَت حسن الشيخ )

 .ُٖٗ-ُٓٔ، ُٔمستقبلية، 
 . عماف: دار صفاء للنشر كالتوزيع.رفةاقتصاد ا١تع(. َُِْعلياف، رْتي مصطفى )
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. كرقة مقدمة إذل ا١تؤ٘تر الثالث ٣تتمع ا١تعرفة مفاىيم أعاعية(. َُِِعلياف، رْتي مصطفى )نوفمرب
كالعشركف لبلٖتاد العريب للمكتبات كا١تعلومات اٟتكومة كاجملتمع كالتكامل ِف بناء اجملتمعات ا١تعرفية 

 العربية. قطر.
 ،ْتثا ْٕعبتمرب(، اٞتامعة تدشن فعاليات أايـ البحث العلمي ب ٔ، األحد َُِٓالعمرم، ععيد )
 .ٗ، ص ُْٓالعدد جريدة آفاؽ،

.  (. اٞتامعات البحثية ك٣تتمع ا١تعرفة التحوالت كالنماذج ِف دكؿ آعياَُِِعيد، أٛتد رمضاف )يوليو
 . مصر.العشرين كرقة مقدمة إذل مؤ٘تر اٞتمعية ا١تصرية للًتبية ا١تقارنة ا١تؤ٘تر السنوم

. مكتبة اجملتمع العريب: (. االقتصاد ا١تعرِف اإلطار النظرمَُِٓالغاليب، كرمي عادل؛ كالزبيدم، دمحم نعمة )
 األردف.

كرقة مقدمة إذل ا١تؤ٘تر  .(. اٞتامعات كدكرىا البحثي ِف خدمة اجملتمعََِٖالغامدم، دمحم ععيد )ديسمرب
 ا١تغرب. ت كطموح.العريب الثاين اٞتامعات العربية ٖتداي

 . شعاع للنشر كالتوزيع: عوراي.اقتصاد ا١تعرفة(. ََُِغدير، ابعم غدير )
(. تصور مقًتح لتفعيل الشراكة بُت مؤعسات التعليم العارل َُِٓالغنبوصي، عادل عليم )فرباير

 كرقة مقدمة إذلكقطاعات اجملتمع بدكؿ ا٠تليج العريب ِف ضوء خربات بعض اٞتامعات العا١تية. 
جامعة اٞتوؼ: ا١تملكة ا١تؤ٘تر الدكرل األكؿ: تطوير األداء األكادٯتي لكليات الًتبية رؤية اعتشرافية. 

 العربية السعودية.
كزارة التعليم  مؤعسات التعليم العارل كدكرىا ِف اقتصاد ا١تعرفة.(. َُِْالفنتوخ، عبد القادر عبدهللا)

 العارل، ككالة الوزارة للتخطيط كا١تعلومات.
اجمللة السعودية (. التصنيفات الدكلية للجامعات كموقف اٞتامعات العربية. َُُِالفيصل، بسماف )
 .ِْ-ُٕ، ٓللتعليم العارل،

. جدة: مركز ّٓ. ِف علسلة ٨تو ٣تتمع ا١تعرفة اإلصدار أمن ا١تعرفة(. َُِِالفيبلرل، عصاـ ٭تِت )
 الدراعات اإلعًتاتيجية ّتامعة ا١تلك عبدالعزيز.

تسويق ْتوث اٞتامعات السعودية مدخل اعًتاتيجي لتفعيل الشراكة (. َُِْين، رمي دغش )القحطا
 رعالة دكتوراة غَت منشورة، كلية الًتبية، جامعة ا١تلك ععود، ا١تملكة العربية السعودية. اجملتمعية.

٠تاص (. آليات تفعيل الشراكة بُت اٞتامعات كمؤعسات القطاع اََِٖالقحطاين، منصور عوض صاحل )
 .ِْ -ُّ، ُّ، ٣تلة حولية كلية ا١تعلمُت ِف أهباِف ٣تاؿ البحوث كاالعتشارات. 

(.ا١تقومات األعاعية البلزمة للتعلم القائم على اقتصاد ا١تعرفة أ٪توذج مقًتح. َُُِالقداح، دمحم إبراىيم )
 .ٕٕٕ-ٖٕٓ(،ّٖ)ِ ٣تلة دراعات لعلـو الًتبوية،
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لتحوؿ الًتبوم ِف مدارس ا١تستقبل الثانوية اب١تملكة العربية متطلبات ا(. ََِٗالقرين، علي حسن )
. رعالة دكتوراة غَت منشورة، كلية الًتبية، جامعة أـ القرل، السعودية ِف ضوء ٖتدايت اقتصاد ا١تعرفة

 مكة ا١تكرمة، ا١تملكة العربية السعودية.
ضوء التوجو ٨تو االقتصاد ا١تعرِف التعليم ِف ا١تملكة العربية السعودية ِف (. َُُِالقرين، مرعي علي )
رعالة دكتوراة غَت منشورة، كلية الدعوة كأصوؿ الدين، اٞتامعة اإلعبلمية اب١تدينة دراعة ميدانية. 

 ا١تنورة، ا١تملكة العربية السعودم.
(. البحث العلمي ابٞتامعات السعودية َُُِقطب، ععود عبد العزيز؛ كا٠تورل، علوم عيسى )مارس 

كرقة مقدمة إذل مؤ٘تر الرؤية ا١تستقبلية للنهوض ابلبحث العلمي ِف الوطن عوقات كاٟتلوؿ. الواقع كا١ت
 .األردفالعريب. 

