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ملدص الدراسة:
الكراسي العلنية ودوريا يف تهنية البحح العلني باجلامعات السعودية
تيدف ىذه الدراسة التعرف عمى دور الكراسي العممية في تنمية البحث العممي
بالجامعات السعودية ،وذلك من خالل وجية نظر بعض عمداء ووكالء الكميات والمعاىد
والعمادات المختمفة بجامعة أم القرى ،والتعرف عمى الفروق بين إجابات أفراد العينة حول
تمك األدوار باختالف المتغيرات اآلتية( :التخصص األكاديمي -المشاركة في أنشطة الكراسي
العممية -االرتباط بالكراسي العممية).
واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي ،واالستبانة كأداة لجمع المعمومات ،وأشارت
النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد الدراسة تُ ْع َزى لمتغيرات
الدراسة ،وعمى ضوء النتائج أوصت الدراسة بضرورة دعم وتعزيز التفاعل عن طريق
المشاركات البحثية التي ترعاىا الكراسي العممية بين الخبرات العالمية المتميزة ومنسوبي
الجامعة.
الكلنات املفتاحية :الكراسي العممية -البحث العممي -الجامعات السعودية.
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. الكراسي العلمية ودورها في تنمية البحث العلمي بالجامعات السعودية

Scientific chairs and role in the development of Scientific
research at Saudi universities

Abstract:
This study aims to identify the role of scientific chairs in the
development of academic research in Saudi universities through the
view of some deans and agents of different colleges and institutes at
Umm Al-Qura University and identify the differences between the
responses of the sample on these roles according to the following
variables: (Academic specialization- participation in the activities
of scientific chairs – related to scientific chairs (.
The study used the descriptive approach and the
questionnaire as a tool for collecting information. The results
indicated that there were no statistically significant differences
between the responses of the study members due to the study
variables. In the light of the results, the study recommended the
need to support and enhance the interaction through research
partnerships sponsored by the scientific chairs.
Keywords: Scientific Chairs - Academic Research-Saudi
Universities.
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مقدمة الدراسة :
ُي َع ََد البحََث العممََي واحَ ًَدا مََن أىََم الوظََائف التََي تقََوم بيََا الجامعََات ،وفََي سََبيل
تحقيََق تمََك الوظيفََة؛ فقََد سََعت العديََد مََن الجامعََات إلََى إيجََاد جيََات تنظيميََة تتََولى إدارة
ودعََم البحََث العممََي فييََا ،والقيََام بأىدافََو والنيََوض بواجباتََو ومََن تمََك الجيََات :الكراسََي
العممية والتي تُ ْعد أىم تمك الجيات المنظمة والداعمة لمبحث العممي.
حيََث لََم ُي َعََََد البحََث العممََي مسَََؤولية حكوميََة فقََط ،وانمَََا ُيالحََظ أن االتجاىَََات
ومَؤثر فَي
ًا
فَاعال
العالمية المعاصرة تقوم عمى فكرة الشراكة مع القطاع الخاص واألىمي شَري ًكا
ً

قوي َا مََن دعََائم البحََث
البحََث العممََي؛ وتََأتي الكراسََي البحثيََة العمميََة لتكََون رافَ ًَدا
وداعم َا ً
ً
العممي ،وقَد خطَت المممكَة العربيَة السَعودية فَي ىَذا التوجَو خطَوات جيَدة وحثيثَة متجَاوزة
أغمَََل الَََدول العربيَََة؛ حيَََث تجَََاوز عَََدد الكراسَََي البحثيَََة فَََي الجامعَََات السَََعودية أكثَََر
ََر لحداثَََة التجربَََة ال بَََد ليَََا مَََن تقَََويم
مَََن( )552كرسَََي بحثَََي والعَََدد فَََي تزايَََد ،ونظَ ًا
وتقييم(البقعاوي.)571،5555،
مؤخر العديد من التطورات الميمة فَي
ًا
ولقد شيدت جامعات المممكة العربية السعودية

منظومة البحث العممي كان من أبرزىا :تدشين برامج كراسي البحث العممي ،وانشَاء عَدد كبيَر
مََن كراسََي البحََث المتخصصََة فََي العمََوم اإلنسََانية والتطبيقيََة ،وقََد جََاءت ىََذه التطََورات
اسََتجاب ًة لتنََامي الطمََل عمََى مخرجََات البحََث العممََي مََن قبََل قطاعََات المجتمََع الحكوميََة
واألىميَََة وغيَََر الربحيَََة ،والرغبَََة المتزايَََدة لمشخصَََيات والمؤسسَََات الوطنيَََة فَََي مشَََاركة

الجامعات في تمويل البحث العممي ضمن جيودىا المتواصَمة لتعزيَز مسَؤوليتيا االجتماعيَة (
ندوة كراسي البحث في المممكة العربية السعودية.)1،5555،
رئيسَا
داعمَا
إن الكراسي العممية تمثل ظاىرة إيجابية في المجتمع المعرفي كمَا تعتبَر
ً
ً
س َ ِيم بََدور فاعََل فََي البنََاء الحضََاري ألي
ورافَ ًَدا ً
قوي َا لتطََوير وتقََدم الحركََة العمميََة ،كمََا تُ ْ
مجتمََع ،وُي ْم ِكََن االعتمََاد عمييََا بشََكل رئَََيس فََي خدمََة الكثيََر مََن المشََروعات العمميَََة،
ومعالجََة القضََايا التََي تحتََاج إلََى بحََوث متخصصََة ودقيقََة ،كمََا أن األىََداف التََي تحققيََا
ِ
صناع القرار في البمدان النامية والمتقدمَة عمَى
الكراسي البحثية جعميا تحظى بالعناية من قَبل ُ
بَدأت التجربَة فييَا حَديثًا مقارنَ ًة بالتجَارل الدوليَة،
حد سواء ،وفي المممكة العربية السعودية
ْ
كبيََر عمََى تََوفير البيئََة المحفََزة عمََى الريََادة فََي البحََث واإلبَََداع،
يجابيََا ًا
وكََان ليََا ًا
َ
أثََر إ ً
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واإلسيام في إعداد قادة المستقبل في المجاالت المختمفَة ،وزيَادة عَدد األبحَاث اإلبداعيَة فَي
شتى مجاالت العمم والمعرفة (الفوزان.)51،5555،
ومَََن المنطمقَََات السَََابقة يمكَََن القَََول :إن تجربَََة الكراسَََي العمميَََة فَََي الجامعَََات
كبيََر فََي الفتََرة
نمََوا ًا
السََعودية حديثََة ومواكبََة لالنتشََار العممََي والمعرفََي السََريع ،ونمََت ً
األخيرة ،وأصبحت الجامعَات العريقَة منيَا والناشَئة تتنَافس فَي اسَتقطال وتخصَيص األمَوال
أيضَا
لتمويل أنشطة ىَذه الكراسَي وتدشَينيا ،ولكنيَا لَم تتعَرض لمتقَويم والتطَوير لحَداثتيا ،و ً
عََدم شََموليا لكََل قطاعََات المجتمََع ومشََاكمو ،ومََن ىنََا تََأتي أىميََة الوقََوف عمََى الََدور

التربوي ليذه التجربة وال سيما في مجال إعداد وتنظيم

البحوث العممية؛ حيث تعتبر ىذه القضايا من أىم األىداف التي أُْن ِشئت من أجميا.

