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ملخص تنفيذي
اجلامعات  مع  مجتمعية  مؤسسات  أو  هيئات  أو  أفراد  بني  اجملتمعية  الشراكة  على  البحثية  الكراسي  فكرة  تقوم       

كمؤسسات علمية بهدف دعم مساهمة الكفاءات العلمية في حل مشكالت اجملتمع والتقليل من معاناة أفراده انطالقاً 

من الشعور باملسؤولية االجتماعية، وخدمة اجملتمع وخدمة البحث العلمي والشعور بحاجة اجملتمع إلى موضوع الكرسي 

في مجاله وكذلك زيادة الوعي اجملتمعي بأهمية البحث العلمي

      وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى احلاجة للتوسع في تأسيس كراسي بحثية جديدة، وخاصة في مجال 

العمل اخليري ومعرفة اجملاالت ذات األولوية كما تهدف أيضاً إلى التعرف على دوافع وخطوات التأسيس وأنشطة ومصادر 

التمويل وأهداف و معايير اختيار أستاذ الكرسي وامليزات التشجيعية ومؤشرات النجاح مدى توافر املنتجات البحثية في 

الكراسي البحثية.

      وتصنف هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية التي تستخدم منهج املسح االجتماعي بطريقة املسح الشامل 

لكافة أساتذة الكراسي البحثية في اجلامعات السعودية واملتوفر لهم وسيلة اتصال، وعدد هذه الكراسي )205( كراسي 

من  عينة  الدراسة  حددت  الدراسة  ألهداف  وحتقيقاً  اململكة  مناطق  مبختلف  السعودية  اجلامعات  على  موزعة  بحثية 

مشرفي وأساتذة الكراسي البحثية في اجلامعات السعودية والذين يتسمون باملعرفة اجليدة للجوانب اإلدارية والعلمية 

املتعلقة بالكراسي واألقدر على تقييم واقعها الفعلي ومسارها املستقبلي وهم ممن ميارسون البحث العلمي والقائمني 

عليه، ما يزيد ذلك من دقة أحكامهم وتقييماتهم للعمل البحثي للكراسي البحثية بالتالي يزيد درجة الثقة في البيانات 

ونتائج الدراسة.

        أظهرت نتائج الدراسة أن )96.8%(  من أفراد العينة يؤيدون تأسيس كراسي بحثية جديدة في مجال العمل اخليري في 

اجلامعات السعودية واضعني ترتيباً تنازلياً ألهم خمسة مجاالت مرشحة لتأسيس هذه الكراسي وهي  اجملاالت االجتماعية 

)رعاية األيتام مساعدة املرضى كبار السن...إلخ(  اجملاالت الصحية )العيادات املتنقلة اإلدمان والتدخني األمراض املزمنة....

إلخ(  واجملاالت السياسية )السياسة االجتماعية والتنموية والتعاون الدولي اإلمنائي(  واجملاالت االقتصادية )القروض احلسنة 

دعم املشروعات الصغيرة األوقاف....إلخ( ثم مجال إدارة األزمات والكوارث مرشحة خمس جامعات لتأسيس هذه الكراسي 

جاءت في مقدمتها جامعة امللك سعود ثم جامعة أم القرى ثم جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ثم جامعة امللك 

خالد وفي النهاية جامعة امللك عبد العزيز.



7

التمويل  البحثية إعداد خطة استراتيجية للكراسي وتوفير  الكراسي  أن من عوامل جناح  إلى  النتائج        كما أشارت 

وإعداد  التشغيلية للكرسي،  إعداد اخلطة  اللجنة االستشارية  العمل وتكوين  وترشيح أستاذ للكرسي وتشكيل فريق 

وصف شامل لطبيعة الكرسي وتنويع مصادر التمويل بني متويل األفراد والشركات واجلهات احلكومية ودقة معايير اختيار 

أستاذ الكرسي من الكفاءة واملشاركات العلمية واخلبرات العملية.



8

مقدمة عامة : 
     تقوم فكرة كراسي البحث العلمي على الشراكة بني املؤسسة األكادميية وشخصية أو جهة ما خارجها لدعم وتطوير 

مجال علمي متخصص بحيث تقدم هذه الشخصية أو اجلهة التمويل الالزم لذلك في حني تتولى املؤسسة األكادميية 

تهيئة البيئة البحثية الالزمة لنجاح الكرسي إلى جانب اإلشراف على تنفيذ الكرسي ملهامه وحتقيق أهدافه.

    وتكاد أدبيات البحث في تاريخ العلوم جتمع على أن ظهور الكراسي العلمية مبفهومها احلديث يعود إلى بدايات عصر 

النهضة األوروبية، حيث كان احلكام والنبالء في إجنلترا يقدمون جوائز مالية قيمة ملن ينجح في حتقيق إجناز علمي مهم 

ثم تطورت لتصبح مورداً ثابتاً لتمويل اجلامعات واملؤسسات البحثية في معظم دول العالم ومن ثم مت حتويلها إلى برنامج 

علمي يُسند للكفاءات العلمية املتميزة ممن لهم إسهامات بحثية عالية اجلودة في مجال تخصصهم.

    لكن هذا اجلزم بأسبقية إجنلترا في طرح هذا املفهوم ينبع من نزعة »املركزية الغربية« التي تختزل تاريخ العالم في 

التاريخ األوروبي قدميه وحديثه وهي بذلك تلغي جتارب األمم السابقة وحضاراتها ومن بينها احلضارة اإلسالمية، التي حفلت 

بنماذج رائعة للشراكة اجملتمعية في مجال دعم العلوم واملعرفة في مقدمتها األوقاف، التي كانت أهم موارد التعليم في 

التاريخ اإلسالمي وأكثرها تنوعاً، إذ تعددت أشكال الوقف ومجاالته بتعدد األهداف املرجوة من وراء كل مؤسسة تعليمية  

فهناك الُكتاب؛ لتحفيظ القرآن، ومعرفة أساسيات الدين اإلسالمي وهناك املسجد اجلامع؛  لدراسات أكثر تعدداً وتعمقاً 

وهناك املدرسة أو الكلية؛ وهي دراسة أكثـر تخصصاً وحتديداً  وتتطلب تفرغاً كامالً، وإقامة داخلية في املدرسة  وهناك 

البيمارستان؛ لتلقي العلوم الطبية  واملراصد، لتلقي علوم الفلك، إلى غير ذلك من املؤسسات التعليمية التي أبرزتها 

احلاجات اجلماهيرية  ودعمتها مالياً األوقاف املتعددة.

     كما كان اخللفاء واألمراء والوزراء، وبعض الوجهاء واألثرياء في العواصم واملدن اإلسالمية يقدمون اجلوائز القيمة لكل 

من يقدم مشروعاً علمياً متميزاً سواء بالتأليف أو الترجمة، أو الشروحات والتلخيصات ونحوها.

وقد عرفت بالدنا العزيزة، طيلة تاريخها اجمليد، مناذج مشرفة من هذا الدعم اجملتمعي للعلم والعلماء سواء عبر األوقاف، أو 

من خالل الهبات واملنح والتبرعات واجلوائز وبخاصة في املدن الكبرى والعواصم العلمية، مثل مكة املكرمة، واملدينة املنورة، 

واألحساء، والدرعية، والرياض، وجازان، وغيرها1. 

     

)http://www.imamu.edu.sa 1 ) موقع جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 1434هـ - 2013م
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      توجد عالقة تبادلية بني العمل اخليري والكراسي البحثية، حيث إن فكرة إنشاء الكراسي البحثية والدافع لها هو 

سعي املؤسسات واجلمعيات واألفراد إلى العمل اخليري وخدمة اجملتمع، دون انتظار عائد أو حتقيق منفعة والوجه اآلخر لهذه 

العالقة هو سعي املؤسسات واجلمعيات لالستفادة من الكراسي البحثية باعتبارها جهات بحثية متخصصة لدراسة 

العمل اخليري، ومجاالته، ومعوقاته، وسبل تطويره وهذا هو الدافع إلى تأسيس كراسي بحثية في مجال العمل اخليري، 

مثل: كرسي األمير محمد بن فهد لدراسات العمل التطوعي، وكرسي األمير سلطان لدراسات العمل اخليري بجامعة 

بن  عبدالرحمن  وكرسي  بجامعة طيبة  التطوعي  للعمل  العزيز  عبد  بن  ماجد  األمير  وكرسي  بن سعود  اإلمام محمد 

صالح الراجحي وعائلته لتطوير العمل اخليري بجامعة امللك سعود وكرسي البر للخدمات اإلنسانية بجامعة أم القرى 

وزاد االهتمام بالكراسي البحثية في مجال العمل اخليري، وزادت الرغبة في التوسع في تأسيس كراسي بحثية جديدة 

في العمل اخليري، وهو ما تقوم به الدراسة احلالية من رسم طريق لهذا التوجه، واستجالء واقع الكراسي البحثية في 

اجلامعات السعودية، وحتديد احتياجات العمل اخليري منها، ومجاالته، ومعوقاته، واجلامعات األولى بالتأسيس.

      

       ومت التوسع في السنوات اخلمس األخيرة في تأسيس الكراسي البحثية في اجلامعات السعودية وشمل ذلك العديد 

من مجاالت العلم، وال يوجد - في حدود علم الباحث - دراسة علمية تقييمية لواقع هذه الكراسي وال رؤية مستقبلية 

الكراسي  واقع  إلى تقييم  إلى حتقيقه حيث تسعى  احلالية  الدراسة  التوسع في تأسيسها وهو ما تسعى  أو  للتوقف 

البحثية، ورؤية عينة الدراسة من مشرفي وأساتذة الكراسي البحثية ملدى التوسع في تأسيسها مستقبالً باإلضافة إلى 

حتديد احتياجات العمل اخليري السعودي من الكراسي البحثية في اجلامعات السعودية .



الفصل األول  
مدخل عام للدراسة

مقدمة 

مفهوم الكراسي البحثية

أهداف الكراسي البحثية

أهمية الكراسي البحثية
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مقدمة : 
      يرجع تاريخ الكراسي العلمية – مبفهومها التقليدي - إلى بداية التاريخ الهجري، وذلك بالتزامن مع النهضة العلمية 

الرائدة التي شهدها العالم اإلسالمي، والتي يطلق عليها: العصر الذهبي، حيث كان بعض األئمة يتخذون كراسي يلقون 

من عليها الدروس واملواعظ ليسمعها آالف احلضور من الطلبة واملستفيدين، وأول نشأة لها كانت في احلرمني الشريفني، 

وكبريات اجلوامع في العالم اإلسالمي، ثم انتشرت هذه الثقافة في بلدان أخرى غير إسالمية1  .

     ثم تطور مفهوم الكراسي بتطور آليات التعليم، حيث أُنشئت اجلامعات، وصارت مالذاً ومقصداً للباحثني واملهتمني، 

والطلبة واملتعلمني، فكانت أول بداية فعلية - مبفهومها احلالي - في حدود القرن الثامن عشر امليالدي، وكانت أولى هذه 

الكراسي تأسيس كراسي الدراسات الشرقية في بولونيا وفي روما وفي باريس.

س في نهاية القرن السابع      ولعل أشهر كرسي في العالم هو كرسي: »هنري لوكاس« بجامعة »كيمبردج« الذي أُسِّ

عشر، وقد شغله أكثر من سبعة عشر عاملاً، أشهرهم: إسحق نيوتن في أواخر القرن السابع عشر 2  .

    وتعد الواليات املتحدة األمريكية رائدة في عدد الكراسي العلمية اآلن حيث يوجد فيها اآلالف من الكراسي العلمية. 

ويوجد أكثر من 2.000 كرسي علمي في كندا، وأكثر من 200 كرسي علمي في جنوب إفريقيا.

  الكراسي البحثية في الجامعات السعودية:

النظام يسمح لها  إذ لم يكن  إال مؤخراً،  العلمية مبفهومها احلديث في اجلامعات السعودية   الكراسي       لم تظهر 

بقبول تبرعات أو هبات خارجية ولذلك فقد تأسست الكراسي العلمية السعودية أول األمر في عدد من العواصم العربية 

اإلسالمية  للدراسات  األمير سلطان  وكرسي  لندن  جامعة  في  اإلسالمية  للدراسات  فهد  امللك  مثل: كرسي  واألوربية، 

والعربية بجامعة بركلي في كاليفورنيا بالواليات املتحدة األمريكية وكرسي األمير نايف لتعليم اللغة العربية والدراسات 

اإلسالمية بجامعة موسكو.

1  أنظر الناغي، م.) 2011/04/17 م(. الكراسي البحثية )حملة تاريخية(. مجلة برنامج الكراسي البحثية بجامعة امللك سعود، العدد العاشر. 
    وانظر أيضاً: املغذوي, ع.  الكراسي العلمية السعودية »دراسة وصفية.)ط1(. عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية.

     وانظر – أيضاً – الكتاني، يوسف. مجلة »املنهل«, العدد 467, عام 1409 هـ, ص : 140.
2  انظر الناغي، م.) 2011/04/17 م(. مرجع سبق ذكره 
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      وبعد صدور الالئحة املوحدة للجامعات السعودية، التي تضمنت السماح للجامعات بتوفير مصادر متويل إضافية، 

أصبح الطريق ممهداً لتقدمي برامج الكراسي العلمية في اجلامعات السعودية.

      وعلى الرغم من إدراك اجلامعات أهمية هذه الكراسي، إال أنها ال تزال تعاني تأخراً ملحوظاً وظاهراً، فعدد من اجلامعات 

السعودية ال يوجد فيها سوى كرسي واحد، بل البعض منها ال يوجد فيها أي كرسي حتى اآلن!! .

 ولهذا التأخر عدد من األسباب، لعل من أهمها:

ولهذا التأخر عدد من األسباب، لعل من أهمها:

1- أن كثيراً من اجلامعات لم تُْوِل مجال البحث العلمي اهتماماً واضحاً، ولعل هذا يتضح من عدم وجود كراسي علمية     

    بحثية في عدد من اجلامعات إلى يومنا هذا.

2- ضعف امليزانيات املرصودة جملال البحث العلمي، وهذا يرجع إلى ضعف إدراك أهمية البحث العلمي لدى عموم شرائح  

    اجملتمع، مبن فيهم رجال األعمال 1، مما تسبب في هجرة العقول إلى الدول املتقدمة.

3-أن مسؤوليته ظلت مقصورة على احلكومات فهي املصدر الرئيس للتمويل طيلة السنوات اخلمسني املاضية.  وتذكر  

    بعض اإلحصاءات أن القطاع اخلاص في الدول العربية ال يساهم بأكثر مــن 10% فقــط مـــن نفقات البحث العلمي 

    والتطوير التقنـي أما 90% الباقية فتقع على عاتق القطاع احلكومي، وهي في الوقت ذاته عرضه للهدر، بسبب ما 

    عرف عن إدارة احلكومات من الترهل اإلداري وسيطرة اإلجراءات البيروقراطية 2    . 

أوالً: مفهوم الكراسي البحثية:

 

     هناك عدد من اآلراء جتاه مفهوم الكراسي العلمية، وكلها تتفق في أنها عبارة عن »منحة مالية، أو برنامج علمي، يقوم 

فيه عالم أو باحث متميز عاملياً – في مجال علمي معني- بإجراء أبحاث متخصصة، بهدف إثراء املعرفة اإلنسانية، وتطوير 

الفكر، ومواجهة التحديات خلدمة قضايا التنمية احمللية«.

1 انظر مقالة: الكراسي العلمية في اجلامعات السعودية, نوافذ التقدم يكبلها ضعف امليزانيات. جريدة املدينة عدد  2011/7/13 م. 
2 صبحي القاسم، سيرة البحث العلمي والتطوير في الوطن العربي، )معالم الواقع وحتديات املستقبل(. 
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    ويعني على رأس الكرسي أحد األساتذة املتخصصني، واملشهود لهم بالتميز العلمي واخلبرة الرائدة والسمعة الدولية، 

كما يعمل مع أستاذ الكرسي فريق من الباحثني املؤهلني ذوي اخلبرة والكفاءة، ويكون متويل الكرسي من خالل دعم مالي 

دائم أو مؤقت يقدمه فرد أو مؤسسة، خاصة أو شخصية اعتبارية، لدعم برنامج بحثي محدد.

ثانياًًا:   أهداف الكراسي العلمية البحثية 1:

     يوجد العديد من األهداف للكراسي البحث العلمية، والتي تختلف باختالف أنشطتها، وحسب توجهات مموليها، 

ودوافع إنشائها. ولعل من أهم تلك األهداف ما يأتي:

1- حتقيق حاجات اجملتمع ورغباته.

2- توحيد بعض البرامج البحثية واألكادميية في اجلامعات.

3- استقطاب الكفاءات العلمية، وتشجيع طالب الدراسات العليا على املشاركة في اجملال البحثي.

4- اإلفادة من أصحاب اخلبرات العلمية، وتسخير خبراتهم لتطوير الرصيد املعرفي والبحثي.

5- دعم وتشجيع وتطوير أبحاث الدراسات العلمية في بعض اجملاالت التخصصية التي تندرج حتت اهتمام الكرسي.

6- إقامة الشراكة بني اجلامعات ومؤسسات اجملتمع، واملؤسسات البحثية.

7- دعم موقع اجلامعات في خارطة التميز العلمي والبحث، والتطوير، واإلثراء املعرفي املتقدم.

8- حتقيق النمو االقتصادي.

9- إحياء روح العمل اجلماعي بني املتخصصني.

10- تقدمي احلوافز للنشر العلمي، وحضور املؤمترات العاملية.

11-  نشر ثقافة البحث والتطوير، واالبتكار واإلبداع.

12- استكمال خصائص ومتطلبات البيئة البحثية املتطورة.

13- تنمية البيئة احمللية في مجال الكرسي البحثي.

 وأما  الكراسي البحثية في العمل الخيري، فيمكن إضافة األهداف اآلتية لها:

1- اإلسهام في دعم فاعلية وكفاءة املنظمات اخليرية، من خالل اإلسهام في تطوير اإلمكانات املهنية والبشرية لهذه 

     املنظمات.

2- العمل على تطوير أوجه جديدة للعمل اخليري تتسق مع الضوابط الشرعية، وتستجيب حلاجات اجملتمع املتجددة.

 1 انظر: د. محمد الودعان, موقع جامعة امللك سعود.
وانظر – أيضاً- : املغذوي, ع.  مرجع سبق ذكره 
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3- حتقيق التواصل بني القائمني على العمل اخليري في اململكة، مبا يسهم في توجيه املمارسات التطبيقية في هذا اجملال 

      ألهدافها الشرعية واجملتمعية.

4- اإلسهام في نقل التجارب العربية والدولية في مجال العمل اخليري للمعنيني بهذا اجملال في اململكة.

ثالثا ً  : أهمية الكراسي العلمية البحثية:

 

      تعد كراسي البحث في اجلامعات وسيلة مهمة من وسائل استكمال منظومات البحث العلمي في مجاالت علمية 

مهمة واالرتقاء بها وحتسني قدرتها على االبتكار ووضع مخرجاتها في خدمة اجملتمع مبا يزيد معه إيقاع التنمية الوطنية 

وترتقي من خالله اإلمكانات الوطنية ومكانة اجملتمعات 2  .

     وإن )التقدم الهائل السريع، الذي يشهده العالم اليوم، له أسباب كثيرة يقف في مقدمتها االهتمام الشديد بالبحث 

العلمي ففي الوقت الذي تقف فيه املشروعات العربية في مجال البحث والتطوير عند عتبة الدعاية البعيدة عن جدية 

اإلجناز أو عند باب »الترف األكادميي« فحسب جند أن دول العالم املتقدم تكرس الكثير والوفير من إمكاناتها لدعم البحث 

والتجارب العلمية اخملتلفة من أجل التطوير ومن أجل مستقبل أكثر ثباتاً( 3 .