 ا١تكتبة العصرية: بَتكت.صحيح البخارم.  (.ُٕٗٗالقطب، دمحم علي؛ كالبخارم، ىشاـ )
ْتث مقدـ (. ٖتدايت تفعيل البحث العلمي ٔتؤعسات التعليم العارل. َُُِكعكي، عهاـ دمحم )مارس

 األردف. إذل مؤ٘تر الرؤية ا١تستقبلية للنهوض ابلبحث العلمي ِف الوطن العريب.
كوتلر يتحدث عن التسويق كيف تنشئ األعواؽ كتغزكىا كتسيطر عليها، (. َُِْكوتلر، فيليب )

 . ترٚتة فيصل عبدهللا اببكر. ا١تملكة العربية السعودية: مكتبة جرير. ُِط
اجمللة السعودية (. بدائل التعليم العارل اٟتكومي ِف ا١تملكة العربية السعودية. َُِْ )ا١تالكي، عبدهللا دمحم
 .ُْٕ-ُُّ، َُللتعليم العارل،

كرقة مقدمة إذل مؤ٘تر منظمات (.البحث العلمي كالتنمية ا١تستدامة. َُُِمتورل، متورل السيد )أكتوبر
 األردف. متميزة ِف بيئة متجددة.

 . ا١تملكة العربية السعودية.البلئحة ادة للبحث العلمي ِف اٞتامعات(. ُٗٗٗ) ٣تلس التعليم العارل 
 . ا١تملكة العربية السعودية.نظاـ ٣تلس التعليم العارل كلوائحو(. ٣ََِٕتلس التعليم العارل، األمانة العامة )

 . دار ا١تسَتة: األردف. (. اقتصاد ا١تعرفة كإتاىات تطويرهَُِْدمحم، أٛتد علي )
. مكتبة اقتصادايت ا١تعلومات كا١تعرفة(. َُِْا١تدادحة، أٛتد انفع؛ كالذايابت، عدانف عبدالكرمي )

 اجملتمع العريب للنشر كالتوزيع: األردف.
التعليم اٞتامعي ككفاايت االقتصاد ا١تعرِف: دراعة تطبيقية على طلبة (. َُِِا١ترحيب، أٛتد جرباف )

 نشورة، كلية الًتبية، جامعة طيبة، ا١تملكة العربية السعودية.رعالة ماجستَت غَت مجامعة طيبة. 
. ْتث مقدـ (. تسويق خدمات كنتائج البحث العلميََِٗا١ترعي، ٚتاؿ الدين؛ كعرفة، طارؽ ) أكتوبر

. جامعة للمؤ٘تر العلمي األكؿ لتسويق البحوث اٞتامعية التطبيقية البحث العلمي ِف خدمة الصناعة
 ا١تنوفية: مصر.
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. ِف علسلة ٨تو ٣تتمع ا١تعرفة. أمن ا١تعرفة(. َُِِز الدراعات االعًتاتيجية ّتامعة ا١تلك عبد العزيز )مرك
 .ّٓاإلصدار 

 . األردف: دار ا١تعتز.اإلدارة التسويقية اٟتديثة( . َُِٓمسلم، عبدهللا حسن )
. ْتث ٞتامعة كاجملتمع(. ٨تو شراكة حقيقية بُت اَُِْا١تعمارم، علي أٛتد؛ كعبد العزيز، أٛتد )أغسطس

 جامعة عُت مشس: مصر. مقدـ إذل ا١تؤ٘تر القومي السنوم الثامن عشر ١تركز تطوير التعليم اٞتامعي.
. رعالة ماجستَت غَت تسويق ا٠تدمات اٞتامعية مدخل لتحسُت التعليم اٞتامعي(. ََِٗا١توجي، مركة )

 منشورة،  كلية الًتبية، جامعة عُت مشس، القاىرة، مصر.
اجمللة العربية ( . ٨تو رؤية اعًتاتيجية لدعم البحث العلمي ِف الوطن العريب. َُِٓفع، ععيد عبده )ان

 .َُ-ٓ( ، ُٔ، )للدراعات الًتبوية كاالجتماعية
(. دكر البحث العلمي اٞتامعي ِف الولوج إذل اقتصاد ا١تعرفة ِف اٞتامعات ا١تغربية: َُِٔنزيو، عبدالرٛتن )

(، ِْ)ٗ، اجمللة العربية لضماف جودة التعليم اٞتامعيدمحم ا٠تامس السويسي. دراعة حالة ٞتامعة 
ٗٓ-ُُٗ. 

 دار أعامة للنشر كالتوزيع: األردف. إدارة ا١تعرفة كالتكنولوجيا اٟتديثة.(. ََُِنور الدين، عصاـ )
 نشر كالتوزيع.. عماف: دار صفاء لل(. إدارة ا١تعرفة الطريق إذل التميز كالرايدة٫َُِّتشرم، عمر أٛتد )

: ٖتوؿ ا١تملكة اإلعًتاتيجية الوطنية للتحوؿ إذل ٣تتمع ا١تعرفة، ب(. َُِْكزارة االقتصاد كالتخطيط ) 
 العربية السعودية إذل ٣تتمع ا١تعرفة كاالقتصاد القائم على ا١تعرفة. ا١تملكة العربية السعودية.