مشكلة الدراسة:

أكدت وزارة التعميم العالي بالمممكَة العربيَة السَعودية ( )55،5555عمَى أن الكراسَي

العمميََة فََي الجامعََات السََعودية وسََيمة ميمََة مََن وسََائل البحََث العممََي ،وتوليََد المعرفََة
والسََعي نحََو توظيفيََا واالسََتفادة منيََا ،واإلسََيام فََي التنميََة ،واالرتقََاء بامكانََات المجتمََع
َر مََن الََدول المتقدمََة التََي تعمََل عمََى المحافظََة عمََى
ومكانتََو ،وعمََى ىََذا األسََاس فََان كثيَ ًا
ريادتيا ،أو تمك الدول الطامحة إلى التقدم والمحاق بمَن سَبقوىا تشَجع عمَى إنشَاء مثَل ىَذه
أن تقدمََو مََن خيََر موعََود ليََذه المجتمعََات وغيرىََا ،ولمََا
الكراسََي فََي جامعاتيََا ،لمََا يمكََن ْ
فييا من إسيام متوقع في زيادة رصيد المعرفة اإلنسانية.
كمََََا أن الكراسََََي العمميََََة مََََن البََََرامج الميمََََة التََََي تنتيجيََََا بعََََض الجامعََََات

والمؤسسات العممية السعودية في إثراء البحث العممي ،وتوسَيع دائَرة الشَراكة المجتمعيَة فيمَا
بين الجامعات والمكان الذي توجد بو داخل المممكة العربية السعودية ،ويشَيد العصَر الحاضَر

انطالقة كبيرة لمكراسي العممية في المجتمع المحمي من خالل ما تحتضنو العديد مَن الجامعَات
تبعََا لمجيََة التََي
السََعودية؛ حيََث تُ ْ
سََ ِيم ىََذه الكراسََي العمميََة فََي تحقيََق أىََداف معينََة ً

تؤسسيا ،كما يتم تمويَل تمَك الكراسَي عَن طريَق الشخصَيات الحقيقيَة أو االعتباريَة أو عَن
طريق الشراكة بين الجامعة والجية الممولة (المغذوي.) 7،5552،
وعمى الرغم من الجيود المبذولة من قبل المممكة العربية السعودية في إنشاء العديد
من الكراسي العممية ببعض الجامعات السعودية ،إال أن الكراسي العممية أخفقت في تحقيق
الكثير من األىداف التي أُْن ِشئت من أجل تحقيقيا ،وىذا ما أكدتو دراسة البقعاوي (،)5255
أيضا عمى الرغم من أن لمجامعات السعودية تجربة في الكراسي العممية أطول من تجربة
و ً
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بعض الجامعات والمؤسسات العممية في بعض الدول المتقدمة ككندا ،إال أنو ُي َالحظ اختالف
المخرجات لصالح الجامعات الكندية  ،وىذا ما أوضحتو وتوصمت إليو دراسة العقيمي
وىمفريز( ،)5255حيث توصمت إلى أن عمل الجامعات الكندية أكثر مؤسسية ،وىذا ما تفتقر

إليو تجربة الكراسي العممية في الجامعات السعودية.
بعيدا عن
وتعد الكراسي العممية بمثابة مورد مالي مرن وسيل لإلنفاق عمى البحوث ً
البيروقراطية الحكومية التي تعمل في نطاقيا الجامعات ومراكز البحوث الحكومية ،وأن األفراد
ووجياء المجتمع ال يزالون ىم الفئة األعمى مشاركة في تمويل كراسي البحث العممي
بالجامعات السعودية ولكن ىناك ضعف لمشاركة القطاع الخاص في تمويل ىذه الكراسي،

وىذا ما أكدتو وتوصمت إليو دراسة العذل ( ،)5555كما أنيا أكدت عمى أن الكراسي العممية
البحثية في الجامعات السعودية في الوضع الراىن تسير حسل الرؤى الفردية لكل جامعة عمى
حدة أو حسل ما تقره إدارة كل جامعة دون النظر إلى أبعاد شمولية ليذه الكراسي لخدمة
االقتصاد الوطني ككل.
ومن المنطمقات السابقة ومنطمق أنو ال ينبغي جعل كراسي البحث مسؤولية
اجتماعية ،بل
تأثير ممحوظًا في تطور المجتمع بشكل عام؛ تأتي الحاجة
ًا
إضافة اقتصادية قد يكون ليا

الممحة ليذه الدراسة لموقوف عمى الدور الميم لمكراسي العممية في تنمية البحوث العممية في

المجاالت العممية والبحثية المختمفة ،والتي من شأنيا تحقيق الحراك والنمو العممي ،وتحقيق
الريادة المؤسسية لتمك

الجامعات التي تحتضنيا.

أسئلة الدراسة:

س ِيم الكراسي العممية في
تحاول الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي :كيف تُ ْ
تنمية البحث العممي داخل الجامعات السعودية ؟ ويتفرع من ىذا السؤال األسئمة الفرعية
التالية:

 .5ما مفيوم الكراسي العممية؟

 .5ما جيود المممكة العربية السعودية في مجال كراسي البحث العممي؟
 .5ما األىداف التي أُْن ِشئت من أجميا كراسي البحث العممي؟
 .5ما مقومات نجاح الكراسي العممية في القيام بأدوارىا في تنمية البحث العممي؟
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 .1ىََل ىنََاك فََروق ذات داللََة إحصََائية بََين إجابََات أفَراد عينََة الدراسََة حََول دور الكراسََي
العمميََة فََي تنميََة البحََث العممََي داخََل الجامعََات السََعودية بََاختالف المتغي َرات اآلتيََة:
التخصص األكاديمي (الكميات) -المشاركة في أنشطة الكراسي العمميَة -االرتبَاط بالكراسَي

العممية؟

أيداف الدراسة:

تيدف الدراسة الحالية إلى الوقوف عمى دور الكراسي العممية في تنمية البحث العممي
داخل الجامعات السعودية ،وذلك من خالل التعرف عمى:
 .5مفيوم الكراسي العممية.
 .5جيود المممكة العربية السعودية في مجال كراسي البحث العممي.
 .5األىداف التي أنشئت من أجميا كراسي البحث العممي في بعض الجامعات السعودية.
 .5مقومات نجاح الكراسي العممية في القيام بأدوارىا في تنمية البحث العممي.
 .1الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين إجابات أفراد عينة الدراسة حول دور الكراسي العممية
في تنمية البحث العممي داخل الجامعات السعودية باختالف متغيرات :التخَََصص
األكاديمي (الكميات) -المشاركة في أنشطة الكراسي العممية -االرتباط بالكراسي العممية.

أينية الدراسة:

تكمن أىمية الدراسة الحالية في النقاط التالية:
وحيويا وىو الكراسي العممية ودورىا في البحث العممي من
يما
 .1أنيا تتناول
ً
ً
موضوعا م ً
حيث التنمية والحراك ،ودعم البحث العممي داخل الجامعات السعودية.
ُ .5يعد مجال الدراسة الحالية (الكراسي العممية) من أحد أىم روافد البحث العممي ووسائمو
الحديثة في تحقيق وظائفو في المؤسسات الجامعية مستفيدة بما ُيتَاح ليا من الدعم من
مختمف أفراد ومؤسسات المجتمع.
س ِيم الدراسة الحالية في تشخيص واقع الكراسي العممية ومدى مساىمتيا في تنمية
 .5تُ ْ
البحث

نموذجا) ،واعطاء القائمين عمى
العممي داخل الجامعات السعودية ( جامعة أم القرى أ
ً
العممية
التعميمية والبحثية صورة حقيقة عن درجة مساىمة تمك الكراسي العممية في تحقيق نمو
البحث العممي داخل الجامعات السعودية.

حدود الدراسة:
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الحدود الموضوعية :الكراسي العممية ودورىا في تنمية البحث العممي بالجامعات السعودية.
الحََدود المكانيََة والبشََرية :اقتصََر تطبيََق أداة الدراسََة عمََى عمََداء ووكََالء بعََض الكميََات
والمعاىََد والعمََادات فََي جامعََة أم القََرى كََأنموذج لتوضََيح دور الكراسََي العمميََة فََي تنميََة
البحوث العممية.