      ومتثل الكراسي البحثية عامالً رئيساً ورافداً قوياً لتطور وتقدم احلركة العلمية والنهوض باجلوانب املعرفية، كما أنها 

تسهم بدور فاعل في البناء احلضاري ألي بلد وتضطلع بدور رئيس في النهضة التنموية يعتمد عليها بشكل رئيس في 

خدمة الكثير من املشروعات العلمية، وهي تسهم – أيضاً - في تقدمي احللول لكثير من املشكالت، وفق رؤية بحثية علمية 

دقيقة، وتلعب دوراً بارزاً في دعم االتصال الثقافي والتعليمي بني اجملتمعات.

 .http://ksu.edu.sa  2 موقع جامعة امللك سعود
 .http://www.asbar.com .3 احلارثي، ف.)2011م(. أزمة البحث العلمي والتنمية
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 الفصل الثاني: اإلجراءات المنهجية

مقدمة:

      يتطلب حتقيق التنمية الشاملة واملستدامة تكاتف كافة مؤسسات وهيئات وقطاعات الدولة، وباألخص القطاع 

الثالث، وهو القطاع األهلي أو اخليري أو التطوعي، وهو قطاع غير حكومي، متثله اجلمعيات واملؤسسات اخليرية التي تهدف 

إلى خدمة وتنمية اجملتمع، وحتقيق رفاهيته، وسد احتياجات أفراده، دون هدف حتقيق ربح أو استفادة، وإمنا حتقيق الصالح 

العام، وهذا أمر أصيل في الفكر اإلسالمي.

     وهنا يأتي دور املؤسسات الداعمة، والتي حتتل دوراً هاماً في دفع عجلة التنمية، من خالل توجيه الدعم لقطاع العمل 

اخليري ومؤسساته، وابتكار أساليب وطرق حديثة تتسم باجلدة، مثل: إنشاء ودعم الكراسي البحثية باجلامعات، وهو ما 

يعود بالنفع على أفراد اجملتمع. 

     ومن منطلق مسؤولية اجلامعات جتاه تنمية اجملتمع، وتقدمي املفيد النافع له، قامت بدورها في تبني الكراسي العلمية 

كافة  على  املشكالت  من  لكثير  وجهداً-  زمناً  احللول-  وأنسب  أفضل  إلى  الوصول  في  أمالً  عليها،  وأشرفت  البحثية، 

املستويات االقتصادية، والتعليمية، والصحية، وغيرها.

     إضافة إلى أنه ميكن النظر للكراسي اجلامعية كوسيلة متويلية لبعض البرامج العلمية في التعليم العالي، ال سيما 

أن هذا املوضوع أصبح من أبرز اهتمامات إدارة التعليم في الوقت الراهن، هذا باإلضافة إلى أن الكراسي اجلامعية تعتبر 

إحدى وسائل استقطاب الكفاءات العلمية املتميزة، وقد تخصص لتكرمي بعض الشخصيات القيادية في اجملاالت العلمية 

أو السياسية.

     ولقد أصبح تبني الكراسي العلمية في اجلامعات من أهم عوامل تقوميها في اجملاالت العلمية واألكادميية مما زاد االهتمام 

بها في اجلامعات السعودية، حيث مت إنشاء ما يزيد على 200 كرسي بحثي حتى اآلن.

    ونظراً لهذا الدور الرائد للكراسي العلمية واالهتمام املتنامي بإنشائها فقد جاءت هذه الدراسة للتعرف على واقع هذه 

الكراسي في اململكة وتلمس نقاط الضعف والقوة فيها متهيداً لتحديد رؤية مستقبلية متكاملة لها.
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 أهمية الدراسة: 

• سوف تساعد نتائج الدراسة في التعرف على واقع الكراسي البحثية باجلامعات السعودية ومعرفة احتياجات العمل 

لها حول مدى  امتالك نظرة مستقبلية  ثم  أهدافها  لواقعها ومدى جناحها في حتقيق  تقييمية  رؤية  وبناء  اخليري منها 

التوسع في تأسيس كراسي جديدة، وحتديد اجملاالت واجلامعات التي ميكن أن تقوم بذلك.

• يعتبر حتديد األولويات ملا يجب التركيز عليه من مجاالت بحثية هو األولى بدعم املمولني، لتجنب االستغراق في مجاالت 

بحثية أقل أهمية كما أنه من املهم حتديد اجلامعات األقدر على تأسيس كراسي بحثية فيها والتي تتمتع بوجود البنية 

للكرسي  العلمي  اإلثراء  على  القادرة  والعلمية  األكادميية  الكوادر  رأسها  وعلى  الكراسي،  لتأسيس  الالزمة  األساسية 

وحتقيق أهدافه.

• وتعكس هذه الدراسة رؤية مشرفي وأساتذة الكراسي لواقع الكراسي البحثية في اجلامعات السعودية، ومدى قبولهم 

أو رفضهم للتوسع في تأسيس كراسي بحثية مستقبالً.

• تقييم دوافع وخطوات تأسيس الكراسي البحثية، وامليزات التي تقدمها اجلامعات للممولني  من وجهة نظر القائمني 

عليها، وبالتالي معرفة أفضل الطرق واآلليات لتشجيع املمولني للتوسع في متويل الكراسي البحثية.

• تقييم إجنازات الكراسي البحثية في ضوء أهدافها املسبقة، ما يساعد على حتديد اجلوانب االيجابية، والسلبية لتحسني 

أدائها مستقبالً.

• التعرف على رأي مشرفي وأساتذة الكراسي في معايير اختيار أستاذ الكرسي، ومدى مالءمتها لتحقيق األهداف املنشودة 

للكرسي البحثي.

• توفر الدراسة رؤية تقييمية - من وجهة نظر أفراد العينة - ملؤشرات قياس جناح الكراسي البحثية، ومنتجاتها البحثية، 

مبا يساعد على تعديل هذه العوامل، وامتالك تصور واضح لواقع هذه الكراسي وبالتالي امتالك نظرة مستقبلية لتحسني 

أدائها وحتقيق أهدافها.

• وفي ضوء ما سبق تتاح للجهات املمولة للكراسي البحثية فرصة امتالك رؤية - في ضوء دراسة علمية - حتدد الكراسي 

التي تتوافق مع اهتماماتها، واجملاالت واجلامعات األولى بالتمويل.
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أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى التعرف على األمور اآلتية:

1. آراء عينة الدراسة حول التوسع في إنشاء الكراسي البحثية.

2. آراء عينة الدراسة حول تأسيس كراسي بحثية في مجال العمل اخليري في اجلامعات السعودية.

3. دوافع تأسيس الكراسي البحثية.

4. خطوات تأسيس الكراسي البحثية.

5. أنشطة الكراسي البحثية.

6. مصادر متويل الكراسي البحثية.

7. أهداف الكراسي البحثية.

8. معايير اختيار استاذ الكرسي.

9. امليزات التشجيعية التي تقدمها اجلامعات لداعمي الكراسي.

10. مؤشرات جناح الكراسي البحثية.

11. مدى توافر املنتجات البحثية في الكراسي البحثية.

 تساؤالت الدراسة:

1. ما آراء عينة الدراسة حول التوسع في إنشاء الكراسي البحثية؟

2. ما آراء عينة الدراسة حول تأسيس كراسي بحثية في مجال العمل اخليري في اجلامعات السعودية؟

3. ما دوافع تأسيس الكراسي البحثية؟

4. ما خطوات تأسيس الكراسي البحثية؟

5. ما أنشطة الكراسي البحثية؟

6. ما مصادر متويل الكراسي البحثية؟

7. ما أهداف الكراسي البحثية؟

8. ما معايير اختيار أستاذ الكرسي؟

9. ما امليزات التشجيعية التي تقدمها اجلامعات لداعمي الكراسي؟

10. ما هي مؤشرات جناح الكراسي البحثية؟

11. ما مدى توافر املنتجات البحثية في الكراسي البحثية؟
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 نوع الدراسة ومنهجيتها: 

     دراسة وصفية تتجه لوصف الظواهر املدروسة بالصورة التي هي عليها في الواقع للتعرف على تركيبها وخصائصها 

مستخدمة في ذلك منهج املسح االجتماعي، الذي يتم من خالله جمع البيانات الالزمة عن موضوع الدراسة وحتليلها 

وتفسيرها.

عينة الدراسة: 

    تتكون عينة الدراسة من أساتذة ومشرفي الكراسي البحثية في اجلامعات السعودية وتنقسم هذه العينة إلى عينيتني 

فرعيتني، هما:

أوالً: عينة ورشة العمل: وهي عينة قصدية - تساعد هذه العينة في معرفة آراء اجملتمع املستهدف، مت في ضوئها اختيار 

عدد )30( ما بني أستاذ ومشرف كرسي بحثي من جامعة امللك سعود.

ثانياً: عينة استبيان أساتذة الكراسي البحثية في اجلامعات السعودية: وتقوم على املسح الشامل لكافة أساتذة 

اجلامعات  على  موزعة  بحثياً  كرسياً   )205( وعددها  اتصال،  وسيلة  لها  واملتوفر  العاملة  البحثية  الكراسي  ومشرفي 

السعودية مبختلف مناطق اململكة.



الفصل الثالث الدراسة الميدانية

- املرحلة التمهيدية للدراسة

 أوالً    :  استبيان أساتذة الكراسي البحثية في املرحلة التمهيدية 

 ثانيا ً  : استبيان املهتمني بالعمل اخليري السعودي

- تصميم أداة الدراسة

- صعوبات العمل امليداني

- وصف عينة الدراسة
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الفصل الثالث: الدراسة الميدانية

المرحلة التمهيدية للدراسة:

املهتمني  واستبيان  البحثية  الكراسي  وأساتذة  مشرفي  استبيان  هما:  علميتني  أداتني  تطبيق  املرحلة  هذه  تضمنت     

بالعمل اخليري. وفيما يلي إشارة إلى هاتني األداتني:

أوالً: استبيان أساتذة الكراسي البحثية في املرحلة التمهيدية

فقرات  وتضمن عشر  امللك سعود  بحثية من جامعة  على كراسي  ومشرفاً  أستاذاً   )30( االستبيان على عدد       طبق 

رئيسية، استفسرت الفقرة األولى منها عن الرأي حول إنشاء مزيد من الكراسي البحثية في اجلامعات السعودية، وسبب 

التأييد واملعارضة، والفقرة الثانية تضمنت أهم عوامل جناح الكرسي، بينما تناولت الفقرة الثالثة أهم اخلطوات لتأسيس 

الكرسي البحثي في اجلامعات السعودية، ومدى املوافقة على أهمية كل خطوة لفعالية الكرسي، ومدى املوافقة على 

واقع تطبيق هذه اخلطوات هذه اخلطوات في اجلامعات السعودية. وتضمنت الفقرتان الرابعة واخلامسة أثر األنشطة في 

تفعيل الكراسي البحثية، ومصادر متويلها، وأثر كل مصدر في إجناح الكرسي. وتضمنت الفقرة السادسة أهمية أهداف 

وأثر كل معيار  البحث،  اختيار كرسي  السابعة تضمنت معايير  والفقرة  وأثر كل هدف على جناحه،  البحثية،  الكراسي 

الكراسي  وداعمي  لرعاة  اجلامعات  تقدمها  التي  امليزات  الثامنة  الفقرة  وقد تضمنت  أهدافه،  الكرسي وحتقيق  في جناح 

البحثية، وأثر كل واحدة منها في تفعيل الكرسي، أما الفقرة التاسعة، فقد تضمنت أهم املؤشرات التي ميكن أن يقاس 

بها جناح الكرسي البحثي، ودرجة أهمية كل مؤشر. وأخيراً، فقد تضمنت الفقرة العاشرة مدى انتشار املنتجات البحثية 

في الكراسي البحثية، ومدى أهمية كل منتج في تفعيل الكرسي. )أنظر امللحق رقم 2(

وتكون االستبيان من ست محاور أساسية, هي:

1. عوامل جناح الكراسي البحثية.

2. تأسيس الكراسي البحثية، ومنتجاتها.

3. التحديات التي تواجه أعمال الكراسي البحثية.

4. أنشطة الكراسي البحثية، ومصادر متويلها، وأهدافها.

5. أستاذ الكرسي البحثي ودعم الرعاة.

6. دوافع تأسيس الكراسي البحثية، ومجاالتها، وآثارها.



22

ثانياً: استبيان املهتمني بالعمل اخليري السعودي:

      لتحقيق التكامل املعرفي واملعلوماتي حول موضوع الدراسة، كان ال بد من االستفادة من آراء بعض املمارسني واخلبراء 

في القطاع اخليري، وقد مت ذلك من خالل احلوار الفردي، وقد دار هذا احلوار معهم حول مدى تأييدهم إلنشاء كراسي بحثية 

في مجال العمل اخليري، واجلامعات التي يرشحونها ومجاالت العمل اخليري التي تساهم في جناح الكراسي البحثية وأبرز 

اآلثار التي حتققها الكراسي البحثية في مجال العمل اخليري.

وتكون االستبيان من أربعة محاور أساسية، هي:

1. مدى التأييد في التوسع في تأسيس كراسي بحثية  جديدة في  العمل اخليري. 

2. اجلامعات املرشحة لتأسيس كراسي بحثية جديدة. 

3. اجملاالت املقترحة لتأسيس كرسي بحثي في العمل اخليري. 

4. اآلثار اإليجابية التي ميكن أن حتققها الكراسي البحثية في مجال العمل اخليري.

وقد متت االستفادة من نتائج هذه األدوات في بناء استبيان الدراسة.

تصميم أداة الدراسة:

      بدأ تصميم أداة الدراسة )االستبيان( باملرحلة التمهيدية، وفيها مت تطبيق استبيانني أحدهما على عدد )30( من أساتذة 

الكراسي البحثية واآلخر مت تطبيقه على املهتمني بالعمل اخليري. ومن خالل نتيجة هذه املرحلة مت حتديد التصور الكامل 

لألداة، ومحاورها األساسية التي بلغت أحد عشر محوراً هي:  

1. الرؤية حول التوسع في إنشاء الكراسي البحثية.

2. الرؤية حول تأسيس كراسي بحثية في مجال العمل اخليري في اجلامعات السعودية.

3. دوافع تأسيس الكراسي البحثية.

4. خطوات تأسيس الكراسي البحثية.

5. أنشطة الكراسي البحثية.

6. مصادر متويل الكراسي البحثية.

7. أهداف الكراسي البحثية.
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8. معايير اختيار أستاذ الكرسي.

9. امليزات التشجيعية التي تقدمها اجلامعات لداعمي الكراسي.

10. مؤشرات جناح الكراسي البحثية.

11. املنتجات البحثية في الكراسي البحثية.

وقد مت بناء واختبار أداة الدراسة من خالل خطوتني: 

االستفادة  إلى  باإلضافة  الكراسي،  أساتذة  من  عينة  على  وجتريبها  لألداة،  القبلي  التطبيق  تضمنت  األولى  اخلطوة      

من نتيجة ورشة العمل في تصميم األداة أما اخلطوة الثانية متثلت في حتكيم األداة بواسطة عدد من أساتذة االجتماع 

واخلدمة االجتماعية بجامعة امللك عبد العزيز. ومت تعديل االستبيان في ضوء نتائج التطبيق القبلي والتحكيم في صورته 

النهائية.

 صعوبات العمل الميداني:

متثلت أبرز صعوبات العمل امليداني في اآلتي:

1. عدم وجود جهة أو إدارة عامة موحدة تنضوي حتتها الكراسي البحثية في بعض اجلامعات السعودية، متتلك بيانات 

   كاملة وصحيحة وحديثة للكراسي تساعد على سهولة االتصال باملشرفني واألساتذة.

2. عدم وجود إدارة للكراسي البحثية في بعض اجلامعات، ما يصعب معه الوصول إلى بيانات تلك الكراسي أو وسيلة 

    اتصال بها.

3. رفض بعض مشرفي الكراسي التعامل مع أي جهة إال بإذن من إدارة اجلامعة التابع لها واإلصرار على ذلك حتى بعد  

   توضيح أن البحث ال يناقش الكرسي البحثي ذاته بشكل خاص، وإمنا هو تقييم لواقع الكراسي البحثية إجمالياً في 

   اململكة.

4. عدم اهتمام مديري إدارة الكراسي البحثية في غالبية اجلامعات التي توجد بها هذه اإلدارة بإرسال رابط االستبيان إلى  

    مشرفي وأساتذة الكراسي بجامعاتهم.
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5. لم يتمكن فريق البحث من الوصول إلى الكراسي البحثية وجتميع بيانات التواصل إال من خالل شبكة اإلنترنت، وقد 

   وفرت بالفعل بيانات كثيرة مثلت قاعدة البيانات في العمل، وذلك من خالل مواقع اجلامعات باململكة، أو مواقع

    الكراسي، أو من خالل الكلمات املفتاحية على شبكة اإلنترنت »كرسي بحثي _ كرسي علمي (.

6. وجود عدد كبير من الكراسي حديثة التأسيس، ولم يتم تشكيل الهيكل اإلداري والعلمي لها.

7. انتهاء عمل بعض الكراسي وعلى الرغم من ذلك ما زالت بيانات التواصل اخلاصة بها في اجلامعات التي كانت تتبعها 

    دون حتديد أنه انتهى العمل فيها بانقضاء مدة عملها وتوقف متويلها.

8. عدم حتديث البيانات، حيث وجدت بيانات ملشرفي وأساتذة كراسي تركوا العمل بالكرسي.

9. رفض بعض أساتذة ومشرفي الكراسي استيفاء االستبيان بحجة االنشغال الشديد أو السفر خارج اململكة أو لعدم 

    وجود مقابل مالي الستيفاء االستبيان.

10. ارتفاع نسبة عدم االستجابة من أساتذة ومشرفي الكراسي، على الرغم من تكرار االتصال بهم هاتفياً أكثر من مرة، 

     وتعريفهم مبوضوع الدراسة وأهدافها وأهميتها، وإرسال رابط االستبيان لهم، والتأكيد على أن وقت استيفاء 

     االستبيان لن يتعدى خمس عشرة دقيقة.

11. وجود بعض أساتذة الكراسي الذين ال يجيدون اللغة العربية، وعلى الرغم من اهتمامهم مبوضوع الدراسة، 

      وتقديرهم أهميتها حالت اللغة دون مشاركتهم وخاصة لم يتم  تعذر تصميم نسخة إجنليزية من االستبيان

       بسبب قلة عدد أفراد العينة الذين ال يتحدثون باللغة العربية.

12. شغل بعض أساتذة ومشرفي الكراسي ملناصب إدارية مثل وكالة اجلامعة، ما ترتب عليه االنشغال الشديد، وعدم 

      وجود فرصة الستيفاء االستبيان.

13. تكليف بعض أساتذة ومشرفي الكراسي لسكرتير الكرسي باستيفاء االستبيان، مع العلم بأن استيفاء االستبيان 

      يجب أن يتم من قبل املشرف على الكرسي أو أستاذ الكرسي وقد ترتب على ذلك معاودة االتصال إليضاح هذا األمر 

     ومت استبعاد االستبيانات التي لم تهتم بالرد وعددها اثنني.
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14. على الرغم من تواصل الباحث مع مديري الكراسي البحثية ببعض اجلامعات واهتمامه مبوضوع الدراسة وإرساله 

     لرابط االستبيان ملشرفي وأساتذة الكراسي باجلامعة، إال أن نسبة االستجابة لم تكن على الوجه املأمول.

15. عدم وجود وسيلة اتصال بالكراسي البحثية ببعض اجلامعات إال من خالل موقع اجلامعة، وعدم االهتمام بالرد على 

      املراسالت على املوقع.