 ملكة العربية السعودية.. ا١تخطة التنمية التاععة(. ََُِكزارة االقتصاد كالتخطيط )
. ا١تملكة العربية اإلعًتاتيجية الوطنية للتحوؿ إذل ٣تتمع ا١تعرفةػ(. َُِّكزارة االقتصاد كالتخطيط )

 السعودية.
. ا١تملكة التحوؿ إذل ٣تتمع ا١تعرفة ِف ا١تملكة العربية السعودية، أ(. َُِْكزارة االقتصاد كالتخطيط )

 العربية السعودية.
. اجمللد الثالث. الرايض: مركز البحوث السجل الوطٍت للتعليم العارلب(. َُِِيم العارل )كزارة التعل

 كالدراعات ِف التعليم العارل. 
. مركز البحوث كالدراعات. ا١تملكة العربية التعليم العارل ِف السويد(. ََُِكزارة التعليم العارل )

 السعودية.
. اجمللد الثاين. الرايض: مركز البحوث طٍت للتعليم العارلالسجل الو أ(. َُِِكزارة التعليم العارل )

 كالدراعات ِف التعليم العارل.
. أمانة مراكز مؤشرات قياس كتقومي البحث العلمي ِف اٞتامعات السعوديةكزارة التعليم العارل )د.ت(. 
 التميز البحثي. الرايض.
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عًتاتيجية ١تعهد البحوث كالدراعات االعتشارية ا٠تطة اإلكزارة التعليم العارل، جامعة ا١تلك خالد )د.ت(. 
 . أهبا: معهد البحوث كالدراعات االعتشارية ّتامعة ا١تلك خالد.ّتامعة ا١تلك خالد

(. دكر اٞتامعة ِف ٖتقيق ٣تتمع ا١تعرفة ١تواكبة التطور ا١تعلومايت دراعة ميدانية َُِٓيونس، ٣تدم دمحم )
 .ُٔٓ-ُِٓ(، ُِ)ٖ، جودة التعليم اٞتامعي اجمللة العربية لضمافّتامعة القصيم.  

 :األجنبية ادلراجع: اثنياً 
Abdalgalel,M.A. (2011). University Services Marketing Egyptian Journal of 

Commercial Studies, (35) 2,1-38   
Alanezi, S. E.  (2015). Developing knowledge economy at Saudi Arabia universities 

according to a number of international experiences , Global Research Journal of 

Education, 3(5), 340-347 

Alizadeh, P. & Salami, R. ( 2014). Assessment of knowledge economy : a comparative 

study between Iran and Turkey and lessons for policy-making, Journal of Science 

and Technology Policy Management, 6(1), 37-55 
Ansari, M., Armaghan, N. & Ghasemi, J.(2016) .Barriers and solutions to 

commercialization of research findings in schools of agriculture in Iran : a 

qualitative approach, International Journal of Technology, 1 , 5-14 

Bano, S. & Taylor, J.( 2015). Universities and the knowledge-based economy : 

perceptions from a developed country, Higher Education Research and 

Development , 34(2), 242-255 

Borlaug, S. & Jacob, M.(2013). Who commercialises research at Swedish universities 

and why? , Critical Studies in Innovation, 31(2), 139-152 

Iqbal, M. Rasli, A. & Heng, L. ( 2011). Knowledge economy and university 

performance, International Journal of Academic Research, 3(5), 27-32 
Madar  Research & Development (2014). Arab knowledge economy report , Dubai: 

Orient  Planet  

Masudian, P. F., Mohammad, R. & Ghashgayizadeh, N. (2013) . Commercializing 

university research results : a case study by Bahbahan Islamic Azad University, 

Library Philosophy & Practice, 2(26), 1-20 

Narayan , A. K. (2011) . In search of an effective governance model  of academic 

research commercialization , Special Education, 10(1), 1-16. 

Nikulainen, T. & Tahvanainen, A.(2013). Commercialization of academic research: a 

comparison between researchers in the U.S and Finland, ELT Working Papers (8) 

, p.23.  

Program on Innovation, Higher Education and Research for Development (IHERD) 

(2012). Research universities : networking the knowledge economy , final report , 

a working paper on policy implications, a paper presented a t a seminar hosted by 

OECD/ Project IHERD, Sida / Sweden and Boston College , USA 
Salem, M. I.(2014). The role of universities in building a knowledge-based economy in 

Saudi Arabia, International Business and Economics Research Journal, 13(4), 

1047-1056 

Vanderford, N. L. , Weiss, T. & Weiss, H. (2013) . A survey of the barriers associated 

with  academic-based cancer research commercialization , PLOS One, 8(8), 1-8    
World Bank (2012) . Knowledge Economy Index (KEI) 2012 
Zitek, V. & Klimova, V.  (2011). Knowledge economy and knowledge infrastructure , 

International Conference on Applied Economic, ICOAE, 821-828 



896 

 اثلثاً: ادلواقع اإللكًتونية:

 .َُِٓ/َُ/ُُ/ghairanking.com/arhttp://www.shanالًتتيب األكادٯتي للجامعات العا١تية: 
 .َُِٔ/ ٖ/ ُٓ /http://vision2030.gov.sa. ََِّرؤية 

 :kACSTا١تراكز كمعاىد البحوث. موقع مدينة ا١تلك عبد العزيز للعلـو كالتقنية 

.edu.sahttp://www.kacst/ ُّ/َُ/َُِٓ  
 ?http://raci.kau.edu.sa/Default.aspxمعهد البحوث كالدراعات ِف جامعة ا١تلك عبدالعزيز. 