مهًج الدراسة:
اسََتخدم الباحثََان المََنيج يالوصََفيي؛ حيََث إنََو مََن المنََاىج البحثيََة التََي تخََتص
بعمميََة البحََث والتقصََي حََول الظ َواىر المجتمعيََة والتربويََة والتعميميََة كمََا ىََي قائمََة فََي
الواقع ،ووصف ىذه الظواىر وتشخيصيا وتحميميا وتفسيرىا بيدف التوصل من خالل ذلك إلَى
أيضا لمالئمة المنيج الوصفي ألىداف الدراسة وطبيعتيا.
نتائج ذات معنى يمكن تعميميا ،و ً
حيََث يتنََاول الباحثََان وصََف وتفسََير ظََاىرة الكراسََي العمميََة البحثيََة فََي بعََض
الجامعات
السعودية ُبغية الوقوف عمَى دور الكراسَي العمميَة فَي تنميَة البحَث العممَي داخَل الجامعَات
السََعودية ،وتبيَََان مَََا إذا كانَََت ىنََاك فَََروق ذات داللَََة إحصَََائية بََين إجابَََات أفَََراد عينَََة
الدراسَََة حَََول دور الكراسَََي العمميَََة فَََي تنميَََة البحَََث العممَََي داخَََل الجامعَََات السَََعودية
بََاختالف متغيَرات :التخصََص األكََاديمي (الكميََات)– المشََاركة فََي أنشََطة الكراسََي العمميََة-
االرتبََاط بالكراسََي العمميََة .وذلََك مََن خََالل إعََداد اسََتبانة تََم تطبيقيََا عمََى بعََض عمََداء
ووكالء الكميات والمعاىد والعمادات بجامعة أم القرى.

مصطلحات الدراسة:
الكراسي العلنية:
نموذج لمبرامج الجامعية سواء أكانت بحثية أم أكاديمية لتحقيق أىداف معينة،
وتُ َم ول عن طريق منحة شخصية حقيقية أو اعتبارية بصورة دائمة أو مؤقتة وفَََق شرائط
ومنيجية محَََددة (المغذوي.)55،5552،
ف الكرسي العممي بأنو :برنامج بحثي يقوم فيو
في َعر ُ
أما بشير حكمت(ُ )55،5222
عالمي ا باجراء أبحاث متخصصة ،بيدف إثراء المعرفة اإلنسانية وتطوير
عالم أو باحث متميز
ً
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أحد
الفكر ومواجية التحديات لخدمة قضايا التنمية المحمية ،وُي َعي ُن عمى رأس الكرسي ُ
ِ
األساتذة المتخصصين والمشيود ليم بالتميز العممي والخبرة الرائدة والسمعة الدولية.
الكرسي العممية ىي عبارة عن برامج جامعية بحثية أو
وترى الدراسة الحالية :أن ا
دائما لتحقيق أىداف تنمية المجتمع وفق سياسة وزارة
تمويال
تعميمية يتم تمويميا
ً
ً
مقطوعا أو ً
التعميم.

الدَّوْ ُر:
لغة :اسم لمفعل الثالثي َد َار بمعنى طاف ،وىو عود الشيء إلى ما كان عميو ،وىو
الطبقة من الشيء المدار بعضو فوق بعض(مجمع المغة العربية ،د.ت)525 ،
اصطالحا :ىو السموك المتوقع من الفرد أو اآلخرين ،ويتحدد ىذا السموك في ضوء
و
ً
توقعات اآلخرين (بدوي ،)521،5225،فيو أسمول لمفعل في البناء تحدده معايير المجتمع،
ولو مضمون من األغراض واألفعال والتوقعات وااللتزامات ،ومكوناتو ىي :مجموعة القيم
والعناصر الثقافية والمعايير
التي تضفي عمييا الصفة المعيارية ،وبيذا يكون أداء الدور ليس عممية آلية ،بل عممية
تحكميا مجموعة من المعايير والتوقعات الممكنة (الجديبي.)515 ،5255،
صد بو في ىذه الدراسة :مجموعة الوظائف واإلسيامات المأمولة التي تقوم بيا
ُ
وي ْق َ
الكراسي العممية وتتخذىا من أجل تنمية البحث العممي داخل الجامعات السعودية لتحقيق
أىداف المجتمع.

البحح العلني:

يتكون مصطمح البحث العممي من كممتين ىما :يالبحثي ،ويالعمميي .وكممة البحث:
ف ،.....وكممة يالعمميي منسوبة إلى العمم،
ل ،وتَتبع ،و َك َ
شَ
سأَ َل ،وطَمَ َ
مصدر َيب َح َثي بمعنىَ :
والعمم ىو التفكير والمعرفة واإلدراك ،وتعددت مفاىيمو وتعريفاتو وتكتفي الدراسة الحالية بذكر

أحد ىذه المفاىيم.

يرى السريحي ( )51 ،5225أن البحث العممي :جيد منظم يقوم بو الفرد )الباحث(،
من أجل تقََصي الحقائق في مسألة أو مشكمة معينة (موضوع البحث) ،وذلك باتباع طريقة
عممية منظمة (منيج البحث) ،بغية الوصول إلى حمول مالئمة لمعالج أو إلى نتائج صالحة
لمتعميم عمى المشكالت المماثمة( نتائج البحث).
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ِ
ستَخدم
وي ْمكن تعريف البحث العممي إجر ً
ُ
ائيا بأنو :األسمول العممي المنظم ،والذي ُي ْ
في جمع المعمومات الموثوقة وتدوين المالحظات لموصول إلى المعرفة ،ثم تحميل وم ارجعة

البيانات والمعمومات التي تم جمعيا ،لمتأكد من صحتيا أو التعديل عمييا أو إضافة معمومات

جديدة عمييا ،ثم الوصول إلى نتائج تساعد وتساىم في حل المشكالت التي قد يتعرض ليا
المجتمع.

الدراسات السابقة:
يعرض الباحثان لبعَض الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية
كالتالي:

 .0دراسة القحطاني(:)8107
وكانت بعنوان:ي تقييم تجربة الكراسي البحثية في الجامعات السعودية الناشئة عمى
ضوء التجارل المحمية والعالميةي ،وىدفت إلى تحديد طبيعة الكراسي البحثية الموجودة في
الجامعات الناشئة ،وعرض وتحميل التجارل العالمية المرتبطة بالكراسي البحثية في الجامعات
الناشئة وسبل االستفادة من ىذه التجارل العالمية والمحمية في تمويل الكراسي البحثية
لمجامعات الناشئة ،كما ىدفت التعرف عمى التحديات التي تعيق تطبيق التجارل العالمية
والمحمية في تمويل الكراسي البحثية لمجامعات الناشئة ،وفي النياية الخروج بتوصيات
مقترحة لتفعيل دور الكراسي البحثية في الجامعات الناشئة في ضوء التجارل المحمية
والعالمية.
واستخدمت الدراسة المنيج المسحي الوثائقي ،أما األدوات فقد استخدمت دليل تحميل
المحتوى لموثائق والمحتويات والمستندات ،ودليل مقابمة مفتوحة مع المسؤولين عن الكراسي
البحثية ،وتوصمت الدراسة إلى العديد من النتائج وأوصت بضرورة االىتمام بتشجيع حركات
البحث العممي بالجامعة من خالل منح جوائز التميز البحثي ،ومحاولة استقطال الكفاءات
العممية في كافة
التخصصات وخاصة التي يحتاج إلييا المجتمع السعودي.

 .8دراسة الشنري ،واحلبيب:)8106( ،
بعنوان:ي دور كراسي البحث في دعم الحراك العممي في الجامعات السعودية
دراسة حالةي،
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وحاولت ىذه الدراسة استكشاف دور كراسي البحث في دعم الحراك العممي في الجامعات
السعودية من خالل دراسة مساىمتيا في تطوير وعقد المقاءات العممية ،وتم تحقيق ىدف
الدراسة من خالل تحميل وجيات نظر رؤساء األقسام األكاديمية في جامعة الممك سعود
ودراسة االختالفات بين وجيات نظرىم وفقًا لمتغيرات :الرتبة األكاديمية ،والتخصص ،والقسم،

وسن وات الخدمة كرئيس لمقسم ،واستخدمت الدراسة أسمول المسح الوصفي ،واعتمدت عمى
االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وكان من أىم نتائجيا :عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
أن تعزى لمتغيرات الدراسة المختمفة.
بين االستجابات التي يمكن ْ