16. تزامن التطبيق امليداني مع امتحانات آخر العام، وانشغال مشرفي وأساتذة الكراسي بذلك، لكونهم أساتذة 

      جامعات،إلى جانب عملهم في الكرسي البحثي، ما ميثل ضغطاً عليهم، وصعوبة في إيجاد وقت الستيفاء 

       االستبيان.

17. قلة عدد الكراسي البحثية في مجال العمل اخليري، وتعدد مسؤوليات مشرفيها بني عملهم أساتذة جامعات، 

      وإشرافهم أو عملهم في الكرسي، باإلضافة إلى أعمالهم التطوعية، ما ترتب عليه عدم استيفاء أي استبيانات   

      لها.

 وصف عينة الدراسة:

والذين  السعودية،  اجلامعات  في  البحثية  الكراسي  وأساتذة  مشرفي  من  العينة  حددت  الدراسة،  ألهداف  حتقيقاً       

الفعلي ومسارها  واقعها  تقييم  واألقدر على  بالكراسي،  املتعلقة  والعلمية  اإلدارية  للجوانب  اجليدة  باملعرفة  يتسمون 

املستقبلي وهم ممن ميارسون البحث العلمي، ومن القائمني عليه ما يزيد من دقة أحكامهم وتقييماتهم للعمل البحثي 

للكراسي البحثية وبالتالي تزيد درجة الثقة في البيانات ونتائج الدراسة.

أدوات  السعودية حسب  اجلامعات  البحثية في  الكراسي  أساتذة ومشرفي  إلى مجموعتني من  الدراسة  تنقسم عينة 

الدراسة وهي كاآلتي: 

أوالً: عينة ورشة عمل الكراسي البحثية: تكونت من ) 30 ( من مشرفي الكراسي البحثية في جامعة امللك سعود مت 

تقسيمهم إلى خمس مجموعات تضم كل مجموعة  )6 ( أشخاص.
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ثانياً: عينة استبيان أساتذة الكراسي البحثية في اجلامعات السعودية: تنقسم هذه العينة تبعاً للمجاالت البحثية 

للكراسي البحثية إلى خمسة مجاالت وهي حسب ما هو موضح في الشكل رقم )1( أدناه: 

الشكل رقم )1(

مجاالت الكراسي البحثية، ونسبتها في عينة الدراسة

      يتضح من الشكل أعاله أن الكراسي البحثية في مجال العلوم اإلنسانية جاءت في الترتيب األول، بنسبة )%32.4( 

من عينة الدراسة، وتشمل علم االجتماع، واخلدمة االجتماعية، وعلم النفس، وتطبيقات الصحة النفسية، واالقتصاد، 

واإلعالم، والتربية، والتعليم ومناهجه، وطرق التدريس، ودراسة قيم وأخالقيات اجملتمع والتزامه وانضباطه، والبحوث التي 

تتناول فئات اجملتمع اخملتلفة، مثل: املرأة، والشباب، واألطفال، وكبار السن وغيرها.

     وفي الترتيب الثاني جاءت الكراسي البحثية في مجال العلوم التطبيقية، بنسبة )27%( من عينة الدراسة، وتشمل 

تطبيقات العلوم خلدمة اجملتمع وحتقيق رفاهيته، مثل: مجاالت الهندسة، والفيزياء، والكيمياء’ وعلوم األرض، والزراعة، 

والتربة، وبحوث البيئة، والعمران، واحلد من التلوث، ودراسات احلياة الطبيعية، والكهرباء، واملياه وغيرها.
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       وجاءت الكراسي البحثية في مجال العلوم الطبية واألدوية في الترتيب الثالث بنسبة )21.6%( من عينة الدراسة، 

وتشمل دراسة األمراض اخملتلفة، وطرق عالجها وتأهيل املرضى وذوي االحتياجات اخلاصة والتعليم الطبي، واإلعجاز العلمي 

في الطب النبوي وبحوث تطوير األدوية.

     أما الكراسي البحثية في مجال العلوم الشرعية فقد جاءت في الترتيب الرابع بنسبة )18.9%( من عينة الدراسة، 

وتشمل علوم مقاصد: و هي التي تدرس لذاتها، مثل: التوحيد، و الفقه، و احلديث، والتفسير وعلوم وسائل: و هي التي تدرس 

لكي تساعد على معرفة علوم املقاصد و هي كثيرة مثل النحو و أصول الفقه و مصطلح احلديث، و غيرها. وكذلك دراسات 

احلسبة وتطبيقاتها، والدراسات اإلسالمية املعاصرة، وضوابط الفتوى واألمر باملعروف والنهي عن املنكر.

وجاءت الكراسي البحثية في مجال دراسات العمل التطوعي في الترتيب اخلامس دون متثيل في عينة الدراسة، ويرجع ذلك 

إلى:

أ - قلة عدد الكراسي البحثية في مجال العمل التطوعي )خمسة كراسي( باجلامعات السعودية 1.

ب - عدم اهتمام أساتذة هذه الكراسي-على الرغم من املعرفة الشخصية واالتصال املباشر بهم- باستيفاء استبيان  

     الدراسة ورمبا مرجع ذلك لكثرة مسؤولياتهم.

       تنقسم العينة املطبق عليها االستبيان من حيث الوضع اإلداري للمستجيب إلى فئتني، هما: فئة املشرفني على 

الكرسي، وعددهم )25(، بنسبة )67.6%( وأساتذة الكراسي وعددهم )12(، ونسبتهم )32.4%(. وحددت استمارة استبيان 

واحده لكل كرسي بحثي يستوفيها أحدهما، وجاءت النسبة كما هو موضح أدناه:

1  كرسي األمير محمد بن فهد لدراسات العمل التطوعي بجامعة اإلمام محمد بن سعود، كرسي األمير سلطان لدراسات العمل اخليري بجامعة اإلمام محمد بن سعود، 
كرسي األمير ماجد بن عبد العزيز للعمل التطوعي بجامعة امللك عبد العزيز، كرسي عبدالرحمن بن صالح الراجحي وعائلته لتطوير العمل اخليري بجامعة امللك سعود، 

وكرسي البر للخدمات اإلنسانية بجامعة أم القرى. 
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الشكل رقم )2(

توزيع العينة حسب الوضع اإلداري بالكرسي

      

الكراسي  وأساتذة  العلمية ملشرفي  الدرجات  فئات من حيث  ثالث  إلى  االستبيان  عليها  املطبق  العينة  تنقسم       

املستجيبني، وهى: أستاذ وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد - كما هو موضح في الشكل اآلتي:



29

الشكل رقم )3(

الدرجة العلمية لعينة الدراسة

 

       اتضح من املرحلة التمهيدية للدراسة - والتي طبق فيها استبيان ملشرفي و أساتذة الكراسي البحثية – وجود مشرفني 

وأساتذة كراسي أقل من درجة أستاذ. وجاء متثيلهم في عينة الدراسة كاآلتي:

• أستاذ وعددهم )23(، بنسبة )%62.2(.

• أستاذ مشارك وعددهم )11(، بنسبة )%29.7(.

• أستاذ مساعد: وهو احلاصل على الدكتوراه فقط، وعددهم )3(، بنسبة )%8.1(. 

    وقد قامت الدراسة بإجراء مسح شامل جلميع مشرفي وأساتذة الكراسي البحثية العاملة في اجلامعات السعودية، 

وذلك لألسباب اآلتية:

1. قلة عدد أفراد مجتمع الدراسة وهم أساتذة الكراسي البحثية، والتي تتكون من )205( استاذاً.

2. اتضح من خالل تطبيق استبيان أساتذة الكراسي البحثية في املرحلة التمهيدية ضعف استجابة نسبة كبيرة من      

أساتذة ومشرفي الكراسي البحثية، أو تلبية دعوة حضور ورشة العمل ألسباب متعددة، منها:
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      أ - شغل األستاذ أو املشرف للعديد من الوظائف.

     ب -  عملهم في التدريس اجلامعي إلى جانب عملهم في الكرسي البحثي.

     ت - كثرة سفر بعضهم خارج اململكة.

     ث - تصادف وقت التطبيق امليداني مع امتحانات آخر العام، وانشغال األساتذة الشديد في هذه الفترة.

     ج - عدم االهتمام أو احلماس لدى البعض للمشاركة في الدراسة.

     ح - رفض البعض املشاركة لعدم وجود مقابل مالي للمشاركة من منطلق قيمة الوقت.

       وفي ضوء األسباب السابقة مت التطبيق على كامل العينة الستيفاء أكبر عدد ممكن من االستبيانات، وقد جاءت 

نسبة استجابة أساتذة ومشرفي الكراسي ضعيفة للغاية، حيث كان عدد العينة املستهدفة )205( كراسي ولم يستوف 

سوى عدد )37( كرسياً، بنسبة )18%(، وذلك بعد فترة تطبيق ميداني أكثر من شهر ونصف، على الرغم من تكرار االتصال، 

أو  باسم مشرف  والفاكس  اإللكتروني  البريد  عبر  االستبيان  رابط  وإرسال  وأهميتها،  وموضوعها  الدراسة  فكرة  وشرح 

أستاذ الكرسي شخصياً، والتواصل مع مدير الكراسي البحثية بكل جامعة، وطلبه إرسال رابط االستبيان بتكليف منه 

باستيفاء االستبيان، وعلى الرغم من كل هذه احملاوالت جاءت نسبة املشاركة ضعيفة.

       وقد لوحظ وجود عدد كبير من الكراسي البحثية في اجلامعات السعودية لكنها لم تعمل بعد، مبعنى أنها تأسست 

ولكن ينقصها التمويل أو تكوين الهيئة العلمية وال تتوافر لها وسيلة اتصال.
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جدول رقم )1(

العدد اإلجمالي للكراسي البحثية العاملة فعلياً والعينة التي استوفيت منها

إجمالي عدد الجامعة م
الكراسي

عدد الكراسي 
العاملة 

عدد الكراسي 
المستوفاه

نسبتها في عينات 
الدراسة

6612.7    اجلامعة اإلسالمية1

471112.7جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية2

3325.4جامعة األمير سلمان بن عبد العزيز3

1112.7جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن للبنات4

8512.7جامعة الدمام5

2112.7جامعة الطائف6

5112.7جامعة القصيم7

7712.7جامعة اجملمعة8

1112.7جامعة امللك خالد9

129941951.4جامعة امللك سعود10

352412.7جامعة امللك عبدالعزيز11

9722.7جامعه أم القرى12

2112.7جامعة تبوك13

2112.7جامعه جازان14

11112.7جامعه حائل15

14225.4جامعة طـيـبـة16

5212.7جامعة امللك فيصل17

ـــــــــ1جامعة اجلوف18

ــــــ11جامعة جنران19

ــــــ2929جامعة امللك فهد للبترول واملعادن20

ــــــ77جامعة األمير محمد بن فهد21

32520537100.0اإلجمالي 



الفصل الرابع
نتائج الدراسة

أوالً   :  حتليل البيانات

ثانيا ً :  نتائج الدراسة
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الفصل الرابع: نتائج الدراسة
 

أوالً: تحليل البيانات:
      بعد أن قام الباحث بجمع البيانات استخدم اإلحصاء الوصفي لتفريغها وتنظيمها في جداول تكرارية وأشكال 

بيانية جاءت نتيجتها على النحو التالي:

الشكل رقم )4(
أعداد الباحثني العاملني في الكراسي البحثي

       يتضح من الشكل السابق أن نصف العينة تقريباَ من الكراسي البحثية، بنسبة )48.6%(، يعمل فيها من 5 إلى 
10باحثني، يليها )35.1%( من العينة يعمل بها أقل من خمسة باحثني.
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البعد األول: التوسع في إنشاء الكراسي البحثية بالجامعات السعودية

الشكل رقم )5( 

مدي تأييد عينة الدراسة إلنشاء مزيد من الكراسي البحثية في اجلامعات السعودية 

      يتضح من الشكل رقم )5( أعاله  أن )91.9%( من عينة الدراسة يؤيدون التوسع في إنشاء الكراسي البحثية في 

اجلامعات السعودية، ويرجع ذلك لعلمهم بوجود مجاالت بحثية وعلمية كثيرة حتتاج إلى تأسيس كراسي بحثية فيها 

إلى جانب اطالعهم على جتربة الكراسي البحثية في العديد من الدول الغربية. ودورها في تقدم اجملتمع واملساعدة في 

حل مشكالته.

      وفيما يتعلق بالتساؤل حول أسباب تأييد التوسع في الكراسي البحثية في اجلامعات السعودية فقد جاءت 

النتيجة في بيانات اجلدول رقم )2( أدناه:
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جدول رقم)2(

أسباب تأييد التوسع في إنشاء الكراسي البحثية في اجلامعات السعودية

غير مؤيد غير مؤيدمحايدمؤيدمؤيد جدا ً العبارة 
إطالقاً 

المجموعال يوجد إجابة

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار
2058.81235.312.90012.90034100اإلسهام في خدمة وتنمية اجملتمع 

وجود مجاالت بحثية حتتاج ملزيد من 
الدراسة

2470.6720.625.90012.90034100

2470.6720.612.912.90012.934100تنشيط ودعم البحث العلمي

2470.6720.625.90012.90034100إيجاد جيل من الباحثني األكفاء

1441.21235.3514.725.912.90034100مخرجات الكراسي سريعة ومباشرة 

توفير منافسة علمية حقيقية بني 
اجلامعات

1544.11338.238.812.912.912.934100

926.51338.2823.538.812.90034100زيادة فرص العمل

2058.81132.425.912.9000034100تقوية األبحاث ونشر املعرفة

411.81441.21132.438.812.912.934100اهتمام الداعمني بالكراسي البحثية

1647.11544.125.90012.90034100دعم الكفاءات العلمية املتميزة

17501132.4411.812.90012.934100األداء املميز لبعض الكراسي القائمة

1647.11235.3411.825.9000034100املساهمة في منو االقتصاد املعرفي

تدعيم  الشراكات بني اجلامعات 
ومؤسسات اجملتمع املدني

2058.8823.5411.812.90012.934100

سهولة الهيكل التنظيمي 
للكرسي والبعد عن الروتني في 

األقسام والكليات

1338.2926.5720.625.925.912.934100

دعم متطلبات البيئة البحثية 
املتطورة

1544.11235.3617.612.9000034100

1852.91235.338.80012.90034100نشر ثقافة البحث العلمي املنهجي

إضافة مناشط وخبرات إبداعية 
جديدة

1852.91029.4514.712.9000034100
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      يتضح من اجلدول السابق أن )94.1%( من عينة الدراسة يؤيدون ويؤيدون جدا التوسع في إنشاء الكراسي البحثية في 

اجلامعات السعودية، إلسهامها في خدمة وتنمية اجملتمع و)91.2%( لوجود مجاالت بحثية حتتاج ملزيد من الدراسة و)%91.2( 

لتنشيط ودعم البحث العلمي و)91.2%( ملا لها من دور في تقوية األبحاث ونشر املعرفة و)91.2%( لدعم الكفاءات العلمية 

املتميزة و)88.2%( لنشر ثقافة البحث العلمي املنهجي.

أما أهم خمس جامعات سعودية ميكن تأسيس كراسي بحثية جديدة فيها- فقد جاءت كما يلي:

جدول رقم )3(

يوضح اجلامعات السعودية اخلمس التي ميكن تأسيس كراسي بحثية جديدة فيها

النسبة % التكراراتاسم الجامعةالعبارة

1852.9جامعة امللك سعود1

926.5جامعة أم القرى2

823.5جامعة امللك عبد العزيز3

4
514.7جامعة امللك فهد للبترول واملعادن

514.7جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

514.7جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن للبنات

      

        يتضح من اجلدول السابق أن جامعة امللك سعود جاءت في الترتيب األول، بنسبة )52.9%(، في اجلامعات السعودية 

الثاني جامعة أم القرى بنسبة )26.5%(، وفي  اخلمس التي ميكن تأسيس كراسي بحثية جديدة فيها، يليها في الترتيب 

الترتيب الثالث جامعة امللك عبد العزيز، بنسبة )23.5%(، وتساوت جامعات امللك فهد للبترول واملعادن واإلمام محمد بن 

سعود اإلسالمية و األميرة نورة بنت عبد الرحمن للبنات في الترتيب النسبي حيث بلغ )14.7%(، لكل منهما.
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أهم خمسة مجاالت بحثية ميكن التوسع/ تأسيس كراسي بحثية جديدة فيها:

جدول رقم )4(

أهم خمسة مجاالت بحثية ميكن التوسع/ تأسيس كراسي بحثية جديدة فيها

النسبة %التكرارالمجاالت البحثيةالترتيب

1235.3مجاالت العلوم الطبية واألدويةاألول

1544.1مجاالت العلوم التطبيقيةالثاني

514.7مجاالت العلوم اإلنسانيةالثالث

38.8مجاالت العلوم الشرعيةالرابع

25.9مجاالت العمل اخليرياخلامس

       يتضح من اجلدول أعاله أن أكثر اجملاالت تأييداً لدى عينة الدراسة للتوسع / تأسيس كراسي بحثية فيها هي مجاالت 

العلوم الطبية واألدوية، بنسبة )35.3%(، تليها مجاالت العلوم التطبيقية، بنسبة )44.1%(، وفي الترتيب الثالث مجاالت 

 – الترتيب اخلامس  )8.8%(، وفي  الشرعية، بنسبة  العلوم  الرابع مجاالت  الترتيب  )14.7%(، وفي  العلوم اإلنسانية، بنسبة 

واألخير- مجاالت العمل اخليري، بنسبة )5.9%(، وجند أن مجاالت العلوم الطبية جاءت في املقدمة، ألنها تتعلق باحلاجات 

العمل  ثقافة  إلى بسبب ضعف  ذلك  يرجع  ورمبا  اخليري،  العمل  النهاية جاءت مجاالت  وفي  للمواطنني  وامللحة  الطارئة 

اخليري بني عينة الدراسة، وخاصة مع عدم وجود أساتذة في كراسي بحثية للعمل اخليري، وغالبية العينة يغلب عليها 

طابع تخصص العلوم الطبية والتطبيقية. 
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      وفيما يتعلق بأسباب عدم تأييد التوسع في إنشاء كراسي بحثية جديدة في اجلامعات السعودية فقد جاءت 

البيانات على النحو التالي:

جدول رقم )5(

أسباب عدم تأييد التوسع في إنشاء كراسي بحثية جديدة في اجلامعات السعودية

غير مؤيد على العبارة 
اإلطالق

المجموعال يوجد إجابةمؤيد جداً مؤيدمحايدغير مؤيد

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار
0000133.300266.7003100يجب تقييم الكراسي القائمة أوالً

لم يكن للكراسي القائمة 
إسهامات في خدمة أو تنمية 

اجملتمع

0000266.7133.300003100

تغطي الكراسي البحثية املوجودة 
كافة اجملاالت البحثية املهمة

0000266.7133.300003100

وجود أنشطة خيرية أخرى أكثر 
فائدة للمجتمع من الكراسي 

البحثية

0000266.70000133.33100

عدم وجود داعمني للكراسي 
البحثية

00133.3133.300133.3003100

ضعف مخرجات الكراسي البحثية 
القائمة

0000266.7133.300003100

0000133.300266.7003100عدم توافر البنية التحية

األولى رفع كفاءة الكراسي 
املوجودة حالياً

000000003100.0003100

الكراسي القائمة تعاني من الروتني 
مثل باقي األقسام والكليات

000000133.3266.7003100

عدم وجود سياسة وطنية للبحث 
العلمي

00133.30000266.7003100
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        يتضح من اجلدول أعاله أن نسبة )100.0%( من عينة الرافضني للتوسع في تأسيس الكراسي البحثية في اجلامعات 

السعودية مؤيد جداً لعدم التوسع ألولوية رفع كفاءة الكراسي البحثية املوجودة حالياً بينما )100.0%( بني مؤيد ومؤيد جداً 

لعدم التوسع بسبب معاناة الكراسي القائمة من الروتني، والذي كان جتنبه واالبتعاد عنه هدفاً من أهداف إنشاء الكراسي 

البحثية في اجلامعات السعودية، وحترير العمل العلمي منه مبا يساعد على امتالك روح االبتكار ونسبة )66.7%( من عينة 

الدراسة مؤيدون جداً لعدم التوسع لألسباب التالية: ضرورة تقييم الكراسي البحثية القائمة أوالً عدم توافر البنية التحية 

معاناة الكراسي القائمة من الروتني مثل باقي األقسام والكليات عدم وجود سياسة وطنية للبحث العلمي.