Site_ID=195&Lng=AR  ِّ /ٗ /َُِٔ . 
 َُِٔ/ٗ/ِّ  https://kai.ksu.edu.sa/ar/node/1129ارية. معهد ا١تلك عبدهللا للبحوث كالدراعات االعتش

 .َُِٔ/ُُ/ُٔ  /OECD .http://www.oecd.orgمنظمة النعاكف االقتصادم  كالتنمية
 .Kaust: Error! Hyperlink reference not validـ كالتقنيةا١توقع الرٝتي جامعة ا١تلك عبدهللا للعلو 

ُ/ُُ/َُِٓ 
 َُِٔ/ُُ/ُٖ /http://www.kku.edu.saجامعة ا١تلك خالد: 

 .َُِٓ/َُ/ُٗ    http://srd.kku.edu.sa/ar/content/149عمادة البحث العلمي ّتامعة ا١تلك خالد:
 َُِٔ/ُُ/ُٕ /http://kec.kku.edu.saمركز رايدة األعماؿ ا١تعرِف ّتامعة ا١تلك خالد. 

 َُِٔ/َُ/ُِ /http://icrs.kku.edu.saمعهد البحوث كالدراعات االعتشارية ّتامعة ا١تلك خالد. 

http://www.shanghairanking.com/ar/
http://vision2030.gov.sa/
http://www.kacst.edu.sa/
http://raci.kau.edu.sa/Default.aspx?%20Site_ID=195&Lng=AR
http://raci.kau.edu.sa/Default.aspx?%20Site_ID=195&Lng=AR
http://raci.kau.edu.sa/Default.aspx?%20Site_ID=195&Lng=AR
https://kai.ksu.edu.sa/ar/node/1129
http://www.oecd.org/
http://www.kku.edu.sa/
http://srd.kku.edu.sa/ar/content/149
http://kec.kku.edu.sa/
http://icrs.kku.edu.sa/
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 قائمة ادلالحـق
 

 (: بيان أبمساء اكَّمني.8ملحق )

 (: االستبانة يف صورهتا النهائية.2ملحق )

 (: ادلخاطبات الرمسية.9ملحق )
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 (8رقم ) ملحق

 بيان أبمساء اكَّمني
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 اكمني أبمساء بيان

 (األجبدي للًتتيب فقاو  مرتبة)

 

 العمل جهة التخصص العلمية الدرجة اكم اسم م

 الًتبية كلية -خالد ا١تلك جامعة تربوم كٗتطيط إدارة مشارؾ أعتاذ البحَتم السيد السيد. د ُ

 الًتبية كلية-خالد ا١تلك جامعة تعليم كعياعات تربوية إدارة مشارؾ أعتاذ  إبراىيم ٤تمود السيدة. د ِ

 الًتبية كلية -خالد ا١تلك جامعة تربوم كإشراؼ إدارة مساعد أعتاذ  إبراىيم دمحم الطيب. د ّ

 كلية الًتبية.  -جامعة ا١تلك خالد تربية مقارنة كإدارة تعليمية. أعتاذ مساعد. د. رضا عبد البديع السيد  ْ

 الًتبية كلية – خالد ا١تلك جامعة تربوم كٗتطيط إدارة أعتاذ ا١تخبلِف ععيد علطاف. د.أ ٓ

 الًتبية كلية – خالد ا١تلك جامعة تعليمية إدارة مساعد أعتاذ  حسُت أٛتد عاصم. د ٔ

 اٞتوم للدفاع عبدهللا ا١تلك كلية تربوم كٗتطيط إدارة مساعد أعتاذ العامرم دمحم بن عبدهللا. د ٕ

 لًتبية.كلية ا  -جامعة ا١تلك خالد إدارة تربوية. أعتاذ. د. علي انصر آؿ شتوم ٖ

 .الًتبية كلية -خالد ا١تلك جامعة تربية أصوؿ مساعد أعتاذ حجبلكم لطفي. د ٗ

 كلية الًتبية.  -جامعة ا١تلك خالد تربية مقارنة كإدارة تربوية. أعتاذ مشارؾ. د. دمحم جودة التهامي  َُ

 يةالًتب كلية – خالد ا١تلك جامعة تربوية إدارة أعتاذ القحطاين عوض منصور. د.أ ُُ

 الًتبية كلية – خالد ا١تلك جامعة الًتبية أصوؿ أعتاذ أٛتد مرعي حسن كفاء. د.أ ُِ
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 (2رقم ) ملحق

 يف صورهتا النهائية االستبانة
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 استبانة حول:

 تسويق البحوث العلمية يف اجلامعات السعودية من منظور اقتصاد املعرفة
 بيقية جبامعة ادللك خالد""دراسة تط

 
 
 

 إعداد الطالبة
 زىرة دمحم أمحد عسريي

 
 
 

 ادلشرف:
 أمل دمحم حسن البدويد. 

  أستاذ اإلدارة والتخطيط الًتبوي ادلساعد جبامعة ادللك خالد
 

 
 
 
 

 ـَُِٔ -ىػ ُّْٕ

 السعودية العربية ادلملكة
  التعليم وزارة
 خالد ادللك جامعة

 العليا الدراسات عمادة
 ًتبيةال كلية

 الًتبوي واإلشراف اإلدارة قسم
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

.ععادة الدكتور/ الدكتورة...................................  ................................ اًـت
 السبلـ عليكم كرٛتة هللا كبركاتو كبعد...