 .3دراسة البقعاوي(:)8103

بعنَََوان:ي اإلسَََيامات التربويَََة لمكراسَََي العمميَََة لمدراسَََات االجتماعيَََة واإلنسَََانية
بالجامعََات السََعودية والماليزيََة مََع تصََور مقتََرحي واسََتيدفت الدراسََة بيََان واقََع الكراسََي
العممية في الجامعَات السَعودية والماليزيَة ومسَاىماتيا التربويَة ،واسَتخدمت الدراسَة المَنيج
الوصََفي المسََحي ،والمََنيج المقََارن ،وكََان أبََرز نتائجيََا :أن الكراسََي البحثيََة العمميََة فََي
الجامعات السعودية تميزت بحسن بناء وصياغة الرؤى والرسالة وكثرة األىَداف ولكنيَا أخفقَت
في تحقيق الكثير منيا ،وتميزت بكثرة كراسي الدراسَات اإلسَالمية واالجتماعيَة والَدعم المَادي
المقدم ليا مقارنة بالكراسي العممية الماليزية ،كمَا تميَزت الكراسَي العمميَة الماليزيَة بالوضَوح
في إعطاء المعمومات وقمة األىداف وسيولة صياغتيا وامكانية تحقيقيا وتركيزىا عمى الجانَل
التطبيقََي ،واىتمََت بالبحََث العممََي وأنتجََت مخرجََات عمميََة عاليََة الجََودة ،وتميََزت بتفََوق
واضح في مجال الكراسي التربوية واألسرية ،كمَا أن الكراسَي البحثيَة الماليزيَة انفَردت بوجَود
عَََدد مَََن البَََاحثين المفَََرغين ،كمَََا أنيَََا اىتمَََت بالدراسَََات المسَََحية والميدانيَََة واستشَََراف
المستقبل ،وأوصت بضرورة االستفادة من التجربة الماليزية بالتواصل العممي والزيَارات العمميَة
المنظمة.

 .4دراسة العياشي (:)0433
بعنوان:ي كراسي البحث بين التجربَة العربيَة والغربيَةي واسَتيدفت المقارنَة بَين تجربَة
الكراسي البحثية العربيَة والغربيَة ،ومعرفَة الصَعوبات التَي تواجييَا الكراسَي البحثيَة العربيَة،
وكَََان مَََن أبَََرز نتائجيَََا :عَََدم تَََوفر مراكَََز المعمومَََات فَََي الجامعَََات ،وعَََدم تَََوفر أنظمَََة
واتفاقيات تسيل االتصال بين مراكز البحث العممي في الوطن العربي دون الوصول إلَى مرحمَة
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امتالك تكنولوجيا خاصة مرتبطَة بميَدان البحَث العممَي والتطَوير ،وعَدم اعتمَاد بَرامج مبتكَرة
لمبحََث العممََي واختيََار التكنولوجيََا المناسََبة ليََا ،وضََعف البََاحثين العََرل خاصََة فََي مجََال
اختيََار موضََوعات بحََوثيم والتعبيََر عََن أفكََارىم بحريََة رغََم مََا تمثمََو مََن أىميََة حيويََة فََي
تقدم البحث العممي وازدىَاره ممَا يصَعل عمَى الباحَث اإلبَداع والعمَل الجَاد ،وانخفَاض معَدل
اإلنتاجية العممية ،ونظرة المجتمع فَي الكثيَر مَن الَبالد العربيَة حيَث يَأتي البحَث العممَي فَي
مرتبة متأخرة وذلك لمجيل بأىميتو ودوره في التنمية والمحَاق بركَل الحضَارة ،وغيَال التعَاون
والتنسََيق بََين الََو ازرات العربيََة والجامعََات فََي إج َراء البحََوث المسََاىمة فََي حََل المشََكالت
الوطنية ،وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء ىيئة وطنية تيدف إلى التنسيق بين الجيات
المعنية وكراسي البحث العممية ليتم تقميص الصعوبات.

 .5دراسة الودعاى (:)0433
بعنوان :يبرنامج كراسي البحث بجامعة الممك سعودي وىدفت إلى تقيَيم كراسَي البحَث
فََي برنََامج كراسََي البحََث فََي جامعََة الممََك سََعود مََن خََالل عََرض أىََداف عمميََة التقيََيم
وعوامََل بنََاء نظََام التقيََيم والمََدة الزمنيَََة لتقيََيم كرسََي البحََث ،ومجََاالت كراسََي البحَََث،
والمعََايير العامََة لتقََويم أداء كراسََي البحََث ،وكََان مََن أبََرز نتائجيَا :أن أىََداف التقيََيم فََي
برنََامج كراسََي البحََث فََي جامعََة الممََك سََعود ىََي :ربََط سياسََات وتوجيََات ورؤى الجامعََة
بانجازات كراسَي البحَث ،وخمَق روح تنافسَية بَين الكراسَي ،واظيَار نقَاط القَوة والضَعف لكَل
كرسََي ،وأىََم مجََاالت كراسََي البحََث ىََي المجََاالت :اليندسََية والطبيََة والعمميََة واإلنسََانية
واالقتصَََادية ،ومَََن أىَََم المعَََايير لتقَََويم أداء كراسَََي البحَََث فَََي الجامعَََة :معَََايير خاصَََة
باإلنتاج العممَي -معَايير خاصَة بَأثر البرنَامج فَي الصَناعة واالقتصَاد -معَايير خاصَة بَأثر
البرنامج في الصحة العامة وخدمة المجتمع -معايير خاصة بأسَتاذ الكرسَي -معَايير خاصَة
بأساليل وحجم التمويل -معايير خاصَة بالجانَل اإلعالمَي لمكرسَي -معَايير خاصَة بالتعَاون
بين الكراسي واالستثمار األمثل لمموارد واإلمكانات.
وقَد أوصَت الدراسَة بوضََع خطَة اسَتراتيجية ،وخطَط سََنوية لكَل كرسَي مبنيَة عمََى
أسس عممية ،ووضع ىيكمة واضحة ومحددة شاممة ومتكاممة لكرسي البحث.
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 .6دراسة الهودل (:)8100
بعنوان:ي حوكمة أنشطة البحوث العممية دراسة نقدية لممارسات برامج الكراسي
البحثية في
الجامعات السعودية كنموذجي إلى تقديم دراسة وصفية لتجربة الجامعات السعودية في إدارة
برامج الكراسي البحثية ،وتقديم تقييم نقدي لتمك التجربة في ضوء األطر الجديدة لضوابط
ومتطمبات الشراكة المجتمعية الناجح ة لمؤسسات البحث العممي مع المجتمع المدني،
واستخدمت الدراسة منيج التحميل الوثائقي لمتعرف عمى أبعاد التجربة من خالل االطالع عمى
الري العام من صحف
األنظمة والموائح ومسح وجيات النظر والوثائق المنشورة في وسائل أ
ومواقع إلكترونية وتقارير حكومية لالطالع عمى
أبعاد ىذه التجربة من أطراف أخرى.
ومن أىم نتائجيا :أن معظم برامج الكراسي البحثية أكدت عمى مبدأ الشراكة مع
المجتمع المدني ورغبة في تحقيق تكامل فعمي مع األفراد ومؤسسات المجتمع المدني كمنطمق
ليذه المشاريع إال أن ىناك مجموعة من المعوقات تعكس عدم اكتمال ىذه الشراكة إلى
المستويات التي يتحقق من خالليا الغرض الرئيس منيا ،وترجع تمك المعوقات إلى جوانل
تتعمق بالمدخل المنيجي لبناء التجربة السعودية وضعف الضوابط التطبيقية الحاكمة ليذه
التجارل ،وأوصت الدراسة بضرورة توفير إجراءات حوكمة مالئمة ألنشطة الكراسي البحثية
في مراحل اإلنشاء والتنفيذ ،وتفعيل النتائج لتحقيق أىداف
الشراكة المجتمعية واستدامتيا ،وأىمية توفير آليات وضوابط لمحفاظ عمى ثقة المجتمع.
 .7دراسة وزارة التعميم العالي بالمممكة العربية السعودية (:)5555
بعن َوان :يالكراسََي والب َرامج العمميََة السََعودية الخارجيََةي ،واسََتيدفت حصََر الكراسََي
والبرامج والمراكز؛ وكتابة وصف موضوعي يقَيم أنشَطتيا وفعاليتيَا العمميَة واألكاديميَة ،حيَث
مختصر عن الجامعات الحاضَنة لمكراسَي العمميَة والمراكَز والبَرامج الممولَة مَن
ًا
أعطت وصفًا
قبل المممكة أو شخصيات اعتبارية فَي دراسَتيا وقَد اعتمَدت الدراسَة عمَى خطَة ذات شَقين:
مكتبي وميداني ،وكان من أبَرز نتائجيَا :أن الكراسَي أو البَرامج أو المراكَز ليسَت عمَى وتيَرة
واحََدة أو متشََابية مََن حيََث البنيََة التحتيََة أو النشََاط العممََي ،ويََأتي كرسََي الممََك فيصََل
لمفكر والثقافة اإلسالمية في جامعة كاليفورنيا ىو األقدم ( ،)5275ومركز كمال أدىَم لمبحَوث
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والتدريل الصحفي في الجامعَة األمريكيَة بالقَاىرة ىَو األحَدث ( ،)5225أمَا مَن حيَث حجَم
الوقفية فان وقفية مركز الممك فيد لمدراسات اإلسالمية والشرق أوسطية فَي جامعَة أركنسَاس
الر) ،ووقفيََة كرسََي الممََك فيََد لمتقنيََة الحيويََة فََي جامعََة
حجم َا( 51مميََون دو ًا
يعََد األكبََر
ً
الر).
الخميج ىي األقل (522ألف دو ًا
تعليق على الدراسات السابقة:

اتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في أنيا تناولت بعض الجوانل الميمة
المتعمقة بالكراسي العممية ،والتي كان ليا دور كبير في بناء اإلطار النظري وأدبيات الدراسة
الحالية؛ فقد أفادت الباحثين في التعرف عمى بعض المفاىيم واألىداف التي أُْن ِشت الكراسي
العممية من أجميا ،كما أنيا اتفقت مع دراسة :الشمري والبقعاوي ووزارة التعميم العالي في
استخداميا المنيج الوصفي.
واختمفت عن الدراسات السابقة في الجانل الذي تناولتو وىو :دور الكراسي العممية
في تنمية البحث العممي بالجامعات السعودية أما الدراسات السابقة فتناولت الجوانل التالية:
حاولت دراسة القحطاني تحديد طبيعة الكراسي البحثية الموجودة في الجامعات
وسُبل االستفادة من ىذه
الناشئة ،وعرض وتحميل التجارل العالمية المرتبطة بالكراسي البحثية ُ
التجارل العالمية والمحمية في تمويل الكراسي البحثية لمجامعات الناشئة ،بينما حاولت دراسة
الشمري ،والحبيل استكشاف دور كراسي البحث في دعم الحراك العممي في الجامعات
السعودية من خالل دراسة مساىمتيا في تطوير وعقد المقاءات العممية ،أما دراسة البقعاوي
ف استيدفت بيان واقع الكراسي العممية في الجامعات السعودية والماليزية ومساىماتيا
التربوية ،وحاولت دراسة العياشي المقارنة بين تجربة الكراسي البحثية العربية والغربية ،أما
دراسة الودعان فقد ىدفت إلى تقييم كراسي البحث في برنامج كراسي البحث في جامعة الممك
سعود ،وقدمت دراسة النودل دراسة وصفية لتجربة الجامعات السعودية في إدارة برامج
الكراسي البحثية ،وتقديم تقييم نقدي لتمك التجربة في ضوء األطر الجديدة لضوابط ومتطمبات
الشراكة المجتمعية الناجحة ،واستيدفت دراسة وزارة التعميم العالي حصر الكراسي والبرامج
والمراكز وكتابة وصف موضوعي يقيم أنشطتيا وفعاليتيا العممية واألكاديمية.
كما أنيا اختمفت في المنيج المستخدم مع دراسة :القحطاني والتي استخدمت منيج
المسح الوثائقي ،ودراسة العياشي والودعان والمتان استخدمتا المنيج المقارن ،ودراسة النودل
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أيضا تختمف عن الدراسات السابقة في تطبيق
والتي استخدمت منيج التحميل الوثائقي ،و ً
أداتيا عمى جامعة من الجامعات العريقة أال وىي جامعة أم القرى والتي تشتمل عمى عدد ال
بأس بو من الكراسي العممية ،ومن المنطمق السابق يتضح أىمية الدراسة الحالية وأنيا
تختمف عن الدراسات السابقة في موضوعيا وىو الكراسي العممية وبيان دورىا في تنمية
البحث العممي داخل الجامعات السعودية.

اإلطار الهظري للدراسة:
أولًا :مفًوم الكراسي العلنية:
تقوم فكرة الكراسي البحثية العممية عمى أساس المشاركة بين الجامعات وشخصية أو
جية ما خارجيا لدعم وتطوير المجال البحثي والعممي المتخصص؛ حيث تقدم ىذه الشخصية
الكرسي
أو الجية التمويل لذلك ،في حين تتولى الجامعة تييئة البيئة البحثية الالزمة لنجاح ا
في تحقيق أىدافيا ،إلى

الكرسي العممية لمياميا ووظائفيا التي أُْن ِشئت من أجميا.
جانل اإلشراف عمى تنفيذ ا

وىناك العديد من التعريفات المتنوعة التي تناولت مفيَوم الكراسَي العمميَة مَن أىميَا

ما يمي:
أن الكراسي العممية ىي :مجموعَة مَن األنشَطة العمميَة فَي شَتى المجَاالت تَتم مَن
خالل فريق بحثي متخصص في مجال محدد أو مجموعة من المجاالت المتكاممَة لَدعم البحَث
العممي ،وبناء مجتمع معرفي يتميز بالتخصص والتطوير ،وتحويل المنجزات البحثية التَي يقَوم
بيََا البََاحثون فََي صََروح الجامعََات إلََى مخرجََات عمميََة ممموسََة يصََل أثرىََا إلََى الواقََع
الحياتي في المجمع (العياشي.)5555،552 ،
بينما يرى الخطيل ،وآخرون ( )55،5552أن الكراسَي العمميَة عبَارة عَن :نمَط مَن
المنح العممية التَي تقَدميا أو تتَيح فرصَيا مؤسسَات خارجيَة أو مؤسسَات داخميَة أو األفَراد
ألغراض عممية تقدم لألفراد المتميزين وفق شروط وضوابط متفَق عمييَا بَين الجيَات المانحَة
وبين المستفيدين وبين جيات اإلشراف والمتابعة.
وذىل برعي ( )515،5555إلى أن الكرسي العممي ىو :برنامج بحثي يقوم بَو عَالم
عالميا في مجال عممي معين باجراء أبحاث متخصصة تيدف إلى تقديم حمَول
أو باحث متميز
ً
مبتكرة لقضايا التنمية الوطنية.
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يتضََح مََن التعريفََات السََابقة أن الكراسََي العمميََة عبََارة عََن :ب َرامج بحثيََة عمميََة
تقوم بعََدة وظَائف مَن أىميَا :العمَل عمَى زيَادة التقَارل الفكَري بَين الثقافَات المختمفَة ممَا

س ِيم في ظيور مدارس فكرية محمية وعالمية ،ىذا باإلضافة إلى مَا تقدمَو ىَذه الكراسَي فَي
ُي ْ
مجال تطوير العموم ونقل المعارف بصورة سريعة تواكل التقدم العممي ،واالنفجار المعرفي.
برمج جامعية تشَمل
الكرسي العممية ىي ا
كما يؤكد البقعاوي ( )575،5555عمى أن ا
دائم َا أو مؤقتًَا وفََق شََروط سياسََة
الصََور البحثيََة واألكاديميََة؛ وتُ َم َول مََن خََارج الجامعََة ً
التعميم العالي في الدولة ،وتسَعى لتحقيَق أىَداف معرفيَة تشَمل قضَايا التنميَة بشَتى صَورىا
المختمفة في المجتمع (تربوية – بشرية – صحية – اجتماعية – تنموية شاممة).
يتضََح مََن العََرض السََابق لمفي َوم الكراسََي العمميََة أنيََا اتفقََت عمََى أن الكراسََي
العممية مجموعة مَن األنشَطة والبَرامج البحثيَة واألكاديميَة فَي شَتى المجَاالت ،وتيَدف إلَى
تقديم حمول مبتكرة لقضايا التنميَة الوطنيَة وبنَاء مجتمَع معرفَي يتميَز بالتخصَص والتطَوير،
وىذه األنشطة تموليا
مؤسسََات داخميََة أو خارجيََة ،وتشََرف عمََى تنفيََذىا الجامعََات ،وليََا شََروط وض َوابط متفََق
عمييا.
الكرسي العممية ىَي عبَارة عَن بَرامج جامعيَة بحثيَة أو تعميميَة
وخالصة القول :أن ا
دائما لتحقيق أىداف محددة وفق سياسة وزارة التعميم.
تمويال
يتم تمويميا
ً
ً
مقطوعا أو ً