       ونسبة )66.7%( محايدون أي أنهم لم يحسموا أمرهم جتاه األسباب اآلتية وهي: عدم وجود إسهامات للكراسي القائمة 

في خدمة أو تنمية اجملتمع تغطية الكراسي البحثية املوجودة كافة اجملاالت البحثية املهمة وجود أنشطة خيرية أخرى أكثر 

فائدة للمجتمع من الكراسي البحثية ضعف مخرجات الكراسي البحثية القائمة.   

البعد الثاني: تأسيس كراسي بحثية في مجال العمل الخيري في الجامعات السعودية

الشكل رقم )6(

مدى تأييد تأسيس كراسي بحثية في مجال العمل اخليري في اجلامعات السعودية

       يتضح من الشكل السابق أن )96.7%(  من أفراد العينة مؤيدين ومؤيدين جداً ومؤيدين إلى حد ما تأسيس كراسي 

بحثية في مجال العمل اخليري في اجلامعات السعودية.
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أهم خمسة مجاالت للعمل اخليري ميكن تأسيس كراسي بحثية فيها في اجلامعات السعودية فقد جاءت على 

النحو التالي:

جدول رقم )6(

أهم خمسة مجاالت للعمل اخليري ميكن تأسيس كراسي بحثية فيها في اجلامعات السعودية 

النسبة %التكرارمجاالت العمل الخيريالترتيب

اجملاالت االجتماعية مثل )رعاية األيتام مساعدة املرضى كبار األول
السن

826.7

اجملاالت الصحية مثل )العيادات املتنقلة اإلدمان والتدخني الثاني
األمراض املزمنة(

826.7

اجملاالت السياسية مثل )السياسة االجتماعية والتنموية الثالث
والتعاون الدولي اإلمنائي(

516.7

اجملاالت االقتصادية مثل )القروض احلسنة دعم املشروعات الرابع
الصغيرة األوقاف(

516.7

516.7مجال إدارة األزمات والكوارثاخلامس

        يتضح من اجلدول السابق أن أول أهم خمسة مجاالت للعمل اخليري، التي ميكن تأسيس كراسي بحثية فيها في 

اجلامعات السعودية هي اجملاالت االجتماعية مثل )رعاية األيتام مساعدة املرضى كبار السن(، بنسبة )26.7%(، وهى تتوافق 

مع النظرة التقليدية إلى دور العمل اخليري الرعائي، والذي يقوم على رعاية وتقدمي املعونات واملساعدات للفئات احملتاجة 

في اجملتمع.

      يليها في الترتيب الثاني اجملاالت الصحية مثل )العيادات املتنقلة اإلدمان والتدخني األمراض املزمنة(، بنسبة )%26.7(، 

وهي تطور للنظرة التقليدية للعمل اخليري فاجملال الصحي يعتبر مجال نوعي للعمل اخليري، وخاصة في مواجهة مشكالت 

اجتماعية متثل حتدي مجتمعي مثل عالج اإلدمان، والقضاء على التدخني، وإجراء البحوث في هذه اجملاالت.

اإلمنائي( بنسبة  الدولي  والتعاون  والتنموية  )السياسة االجتماعية  الثالث اجملاالت السياسية مثل  الترتيب        ثم في 

.)%16.7(
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       وتأتي اجملاالت االقتصادية مثل )القروض احلسنة دعم املشروعات الصغيرة األوقاف( في الترتيب الرابع، بنسبة )%16.7(.

      وفي الترتيب اخلامس يأتي مجال إدارة األزمات والكوارث، بنسبة )16.7%(، ويرجع ذلك إلى زيادة عدد األزمات والكوارث 

في الداخل، مثل: سيول جدة 1430هـ، والتي أودت بحياة 114 نفسا وتكرار نفس املأساة في سيول جدة 1432هـ /2011م،  

والتي أودت بحياة 10 أشخاص وإصابة 114 آخرين، وقطع التيار الكهربائي والكوارث الدولية والعاملية، سواء في العالم 

العربي واإلسالمي الذي جتتاحه موجة من احلروب والعدوان أو الكوارث العاملية واملطالب بأن يكون للعمل اخليري والتطوعي 

دور فاعل فيها على غرار العمل اخليري والتطوعي الدولي، وخاصة مع ضعف قدرة احلكومات على مواجهة تلك األزمات 

والكوارث، واحلاجة امللحة لتضافر كافة اجلهود في التصدي لها، أو التخفيف من حدتها، أو التقليل من نتائجها وآثارها 

السلبية.

أهم خمس جامعات سعودية مرشحة لتأسيس كراسي بحثية في مجال العمل اخليري

جدول رقم )7(

أهم خمس جامعات سعودية مرشحة لتأسيس كراسي بحثية في مجال العمل اخليري

النسبة %التكرارالجامعةم

930.0جامعة امللك سعود1

930.0جامعة أم القرى2

620.0جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية3

413.3جامعة امللك خالد4

413.3جامعة امللك عبد العزيز5

        يتضح من اجلدول السابق أن جامعة امللك سعود أول جامعة من اجلامعات السعودية اخلمس املرشحة لتأسيس 

كراسي بحثية في مجال العمل اخليري فيها، بنسبة )30.0%(، وذلك لتاريخها الطويل في مجال البحث العلمي، ونشأة 

الكراسي البحثية فيها، وامتالكها الكوادر البحثية التي متثل البنية األساسية لتأسيس كراسي بحثية في مجال العمل 

اخليري.
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    وجاء في الترتيب الثاني جامعة أم القرى، بنسبة )30.0%( و في الترتيب الثالث جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 

بنسبة )20.0%( ثم في الترتيب الرابع جامعة امللك خالد بنسبة )13.3%( وفي الترتيب اخلامس – واألخير- جامعة امللك عبد 

العزيز، بنسبة )%13.3(.
جدول رقم )8(

أسباب عدم تأييد تأسيس كراسي بحثية في مجال العمل اخليري في اجلامعات السعودية

غير مؤيد على العبارة 
اإلطالق

المجموعال يوجد إجابةمؤيد جداً مؤيدمحايدغير مؤيد

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار
عدم جدوى الكراسي البحثية في 

خدمة العمل اخليري
0000114.3342.9228.6114.37100

عدم إسهامات الكراسي البحثية 
بشكل عام في خدمة أو تنمية 

اجملتمع أو سد حاجاته

114.3228.6228.6114.300114.37100

وجود أنشطة خيرية أكثر فائدة 
للمجتمع من الكراسي البحثية

0000114.300571.4114.37100

عدم وجود داعمني للكراسي 
البحثية

114.3114.3114.3228.6114.3114.37100

ضعف مخرجات الكراسي البحثية 
القائمة

228.600228.6228.600114.37100

228.6114.3228.600114.3114.37100عدم توافر البنية التحية املالئمة

عدم وجود كفاءات علمية متميزة 
في مجال العمل اخليري

114.3114.3228.6114.3114.3114.37100

العمل اخليري ليس مجاالً بحثياً 
متخصصاً

0000114.300571.4114.37100

عدم وجود اتفاق حول مفاهيم 
العمل اخليري

00114.3114.300457.1114.37100

األولوية لتأسيس تخصصات 
وأقسام دراسية للعمل اخليري 

باجلامعات

114.300457.100114.3114.37100

عدم وجود سياسة وطنية للبحث 
العلمي بشكل عام

00228.6342.900114.3114.37100
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اجلامعات  في  اخليري  العمل  مجال  في  بحثية  كراسي  لتأسيس  املعارضني  من   )%71.5( أن  أعاله  اجلدول  من  يتضح       

السعودية مؤيدون ومؤيدون جدا، و من أسباب هذا الرفض عدم جدوى الكراسي البحثية في خدمة العمل اخليري ووجود 

أنشطة خيرية أكثر فائدة للمجتمع من الكراسي البحثية والعمل اخليري ليس مجاالً بحثياً متخصصاً.

     بينما نسبة )57.1%( من املعارضني لتأسيس كراسي بحثية في مجال العمل اخليري في اجلامعات السعودية مؤيدون 

جداً ومن أسباب هذا الرفض عدم وجود اتفاق حول مفاهيم العمل اخليري، ويرجع ذلك إلى أن غالبية عينة أساتذة الكراسي 

املطبق عليها الدراسة من تخصصات علمية طبية وتطبيقية، وهي بعيدة عما وصل إليه العلم في مجال دراسة وتنظير 

العمل اخليري، ليس في اململكة فقط، وإمنا في أنحاء العالم وعن الدراسات والبحوث التي أجريت في حتديد مفاهيم العمل 

اخليري واالتفاق عليها كأساس علمي للدراسة العلمية املنهجية للعمل اخليري.

      وهناك نسبة )57.1%( محايدون أي لم يحسموا أمرهم أن من أسباب هذا الرفض أن األولوية لتأسيس تخصصات وأقسام 

دراسية للعمل اخليري باجلامعات بينما تتساوى نسبة من يؤيد جداً ومن هم غير مؤيدين على اإلطالق بنسبة )%14.3(.

البعد الثالث: دوافع تأسيس الكراسي البحثية

جدول رقم )9(

مدى التأييد لكل دافع من الدوافع التالية في تأسيس الكراسي البحثية في اجلامعات السعودية 

غير مؤيد على دوافع التأييد 
اإلطالق

المجموعال يوجد إجابةمؤيد جداً مؤيدمحايدغير مؤيد

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار
املسؤولية االجتماعية وخدمة 

اجملتمع
12.7  12.71437.82054.112.737100

38.1821.61129.71335.125.437100  دافع ديني

احلاجة إلى موضوع الكرسي في 
مجاله

  12.7513.51540.51540.512.737100

1027.0513.51643.225.438.112.737100رغبة في مجاراة اآلخرين 

12.7410.81335.11848.612.737100  خدمة للبحث العلمي
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غير مؤيد على دوافع التأييد 
اإلطالق

المجموعال يوجد إجابةمؤيد جداً مؤيدمحايدغير مؤيد

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار

718.9410.81335.1924.325.425.437100تأثير العالقات الشخصية

616.2924.3821.6718.9616.212.737100دعاية وتسويق للجهة املمولة

زيادة الوعي اجملتمعي بأهمية 
البحث العلمي

12.712.738.11745.91335.125.437100

األولوية لتأسيس تخصصات 
وأقسام دراسية للعمل اخليري 

باجلامعات

114.300457.100114.3114.37100

عدم وجود سياسة وطنية 
للبحث العلمي بشكل عام

00228.6342.900114.3114.37100

      يتضح من اجلدول أعاله أن )91.9%( من عينة الدراسة يؤيدون ويؤيدون جداً أن املسؤولية االجتماعية وخدمة اجملتمع 

دافع    مهم من دوافع تأسيس الكراسي البحثية في اجلامعات السعودية و )83.7%( يؤيدون ويؤيدون جداً أن من هذه الدوافع 

خدمة البحث العلمي و)81%( يؤيدون ويؤيدون جداً أن احلاجة إلى موضوع الكرسي في مجاله دافع مهم من دوافع تأسيس 

الكراسي البحثية، وكذلك زيادة الوعي اجملتمعي بأهمية البحث العلمي.
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البعد الرابع: الخطوات الرئيسية المتبعة في تأسيس الكراسي البحثية في الجامعات السعودية

جدول رقم )10(

أهمية كل خطوة من خطوات التأسيس التالية في فعالية أداء الكراسي البحثية في اجلامعات السعودية

غير مهمة خطوات تأسيس الكراسي البحثية
على اإلطالق

مهمة إلى غير مهمة
حد ما

المجموعال يوجد إجابةمهمة جدامهمة 

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار
إعداد وصف شامل لطبيعة 

الكرسي
12.700410.81232.41745.938.137100

12.70038.138.12875.725.437100توفير التمويل

ترشيح أستاذ الكرسي/ تشكيل 
فريق العمل / تكوين اللجنة 

االستشارية

0012.738.1513.52670.325.437100

إعداد اخلطة االستراتيجية 
للكرسي

0012.7410.838.12773.025.437100

إعداد اخلطة التشغيلية 
للكرسي

0012.738.1513.52670.325.437100

      يتضح من اجلدول أعاله أن  )91.9%( من عينة الدراسة يرون أن إعداد اخلطة االستراتيجية للكرسي خطوة مهمة ومهمة 

جدا ومهمة إلى حد ما كخطوة من خطوات تأسيس الكراسي البحثية في فعالية أداء الكراسي ويرى )83.8%( أن توفير 

التمويل وترشيح أستاذ الكرسي/ تشكيل فريق العمل / تكوين اللجنة االستشارية وإعداد اخلطة التشغيلية للكرسي، 

خطوات مهمة ومهمة جدا في فعالية أدائه بينما يرى )78.3%( أن إعداد وصف شامل لطبيعة الكراسي البحثية خطوة 

مهمة ومهمة جداً في فعالية أداء الكراسي البحثية في اجلامعات السعودية.
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جدول رقم )11(
مدى تطبيق كل خطوة من خطوات التأسيس التالية بفعالية في الكراسي القائمة

غير مطبقة خطوات التأسيس 
على اإلطالق

مطبقة إلى غير مطبقة
حد ما

مطبقة بشكل مطبقة 
كامل

المجموعال يوجد إجابة

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار
إعداد وصف شامل لطبيعة 

الكرسي
12.700718.91643.21129.725.437100

25.4718.91232.4718.9718.925.437100توفير التمويل

ترشيح أستاذ الكرسي / تشكيل 
فريق العمل/ تكوين اللجنة 

االستشارية

00.12.7513.51540.51437.825.437100

إعداد اخلطة االستراتيجية 
للكرسي.

0025.41027.01745.9616.225.437100

إعداد اخلطة التشغيلية 
للكرسي

0038.11129.71643.2513.525.437100

      يتضح من اجلدول أعاله أن )78.3%( من عينة الدراسة يرون أن خطوة ترشيح أستاذ الكرسي / تشكيل فريق العمل/ 

تكوين اللجنة االستشارية مطبقة ومطبقة بشكل كامل في الكراسي البحثية القائمة بينما يرى )72.9%( أن خطوة 

القائمة مطبقة ومطبقة بشكل كامل و)62.1%( يرون أن خطوة إعداد  البحثية  إعداد وصف شامل لطبيعة الكراسي 

اخلطة االستراتيجية مطبقة بفعالية ومطبقة بشكل كامل في الكراسي البحثية القائمة.
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البعد الخامس: األنشطة التي تقوم بها الكراسي البحثية

جدول رقم )12(

أثر كل نشاط من هذه األنشطة في تفعيل الكراسي البحثية

ليس له أثر على األنشطة
اإلطالق

المجموعال يوجد إجابةله أثر جيد جدًاله أثر جيدله أثر إلى حد ماليس له أثر

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار
12.7410.8924.3821.61232.438.137100تنفيذ أبحاث نظرية

0000410.81232.41951.425.437100دراسات ميدانية

0038.11437.81232.4616.225.437100ترجمة الدراسات

إعداد اخلطة االستراتيجية 
للكرسي

0025.41129.71335.1924.325.437100

إعداد اخلطة التشغيلية 
للكرسي

0025.4821.61129.71437.825.437100

25.425.41540.5821.6821.625.437100عقد مؤمترات

0012.71540.5924.31027.025.437100عقد ورش العمل / دورات تدريبية

25.425.41540.5821.6821.625.437100املشاركة في املعارض

0012.71540.5924.31027.025.437100املشاركة اإلعالمية

      يتضح من اجلدول أعاله أن نسبة )83.8%( و)67.5%( و)59.4%( و)54%(من عينة الدراسة يرون على التوالي أن نشاط تنفيذ 

دراسات ميدانية وعقد ورش العمل / دورات تدريبية وعقد مؤمترات وتنفيذ أبحاث نظرية، له أثر جيد وجيد جداً في تفعيل 

الكراسي البحثية في اجلامعات السعودية.
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البعد السادس: مصادر تمويل الكراسي البحثية

جدول رقم )13(

أثر كل مصدر من مصادر التمويل في إجناح الكراسي البحثية في اجلامعات السعودية

ليس له أثر على مصادر التمويل
اإلطالق

المجموعال يوجد إجابةله أثر جيد جدًاله أثر جيدله أثر إلى حد ماليس له أثر

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار
25.4718.9718.91027.0821.638.137100دعم صندوق التعليم العالي

0012.7718.91848.6924.325.437100متويل األفراد

0025.4616.21335.11437.825.437100متويل الشركات

التبرعات / الوصايا / الهبات / 
األوقاف

25.4513.51129.71027.0718.925.437100

25.4616.2821.61232.4718.925.437100متويل اجلهات احلكومية 

عائدات منتجات الكراسي 
البحثية

513.5616.21232.4718.9513.525.437100

األفراد  متويل  أثر  أن  يرون  التوالي  على  الدراسة  عينة  من  و)%51.3(  و)%72.9(   )%72.9( نسبة  أن  اجلدول  من  يتضح         

والشركات واجلهات احلكومية، كمصادر لتمويل الكراسي البحثية في اجلامعات السعودية، لها آثار جيدة وجيدة جداً في 

إجناح الكراسي البحثية في اجلامعات السعودية.
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البعد السابع: أهداف الكراسي البحثية

جدول رقم )14(

أهمية  كل هدف من األهداف اآلتية في إجناح الكراسي البحثية

غير مهم على األهداف
اإلطالق

مهم إلى غير مهم
حد ما

المجموعال يوجد إجابةمهم جدامهم

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار
12.70025.41027.02259.525.437100دعم الكفاءات العلمية املتميزة

إسهام مخرجات الكرسي في 
حل مشكالت اجملتمع

12.70012.7924.32362.238.137100

0038.138.11129.71848.625.437100حتقيق النمو االقتصادي

تشجيع طالب الدراسات العليا 
على املشاركة في اجملال البحثي

12.70038.1924.32156.838.137100

دعم شراكة اجلامعة واملؤسسات 
البحثية ومؤسسات اجملتمع 

املدني في مجال البحث العلمي

0025.425.4924.32259.525.437100

نشر ثقافة البحث والتطوير 
واالبتكار واإلبداع

12.712.725.4718.92464.925.437100

دعم متطلبات البيئة البحثية 
املتطورة

0012.7513.5718.92054.1410.837100

دعم موقع اجلامعات في خارطة 
التميز العلمي

12.70038.1924.32259.525.437100

0025.4513.51027.01848.625.437100تنمية اجملتمع احمللي

 البعد عن الروتني ومرونة إدارة 
العمل البحثي

25.400513.51027.01848.625.437100
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   يتضح من اجلدول أعاله ارتفاع نسب املوافقة على هذه األهداف في إجناح الكراسي البحثية، فنجد نسبة )86.5%( من 

عينة الدراسة يرون أن هدف دعم الكفاءات العلمية املتميزة وإسهام مخرجات الكرسي في حل مشكالت اجملتمع، مهم 

ومهم جدا في إجناح الكراسي البحثية.

البحث  البحثية ومؤسسات اجملتمع املدني في مجال       بينما يرى )83.8%( أن هدف دعم شراكة اجلامعة واملؤسسات 

العلمي و دعم موقع اجلامعات في خارطة التميز العلمي ونشر ثقافة البحث والتطوير واالبتكار واإلبداع، مهم ومهم جدا 

في إجناح الكراسي البحثية في اجلامعات السعودية.