تسويق البحوث العلمية يف اجلامعات السعودية من منظور تقـو الباحثة إبجراء دراعة علمية بعنواف" 
١تاجستَت ِف اعتكماال ١تتطلبات اٟتصوؿ على درجة ا اقتصاد ادلعرفة دراسة تطبيقية جبامعة ادللك خالد"

الًتبية ٗتصص" اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم" . كيهدؼ البحث ِف جانبو ا١تيداين: تعرؼ كاقع، كمعوقات، 
أرجو التكـر إبعطاء تٍسويق اٍلبحوث اٍلعٍلمية ّتامعة ا١تلك خالد مٍن مٍنظور اٍقتصاد ا١تٍعرفة.  كآليات

ا يعكس كجهة نظرؾ كتقديرؾ الشخصي، كذلك االعتبياف من كقتك، كاإلجابة على ٚتيع عباراتو بدقة، كٔت
 ١تا إلجابتك من أ٫تية ِف نتائج الدراعة، علما أبف ىذا االعتبياف ٥تصص ألغراض البحث العلمي فقط.

 تعليمات اإلجابة على االستبانة:
 إكماؿ البياانت األكلية قبل اإلجابة على عبارات االعتبانة. -ُ
كضع عبلمة ) -ِ


 ع رأيك.( أماـ كل فقرة ٔتا يتفق م

عدـ كضع أكثر من عبلمة ) -ّ


 أماـ العبارة الواحدة. (

 عدـ ترؾ أية عبارة بدكف اإلجابة عنها. -ْ

 األخذ ِف االعتبار أنو ال توجد إجابة صحيحة كأخرل خاطئة. -ٓ

 كلكم تقديرم كخالص دعائي
 الباحثة/ زىرة دمحم أٛتد عسَتم

02@hotmail.comZahrah14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Zahrah1402@hotmail.com
mailto:Zahrah1402@hotmail.com


849 

  القسم األول: البياانت األوَّلية:       
 االسم)اختياري(:

 نوع التخصص: -9                                     نوع  ال -8
 نظرم                                ذكر
 علمي                                            أنثى

 ة:الرتبة العلمي -2
 أعتاذ مساعد   

 أعتاذ مشارؾ     
 أعتاذ

 
 القسم الثاين: زلاور االستبانة:

 ارةــــبـالع م
موافق 
 بشدة

 غري موافق زلايد موافق
غري موافق 

 بشدة

(8)واقع تسويق البحوث العلمية جبامعة ادللك خالد: اور األول:
 

يوجد اىتماـ من قبل قيادات اٞتامعة أب٫تية تسويق  ُ
 البحوث العلمية.

     

تعمػػػػػل اٞتامعػػػػػة خطػػػػػط لتسػػػػػويق البحػػػػػوث العلميػػػػػة  ِ
 ١تختلف ا١تستفيدين.

     

 تقػػػـو اٞتامعػػػة بدراعػػػات مسػػػحية متخصصػػػة حػػػوؿ ّ
)العمبلء، كا١تنافسُت، القنوات..( لتسويق البحوث 

 العلمية.

     

تشػػػػػارؾ اٞتامعػػػػػة بفػػػػػرؽ ْتثيػػػػػة ِف معػػػػػارض التعلػػػػػيم  ْ
 مية.لعرض خدمات البحوث العل

     

هتتم اٞتامعة ابلتغطية اإلخبارية عػن خػدماهتا البحثيػة  ٓ
)إذاعػػػػػػػة، كقنػػػػػػػوات  عػػػػػػػرب قنػػػػػػػوات اإلعػػػػػػػبلـ ا١تختلفػػػػػػػة

 .تلفزيونية، كتويًت، كفيسبوؾ، كيوتيوب، .....(

     

تعقػػػػػػد اٞتامعػػػػػػة اتفاقػػػػػػات تعاكنيػػػػػػة مػػػػػػع مؤعسػػػػػػات  ٔ
)القطػػػػػػػػػاع ا٠تػػػػػػػػػػاص، كالقطػػػػػػػػػػاع  اجملتمػػػػػػػػػع ا١تختلفػػػػػػػػػػة

 دمات البحوث العلمية.اٟتكومي( ِف ٣تاؿ خ

     

                                                           

اًمعػًة ا :Commercialization of  Scientific Researchويقصـد بتسـويق البحــوث العلميـة ( ُ) ١تلػػًك عمليَّػة اعػػتٍثمىار ْتيػوث جى
ْتػػوث  عػػواءن كانػػتٍ  ،ا١تنػػتج، كالتوزيػػع، كالتسػػعَت، كالػػًتكيج() عػػن طريػػق تسػػويقها كفػػق عمليػػات ا١تػػزيج التسػػويقي، خالػػد كنقلهػػا إذل اجملتمػػعً 

 نظىريَّة أـ تٍطًبيًقيَّة.
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 ارةــــبـالع م
موافق 
 بشدة

 غري موافق زلايد موافق
غري موافق 

 بشدة

تػػػػػوفر اٞتامعػػػػػة معامػػػػػل كٕتهيػػػػػزات ألعضػػػػػاء ىيئػػػػػة  ٕ
التػػػػػػػػػدريس لتطػػػػػػػػػوير ابتكػػػػػػػػػاراهتم البحثيػػػػػػػػػة القابلػػػػػػػػػة 

 للتسويق.