ثانيًا :جًود املنلكة العربية السعودية يف دلال كراسي البحح العلني:

ُي ْم ِكن القو ُل بداي ًة :أن الكراسي العممية البحثية بما تتضمنو من دعم لألبحاث العممية

نوعا من المشاركة المجتمعية بين الجامعات ووظائفيا من جانل ،والمجتمع والمحيط
تعكس ً
ُ
الخارجي من جانل آخر كشركاء في جيود تحسين التعميم وتنمية وتطوير البحث العممي.

ويبرر عرض جيود المممكة العربية السعودية في مجال كراسي البحث وجود مجموعة
من الممارسات التاريخية المشابية في الحضارات السابقة ،فقد كانت ىناك أوقاف في
العصور اإلسالمية تُ َخصص لدعم العممية التعميمية وتقدم الجوائز القيمة لمن يقدم إنجاز
عممي متميز ،وفي بدايات عصر النيضة األوربية كانت تُقَدم الجوائز المادية القيمة لمن
يحقق إنجاز عممي ،وتطور ذلك حتى أصبحت ىناك موارد مالية ثابتة لمجيات العممية

س َند
والبحثية إلى أ ْن وصمت ىذه الممارسات في أوربا إلى آليات في شكل مرتبة عممية تُ ْ
- 55 -

الكراسي العلمية ودورها في تنمية البحث العلمي بالجامعات السعودية .

لمكفاءات العممية المتميزة ممن ليم إسيامات بحثية عالية الجودة في مجال تخصصيم في
شكل برامج كراسي بحثية (النودل.)5255،555،
كما أنو في السابق كانت ىناك مجموعة من الكراسي العممية السعودية ولكن في
عدد من المؤسسات البحثية والجامعية غير السعودية مثل :كرسي الممك فيد لمدراسات
اإلسالمية في جامعة لندن ،وكرسي األمير سمطان لمدراسات اإلسالمية والعربية بجامعة بركمي
في كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية ،وكرسي األمير نايف لتعميم المغة العربية والدراسات
اإلسالمية بجامعة موسكو.
ولم تنتشر الكراسي العممية بمفيوميا الحديث في الجامعات السعودية إال خالل
السنوات القميمة الماضية ويرجع ذلك بشكل كبير إلى وثيقة اآلراء لخادم الحرمين الشريفين
حول تطوير التعميم العالي التي قُِدمت إلى مجمس التعاون لدول الخميج العربي؛ وىي وثيقة

السياسة الوطنية لمعموم والتقنية في المممكة العربية السعودية والتي اعتمدت بواسطة مجمس
الوزراء في(5555ه) والتعديالت عمى نظام مجمس التعميم العالي والجامعات ولوائحو
في(5555ه) التي خولت المادة ( )55لمجمس الجامعة الحق في قبول التبرعات واليبات
والمنح والوصايا واألوقاف الخاصة )وزارة التعميم العالي )55 ،5227،ومنذ ذلك التوجو

كثير من الجامعات السعودية عمى تبني برامج الكراسي البحثية كأساس لتبني مفيوم
تشجعت ًا
الشراكة مع المجتمع ،ومن ىذا المنطمق ظيرت وانتشرت الكراسي العممية ،وأصبح ليا أىداف
تسعى لتحقيقيا من أجل بناء وتطور المجتمع.
كما ذكر العثمان( )75-5552،51أن جامعة الممك سعود توسعت في برامج
الكراسي البحثية تعزي از لتوجيات المممكة العربية السعودية نحو التحول إلى مجتمع يقوم عمى
المعرفة وفقًا لرؤية خادم الحرمين الشريفين في تطوير التعميم العالي والبحث العممي ،وكنوع
من الشراكة مع المجتمع بوضع مخرجات الجامعة في خدمة المجتمع.

يتضح مما سبق أن بداية التجربة والجيود في مجال الكراسَي العمميَة كانَت خارجيَة؛
حيََث كانََت الكراسََي تؤسََس فََي الجامعََات الخارجيََة العربيََة والعالميََة مثََل :كرسََي خََادم
الحرمين الشريفين بجامعة الخميج ( ،)5227وكرسي األمير نَايف بجامعَة موسَكو (،)5225
وكرسََي الممََك فيََد بجامعََة لنََدن ( ،)5221وكرسََي الممََك فيََد بجامعََة ىارفََارد (،)5225
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وكرسي الممك عبدالعزيز بجامعة كاليفورنيا ( ،)5255باإلضافة إلى مَا قامَت بَو المممكَة مَن
دعم لمراكز البحوث العممية بعدة جامعات في أنحاء العالم.
سمح
ُي ْ

نظَر ألنَو لَم يكَن
ولم يكن يوجد في حينَو كراسَي بحَث عمميَة بالجامعَات السَعودية ًا

لمجامعََات بقبَول التبرعََات واليبََات الخارجيََة سَواء كانََت مََن جيََات عالميََة أو حتََى محميََة
(جامعََة اإلمََام محمََد بََن سََعود ،)5255،وكانََت بدايََة تجربََة كراسََي البحََث العمميََة فََي
المممكة العربية السعودية بجامعة الممك فيد لمبترول والمعادن ،تمتيا جامعة الممَك عبَدالعزيز،
فجامعة الممك سعود ،ثَم جامعَة اإلمَام محمَد بَن سَعود ،وتزايَدت بعَدىا أعَداد كراسَي البحَث
العمميََة فََي الجامعََات السََعودية العريقََة والناشََئة ،حتََى بمََد عََدد الكراسََي أكثََر مََن ()552
كرسي (العَذل5255،م).
وتعد جامعة أم القرى من الجامعات الرائدة في مجال دعم األبحاث العممية ،فبجيود
منسوبييا من أعضاء ىيئة التدريس وطالل الدراسات العميا -ماجستير ودكتوراه -وادارة
طموحة لتحقيق الريادة والتميز فقد نجحت في استقطال الرعاية والدعم من أصحال رؤوس
األموال لإلنفاق عمى الكراسي العممية والمشاريع البحثية ،كما عممت عمى نشر ثقافة الوقف
العممي بيدف إحياء القيم األخالقية والدينية التي تحث عمى أىمية العمم وثوال نشر المعارف
إلعمار المجتمع ،والعمل عمى بنائو.
رذٚي ( )1تٛص٠غ اٌىشاس ٟاٌؼٍّ١خ ف ٟاٌزبِؼبد اٌسؼٛد٠خ (اٌؼزي.)َ2112 ،
ػذد اٌىشاس ٟاٌجضخ١خ
اسُ اٌزبِؼخ
124
ربِؼخ اٌٍّه سؼٛد
41
ربِؼخ اإلِبَ ِضّذ ثٓ سؼٛد
22
ربِؼخ اٌٍّه ػجذاٌؼض٠ض
2
ربِؼخ أَ اٌمشٜ
6
ربِؼخ صبئً
2
ربِؼخ تجٛن
21
ربِؼبد أخش( ٜتمش٠ج)ٟ
221
اإلرّبٌٟ