البعد الثامن: معايير اختيار أستاذ الكرسي
 

جدول رقم )15(

أهمية كل معيار من معايير اختيار أستاذ الكرسي في جناح الكرسي البحثي في حتقيق أهدافه

غير مهم على المعايير
اإلطالق

مهم إلى غير مهم
حد ما

المجموعال يوجد إجابةمهم جدامهم

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار
000012.725.43286.525.437100الكفاءة العلمية

0025.4513.51129.71745.925.437100الدرجة العلمية

0000513.51129.71951.425.437100البحوث املنشورة عاملياً

000012.71643.21848.625.437100املشاركات العلمية

000025.425.43183.825.437100القدرة على إدارة الفريق العلمي

000012.7616.22875.725.437100اخلبرات العملية

     يتضح من اجلدول أعاله أن نسبة )91.9%( من عينة الدراسة يرون أن معيار الكفاءة العلمية املشاركات العلمية اخلبرات 

العملية، كمعايير اختيار أستاذ الكرسي، مهمة ومهمة جدا في جناح الكرسي البحثي في حتقيق أهدافه.
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البعد التاسع: الميزات التي تقدمها الجامعات لرعاة وداعمي الكراسي البحثية

جدول رقم )16(

أثر كل ميزة من هذه امليزات في توفير الدعم للكراسي البحثية

ليس لها أثر الميزات
على اإلطالق

لها أثر إلى ليس لها أثر
حد ما

المجموعال يوجد إجابةلها أثر جيد جدالها أثر جيد

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار
0025.4821.6821.61745.925.437100وضع اسم الداعم على الكرسي

وضع اسم الداعم في السجل 
الذهبي للجامعة

25.438.1616.2821.61643.225.437100

وضع اسم الداعم في مختلف 
اخملتبرات واملساحات التي تخص 

الكرسي وأيضا في مختلف 
الفعاليات ذات العالقة بالكرسي

25.4513.5718.9718.91437.825.437100

إمكانية استفادة الداعم من نتائج 
بحوث الكرسي

25.4410.8718.91027.01232.425.437100

وضع اسم الداعم مع رسالة شكر 
في جميع األبحاث املنشورة في اجملالت 

العلمية ومحاضر الندوات واللقاءات 
العلمية والكتب التي يتم إجنازها حتت 

مظلة الكرسي

12.7410.81232.4821.61027.025.437100

وضع اسم الداعم في براءات االختراع 
التي قد تنتج عن األبحاث التي يتم 

تنفيذها ضمن أنشطة الكرسي

38.1513.5616.21129.71027.025.437100

12.700513.51027.01848.638.137100تكرمي الداعم من قبل اجلامعة

حتقيق رغبة املمول في بعض مهام 
الكرسي التي تدخل ضمن تخصصه 

مبا ال يتعارض مع أهداف الكرسي 
ونظام التعليم العالي والئحة البحث 

العلمي باجلامعة

25.412.71129.71027.01027.038.137100

منح املمول مقاعد للطالب 
السعوديني باجلامعة خالل مدة الدعم

616.2616.2924.3513.5924.325.437100
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      يتضح من اجلدول أعاله أن نسبة )75.6%( و)67.5%( و)64.8%( و)59.4%( من عينة الدراسة - على التوالي - يرون أن ميزة 

تكرمي الداعم من قبل اجلامعة ووضع اسمه على الكرسي وفي السجل الذهبي للجامعة وإمكانية استفادته من نتائج 

بحوث الكرسي،  لها آثار جيدة وجيدة جداً في توفير الدعم للكراسي البحثية.

البعد العاشر: مؤشرات قياس نجاح الكراسي البحثية

جدول رقم )17(

أهمية كل مؤشر من املؤشرات اآلتية في قياس جناح الكراسي البحثية

غير مهم على المؤشرات
اإلطالق

مهم إلى غير مهم
حد ما

المجموعال يوجد إجابةمهم جدامهم

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار
اخملرجات ) بحوث ترجمات مؤمترات 

إلخ(
000012.7924.32670.312.737100

مدى اهتمام صانع القرار مبخرجات 
الكرسي البحثي

0000513.51437.81643.225.437100

0012.7821.61540.51232.412.737100حجم االهتمام اإلعالمي

مدى استفادة اجملتمع من منتجات 
الكرسي البحثي

000038.11232.42054.125.437100

مدى مواكبة الكرسي البحثي 
لألحداث اجملتمعية

0012.738.11335.11951.412.737100

مدى مواكبة الكرسي البحثي 
للمستجدات العلمية العاملية

000012.71027.02464.925.437100

12.700513.51027.01848.638.137100تكرمي الداعم من قبل اجلامعة

حتقيق رغبة املمول في بعض 
مهام الكرسي التي تدخل ضمن 

تخصصه مبا ال يتعارض مع أهداف 
الكرسي ونظام التعليم العالي 
والئحة البحث العلمي باجلامعة

25.412.71129.71027.01027.038.137100

منح املمول مقاعد للطالب 
السعوديني باجلامعة خالل مدة 

الدعم

616.2616.2924.3513.5924.325.437100
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      يتضح من اجلدول أعاله أن نسبة )94.6%( و)91.9%( و)86.5%( و)86.5%( و)81%( من عينة الدراسة يرون - على التوالي - أن 

( ومدى مواكبة الكرسي البحثي للمستجدات العلمية العاملية مدى استفادة  اخملرجات )بحوث ترجمات مؤمترات... إلخ 

اجملتمع من منتجات الكرسي البحثية مدى مواكبة الكرسي البحثي لألحداث اجملتمعية مدى اهتمام صانع القرار مبخرجات 

الكرسي البحثي، مؤشرات مهمة ومهمة جداً في قياس جناح الكراسي البحثية.

البعد الحادي عشر: المنتجات البحثية للكراسي البحثية

تقييم مخرجات الكراسي البحثية القائمة:

الشكل رقم )7(

تقييم مخرجات الكراسي البحثية القائمة

      يتضح من الشكل أعاله أن نسبة )54.1%( من عينة الدراسة يرون في تقييمهم للكراسي البحثية أنها مقبولة إلى 

حد ما بينما يرى )43.2%( أنها جيدة.
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ثانيا ً    : نتائج الدراسة:
أوالً: بالنسبة للتوسع في إنشاء الكراسي البحثية بالجامعات السعودية:

     كشفت الدراسة عن أهمية التوسع في إنشاء الكراسي البحثية في اجلامعات السعودية، ويرجع ذلك لوجود مجاالت 

بحثية وعلمية كثيرة حتتاج إلى البحث العلمي فيها.

     وتتفق هذه النتيجة مع نتائج أدوات املرحلة التمهيدية حيث أظهرت التوجه اإليجابي للمشاركني في الورشة نحو 

تأكيد األهمية البالغة لتأسيس مزيد من الكراسي البحثية في اجلامعات السعودية. 

أسباب تأييد التوسع في إنشاء الكراسي البحثية في اجلامعات السعودية

      توجد درجة تأييد كبيرة للتوسع في إنشاء الكراسي البحثية في اجلامعات السعودية وذلك إلسهامها في خدمة 

وتنمية اجملتمع ووجود مجاالت بحثية حتتاج ملزيد من الدراسة وألهميتها في تنشيط ودعم البحث العلمي ودورها في تقوية 

األبحاث ونشر املعرفة دعم الكفاءات العلمية املتميزة وإيجاد جيل من الباحثني األكفاء كما أنها تقود إلى خلق منافسة 

علمية حقيقية بني اجلامعات ومن عوامل تأييد التوسع في انشاء الكراسي البحثية األداء املتميز لبعض الكراسي القائمة 

والتي ساهمت في منو االقتصاد املعرفي تدعيم الشراكات بني اجلامعات ومؤسسات اجملتمع املدني ومخرجاتها السريعة 

واملباشرة.

       وتتفق هذه النتيجة مع ما أظهرته نتائج املرحلة التمهيدية في أسباب تأييد التوسع في تأسيس الكراسي البحثية 

تقود  ونشرها كثقافة  البحثية،  العملية  تنشيط  في  فاعلة  السعودية، من حيث مساهمتها مساهمة  اجلامعات  في 

إلى التطوير واالبتكار واإلبداع، ما يساعد على خلق جيٍل من الباحثني والكفاءات العلمية املتمكنة، وحتقيق التكامل في 

مجال البحث العلمي بني اجلامعات واملؤسسات البحثية إضافة إلى الدور الذي تلعبه الكراسي في دعم موقع اجلامعات 

في خارطة التميز بني اجلامعات األخرى، وإيجاد فرص عمل ُمشجعة لعمل الشباب الطامحني من الطالب، ومنو االقتصاد 

املعرفي، وتقوية االرتباط بالقطاع احلكومي واخلاص.

أهم خمس جامعات سعودية ميكن تأسيس كراسي بحثية جديدة فيها:

       أظهرت نتائج الدراسة أهم خمس جامعات سعودية مرشحة لتأسيس كراسي بحثية، يأتي على رأسها جامعة 

إلى أسبقيتها في  تاريخ علمي، وامتالكها لكوادر علمية وبحثية جيدة، وبنية حتتية، باإلضافة  امللك سعود مبا لها من 
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– من كراسي تعمل  بحثياً  البحثية في اململكة، مبا يؤهلها لهذه الصدارة، فيوجد بها )129( كرسياً  تأسيس الكراسي 

بالفعل، وكراسي حتت اإلنشاء، وكراسي ما زالت في طور استكمال الهيكل اإلداري والعلمي-، ثم تأتي في املرتبة الثانية 

جامعة أم القرى، بتاريخها الكبير في مجال البحث العلمي، والكوادر البحثية والعلمية التي اكتسبها منسوبوها خالل 

هذه السنوات، باإلضافة إلى جتربتها في مجال الكراسي البحثية، والتي يصل عددها إلى )9( كراسي، على رأسها كرسي 

البر للخدمات اإلنسانية، الذي له نشاط بارز. ثم تأتي جامعة امللك عبد العزيز في الترتيب الثالث وهي متتلك كوادر بحثية 

متميزة، وحتتل املرتبة الثالثة في عدد الكراسي البحثية في اجلامعات السعودية، بعدد )35 ( كرسياً بحثياً .

أن عدد  إال  البحثية’  الكراسي  وإن كانت صاحبة عهد قريب بتجربة  واملعادن وهي  للبترول  امللك فهد          ثم جامعة 

الكراسي البحثية فيها وصل إلى )29( كرسياً في مجاالت علمية وتقنية متخصصة، ومتتلك كوادر بحثية وعلمية متميزة، 

وتأخذ بأحدث األساليب العلمية والبحثية في العالم. وتليها جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، و جامعة األميرة 

نورة بنت عبد الرحمن للبنات، فعلى الرغم من قدم وعراقة جتربة جامعة اإلمام في مجال الكراسي البحثية، والتي يصل 

عدد الكراسي فيها إلى )47( كرسياً إال أن سبب تأخر ترتيبها في نتيجة هذا السؤال رمبا يرجع إلى عدم استجابة سوى 

كرسي واحد فقط لإلجابة عن االستبيان أما جامعة األميرة نورة، فقد جاءت في املرتبة اخلامسة بالتساوي مع جامعة 

عريقة مثل جامعة اإلمام، على الرغم من عدم وجود سوى كرسي بحثي واحد فيها - وقد استوفيت اجابته- ، إال أنه يعرف 

عنها امتالك كوادر علمية متميزة، وسعيها الستقطاب املتميزين من طالب االبتعاث اخلارجي من اجلامعات املتميزة دولياً، 

ما ساعدها التميز العلمي واملعرفي.     

أهم خمس مجاالت بحثية ميكن التوسع/ تأسيس كراسي بحثية جديدة فيها:

واألدوية، ملا لهذه اجملاالت من  الطبية  العلوم       جاء على رأس اجملاالت املرشحة لتأسيس كراسي بحثية فيها مجاالت 

احتياج مجتمعي مباشر في التقليل من معاناة الناس من األمراض، وهو مقدم على جلب املنافع األخرى من حتقيق التقدم 

والرفاهية. ثم مجاالت العلوم التطبيقية، وهي العلوم التي تساعد على حتقيق رفاهية املواطنني وسد احتياجاتهم، وحل 

مشكالتهم. وفي الترتيب الثالث مجاالت العلوم اإلنسانية ثم مجاالت العلوم الشرعية يليها مجاالت العمل اخليري.

أسباب عدم تأييد التوسع في إنشاء كراسي بحثية جديدة في اجلامعات السعودية :

       أوضحت الدراسة أهمية إعطاء األولوية لرفع كفاءة الكراسي املوجودة حالياً بدالً من التوسع في تأسيس كراسي 

بحثية جديدة وجاء من بني أسباب رفض التوسع في انشاء الكراسي اجلديدة وجود بعض املشكالت مثل عدم البنية التحية 

عدم وجود سياسة وطنية للبحث العلمي معاناة الكراسي القائمة من الروتني، والذي كان جتنبه واالبتعاد عنه هدفاً من 

أهداف إنشاء الكراسي البحثية في اجلامعات السعودية، وحترير العمل العلمي منه مبا يساعد على امتالك روح االبتكار.
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ثانيا ً   : تأسيس كراسي بحثية في مجال العمل الخيري في الجامعات السعودية

      كشفت نتائج الدراسة عن التأييد الواضح لتأسيس كراسي بحثية في مجال العمل اخليري في اجلامعات السعودية.

       وتتفق هذه النتيجة مع نتائج املرحلة التمهيدية، حيث يرى غالبية املشاركني فيها ضرورة التوسع في تأسيس كراسي 

بحثية في مجال العمل اخليري.

       وبالنسبة ألهم مجاالت العمل اخليري ميكن تأسيس كراسي بحثية فيها في اجلامعات السعودية: فقد أوضحت 

نتائج الدراسة أن أهم هذه اجملاالت هي اجملاالت االجتماعية مثل )رعاية األيتام مساعدة املرضى كبار السن( وهي تتوافق مع 

النظرة التقليدية في دور العمل اخليري الرعائي في رعاية وتقدمي املعونات واملساعدات للفئات احملتاجة في اجملتمع وسوف 

يظل هذا اجملال هو اجملال األساسي في العمل اخليري وذلك الرتباطه باملرجعية الدينية واحلث على مساعدة احملتاجني والذي 

يظهر في الكثير من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة.

للنظرة  تطوراً  االختيار  هذا  ويعتبر  املزمنة(  األمراض  والتدخني  اإلدمان  املتنقلة  )العيادات  مثل  الصحية  اجملاالت  ثم       

التقليدية للعمل اخليري فاجملال الصحي يعتبر مجاالً نوعياً جديداً للعمل اخليري وهذا اجملال فرض نفسه بسبب انتشار 

العديد من  العون لتخفيفها وقد ظهرت  الذين يحتاجون ملد يد  الفقراء  الكثير من املرضى  األمراض في اجملتمع ومعاناة 

اجلمعيات اخليرية التي حتدد مجال نشاطها في اجملال الصحي اخليري مثل جمعية زمزم للخدمات الطبية اخليرية.

اإلمنائي. وجاءت اجملاالت  الدولي  والتعاون  والتنموية  الثالث اجملاالت السياسية كالسياسة االجتماعية  الترتيب        وفي 

االقتصادية مثل القروض احلسنة دعم املشروعات الصغيرة األوقاف في الترتيب الرابع.

        وتتفق هذه النتيجة مع نتائج أدوات املرحلة التمهيدية، حيث يرى غالبية املشاركني أن أهم اجملاالت التي ميكن أن يتم 

تخصيص كراسي بحثية فيها هي كل ما يتعلق بالعمل اخليري، ونشر ثقافته في أوساط اجملتمع، واستشراف مستقبله، 

وبناء وتطوير كفاءاته، وتوطيد العالقة بينه وبني املتبرعني. ومن اجملاالت: اجملال الصحي وما يتعلق به، والشباب، واملطلقات، 

وأبحاث األسرة، ومشاكل اإلسكان، والفقر، والبطالة، واإلعاقة، وغيرها.
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أهم خمس جامعات سعودية مرشحة لتأسيس كراسي بحثية فيها في مجال العمل اخليري:

  

      أظهرت نتائج الدراسة أن جامعة امللك سعود هي أول جامعة من اجلامعات السعودية اخلمس املرشحة لتأسيس 

كراسي بحثية في مجال العمل اخليري، وذلك لتاريخها الطويل في مجال البحث العلمي ونشأة الكراسي البحثية فيها 

وامتالكها الكوادر البحثية التي متثل البنية األساسية لتأسيس كراسي بحثية في مجال العمل اخليري.

وجاء في الترتيب الثاني جامعة أم القرى ثم جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وفي الترتيب الرابع جامعة امللك 

خالد ثم جامعة امللك عبد العزيز.

       وأوضحت نتائج املرحلة التمهيدية سمات بعض اجلامعات ومميزاتها ما يؤهلها لتأسيس كراسي بحثية في مجال 

العمل اخليري فيها مثل جامعة امللك فهد للبترول واملعادن والتي تتميز باهتمامها الكبير بالتنمية البشرية وامتالكها 

الكوادر في هذا اجملال ما ال متتلكه سواها من اجلامعات، وعليه فكراسي البحث التي لها مساٌس بهذا املوضوع يجب أن 

تُلحق بهذه اجلامعة .

      وأوضحت النتائج مقومات اجلامعات التي ميكن تأسيس كراسي بحثية فيها وهي جدية اجلامعة في التنفيذ، وأن ال 

يكون احتضان الكرسي جملرد احلصول على االمتيازات. وأوضحت النتائج أن اجلامعات الناشئة احلديثة قد تكون أكثر تفاعالً 

وحيوية في احتضان الكراسي البحثية، فهي بحاجة إلى التميز أكثر من اجلامعات العريقة بطبيعة احلال، ومن الطبيعي 

أن تقدم أقصى قدراتها إلجناح الكرسي. 

أسباب عدم تأييد تأسيس كراسي بحثية في مجال العمل اخليري في اجلامعات السعودية:

اجلامعات  في  اخليري  العمل  بحثية في مجال  لتأسيس كراسي  املعارضني  رفض  أسباب  أن  الدراسة  نتائج  أظهرت       

السعودية ترجع إلى عدم جدوى الكراسي البحثية في خدمة العمل اخليري ووجود أنشطة خيرية أكثر فائدة للمجتمع 

من الكراسي البحثية والعمل اخليري ليس مجاالً بحثياً متخصصاً وعدم وجود اتفاق حول مفاهيم العمل اخليري ويرجع 

ذلك إلى أن غالبية عينة اساتذة الكراسي املطبق عليها الدراسة هم من تخصصات علمية طبية وتطبيقية، وهي بعيدة 

عما وصل إليه العلم في مجال دراسة وتنظير العمل اخليري.

    وبالنظر إلى نتائج املرحلة التمهيدية جند أن أسباب رفض تأسيس كراسي بحثية في مجال العمل اخليري يرجع إلى 

سبب وحيد، وهو بعدها عن التخصصية وتعدد مجاالت عملها، بحيث يصعب تلبية كرسي واحد أو عدة كراسي لكل 

مجاالت العمل اخليري وفئاته املستهدفة. 



58

ثالثا ً   : دوافع تأسيس الكراسي البحثية:

      أظهرت نتائج الدراسة أن أهم دوافع تأسيس الكراسي البحثية هي املسؤولية االجتماعية، وخدمة اجملتمع وخدمة 

البحث العلمي واحلاجة إلى موضوع الكرسي في مجاله وكذلك زيادة الوعي اجملتمعي بأهمية البحث العلمي.