     

يوجد ٥تصصات مالية كافية لدعم تسويق البحوث  ٖ
 العلمية.

     

يوجد دعم من اٞتامعة ألعضاء ىيئة التدريس على  ٗ
 علمية العا١تية.نشر أْتاثهم ِف اجملبلت ال

     

تشػػػجع اٞتامعػػػة أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس علػػػى إنتػػػاج  َُ
ْتػػػػوث تطبيقيػػػػػة مبتكػػػػػرة تتناعػػػػب مػػػػػع احتياجػػػػػات 

 عوؽ العمل.

     

يعمػػػل معهػػػد البحػػػوث كالدراعػػػات االعتشػػػارية ِف  ُُ
اٞتامعػػػػػة كحلقػػػػػة كصػػػػػل بػػػػػُت اٞتامعػػػػػة كمؤعسػػػػػات 

 اجملتمع ا١تختلفة.

     

ت ا١تسػتفيدة فيمػا يقػدـ تستطلع اٞتامعة رأم اٞتها ُِ
 ٢تا من خدمات ْتثية.

     

تسػػػػهم ٥ترجػػػػات اٞتامعػػػػة مػػػػن البحػػػػوث العلميػػػػة ِف  ُّ
 حل مشكبلت اجملتمع.

     

تسػػػػػػػػػهم البلئحػػػػػػػػػة ا١توحػػػػػػػػػدة للبحػػػػػػػػػث العلمػػػػػػػػػي ِف  ُْ
اٞتامعػػػػػػػات السػػػػػػػعودية ِف إحػػػػػػػداث التحػػػػػػػوؿ ٨تػػػػػػػو 

 االقتصاد ا١تعرِف للجامعة.

     

 لبحوث العلمية جبامعة ادللك خالد:معوقات تسويق ااور الثاين: 

قصػػػػور السياعػػػػات ا١تنظمػػػػة للشػػػػراكة البحثيػػػػة بػػػػُت  ُٓ
)قطػػػاع خػػػاص، قطػػػاع  اٞتامعػػػة كمؤعسػػػات اجملتمػػػع

 حكومي(.

     

مركزيػػة القػػرارات كاألنظمػػة كاللػػوائح ا١تتعلقػػة بتفعيػػل  ُٔ
الشػػػػػػػػػراكة بػػػػػػػػػُت اٞتامعػػػػػػػػػات كمؤعسػػػػػػػػػات اجملتمػػػػػػػػػع 

 ا١تختلفة.

     

شػػػادات الػػػيت تقػػػدمها اٞتامعػػػة ضػػػعف مسػػػتول اإلر  ُٕ
للبػاحثُت حػوؿ كيفيػة إجػراء التعاقػدات البحثيػة مػػع 

 مؤعسات اجملتمع ا١تختلفة.
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 ارةــــبـالع م
موافق 
 بشدة

 غري موافق زلايد موافق
غري موافق 

 بشدة

قلػػة ا١تعلومػػات الػػيت توفرىػػا اٞتامعػػة عػػن مؤعسػػات  ُٖ
 اجملتمع الراغبة ِف االعتفادة من البحوث العلمية.

     

ضعف ثقة مؤعسات اجملتمػع ّتػدكل تطبيػق نتػائج  ُٗ
 لعلمية ِف حل مشكبلهتا.البحوث ا

     

ضػػػػعف دكر الػػػػػربامج البحثيػػػػة ِف اٞتامعػػػػػة كػػػػػربامج)  َِ
االبتكػػػػػػػػػػػػػػار كنقػػػػػػػػػػػػػػل التقنيػػػػػػػػػػػػػػة، كرايدة األعمػػػػػػػػػػػػػػػاؿ، 
كاٟتاضنات( ِف ٖتويل ابتكارات البػاحثُت إذل كاقػع 

 تطبيقي قابل للتسويق.

     

افتقػػار اٞتامعػػػة ألعػػػاليب)الًتكيج( الفعالػػػة كاٞتاذبػػػة  ُِ
 ة مع ا١تستثمرين.للتعاقدات البحثي

     

افتقػػػػػػار اٞتامعػػػػػػة لقاعػػػػػػدة معلومػػػػػػات منشػػػػػػورة تػػػػػػربز  ِِ
خػػػػػػػػربات ابحثيهػػػػػػػػا مػػػػػػػػن أعضػػػػػػػػاء ىيئػػػػػػػػة التػػػػػػػػدريس 

 كٗتصصاهتم.

     

      قلة ا١تخصصات ا١تالية ا١تخصصة للبحوث العلمية. ِّ

      ارتفاع تكاليف البحوث العلمية. ِْ

      العلمية. طوؿ الفًتة الزمنية اليت تستغرقها البحوث ِٓ

 صػػػػػػػػعوبة تقػػػػػػػػدير قيمػػػػػػػػة نتػػػػػػػػائج البحػػػػػػػػوث العلميػػػػػػػػة ِٔ
 )التسعَت(.

     

قصور ِف نظاـ اٟتوافز كا١تكافػآت ا١تقدمػة للبػاحثُت  ِٕ
 ا١تميزين.

     

كثػػػرة األعبػػػاء اإلداريػػػة الػػػيت يقػػػـو هبػػػا أعضػػػاء ىيئػػػة  ِٖ
 التدريس.