ُيالحََظ مََن بيانََات جََدول ( )5أن جامعََة أم القََرى تحتََل المرتبََة الرابعََة فََي عََدد
كراسََي البحََث العممََي فييََا بعََد جامعََات :الممََك سََعود ،واإلمََام محمََد بََن سََعود ،والممََك
عبَََدالعزيز؛ حيَََث بمَََد عَََددىا ( )5كراسَََي بحثيَََة مَََن إجمَََالي عَََدد الكراسَََي بالجامعَََات
السعودية ،وفي ىذا داللة عمى وجود اىتمام بالبحث العممي في ىذه الجامعَة ،واىتمَام بجانَل
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ََدا مكثفًَََا فَََي دراسَََتيا
التقَََدم و ُّ
التميَََز العممَََي ،وىَََي ظَََاىرة تسَََترعي اال نتبَََاه وتتطمَََل جيَ ً
ومتابعتيا.
رذٚي ( )2تٛص٠غ وشاس ٟاٌجضج اٌفبػٍخ صست اٌتخظض ثزبِؼخ أَ اٌمشٜ
ػذد
اٌّزبالد
اٌىشاسٟ
2
وشاس ٟاٌجضج فِ ٟزبي اٌذساسبد اإلسالِ١خ ٚاٌمشآٔ١خ:
 .1وشس ٟاٌٍّه ػجذهللا ثٓ ػجذاٌؼض٠ض ٌٍمشآْ اٌىش.ُ٠
 .2وشسِ ٟؼبٌ ٟدِ .ضّذ ػجذٖ ّ٠بٔ ٟإلطالس راد اٌج.ٓ١
وشاس ٟاٌجضج ف ٟاٌّزبالد اٌطج١خ:
 .1وشس٠ ٟضِٚ ٝ١شؼً أثٕبء اٌش١خ سشٚس اٌضا٠ذ ٞألثضبث أِشاع
اٌّفبطً ٚاٌشِٚبت١ضَ.
 .2وشس ٟاٌش١خ رّ ً١خٛل١ش ألِشاع اٌمٚ ٌْٛٛسشطبْ اٌّستم.ُ١
وشاس ٟاٌجضج ف ٟاٌّزبالد اٌؼٍّ١خ:
 .1وشسِ ٟضّذ ػٛع ثٓ الدْ ٌإلثذاع ٚس٠بدح األػّبي.
وشاس ٟاٌجضج ف ٟاٌّزبالد اإلٔسبٔ١خ:
 .1وشس ٟاٌجش ٌٍخذِبد اإلٔسبٔ١خ.
وشاس ٟاٌجضج ف ٟاٌّزبالد إٌٙذس١خ اٌزغشاف١خ:
 .1وشس ٟاألِ١ش خبٌذ اٌف١ظً ٌتط٠ٛش إٌّبطك اٌؼشٛائ١خ ثّٕطمخ ِىخ.
وشاس ٟاٌجضج ف ٟاٌّزبالد اٌتبس٠خ١خ.
 .1وشس ٟاٌٍّه سٍّبْ ٌذساسبد تبس٠خ ِىخ.
اإلرّبٌٟ

إٌسجخ
اٌّئ٠ٛخ
%31

2

%31

1

%11

1

%11

1

%11

1

%11

111
2
%
(عمادة البحث العممي ،جامعة أم القرى )ttps://old.uqu.edu.sa/dsr/ar/180529

يتضح من الجَدول السَابق :أن كراسَي البحَث فَي مجَال الدراسَات اإلسَالمية والقرآنيَة
أيضَا كراسَي البحَث فَي المجَاالت الطبيَة بعَدد ()5
أخذت المرتبَة األولَى بعَدد ( )5كرسَي ،و ً
كرسََي ،ثََم تمتيََا كراسََي البحََث فََي المجََاالت :العمميََة ،واإلنسََانية ،واليندسََية الجغرافيََة،
والتاريخية بعدد ( )5كرسي لكل مجال من المجاالت السابقة.

ثالجًا :أيداف الكراسي العلنية:
قامت فكرة الكراسي العممية وىي أسمول من أساليل تنمية البحث العممي والشراكة
الناجحة
بين المجتمع والجامعة؛ حيث يوجد في الجامعات السعودية عدد كبير من الكراسي العممية،
ولعل السبل المباشر في وجود تمك األعداد الكبيرة الدعم السخي من والة األمر ومن أىل
الخير واليسار في المممكة العربية السعودية والذي أدى بدوره إلى زيادة عدد الكراسي العممية،
وسرعة انتشارىا.
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ولمكراسََي العمميََة مجموعََة مََن األىََداف التََي تسََعى لتحقيقيََا ،وىنََاك العديََد مََن
الباحثين الذين تناولوا تمك األىداف ،وأسيبوا في تناوليا وتوضيحيا ،وتتطَرق الدراسَة الحاليَة
إجماال عمى النحو التالي:
إلى أىميا
ً

يرى المغذوي ( )51،5552أن من أىم أىداف الكراسي العممية ما يمي:

 نشَََر الثقافَََة اإلسَََالمية فَََي العَََالم وشَََرح محاسَََن الَََدين اإلسَََالمي الحنيَََف وايصَََاليالمناس.

 -الدفاع عن عقيدة اإلسالم وكشف الزيف واألباطيل والرد عمييا.

 -تحقيق التواصل الحضاري والثقافي والفكري بين األمم والشعول العالمية.

 اسََتقطال الكفََاءات العمميََة المتخصصََة لََدعم وتنشََيط الب َرامج األكاديميََة والبحثيََة فََيالجامعات.

 االسَََتفادة مَََن الخبَََرات العمميَََة وتسَََخيرىا لتطَََوير الرصَََيد المعرفَََي والبحثَََي لمجامعَََةوالمجتمع.

 إجَراء البحََوث العمميََة المتخصصََة ،وتطََوير بَرامج الدراسََات العميََا فََي المجََاالت العمميََةوالبحثية.

 دعََم التخصصََات العمميََة المختمفََة بمََا تحتاجََو مََن كفََاءات وأجيََزة عمميََة ومختبََراتحديثة.

 تحقيَََق الزيَََارات العمميَََة بَََين أسَََاتذة الجامعَََات ،واجَََراء أنَََواع مَََن الدراسَََات العمميَََةالمتخصصة في مجاالت معينَة عمَى مسَتوى البكَالوريوس أو الدراسَات العميَا كالماجسَتير

والدكتوراه.
 المسََاىمة فََي التََدريل والرفََع مََن كفََاءة الك َوادر المسََتيدفة ،وتحقيََق التعََاون المشََتركفيما بين الجامعات والمجتمعات لموصول إلى نتائج مفيدة وميمة.

ويمكََن القََول أن ىََذه األىََداف ىََي خاصََة بالكراسََي العمميََة فََي المممكََة العربيََة
السعودية.
ويرى البقعاوي ( )555 ،5555أن أىداف الكراسي العممية ىي:
 تحقيق قفزة نوعية نحو التميز واإلبداع عمى المستويين اإلقميمي والعالمي.- 72 -
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 تفعيل دور الجامعة لممساىمة في الوصول بالمجتمع إلَى مجتمَع المعرفَة والفكَر والتطَويرالعممي.

 اسََتثمار الكَََوادر اإلبداعيَََة المحميَََة واالسَََتفادة مَََن الخبَََرات العالميَََة لتحقيَََق الشَََراكاتالعممية الناجحة عبر استقطال أستاذة عالميين في البحث العممي.

 تنويع مصَادر الَدخل الَوطني ممَا ُيفضَي إلَى تحقيَق صَيانة المكتسَبات الوطنيَة والتنميَةالبشرية
والفكريََة لألجيََال المسََتقبمية المنبثقََة مََن البيئََة المعرفيََة البحثيََة وزيََادة أعََداد البََاحثين
المتميزين
في الجامعة.
 ابتكََار حمََول جديََدة لمقضََايا المعاصََرة ودعََم األبحََاث ذات األولويََة المنتجََة والفاعمََة فََيخدمة

المجتمع.
وتذكر العياشي ( )555،5555أن أىداف الكراسي العممية تتمثل في:
 تنميََة الش َراكة المجتمعيََة مََع الجامعََة ،ودعََم سََبل التعََاون بََين الكفََاءات فََي الجامعََةومختمف مؤسسات المجتمع.