أداء  وفعالية  السعودية  الجامعات  في  البحثية  الكراسي  تأسيس  في  المتبعة  الرئيسية  الخطوات   :ًً رابعا 
الكراسي:

       أظهرت نتائج الدراسة أن خلطوات تأسيس الكراسي البحثية دوراً فاعالً في زيادة فعالية أدائها، ومن هذه اخلطوات إعداد 
خطة استراتيجية للكرسي توفير التمويل ترشيح أستاذ الكرسي/ تشكيل فريق العمل / تكوين اللجنة االستشارية 

إعداد اخلطة التشغيلية للكرسي إعداد وصف شامل لطبيعة الكرسي البحثي.

     أظهرت نتائج الدراسة أن خطوة ترشيح أستاذ الكرسي / تشكيل فريق العمل/ تكوين اللجنة االستشارية إعداد 
وصف شامل لطبيعة الكراسي البحثية القائمة إعداد خطة استراتيجية مطبقة بفعالية ومطبقة بشكل كامل في 

الكراسي البحثية القائمة.

خامسا ً     : أثر األنشطة التي تقوم بها الكراسي البحثية في تفعيل دورها:

    أظهرت نتائج الدراسة أهم األنشطة التي تقوم بها الكراسي البحثية في اجلامعات السعودية، وهي تنفيذ دراسات 

ميدانية وعقد ورش عمل / دورات تدريبية عقد مؤمترات وتنفيذ أبحاث نظرية، وكل ذلك له أثر جيد وجيد جداً في تفعيل 

الكراسي البحثية في اجلامعات السعودية.

سادسا ً    : مصادر تمويل الكراسي البحثية التي لها أثر إيجابي في إنجاح الكراسي البحثية:

    أظهرت نتائج الدراسة أن مصادر متويل األفراد والشركات واجلهات احلكومية، لها آثار جيدة وجيدة جداً في إجناح الكراسي 

البحثية في اجلامعات السعودية. 
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سابعا ً    : أهداف الكراسي البحثية:

      أشارت نتائج الدراسة إلى أهمية دعم الكفاءات العلمية املتميزة وإسهام مخرجات الكرسي في حل مشكالت اجملتمع 

ودعم شراكة اجلامعة واملؤسسات البحثية ومؤسسات اجملتمع املدني في مجال البحث العلمي و دعم موقع اجلامعات 

في خارطة التميز العلمي ونشر ثقافة البحث والتطوير واالبتكار واإلبداع باعتبارها األساس إلجناح الكراسي البحثية في 

اجلامعات السعودية.

      وتظهر نتائج املرحلة التمهيدية العديد من األهداف التي تسعى الكراسي البحثية لتحقيقها، وهي التعبير احلقيقي 

اإلجراءات  اتخاذ  اخليرية- على  اجلهات  أو مستوى  الدولة  -على مستوى  القرار  ما يساعد أصحاب  اجملتمع،  احتياجات  عن 

الالزمة، ويشمل ذلك زيادة الثقة بني اجلمعيات اخليرية واجملتمع املستفيد من خدماتها من ناحية، وما بني اجلمعيات اخليرية 

أداء اجلهات اخليرية بأفرادها ومؤسساتها، املساعدة في وضع أنظمة  واملتبرعني من ناحية أخرى إيجاد تغيير إيجابي في 

بديلة ألنظمة العمل اخليري، وحتديث قوانينه، ونقل اخلبرات والتجارب الناجحة في مجال العمل اخليري في الشرق والغرب 

وبناء آلية فاعلة جلعل العمل اخليري ثقافة عامة في اجملتمع.

ثامنا  ً: معايير اختيار أستاذ الكرسي:

      أظهرت نتائج الدراسة أهمية معايير الكفاءة العلمية واملشاركات العلمية واخلبرة العملية عند اختيار أستاذ الكرسي 

إلجناح الكرسي البحثي في حتقيق أهدافه.

تاسعا ً   : الميزات التي تقدمها الجامعات لرعاة وداعمي الكراسي البحثية:

      أشارت النتائج إلى أن ميزة تكرمي الداعم من قبل اجلامعة ووضع اسمه على الكرسي وفي السجل الذهبي للجامعة 

وامكانية استفادته من نتائج بحوث الكرسي  لها أثار ايجابية ملموسة في توفير الدعم للكراسي البحثية.

عاشر ا ًا: مؤشرات قياس نجاح الكراسي البحثية:

        أشارت النتائج إلى أن اخملرجات )بحوث ترجمات مؤمترات... إلخ ( ومدى مواكبة الكرسي البحثي للمستجدات العلمية 

العاملية مدى استفادة اجملتمع من منتجات الكرسي البحثية ومدى مواكبة الكرسي البحثي لألحداث اجملتمعية واهتمام 

صانع القرار مبخرجات الكرسي البحثي، هي مؤشرات أساسية لقياس جناح الكراسي البحثية بينما أظهرت نتائج املرحلة 
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التمهيدية العديد من العوامل املساعدة على جناح الكراسي البحثية ومت تقسيمها إلى ثالثة عوامل أساسية، وهي: 

عوامل جناح متعلقة مبرحلة ما قبل التأسيس وأثناء التأسيس وأثناء العمل وهي بالتفصيل التالي:

1. عوامل النجاح املتعلقة مبا قبل التأسيس:

تتضمن العوامل اآلتية:

أ - توفير الدعم املالي، وحتقيق االستدامة املالية للكرسي.

ب - ارتباط موضوع الكرسي بحاجة اجملتمع، ما يجعل اخملرجات أكثر نفعاً، وأدعى لالنتشار والقبول.

ت -  أن يكون موضوع الكرسي فيه إضافة نوعية، بعيداً عن التكرار، وبعيداً عن الشمولية والتشتت.

2.عوامل النجاح أثناء التأسيس:

تتضمن العوامل اآلتية:

أ -اختيار الكفاءة اإلدارية العالية لضمان سير عمل الكرسي.

ب -الدقة في اختيار أستاذ الكرسي وتوافر اخلصائص اآلتية فيه: 

     • املستوى العلمي واألكادميي.

     • الكفاءة اإلدارية. 

     • خدمة اجملتمع على املستوى احمللي، واإلقليمي، والدولي.

     • أن تكون مرتبته العلمية أستاذاً في مجال تخصصه.

ت - توفير الكفاءات البشرية احمللية )فنية وبحثية(.

ث - إعداد وصف شامل لطبيعة الكرسي، ونوعه، ومسماه، والبرنامج البحثي واألكادميي املرافق.

ج - إعداد اخلطة االستراتيجية للكرسي.

ح - وجود أهداف بناءة ومحددة ميكن قياسها وتطبيقها.

3. عوامل النجاح أثناء العمل:

تتضمن العوامل اآلتية.

أ -قدرة الكرسي على مواكبة املستجدات.

ب -استهداف طالب الدراسات العليا، واالهتمام بهم، ونشر ثقافة البحث والتطوير واالبتكار بينهم.

ت - ارتباط الكرسي بالقطاع اخلاص واحلكومي.

ث - احلرص على اإلنتاج النوعي.

ج - توافق مخرجات الكرسي مع تطلعات املانح.
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ح - احلرص على إبراز دور الكرسي إعالمياً.

خ - التركيز على اخملرجات األكثر تأثيراً، مثل: الدراسات امليدانية، األبحاث النظرية، ترجمة الدراسات، وعقد املؤمترات، ورش  

     العمل والدورات، املشاركة في املعارض واملناسبات.

د - إيجاد معايير ومؤشرات دقيقة للتقييم املستمر ألداء الكرسي، مثل: حجم استفادة اجملتمع عدد املنتجات البحثية، 

    ونوعيتها، ومدى مواكبة الكرسي للمستجدات، ومدى اهتمام صانع القرار مبخرجات الكرسي، ومدى االهتمام 

    اإلعالمي بها.

ذ - تقدمي املميزات لرعاة الكراسي البحثية، مثل: تسجيل اسم الداعم في السجل الذهبي للجامعة، وتكرميه من قبل إدارة 

اجلامعة، وتسجيل الكرسي باسمه، وجعل اسمه حاضراً في املناسبات التي تخص الكرسي والبحوث والدراسات وبراءات 

االختراع، ونحوها وتزويده بنتاج الكرسي كل هذه لها بالغ األثر في تفعيل الكرسي.

حادي عشر: المنتجات البحثية للكراسي البحثية:         
 تقييم مخرجات الكراسي البحثية القائمة:

      كشفت نتائج الدراسة أن تقييم الكراسي البحثية احلالية يؤكد على ضرورة مراجعتها والتعرف على الصعوبات 

التي تواجهها والتصدي لها حتى تتمكن من حتقيق أهدافها واالستفادة اجملتمعية املرجوة منها وكذلك حتقيق االعتراف 

مبكانتها وأهميتها.

     إن البحث في التحديات التي قد تواجه الكراسي البحثية ال يقل أهمية عن البحث في أسباب النجاح، بل البحث 

فيهما أمر متالزم ال ميكن جتزئته.

      وقد أظهرت نتائج املرحلة التمهيدية مجموعة من التحديات املرتبطة مبصدر التمويل أو فريق العمل  وعالقتها 

بإجراءات وأنظمة اجلامعة ثم اقتراح طرق مواجهة هذه التحديات.

أوالً: التحديات التي قد تواجه الكراسي البحثية:

1.التحديات املرتبطة مبصدر التمويل أو فريق العمل:

   أ -عدم توفر الدعم املناسب للكرسي في الوقت املناسب. 

   ب -ضعف تسويق فكرة الكرسي في اجملتمع للممول أو املستفيد.

   ت -قلة اخلبرة اإلدارية لبعض املشرفني.

   ث -ضعف قناعة قيادات مؤسسات القطاع اخلاص باملساهمة الفاعلة في أنشطة الكرسي.
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   ج -ضعف جتاوب الفئات املستهدفة مع نشاطات الكرسي العامة. 

   ح -انحراف بعض الكراسي عن رؤيتها، ورسالتها، وأهدافها. 

   خ -ضعف تبادل اخلبرات بني الكراسي. 

   د -صعوبة توفير بيئة العمل املناسبة ألنشطة الكرسي. 

   ذ -عدم استقطاب الكفاءات العلمية في مجال الكرسي.

2.حتديات تتعلق بإجراءات وأنظمة باجلامعة: 

    أ - صعوبة احلصول على التجهيزات العملية التي تساهم في حتقيق أهداف الكرسي.     

    ب - انشغال مشرفي الكراسي بأعباء إدارية أو أكادميية. 

    ت - بيروقراطية اإلجراءات اإلدارية. 

    ث - أسلوب التقييم املتبع في احلكم على أداء الكرسي. 

ثانيا ًا: طرق مقترحة لمواجهة التحديات:
من خالل استعراض التحديات التي تواجه الكراسي البحثية، مت التركيز في العالج على أهمها، وهي:

التحدي األول: عدم توفير الدعم املناسب للكرسي في الوقت املناسب.

سبل املواجهة والعالج: ضرورة تبني آلية امليزانية التقديرية واملوازنة املعتمدة ويفضل أن يتم ذلك كاآلتي:

1. يقوم الكرسي بوضع خطة تشغيلية، مرفقة بجدول زمني وموازنة تقديرية.

2. تقوم اجلامعة باعتماد نسبة مالية وفق رؤية الكرسي، ورسالته، وأهدافه.

3. يقوم الكرسي بالعمل وفق امليزانية املعتمدة.

4. اللجوء لبند الوفرات في حالة حدوث الطوارئ.

التحدي الثاني: انشغال مشرفي الكراسي بأعباء إدارية أو أكادميية.

اإلدارية  الوحدات  على  املشرفني  معاملة  التدريسي  العبء  حيث  من  الكرسي  مشرف  معاملة  والعالج:  املواجهة  سبل 

باجلامعة.
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التحدي الثالث: عدم استقطاب الكفاءات العلمية في مجال الكرسي.

سبل املواجهة والعالج: 

1. رفع احلوافز املادية واملعنوية وغيرها.

2. تهيئة بيئة العمل املناسبة.

3. زيادة مرونة نظام االستقطاب.

4. االستفادة من التقنية احلديثة في التواصل.

التحدي الرابع: أسلوب التقييم املتبع في احلكم على أداء الكراسي.

سبل املواجهة والعالج:

1. يعاد النظر في أوعية النشر العلمي في لضمان شموليتها جلميع التخصصات.

2. إضافة بعض اجملهودات التي يقوم بها الكرسي دون حتمل اجلامعة تكاليف إضافية.

3. استخدام األسلوب الكمي واملعياري في عملية التقييم.

التحدي اخلامس: ضعف تسويق فكرة الكرسي في اجملتمع للممول أو املستفيد.

سبل املواجهة والعالج:

1. عقد دورات تدريبية لتسويق األفكار وإدارة السمعة.

2. تفعيل الوحدة اإلعالمية للكراسي لنشر منجزات الكرسي والتعريف به.

3. املشاركة في األنشطة واملعارض وامللتقيات والندوات داخلياً وخارجياً.

نتائج حتليل مالحظات أفراد عينة الدراسة حول الكراسي البحثية في اجلامعات السعودية:

تقييم أفراد العينة لواقع الكراسي البحثية في اجلامعات السعودية: 

الكرسي     في  العمل  يرجع  تغيير  ومع كل  اإلدارات  ومدراء  رؤساء  بتغير  القرارات  فتتغير  أنظمة مكتوبة،  وجود  عدم   .1

البحثي  للصفر مرة أخرى.

2. جتنب االعتبارات الشخصية واملصالح اخلاصة بني العاملني في الكراسي العلمية والتي تؤدي إلى نتائج سلبية على     

العمل ومخرجاته.
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3. أسهمت اجلامعات بجهد كبير في تأسيس الكراسي البحثية، ولكنها لم توفر للمشرفني الدعم اللوجستي املطلوب 

للقيام بأعبائهم  على الوجه األمثل.

4. غياب املساندة املعنوية واإلدارية من إدارة الكراسي وإدارة اجلامعة ملشرف الكرسي.

5. عدم وجود رؤية واضحة أو توصيف كامل للكراسي البحثية من قبل وزارة التعليم العالي أسهم في انخفاض مستواها 

وأدائها العلمي والبحثي.

6. حداثة جتربة الكراسي البحثية، وقلة اخلبرات العلمية فيها، أسهم في كثرة عثراتها.

7.ضعف البيئة البحثية في بالدنا، وقلة املبدعني، وندرة املتميزين علمياً، أضعف من مستوى اخملرج العلمي .

8.ضعف التخطيط االستراتيجي للعمل في الكرسي وعدم وجود خطط محددة آلليات عمل الكراسي قبل تأسيسها.

9. االعتماد في تعيني أستاذ الكرسي على الرتبة العلمية دون النظر لإلبداع والقدرة على حتريك وحتفيز اآلخرين، وحسن     

القيادة والتخطيط، واالطالع على آخر مستجدات مجال الكرسي علمياً فتلك أهم من الدرجة العلمية.

العلمي      البحث  وتهمل  املادية  األمور  على  أغلبها  تركز  إذ  السعودية،  اجلامعات  في  العلمية  الكراسي  الئحة  10.ضعف 

واإلبداع والتجديد، وخلق مسارات جديدة للباحثني في مجال الكرسي.

واجلماعات،       األفراد  من  اجملتمع  وممثلي  السعودية  اجلامعات  في  البحثية  الكراسي  بني  وتعاون  مشاركة  وجود  عدم   .11

واملنظمات.

12. عدم وجود معايير وآليات تقييمية محددة للكراسي البحثية تساعد على قياس النتائج مبا يتناسب مع مجال كل      

كرسي، وتقييمه وفقاً  إلنتاجه العلمي.

13. عدم مشاركة نتائج الكراسي مع الباحثني املتخصصني من خارج فريق الكرسي البحثي واملهتمني مبجال عمله.

14. عدم وجود تصور أو استراتيجية لضمان االستفادة من اإلنتاج املعرفي للكراسي البحثية املؤقتة.
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الكراسي       و اإلشرافية على  اإلدارية  البحثية لتطوير مهاراتهم  الكراسي  دورات تدريبية للمشرفني على  إقامة  15. عدم 

خاصة أن بعضهم ال ميتلك خبرات إدارية وإشرافية سابقة.

16. عدم االهتمام بنقل ونشر جتارب الكراسي البحثية الناجحة لآلخرين.

17. عدم توفير التمويل املناسب وحتديد ميزانية مدفوعة مسبقاً للكراسي البحثية واستقاللها عن ميزانية اجلامعات.

18. معاناة بعض الكراسي البحثية من البيروقراطية وعدم وجود حرية إدارية ملشرف وأستاذ الكرسي في تسيير عمل      

الكرسي في اجلوانب اإلدارية واملالية و العلمية والبحثية، وتقييد املشرف في حتديد مخرجاته.

19. بدء عمل بعض الكراسي دون توفير اإلمكانات األساسية واملقار املناسبة.

20. عدم االهتمام بنشر مخرجات الكراسي.

21. عدم وضع نظام عام للكراسي يعنى باإلجناز.

22. عدم وجود تصنيف للكراسي حسب مخرجاتها العلمية.

23. عدم منح الباحثني فرص اإلبداع العلمي في مجال الكرسي.

بعض        - أحيانا   - يُوجد  ما  إليها  تنتمي  التي  الكلية  أقسام  و  البحثية  الكراسي  بني  العالقة  معالم  حتديد  عدم   .24

وأبحاثه على حساب        الكرسي  بأعمال  االنشغال  إلى  التدريس  أعضاء هيئة  بعض  انصراف  في  والتجاوزات  احلساسيات 

إشراف  العمل حتت  إلى  باألقسام  املسجلني  العليا  الدراسات  انصراف طالب  بالقسم. كذلك  ومسؤولياتهم  واجباتهم 

الكراسي تستفيد من طالب  إن  الكرسي حيث  باسم  وأبحاثهم مسجلة  أعمالهم  ثم تصبح  ومن  الكراسي،  أساتذة 

الدراسات العليا في تقييم كفاءة أدائها، وإجنازاتها، ورفع مخصصاتها املالية. 
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توصيات الدراسة:

توصيات بشأن الكراسي البحثية في اجلامعات السعودية بشكل عام: 

النجاح،  زالت قائمة، ولكن ال بد من مراعاة مقومات  إليها ال  واحلاجة  أمر مهم،  البحثية  الكراسي  1.تأسيس مزيد من 

ومحاولة االستفادة منها، ومحاولة تالفي التحديات.

2.حتديد اجلامعات السعودية املرشحة لتأسيس كراسي بحثية جديدة مرتبة تبعاً ألهميتها وأولويتها وهي جامعة امللك 

سعود جامعة امللك عبد العزيز جامعة امللك فهد للبترول جامعة أم القرى جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

وجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن للبنات.

3.املساهمة في توعية إدارات املسؤولية االجتماعية وخدمة اجملتمع لدى الشركات ورجال األعمال بتبني تأسيس الكراسي 

البحثية في اجلامعات السعودية.

4. إجراء البحوث العلمية لتحديد االحتياجات اجملتمعية الفعلية والتخصصات العلمية ذات القيمة واجلدوى الكبيرة لدى  

املواطنني، ما يدعم تشجيع الداعمني لتأسيس الكراسي البحثية.

العالي، ومتويل اجلهات احلكومية،  التعليم  البحثية، فإلى جانب دعم صندوق  التمويل للكراسي  5. ضرورة تنويع مصادر 

الكراسي،  منتجات  وعائدات  واألوقاف،  والهبات  والوصايا  والتبرعات  والشركات  األفراد  لتمويل  االهتمام  يولى  أن  فيجب 

كمصادر للتمويل وكضمان لالستمرارية.

6. يعتبر االختيار اجليد ألستاذ الكرسي أولى خطوات جناح الكرسي في حتقيق أهدافه، فيجب تفعيل ودعم معايير اختيار 

أستاذ الكرسي من كفاءة، ودرجة علمية وخبرات وبحوث منشورة عاملياً ومشاركات علمية وامتالك قدرة على إدارة فريق 

العمل العلمي. 