     

ا٩تفػػػاض مسػػػتول قناعػػػة بعػػػض القيػػػادات اٞتامعيػػػة  ِٗ
كانيػػػػػػة االعػػػػػػتثمار كالػػػػػػربح مػػػػػػن البحػػػػػػوث حػػػػػػوؿ إم

 العلمية للجامعة.

     

اىتماـ اٞتهات ا١تسػتفيدة ابلبحػوث القصػَتة بػديبل  َّ
 عن البحوث الطويلة كاليت ينتج عنها براءة اخًتاع.

     

قلػػػػػة اىتمػػػػػاـ اٞتهػػػػػات ا١تسػػػػػتفيدة إبنشػػػػػاء كحػػػػػدات  ُّ
 للبحث كالتطوير لديها.

     

ر تســـويق البحـــوث العلميــة جبامعـــة ادللـــك خالــد مـــن منظـــور اقتصــاد ادلعرفـــة: )آليـــات آليـــات تطــوياــور الثالـــث: 
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(8) :تنظيمية، وآليات بشرية، وآليات تقنية(
 

 أواًل: آليات تنظيمية:
إعداد إعًتاتيجية كاضحة لتسويق البحػوث العلميػة  ِّ

 ابٞتامعة.

     

اعػػتحداث إدارة مسػػتقلة لتسػػويق البحػػوث العلميػػة  ّّ
 كل التنظيمي للجامعة.ِف ا٢تي

     

منح إدارة تسويق البحوث العلمية االعتقبللية اإلدارية  ّْ
 كا١تالية لبلتصاؿ مع مؤعسات اجملتمع ا١تختلفة.

     

إصػػػػدار لػػػػوائح تنظيميػػػػة لتسػػػػويق البحػػػػوث العلميػػػػة  ّٓ
 على ٨تو ينظم قانونية التعاقدات البحثية.

     

٨تػو احتياجػات  توجيو ْتوث أعضاء ىيئة التدريس ّٔ
 عوؽ العمل.

     

      ٗتصيص ميزانية مستقلة لتسويق البحوث العلمية. ّٕ

)حاضنات  توفَت الدعم ا١تؤعسي لربامج اٞتامعة البحثية ّٖ
 التقنية، كرايدة األعماؿ، كالكراعي البحثية..(.

     

تشكيل ٞتاف متخصصة لتسعَت خدمات البحوث  ّٗ
 العلمية.

     

 يات بشرية:اثنيًا: آل
تقػػػدمي دكرات تدريبيػػػة للبػػػاحثُت حػػػوؿ عػػػبل تطػػػوير  َْ

 ا١تهارات البحثية على ٨تو تطبيقي.

     

عقػػػد لقػػػاءات دكريػػػة كزايرات متبادلػػػة بػػػُت أعػػػاتذة  ُْ
اٞتامعػػػػات كمؤعسػػػػات اجملتمػػػػع ا١تختلفػػػػة للتعريػػػػف 

 ٓتدمات البحوث العلمية.

     

اٞتامعػة  توافر كفػاءات فنيػة ١تسػاعدات البػاحثُت ِف ِْ
 ٔتا ييسر عملية إنتاج البحوث العلمية كتسويقها.

     

تعيػػػػُت مسػػػػوقُت يتمتعػػػػوف ٔتهػػػػارات اتصػػػػاؿ إلقنػػػػاع  ّْ
 ا١تستفيدين بنتائج البحوث العلمية.

     

     ٖتويػػػػػػػل نتػػػػػػػائج البحػػػػػػػوث العلميػػػػػػػة ألعضػػػػػػػاء ىيئػػػػػػػة  ْْ

                                                           

اًر ِف األٍمػوىاًؿ، بػٍدءن مػن  :Knowledge Economyويقصد ابقتصاد ادلعرفة ( ُ) ىو نوٍع من االٍقًتصىاًد يىٍستػىٍثًمري ِف ا١تٍعرًفىًة بىدىالن من ااًلٍعًتٍثمى
ا؛ للح  صيوؿ على ًميزةو تنافسيَّةو.اٍكًتسىاًب ا١تٍعرًفة كىتىٍطًبيًقهىا مثَّ نىٍشرىا كاالٍعًتفىادة منػٍهى
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 التدريس إذل طلبات براءة اخًتاع.

لبحػػػػػػػوث العلميػػػػػػػة زايدة عػػػػػػػدد السػػػػػػػاعات ا١تخصصػػػػػػػة ل ْٓ
 كا٠تدمات االعتشارية ألعضاء ىيئة التدريس ا١تميزين.

     

السماح ألعضاء ىيئة التػدريس بقضػاء عػنوات التفػرغ  ْٔ
 العلمي اٞتامعي ِف مؤعسات اجملتمع إل٧تاز أْتاثهم.

     

توفَت مكافػآت كأجػور ٣تزيػة للبػاحثُت ا١تتميػزين مػن  ْٕ
 أعضاء ىيئة التدريس.

     

جػائزة عػػنوية ألفضػل ْتػػث علمػي مت تسػػويقو  رصػد ْٖ
 كاالعتفادة منو.

     

مػػػػػػنح أكٝتػػػػػػة فخريػػػػػػة ألعضػػػػػػاء ىيئػػػػػػة التػػػػػػدريس عنػػػػػػد  ْٗ
 االتصاؿ ٔتؤعسات اجملتمع كتسويق إنتاجهم البحثي.