املؤشرات   هذه  ومن  أهدافها،  في حتقيق  البحثية  الكراسي  لقياس مدى جناح  ومؤشرات محددة  آلية  وجود  من  بد  ال   .7

مخرجات الكراسي من بحوث وترجمات مؤمترات ومدى اهتمام صانع القرار مبخرجات الكراسي البحثية وحجم االهتمام  

لألحداث  البحثية  الكراسي  ومواكبة  الكراسي  منتجات  من  اجملتمع  واستفادة  الكراسي  ومخرجات  بنشاط  اإلعالمي 

اجملتمعية واملستجدات.
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توصيات حول تأسيس كراسي بحثية في مجال العمل اخليري:

التخصص     مراعاة  مع  اخليري  العمل  احتياجات  وتوسع  لتنوع  نظراً  اخليري،  العمل  في  بحثية  كراسي  إنشاء  ضرورة   .1

والتركيز.

2. من أهم اجملاالت التي هي بحاجة إلى تأسيس كراسي بحثية تخدمها: )1( اجملاالت االجتماعية كرعاية األيتام مساعدة  

اجملاالت    )3( املزمنة  األمراض  وعالج  والتدخني  اإلدمان  وعالج  املتنقلة  كالعيادات  الصحية  اجملاالت   )2( السن  كبار  املرضى 

دعم    احلسنة  كالقروض  االقتصادية  اجملاالت   )4( اإلمنائي  الدولي  والتعاون  والتنموية  االجتماعية  كالسياسة  السياسية 

املشروعات الصغيرة األوقاف )5( مجال إدارة األزمات والكوارث.

3. ضرورة العناية بالبحوث التطبيقية في مخرجات الكراسي البحثية املتخصصة في العمل اخليري، حلاجة هذا القطاع     

لها.

في      للزمالة  برنامج  تطبيق  مثل:  اخليري  العمل  في مجال  العلمي  البحث  لدعم  ووسائل جديدة  ابتكار طرق  أهمية   .4

العمل اخليري.

العمل      مجاالت  في  متخصصة  علمية  ودوريات  جامعية  وأقسام  أكادميية  تخصصات  تأسيس  على  اجلامعات  حث   .5

اخليري. 
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  مالحق الدراسة :
1. دليل ورشة عمل الكراسي البحثية.

2. استبيان أساتذة الكراسي البحثية في املرحلة التمهيدية.

3. استبيان املهتمني بالعمل اخليري السعودي في املرحلة التمهيدية .

4. استبيان الدراسة.

5. قائمة الكراسي البحثية املستوفاة.
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ملحق رقم )1(
دليل ورشة عمل الكراسي البحثية
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رقم اجملموعة )        (

بعد التشاور بني أعضاء مجموعتكم نأمل منكم التكرم بكتابة: 

إلى  األكثر  )من  األهمية  السعودية مرتبة حسب  العربية  اململكة  البحثية في  للكراسي  أبرز خمسة عوامل جناح  أوالً: 

األقل(:  

............................................................................................................................................................................. .1

............................................................................................................................................................................. .2

............................................................................................................................................................................. .3

............................................................................................................................................................................. .4

............................................................................................................................................................................. .5
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رقم اجملموعة )        (

بعد التشاور بني أعضاء مجموعتكم نأمل منكم التكرم بكتابة: 

ثانياً: أبرز خمسة حتديات تواجهها الكراسي البحثية في اململكة العربية السعودية مرتبة حسب األهمية )من األكثر إلى 

األقل(:

............................................................................................................................................................................. .1

............................................................................................................................................................................. .2

............................................................................................................................................................................. .3

............................................................................................................................................................................. .4

............................................................................................................................................................................. .5
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ملحق رقم )2(
استبيان أساتذة الكراسي البحثية في المرحلة التمهيدية
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أسئلة حول الكراسي البحثية في 
الجامعات السعودية 

إعداد
المركز  الدولي لألبحاث والدراسات

)مـــداد(
1433هـ 
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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

      مبناسبة انعقاد ورشة عوامل جناح الكراسي في اململكة، التي ينظمها  كرسي القرآن الكرمي وعلومه في جامعة

 امللك سعود، بالتعاون مع املركز الدولي لألبحاث والدراسات ) مداد (  ومركز تفسير للدراسات القرآنية  نأمل منكم

 التكرم باإلجابة على األسئلة الواردة أدناه. 

       ويؤكد مركز )مداد( بأن نتائج هذه األسئلة ستستخدم لتزويد املركز مبجموعة من األفكار املتعلقة مبوضوع الكراسي 

البحثية وليس لغايات إحصائية ونشرها كما أنه لن يقوم  باإلفصاح عن أي معلومات خاصة باملستجيبني. 

  ومن املتوقع أن تستغرق مدة اإلجابة عن األسئلة  ما بني )15- 20( دقيقة.   

                            شاكرين لكم كرمي استجابتكم

                                        واهلل يحفظكم ويرعاكم

            الفريق العلمي 
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أوالً: عوامل نجاح الكراسي البحثية:

1. نعم          2.ال
 بشكل عام وبغض النظر عن التخصص واجملال هل

 تؤيد إنشاء مزيد من الكراسي البحثية في جامعات
اململكة العربية السعودية؟

1

 .1

ما هي أسباب تأييدك/ عدم تأييدك؟ 2
.2

.3

.4

.5

عند التفكير في الكراسي البحثية الناجحة في اململكة اذكر درجة تأييدك لكل عامل من العوامل اآلتية التي 
اهم في جناح الكراسي البحثية:

  5         4         3            2             1               

 ال يشكل                                                        عامل
 عامل جناح                                                  جناح كبير

على اإلطالق

1- قوة التمويل 

2-  إدارة اجلامعة 

3- إدارة الكرسي ذاته 

4- العاملون 

5- التخصصية 

6- وضوح الرؤية واألهداف

7- طبيعة املوضوع في الوقت احلالي

8- التغطية اإلعالمية

9- طول الفترة الزمنية للخطة الزمنية

10- العالقات الشخصية

11-  أخرى: )اذكرها(
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ثانيا ً ً: تأسيس الكراسي البحثية ومنتجاتها:

 5         4         3            2             1               

   غير منتشرة                                                        منتشرة
 على اإلطالق                                                  بشكل  كبيرة

 1. عند التفكير في املنتجات البحثية
 املستمرة والدورية للكراسي البحثية في

 اململكة: إلى  أي مدى ترى وجودها في أعمال
الكراسي البحثية؟

 5         4         3            2             1               

  غير مهمة                                                         مهمة
 على اإلطالق                                                  بدرجة كبيرة

 2. إلى أي مدى ترى أن املنتجات البحثية
 املستمرة والدورية مهمة في  إجناح

الكرسي البحثي؟

.1 الكراسي البحثية في مجال العلوم اإلنسانية
.2. الكراسي البحثية في مجال العلوم التطبيقية

 3. من وجهة نظرك أيهما ترى أنها أقرب
للنجاح؟

4. فيما يلي مجموعة من اخلطوات الرئيسية املتبعة في تأسيس الكراسي البحثية في اجلامعات السعودية نود أن نعرف 

رأيك في كل واحد منها من حيث: أهميته لفعالية أداء الكراسي البحثية واقع تطبيقه بفعالية في اجلامعات. 

ضع الرقم املناسب بحيث إن الرقم )5( يعني أنك )توافق بدرجة كبيرة( و الرقم )1( يعني أنك )ال توافق على اإلطالق(. 

واقع تطبيقه في الجامعات
) 5 -1 (

أهميته لفعالية أداء الكراسي البحثية
) 5-1 (

 الخطوة

أ. إعداد وصف شامل لطبيعة الكرسي ونوعه 
ومسماه والبرنامج البحثي واألكادميي املرافق

ب. وجود التمويل

ج. ترشيح أستاذ الكرسي و تشكيل فريق 
العمل واللجنة االستشارية

د. إعداد اخلطة االستراتيجية للكرسي

هـ. إعداد اخلطة التشغيلية للكرسي

و. رفع تقارير سنوية عن أهم منجزات الكرسي 
وأهم األعمال املتوقعة خالل الفترة القادمة
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ثالثا  ً   : التحديات التي تواجه أعمال الكراسي البحثية:
فيما يلي مجموعة من العوامل التي ميكن أن تشكل حتديا في أعمال الكراسي البحثية في اجلامعات السعودية اذكر 
درجة تأييدك لكل حتدٍّ منها  بحيث إن الرقم )5( يعني أنه )حتدٍّ كبير( و الرقم )1( يعني أن العامل )ال يشكل حتديا على 

اإلطالق( . 

  5         4         3            2             1               

                                                          ال يشكل                                                    حتد ٍ كبير
حتديا ً على اإلطالق 

1.عدم قناعة اجملتمع بأنشطة ومنتجات الكرسي

2.عدم تفرغ الباحثني

3.ضعف استقطاب الكفاءات

4.ضعف التمويل

5.قدرة الباحثني العلمية

6.مدى تفاعل الهيئة االستشارية

7.طبيعة شخصية أستاذ الكرسي

8.القدرة العلمية ألستاذ الكرسي

9.عدم القدرة على إقناع مختلف اجلهات 
املستفيدة من مخرجات الكرسي البحثي

10.عدم تقدمي اجلامعات حوافز كافية لداعم 
الكرسي

11.اإلجراءات اإلدارية  ) البيروقراطية (

12.أن يكون موضوع الكرسي يصب في غير 
اهتمامات اجملتمع السائدة

13.أن يكون موضوع الكرسي في جامعة غير 
متخصصة

14.وجود أكثر من كرسي يخدم نفس الهدف

 15.أخرى )اذكرها( :
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رابعا ً     :   أنشطة الكراسي البحثية ومصادر تمويلها وأهدافها:
فيما يلي مجموعة من األنشطة التي تقوم بها الكراسي البحثية ما رأيك في أثر كل واحد منها في تفعيل الكراسي 

البحثية:   

  5         4         3            2             1               

  ليس لها                                                لها أثر كبير
أثر على اإلطالق                                                 

1. تنفيذ أبحاث نظرية

2.  دراسات ميدانية

3.  ترجمة الدراسات

4.  مؤمترات

5.  ورش العمل والدورات

6. املشاركة في املعارض

7. أخرى )اذكرها(: ......................................................... 

 فيما يلي مجموعة من مصادر متويل الكراسي البحثية ما رأيك في أثر كل واحدة منها في إجناح الكراسي البحثية:

  5         4         3            2             1               

  ليس لها                                                لها أثر كبير
أثر على اإلطالق                                                 

1. دعم صندوق التعليم العالي

2. متويل األفراد

3. الشركات

4. التبرعات والوصايا والهبات واألوقاف

5. متويل اجلهات احلكومية 

6. أخرى )اذكرها(: ......................................................... 
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 فيما يلي مجموعة من األهداف التي ميكن أن حتققها الكراسي البحثية ما رأيك في أهمية  كل هدف في إجناح 
الكراسي البحثية؟ 

  5         4         3            2             1               

  غير مهمة                                                   مهمة
 على اإلطالق                                       بدرجة كبيرة    

1. حتقيق النمو االقتصادي

2. حاجات اجملتمع وربطه مبخرجات الكرسي

3.تنسيق اجلهود البحثية

4.تشجيع طالب الدراسات العليا على املشاركة 
في اجملال

5.حتقيق التكامل في مجال البحث العلمي بني 
اجلامعة واملؤسسات البحثية

6. نشر ثقافة البحث والتطوير واالبتكار واإلبداع

7.استكمال خصائص ومتطلبات البيئة البحثية 
املتطورة

8.نشر ثقافة التميز واإلبداع واالبتكار والتطوير

9.دعم موقع اجلامعات في خارطة التميز العلمي 
والبحث والتطوير واإلثراء املعرفي املتقدم

10. تنمية البيئة احمللية في مجال الكرسي 
البحثي

11. أخرى )اذكرها(: ...................................................... 
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خامسا ً    : أستاذ الكرسي البحثي ودعم الرعاة:
فيما يلي مجموعة من املعايير في اختيار أستاذ الكرسي ما مدى قناعتك بأهمية كل معيار لنجاح الكرسي البحثي 

وحتقيق أهدافه؟ 

  5         4         3            2             1               

  غير مهمة                                                   مهمة
 على اإلطالق                                       بدرجة كبيرة    

1. ذو كفاءة عالية في مجال البحث العلمي

2.أن يكون ذا سمعة علمية متميزة في البحث 
العلمي و خدمة اجملتمع على املستوى احمللي و 

اإلقليمي و الدولي

3.أن تكون مرتبته العلمية أستاذًا في مجال 
تخصصه

4.أن يكون لديه إنتاج علمي وافر ) بحوث محّكمة 
كتب مؤّلفة و مترجمة رسائل علمية و غيرها( 

منشورة محلياً و إقليمياً و دولياً

5.أن يكون شخصية قادرة على توجيه فريق بحثي 
إلجراء أبحاث ودراسات في تخصص معني

6.أخرى )اذكرها(: .......................................................... 
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فيما يلي مجموعة من امليزات التي تقدمها اجلامعات لرعاة وداعمي الكراسي البحثية من واقع خبرتك ما أثر كل واحدة 
منها في جناح / تفعيل الكرسي البحثي؟

  5         4         3            2             1               

  غير مهمة                                                   مهمة
 على اإلطالق                                       بدرجة كبيرة    

1.وضع اسم الداعم )سواء كان مؤسسة أو أفرادا( 
على الكرسي

2.وضع اسم الداعم في السجل الذهبي للجامعة

3.وضع اسم الداعم في مختلف اخملتبرات 
واملساحات التي تخص الكرسي وأيضا في 
مختلف الفعاليات ذات العالقة بالكرسي

4.استفادة الداعم من نتائج البحوث ذات العالقة 
بالكرسي إذا كانت لديه رغبة في ذلك

5.وضع اسم الداعم مع رسالة شكر في جميع 
األبحاث املنشورة في اجملالت العلمية ومحاضر 
الندوات واللقاءات العلمية والكتب التي يتم 

إجنازها حتت مظلة الكرسي

6.وضع اسم الداعم في براءات االختراع التي قد 
تنتج عن األبحاث التي يتم تنفيذها ضمن أنشطة 

الكرسي

7.تكرمي الداعم من قبل اجلامعة

8.حتقيق رغبة املمول في بعض مهام الكرسي 
التي تدخل ضمن تخصصه مبا ال يتعارض مع 

أهداف الكرسي ونظام التعليم العالي والئحة 
البحث العلمي باجلامعة

9.إمكانية منح املمول مقعداً واحداً ألحد الطالب 
السعوديني ومقعدين في املرحلة اجلامعية في 

برنامج الدراسات العليا باجلامعة سنوياً ملن  
تنطبق عليه شروط القبول املعمول بها في 

اجلامعة خالل مدة تشغيل الكرسي

............................................................................................ 10.ميزات أخرى مقترحة ميكن أن تفعل الكراسي 
البحثية )اذكرها(
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سادسا  ً     : دوافع تأسيس الكراسي البحثية ومجاالتها وآثار الكراسي البحثية:

فيما يلي مجموعة من الدوافع لتأسيس  الكراسي البحثية ما رأيك في أهمية  كل دافع  في إجناح الكراسي البحثية؟  

  5         4         3            2             1               

  غير مهمة                                                   مهمة
 على اإلطالق                                       بدرجة كبيرة    

1. منفذ إلخراج أموال خيرية

2.رغبة في انتشار اسم الكرسي

3.رغبة في مجاراة اآلخرين 

4.خدمة للبحث العلمي

5.اهتمام علمي شخصي من راعي الكرسي

6.تأثير العالقات الشخصية

7.تسويق جلهة معينة

8.أخرى )اذكرها(: ......................................................... 
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 فيما يلي مجموعة من املؤشرات التي ميكن أن يقاس بها جناح الكراسي البحثية اذكر درجة أهمية كل مؤشر من 
املؤشرات التالية )من وجهة نظرك( :

  5         4         3            2             1               

  غير مهمة                                                   مهمة
 على اإلطالق                                       بدرجة كبيرة    

1. عدد املنتجات ) بحوث ترجمات مؤمترات إلخ ( 

2. نوعية املنتجات

3. اهتمام صانع القرار مبخرجات الكرسي البحثي

4. حجم االهتمام اإلعالمي

5. حجم استفادة اجملتمع من منتجات الكرسي 
البحثي

6. مدى مواكبة الكرسي البحثي للمستجدات من 
خالل منتجاته

7. أخرى )اذكرها(:..........................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

واهلل املوفق
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ملحق رقم )3(
استبيان المهتمين بالعمل الخيري السعودي
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أسئلة المهتمين بالعمل الخيري
1-هل تؤيد إنشاء مزيد من كراسي بحثية  جديدة في  العمل اخليري؟ 

)يتم تذكير املستجيبني بأسماء الكراسي املوجودة في الواقع( 
    

السؤال اإلجابة

.1 لو رغبت جهة بتمويل كرسي 
بحثي للعمل اخليري ما هي 

اجلامعات التي ترشحها 
لتأسيس هذا الكرسي 

وتفعيله من وجهة نظرك: ) 
رتب حسب األولوية (

.2

.3

2- عند التفكير في مجاالت مقترحة لتأسيس كرسي بحثي في العمل اخليري أي من اجملاالت ترى أنها أكثر احتمالية 
للنجاح على مستوى اململكة؟   )ميكن املساعدة في ذكر اجملاالت(

الترتيب حسب احتمالية النجاح مجاالت مقترحة لتأسيس كرسي بحثي في العمل الخيري

 .1

.2

.3
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3- من وجهة نظرك ما هي أهم اآلثار التي ميكن أن حتققها الكراسي البحثية في مجال العمل اخليري؟ 
    

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................



87

ملحق رقم )4(
استبيان الدراسة
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استبيان دراسة
الكراسي البحثية بالجامعات السعودية
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أوالً: التوسع في إنشاء الكراسي البحثية بالجامعات السعودية
1. نعم 

2. ال .....انتقل إلى س5
س1-  بشكل عام وبغض النظر عن التخصص واجملال هل تؤيد إنشاء مزيد من 

الكراسي البحثية في اجلامعات السعودية؟

س2- ما هي أسباب تأييدك للتوسع في إنشاء الكراسي 
البحثية في الجامعات السعودية ؟

غير مؤيد 
على اإلطالق

مؤيد جدًامؤيدمحايدغير مؤيد

12345اإلسهام في خدمة وتنمية اجملتمع وسد حاجاته1

12345وجود مجاالت بحثية حتتاج ملزيد من الدراسة2

12345تنشيط ودعم البحث العلمي3

12345خلق جيل من الباحثني األكفاء4

12345مخرجات الكراسي سريعة ومباشرة 5

12345خلق منافسة علمية حقيقية بني اجلامعات6

12345زيادة فرص العمل7

12345تقوية األبحاث ونشر املعرفة8

12345اهتمام الداعمني بالكراسي البحثية9

12345استقطاب الكفاءات العلمية املتميزة10

12345األداء املميز لبعض الكراسي وجناحها في حتقيق أهدافها11

12345منو االقتصاد املعرفي12

12345إقامة الشراكات بني اجلامعات ومؤسسات اجملتمع املدني13

سهولة الهيكل التنظيمي للكرسي والبعد عن الروتني في 14
األقسام والكليات

12345

12345استكمال متطلبات البيئة البحثية املتطورة15

12345نشر ثقافة البحث والتطوير واالبتكار واإلبداع16

12345إضافة مناشط وخبرات إبداعية جديدة17

أخرى ) أذكرها(   )96(................................................................................................................................................................................................18
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.....................................................................-1
....................................................................-2
....................................................................-3
....................................................................-4
....................................................................-5

س3- ما أهم خمس جامعات سعودية لتأسيس أو زيادة الكراسي 
البحثية فيها؟ مرتبة تبعاً ألهميتها: 

 

            )1( األكثر أهمية
            )5( األقل أهمية

...............................................................................-1
................................................................................-2
................................................................................-3
................................................................................-4
................................................................................-5

س4- ما أهم خمسة مجاالت بحثية لتأسيس أو زيادة الكراسي 
البحثية فيها؟ مرتبة تبعاً ألهميتها :

           )1( األكثر أهمية 
           )5( األقل أهمية

س5- ما هي أسباب عدم تأييدك للتوسع في إنشاء الكراسي 
البحثية في الجامعات السعودية ؟ 

غير مؤيد 
على اإلطالق

مؤيد جدًامؤيدمحايدغير مؤيد

12345يجب تقييم الكراسي القائمة أوال1ً

لم يكن لها إسهامات في خدمة أو تنمية اجملتمع أو سد 2
حاجاته

12345

تغطية الكراسي البحثية املوجودة لكافة اجملاالت البحثية 3
املهمة

12345

وجود أنشطة خيرية أخرى أكثر فائدة للمجتمع من 4
الكراسي البحثية

12345

12345عدم وجود داعمني للكراسي البحثية5

12345ضعف مخرجات الكراسي البحثية القائمة6

12345عدم توافر البنية التحية املالئمة7

12345األولى رفع كفاءة الكراسي املوجودة حاليا8ً

12345تعاني من الروتني مثل باقي األقسام والكليات9

12345األداء السيء لبعض الكراسي املوجودة10

12345عدم وجود سياسة وطنية للبحث العلمي11

أخرى ) اذكرها(   )96( ................................................................................................................................................................................................12
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ثانيا ً    : تأسيس كراسي بحثية في مجال العمل الخيري في الجامعات السعودية
1. نعم

2. ال..........انتقل إلى س10
س6- هل تؤيد تأسيس كراسي بحثية في مجال العمل اخليري في اجلامعات 

السعودية؟

مؤيد إلى حد ما مؤيد مؤيد جدًا  س7- ما مدى تأييدك لتأسيس كراسي بحثية في العمل الخيري في
الجامعات السعودية؟

3 2 1

.1 س8- ما أهم مجاالت العمل الخيري التي ترى إمكانية تأسيس كراسي 
بحثية فيها؟ مرتبة تبعا  ً    ألهميتها ؟

.2

.3

.4

.5

1- اجملاالت الدينية والدعوية )الدعوة الوعظ واإلرشاد................إلخ(

2- اجملاالت االجتماعية )رعاية األيتام مساعدة املرضى كبار السن...إلخ(

3- اجملاالت الصحية )العيادات املتنقلة اإلدمان والتدخني األمراض املزمنة....إلخ(

4- اجملاالت االقتصادية )القروض احلسنة دعم املشروعات الصغيرة األوقاف....إلخ(

5- اجملاالت التعليمية والبحوث)رعاية املوهوبني تعليم القرآن انشاء املعاهد والكليات.......إلخ(

6- اجملاالت الثقافية )املكتبات العامة املراكز الثقافية املعارض والندوات الثقافية...إلخ(

7- اجملاالت التنموية )التنمية االجتماعية البيئية الريفية الزراعية........إلخ(

8- اجملاالت السياسية )السياسة االجتماعية والتنموية والتعاون الدولي اإلمنائي(

9- مجاالت التقنية وإدارة األزمات والكوارث.
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............................................................................................-1 س9- ما أهم الجامعات السعودية التي ترشحها  لتأسيس كراسي 
بحثية في مجال العمل الخيري؟ مرتبة تبعا ً  ً ألهميتها

 )1( األكثر أهمية 
)5( األقل أهمية

........................................................................................... .2

........................................................................................... .3

........................................................................................... .4

........................................................................................... .5

1.جامعة أم القرى           2.اجلامعة اإلسالمية    3.جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية   4.جامعة امللك سعود 

5.جامعة امللك عبدالعزيز  6. جامعة امللك فيصل  7.جامعة امللك فهد للبترول واملعادن           8.جامعة امللك خالد 

9.جامعة القصيم            10.جامعة طيبة          11.جامعة امللك سعود للعلوم الصحية        12.جامعة الطائف

 

13.جامعة جازان               14.جامعة حائل          15.جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن للبنات16.جامعة تبوك

 

17.جامعة الباحة           18.جامعة اجملمعة          19.جامعة احلدود الشمالية                            20.جامعة اجلوف

 

21.جامعة شقراء          22 .جامعة الدمام         23.جامعة سلمان بن عبدالعزيز                         24.جامعة جنران
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س10- ما أسباب عدم تأييدك تأسيس كراسي بحثية في مجال 
العمل الخيري في الجامعات السعودية  ؟ 

غير مؤيد على 
اإلطالق

مؤيد مؤيدمحايدغير مؤيد
جدا ًا

12345عدم جدوى الكراسي البحثية في خدمة العمل اخليري1

عدم إسهام الكراسي البحثية بشكل عام في خدمة 2
أو تنمية اجملتمع، أو سد حاجاته

12345

وجود أنشطة خيرية أكثر فائدة للمجتمع من 3
الكراسي البحثية

12345

12345عدم وجود داعمني للكراسي البحثية4

12345ضعف مخرجات الكراسي البحثية القائمة5

12345عدم توافر البنية التحية املالئمة6

عدم وجود كفاءات علمية متميزة في مجال العمل 7
اخليري

12345

12345العمل اخليري ليس مجاالً بحثياً متخصصا8ً

12345عدم وجود اتفاق حول مفاهيم العمل اخليري9

األولوية لتأسيس تخصصات وأقسام دراسية للعمل 10
اخليري باجلامعات

12345

12345األداء السيء لبعض الكراسي املوجودة11

12345عدم وجود سياسة وطنية للبحث العلمي بشكل عام12

أخرى ) أذكرها(   )96(.............................................................................................................................................................13
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ثالثا ً      : دوافع تأسيس الكراسي البحثية

س11- ما مدى تأييدك لكل دافع من الدوافع اآلتية في 
تأسيس الكراسي البحثية في الجامعات السعودية؟ 

غير مؤيد على 
اإلطالق

مؤيد مؤيدمحايدغير مؤيد
جدا ًا

12345املسؤولية االجتماعية وخدمة اجملتمع1

12345منفذ إلخراج أموال خيرية2

12345احلاجة إلى موضوع الكرسي في مجاله3

12345رغبة في انتشار اسم الكرسي4

12345رغبة في مجاراة اآلخرين 5

12345خدمة للبحث العلمي6

12345اهتمام علمي شخصي من راعي الكرسي7

12345تأثير العالقات الشخصية8

12345دعاية وتسويق للجهة املمولة9

12345زيادة الوعي اجملتمعي بأهمية البحث العلمي10

أخرى ) أذكرها(   )96(.............................................................................................................................................................12
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رابعا ً: الخطوات الرئيسية المتبعة في تأسيس الكراسي البحثية في الجامعات السعودية

س12- ما مدى أهمية كل خطوة من خطوات التأسيس في 
فعالية أداء الكراسي البحثية؟

غير مهمة 
على اإلطالق

مهمة إلى غير مهمة
حد ما

مهمة جدامهمة 

إعداد وصف شامل لطبيعة الكرسي ونوعه ومسماه 1
والبرنامج البحثي واألكادميي املرافق

12345

12345وجود التمويل2

ترشيح أستاذ الكرسي و تشكيل فريق العمل واللجنة 3
االستشارية

12345

12345إعداد اخلطة االستراتيجية للكرسي4

12345إعداد اخلطة التشغيلية للكرسي5

 رفع تقارير سنوية عن أهم منجزات الكرسي وأهم األعمال 6
املتوقعة خالل الفترة القادمة

12345

س13- ما مدى تطبيق كل خطوة من خطوات التأسيس 
بفعالية في الجامعات السعودية؟

غير مطبقة 
على 

اإلطالق

غير 
مطبقة

مطبقة 
إلى

حد ما

مهمة جدامهمة 

إعداد وصف شامل لطبيعة الكرسي ونوعه ومسماه 1
والبرنامج البحثي واألكادميي املرافق

12345

12345وجود التمويل2

ترشيح أستاذ الكرسي و تشكيل فريق العمل واللجنة 3
االستشارية

12345

12345إعداد اخلطة االستراتيجية للكرسي4

12345إعداد اخلطة التشغيلية للكرسي5

رفع تقارير سنوية عن أهم منجزات الكرسي وأهم األعمال 6
املتوقعة خالل الفترة القادمة

12345
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 خامسا ً ً: األنشطة التي تقوم بها الكراسي البحثية

س14- ما أثر كل نشاط من هذه األنشطة في تفعيل 
الكراسي البحثية؟

ليس له أثر 
على اإلطالق

له أثر إلى ليس له أثر
حد ما

له أثر كبيرله أثر

12345تنفيذ أبحاث نظرية1

12345دراسات ميدانية2

12345ترجمة الدراسات3

12345مؤمترات4

12345ورش العمل والدورات5

12345املشاركة في املعارض6

12345خدمة اجملتمع7

12345املشاركة اإلعالمية8

أخرى ) أذكرها(   )96(.............................................................................................................................................................9
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سادسا ًا: مصادر تمويل الكراسي البحثية

س 15 - ما رأيك في أثر كل مصدر من مصادر التمويل 
في إنجاح الكراسي البحثية؟

ليس له أثر 
على اإلطالق

له أثر إلى ليس له أثر
حد ما

له أثر كبيرله أثر

12345دعم صندوق التعليم العالي1

12345متويل األفراد2

12345الشركات3

12345التبرعات والوصايا والهبات واألوقاف4

12345متويل اجلهات احلكومية 5

أخرى ) أذكرها(   )96(.............................................................................................................................................................9
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سابعا ً    : أهداف الكراسي البحثية

 

س16- ما أهمية  كل هدف من األهداف اآلتية في إنجاح 
الكراسي البحثية؟

غير مهم
على اإلطالق

مهم إلى غير مهم
حد ما

مهم جدا ً مهم

12345استقطاب الكفاءات العلمية املتميزة1

12345إسهام مخرجات الكرسي في حل مشكالت اجملتمع2

12345حتقيق النمو االقتصادي3

12345تنسيق اجلهود البحثية4

12345تشجيع طالب الدراسات العليا على املشاركة في اجملال البحثي5

دعم شراكة اجلامعة واملؤسسات البحثية ومؤسسات اجملتمع 6
املدني في مجال البحث العلمي

12345

12345نشر ثقافة البحث والتطوير واالبتكار واإلبداع7

12345استكمال خصائص ومتطلبات البيئة البحثية املتطورة8

دعم موقع اجلامعات في خارطة التميز العلمي والبحث 9
والتطوير واإلثراء املعرفي املتقدم

12345

12345تنمية البيئة احمللية في مجال الكرسي البحثي10

12345 البعد عن الروتني، ومرونة إدارة العمل البحثي11

أخرى ) أذكرها(   )96(.............................................................................................................................................................12
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ثامنا  ً    : معايير اختيار أستاذ الكرسي

 

س 17 - ما أهمية كل معيار من معايير اختيار أستاذ الكرسي في 
نجاح الكرسي البحثي في تحقيق أهدافه؟

غير مهم
على اإلطالق

مهم إلى غير مهم
حد ما

مهم جدا ً مهم

12345ذو كفاءة عالية في مجال البحث العلمي1

12345أن تكون مرتبته العلمية أستاذًا في مجال تخصصه2

أن يكون لديه إنتاج علمي وافر ) بحوث محّكمة كتب مؤّلفة 3
و مترجمة رسائل علمية و غيرها( منشورة محلياً و إقليمياً و 

دولياً

12345

أن يكون ذا سمعة علمية متميزة في البحث العلمي و خدمة 4
اجملتمع على املستوى احمللي واإلقليمي والدولي

12345

أن يكون شخصية قادرة على توجيه فريق بحثي إلجراء أبحاث 5
ودراسات في تخصص معني

12345

أخرى ) أذكرها(   )96(.............................................................................................................................................................12
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تاسعا  ً   :  الميزات التي تقدمها الجامعات لرعاة وداعمي الكراسي البحثية

س18- ما أثر كل ميزة من هذه الميزات في نجاح / تفعيل 
الكرسي البحثي؟

ليس لها أثر
على اإلطالق

ليس لها 
أثر

لها أثر إلى 
حد ما

لها أثر لها أثر
كبير

12345وضع اسم الداعم )سواء كان مؤسسة أو أفرادا( على الكرسي1

12345وضع اسم الداعم في السجل الذهبي للجامعة2

وضع اسم الداعم في مختلف اخملتبرات واملساحات التي تخص 3
الكرسي وأيضا في مختلف الفعاليات ذات العالقة بالكرسي

12345

12345إمكانية استفادة الداعم من نتائج بحوث الكرسي4

وضع اسم الداعم مع رسالة شكر في جميع األبحاث املنشورة 5
في اجملالت العلمية ومحاضر الندوات واللقاءات العلمية والكتب 

التي يتم إجنازها حتت مظلة الكرسي

12345

وضع اسم الداعم في براءات االختراع التي قد تنتج عن األبحاث 6.
التي يتم تنفيذها ضمن أنشطة الكرسي

12345

12345تكرمي الداعم من قبل اجلامعة7.

حتقيق رغبة املمول في بعض مهام الكرسي التي تدخل ضمن 8.
تخصصه مبا ال يتعارض مع أهداف الكرسي ونظام التعليم 

العالي والئحة البحث العلمي باجلامعة

12345

إمكانية منح املمول مقعداً واحداً ألحد الطالب السعوديني 9.
ومقعدين في املرحلة اجلامعية في برنامج الدراسات العليا 

باجلامعة سنوياً ملن  تنطبق عليه شروط القبول املعمول بها في 
اجلامعة خالل مدة الدعم

12345

أخرى )اذكر ها( ميزات مقترحة منكم ميكن أن تسهم في تفعيل الكراسي البحثية..................................................................................10.
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عاشرا    ً   : مؤشرات قياس نجاح الكراسي البحثية

س19- ما أهمية كل مؤشر من المؤشرات اآلتية في قياس نجاح 
الكراسي البحثية؟

غير مهم
على اإلطالق

مهم إلى غير مهم
حد ما

مهم جدامهم

12345عدد املنتجات ) بحوث ترجمات مؤمترات إلخ ( 1.

12345نوعية املنتجات2.

12345اهتمام صانع القرار مبخرجات الكرسي البحثي3.

12345حجم االهتمام اإلعالمي4.

12345حجم استفادة اجملتمع من منتجات الكرسي البحثي5.

12345مدى مواكبة الكرسي البحثي للمستجدات من خالل منتجاته6.

أخرى )اذكر ها( ميزات مقترحة منكم ميكن أن تسهم في تفعيل الكراسي البحثية..................................................................................7. 

حادي عشر: المنتجات البحثية للكراسي البحثية

س20- إلى  أي مدى توجد منتجات ومخرجات للكراسي البحثية 
في الجامعات السعودية؟

ال توجد منتجات 
على اإلطالق

ال توجد 
منتجات

توجد 
منتجات 

إلى حد ما

توجد 
منتجات

توجد 
منتجات 

كثيرة 
12345
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س21- إلى أي مدى ترى أن المنتجات البحثية 
المستمرة والدورية مهمة في  إنجاح الكرسي 

البحثي؟

غير مهمة
على اإلطالق

ال توجد منتجات
غير مهمة

توجد منتجات 
إلى حد ما

مهمة إلى 
حد ما

توجد 
منتجات

مهمة

توجد منتجات 
كثيرة 

مهمة جدا

12345

س22- من وجهة نظرك أي المجالين أقرب للنجاح؟

1. الكراسي البحثية في مجال العلوم اإلنسانية

2. الكراسي البحثية في مجال العلوم التطبيقية

3.كال اجملالني بالتساوي

أي مالحظات تود إضافتها: ........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

واهلل املوفق
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ملحق رقم )5(
قائمة الكراسي البحثية المستوفاة
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قائمة الكراسي البحثية المستوفاة:

اسم الكرسي البحثياسم الجامعةم

كرسي البحوث وحتليل البياناتجامعة امللك سعود1.

كرسي الشيخ العمودي ألبحاث التوحدجامعة امللك سعود2.

تعليم العربية للناطقني بغيرهاجامعة امللك سعود3.

كرسي املهندس عبد اهلل بقشان ألبحاث التربة االنتفاخيةجامعة امللك سعود4.

كرسي األمير سلطان بن عبد العزيز للدراسات اإلسالمية جامعة امللك سعود5.
املعاصرة

كرسي القرآن الكرمي وعلومهجامعة امللك سعود6.

األمير سلطان للدراسات اإلسالميةجامعة امللك سعود7.

كرسي األمير سلطان للبيئة واحلياة الفطريةجامعة امللك سعود8.

كرسي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز لألمن الغذائيجامعة امللك سعود9.

كرسي بحث لقحات األمراض املعديةجامعة امللك سعود10.

كرسي امللك عبد اهلل للحسبة وتطبيقاتها املعاصرةجامعة امللك سعود11.

كرسي أبحاث وتطبيقات الصحة النفسيةجامعة امللك سعود12.

كرسي مؤسسة امللك عبداهلل ألبحاث اإلسكان التنموي جامعة امللك سعود13.
االجتماعي

كرسي املهندس عبداهلل بقشان ألبحاث النحلجامعة امللك سعود14.

كرسي تنمية و تطوير التعليم الطبيجامعة امللك سعود15.

كرسي تقنيات وتصنيع التمورجامعة امللك سعود16.

املساحة اجليولوجية لألطر الطبيعيةجامعة امللك سعود17.

كرسي أبحاث التأهيلجامعة امللك سعود18.

كرسي الزامل لترشيد الكهرباءجامعة امللك سعود19.
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اسم الكرسي البحثياسم الجامعةم
كرسي سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم لضوابط الفتوىاجلامعة اإلسالمية20.

كرسي البر للخدمات اإلنسانيةجامعة أم القرى21.

كرسي امللك خالد للبحث العلميجامعة امللك خالد22.

كرسي بحث صحيفة اجلزيرة للدراسات اللغوية احلديثةجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن23.

كرسي األمير خالد الفيصل لاللتزام بالنظام واحترامهجامعة الطائف24.

كرسي سابك لدراسات األسواق املالية اإلسالميةجامعة اإلمام25.

كرسي املعلم  محمد عوض بن الدن ألبحاث اإلعجاز العلمي في جامعة طيبة26.
الطب النبوي

كرسي الشيخ يوسف بن عبداللطيف جميل للقراءات القرآنية.جامعة طيبة27.

كرسي األمير فهد بن سلطان لبحث قضايا الشباب املعاصرةجامعة تبوك28.

كرسي األمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز لدراسات قضايا جامعة جازان29.
اجملتمع

كرسي األمير محمد بن فهد للدراسات احلضرية واإلقليميةجامعة الدمام30.

كرسي الشيخ عبداهلل بن غنيم ألبحاث التداوي بالطب النبوي جامعة األمير سلمان بن عبدالعزيز31.
وتطوير وتصنيع املنتجات الطبيعية

كرسي الشيخ عبدالعزيز الداعم لتنمية اجملتمعجامعة األمير سلمان بن عبدالعزيز32.

كرسي أبحاث طب الطوارئ والعناية احلرجةجامعة اجملمعة33.

كرسي اجلزيرة للدراسات اإلعالميةجامعة القصيم34.

كرسي الشيخ اجلميعة للتنمية املستدامة في اجملتمعات جامعة حائل35.
الزراعية

كرسي الشيخ محمد العمران ألمراض الدمجامعة امللك فيصل36.

كرسي مجموعة بن زومة ألبحاث صناعة املياه املعبأةجامعة امللك عبدالعزيز37.