     

 اثلثًا: آليات تقنية:
 تػػػػػػػوفَت البنيػػػػػػػة التحتيػػػػػػػة كالتجهيػػػػػػػزات البلزمػػػػػػػة مػػػػػػػن َٓ

تدريس؛ إلنتاج )معامل، ك٥تتربات( ألعضاء ىيئة ال
 كتقدمي البحوث ا١تبتكرة القابلة للتسويق.

     

      تقوية شبكات اإلنًتنت ِف ٚتيع ا١تعامل العلمية. ُٓ

إنشػػػاء قاعػػػدة بيػػػاانت إليكًتكنيػػػة ٟتفػػػظ اإل٧تػػػازات  ِٓ
البحثيػػػة ألعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس متاحػػػة ١تؤعسػػػات 

 اجملتمع ا١تختلفة.

     

د للمسػػتفيدين حػػوؿ عقػػد لقػػاءات تعريفيػػة عػػن بعػػ ّٓ
 البحوث العلمية ا١تقدمة ابٞتامعة.

     

نشػر البيػاانت ا١تتػػوفرة لػدل اٞتامعػػة إلكًتكنيػا حػػوؿ  ْٓ
 نتائج األْتاث العلمية.

     

إاتحػػػػة تػػػػداكؿ ا١تعلومػػػػات البحثيػػػػة إلكًتكنيػػػػا ْتريػػػػػة  ٓٓ
 كشفافية للمستفيدين.

     

 حثُتإنشػػاء قاعػػدة بيػػاانت إلكًتكنيػػة للتعريػػف ابلبػػا ٔٓ
 )أعضاء ىيئة التدريس( لدل اٞتهات ا١تستفيدة.

     

 

 شاكرة لكم..
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 هللا وفقكم                              العليا الدراسات عميد
 

 كبعد..  كبركاتو هللا كرٛتة عليكم السبلـ 
 منظـور مـن السـعودية اجلامعـات يف العلميـة وثالبح تسويق): بعنواف دراعة إبجراء الباحثة تقـو

 الًتبيػة ِف ا١تاجسػتَت درجػة لنيػل تكميلػي كمتطلػب خالػد، ا١تلػك ّتامعػة تطبيقيػة دراعػة ،(ادلعرفة اقتصاد
 البحػوث تسػويق( كآليػات كمعوقػات، كاقػع،)تعػرؼ إذل هتػدؼ كالػيت ،"الًتبػوم كاإلشراؼ اإلدارة" ٗتصص
 الكليػات ِف التػدريس ىيئػة أعضػاء نظػر كجهػة مػن ا١تعرفػة، اقتصػاد ظػورمن مػن خالػد ا١تلػك ّتامعة العلمية
 .ا١تسحي الوصفي ا١تنهج ابعتخداـ. مشيط كٜتيس أبهبا كالعلمية النظرية

 ِف( قُّْٕ-ُّْٔ)اٞتػػػػػػامعي للعػػػػػاـ التػػػػػػدريس ىيئػػػػػة أعضػػػػػػاء أعػػػػػداد إذل الدراعػػػػػػة ٟتاجػػػػػة كنظػػػػػرا
   اإلحصائيات هبذه بتزكيدان التكـر ععادتكم من ملآ فعليو .مشيط كٜتيس أبهبا كالنظرية العلمية الكليات

 يرعاكم،، كهللا تعاكنكم، حسن لكم شاكرين
 

عسريي أمحد دمحم زىرة/ الباحثة 
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Abstract 

This research aimed at identifying  the reality, obstacles and mechanisms of  academic 

research  commercialization at King Khalid University  from the perspective of 

knowledge economy .Descriptive survey methodology  and a questionnaire consisted of  

( 56) items were used .The sample of the study included  ( 278) academic members of 

King Khalid University Who were chosen by random stratified sample  method .The 

results of the study showed that the degree of the reality of  academic research 

commercialization at this university came at a degree of disagree  with a mean of ( 2.51) 

, academic research  obstacles came at a degree of agree with a mean of (4.00) , the 

sample approval on the mechanisms of academic research commercialization came at a 

degree of strongly agree   with   a mean  of (4.64) in organizational mechanisms , (4.59) 

in human mechanisms and (4.68) in technological mechanisms .Also, the results of the 

study showed that there are   differences   on pivots of the reality and obstacles of  

academic research  commercialization according to type variable in favor of the males , 

there are   differences   according to  specialization  variable  on the pivot of the reality 

of academic research commercialization in favor of specialization type and on the pivot 

of  obstacles of academic research commercialization in favor of the theoretical 

specialization, there are differences according to the academic rank on the pivot of the 

reality of academic research commercialization in favor of the professors and on the 

pivot of obstacles in favor of  assistant professor and there are no  differences    on the 

mechanisms pivot according to type , specialization and academic rank variables .The 

study recommended the following :  preparation  of  policies for organized research 

partnerships between the university and community institutions (private and public 

sectors), preparing a guide to be presented to the academic staff researchers  about 

research  contracting procedures  with the different community institutions , supporting  

the system of incentives and rewards for distinguished researchers and for those who 

commercialize their research production ,  creating a department for  academic research 

commercialization to implement  commercialization activities and the provision of  

sufficient financial allocations to support  the commercialization of academic research.  

Keywords: Commercialization, Commercialization of academic research , Knowledge 

economy.  
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