 إذكَََاء روح البحَََث المؤسسَََي أسَََوة بالجامعَََات العالميَََة الموثوقَََة ،واإلسَََيام فَََي إثَََراءالمعرفة بكافة فروعيا.

ومن المنطمقات السابقة ُي ْمكن لمباحثين إجمال أىم أىداف الكراسي العممية فيما يمي:
 إبراز دور الجامعة في دعم البحث العممي من خالل تنمية قدرات الباحثين وطالل
الدراسات العميا
في مجال إعداد البحوث العممية والميارات المتعمقة بيا.
 عقد المقاءات العممية واالشتراك في المؤتمرات والندوات العممية ذات العالقة باىتمامات
وموضوعات
الكراسي العممية والعمل عمى استضافة العمماء والخبراء.

رابعًا :مقومات جناح الكراسي العلنية يف القيام بأدواريا يف تهنية البحح العلني:
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ىناك مقومات كثيرة لنجَاح الكراسَي العمميَة فَي القيَام بأدوارىَا فَي تنميَة البحَث العممَي
أىميا:

 .5إعداد البنية التحتية من مرافق وتجييزات في وقت مبكر(  ،)Boutin,2012وىذه من
األمور
كرسي البحث ،وال يتوقف ىذا
الميمة التي تساعد عمى توفير الوقت وعدم تعطيل فعاليات ا
األمر عمى إيجاد المرافق وتوفير األجيزة والمختبرات ،وانما يتعداىا إلى تييئة ىذه المرافق
بم تحتاجو من بنية تحتية ،وتييئتيا لتكون بيئة مالئمة لمبحث العممي ،وتأمين تشغيميا
وصيانتيا.
 .5مرونة الجامعة في سياساتيا ولوائحيا وأنظمتيا اإلدارية والمالية التي تيسر فعاليات
كراسي
البحث العممية من استقطال وشراكات وعقود وكل ما يتعمق بترتيل وتنظيم فعاليات ىذه
الكراسي.
 .5توافق أىداف وموضوعات وفعاليات كراسي البحث مع خطة الجامعة االستراتيجية في

البحث العممي وادارة المعرفة.
ضاف إلى المقومات السابقة بعض المقومات األخرى مثل:
وي ْم ِكن ْ
أن ُي َ
ُ
 .5التوازن في أنشطة وفعاليات كراسي البحوث العممية ،لتغطي بشكل متوازن ومتكامل
المستويات األربعة( :العالمية ،واإلقميمية ،والمحمية ،ومستوى الجامعة).

أن تتوافق رؤية ورسالة وأىداف وأنشطة الكرسي مع أولويات الوطن ()Semra, 2012
ْ .2

ليكون لكراسي البحث العممي دور فاعل في تحقيق تطمعات الوطن وتقدمو وحل مشكالتو

وأزماتو.

 .3استقطال عمماء متخصصين ومتميزين وذوي شيرة عالمية إلثراء أنشطة كراسي البحث
العممية ( .)Orfli&Kassab, 2012

 .4أن يكون االىتمام بطالل الدراسات العميا أحد أبرز اىتمامات كراسي البحوث العممية،
وخاصة طالل مرحمة الدكتوراه ،وتوجيو بحوثيم لتخدم أىدافيا ،والعمل عمى تدريبيم عمى

البحث العممي (  )Semra, 2012وتطوير برامجيم الدراسية باضافة مقررات دراسية مرتبطة
بتخصصات الكراسي العممية.
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 .1تحقيق االنتشار والسمعة العممية والجذل عمى كافة المستويات العالمية واإلقميمية
والمحمية ( ،)Pianura, 2012ويتحقق ذلك باالستفادة من كل وسائل اإلعالم ،وأوعية
إيجابيا عمى التمويل وتوسيع دائرة الشراكات،
النشر التقميدية واإللكترونية ،وىذا سيؤثر
ً
واستقطال الخبرات المميزة والمشيورة.

دلتنع وأفراد عيهة الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من عمداء ووكالء بعض الكميات والمعاىد والعمادات بجامعة
أم القرى
ووكيال تم
عميدا
والتي تتوفر لدييا كراسي عممية ،وتكونت أفراد الدراسة بداي ًة من ()52
ً
ً
توزيع
االستبانة عمييم ،وقد تم استرداد ( )55استبانة تم تحمييا ،حيث أصبحت ىي أفراد العينة.

خصائص أفراد عيهة الدراسة:
 التدصص األكادمي (الكليات):
جدول ( )5خصائص أفراد عينة الدراسة وفق التخصص األ كاديمي(الكميات)
النسبة %
التكرار
تخصص الكميات
15.5
57
الكميات اإلنسانية
51.5
55
الكميات الطبيعية
ُي ْظ ِير جدول ( )5خصائص أفراد عينة الدراسة وفق التخصص األكاديمي (الكميات) حيث
يتبين أن نسبة( )% 15.5من أفراد الدراسة من الكميات اإلنسانية ،ونسبة ()%51.5
من الكميات الطبيعية.

 املشاركة يف أنشطة الكراسي العلنية:
جدول ( )5خصائص أفراد عينة الدراسة وفق المشاركة في أنشطة الكراسي العممية
النسبة %
التكرار
المشاركة في أنشطة الكراسي العممية
51.1
55
شارك
55.1
52
لم يشارك
ُي ْظ ِير جدول ( )5خصائص أفراد عينة الدراسة وفق المشاركة في أنشطة الكراسي العممية

حيث يتبين أن نسبة ( )%51.1من أفراد العينة سبقت ليم مشاركة في أنشطة الكراسي
العممية ،ونسبة ( )%55.1لم تسبق ليم أية مشاركة فييا.
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 االرتبا بالكراسي العلنية:
جدول ( )1خصائص أفراد عينة الدراسة وفق اال رتباط بالكراسي العممية
النسبة %
التكرار
ارتباط أفراد العينة بالكراسي العممية
15.5
57
مرتبط
51.5
55
غير مرتبط

ُي ْظ ِير جدول ( )1خصائص أفراد عينة الدراسة وفق ارتباطيم بالكرسي العممية ،حيث
يتبين أن نسبة ( ) % 15.5منيم مرتبط بالكراسي العممية ،ونسبة ( ) % 51.5منيم ليس
ليم ارتباط بالكراسي العممية.

أداة الدراسة:
اسَتخدم الباحثََان االسََتبانة أداة رئيسََة لجمََع البيانََات الخاصََة بيََذه الدراسََة ،وذلََك
لمتعرف
عمى دور الكراسَي العمميَة فَي تنميَة البحَث العممَي بالجامعَات السَعودية ،وتشَتمل
األداة عمََى جَزأين :الجََزء األول ويشََتمل عمََى متغيَرات الدراسََة ،والجََزء الثََاني ويشََتمل عمََى
محََور الدراسََة المتعمََق بالكراسََي العمميََة ودورىََا فََي تنميََة البحََث ،وتََم التأكََد مََن صََدق
وبنَاء عمَى مالحظَاتيم تَم التوصَل إلَى
محتوى األداة بعرضيا عمَى مجموعَة مَن المحكمَين،
ً
الصيغة النيائية ،وتم استخدام معامل اال رتباط
(بيرسون) ،وقد كانت النتيجة كالتالي:

تراوحت معامالت االرتباط بين (  ،) 0,86 – .,55وتشير ىذه النتيجَة إلَى درجَة صَدق

عاليََة لجميََع عبََارات االسََتبانة مََا عََدا العبََارة رقََم ( )51حيََث كََان معامََل االرتبََاط ضََعيف
نسبيا.
ً

ولمتأكد من ثبات األداة ،تم استخدام معامل الثبَات (ألفاكرونبَاخ) ،وكانَت النتيجَة تَراوح

معامالت االرتباط بين ( ،) 0,86 – .,64وتشير ىَذه النتيجَة إلَى درجَة ثبَات عاليَة فَي جميَع
عبارات األداة.

أساليب املعاجلة اإلحصائية:
لتحقيََق أىََداف الدراسََة وتحميََل البيانََات التََي تََم جمعيََا ،فََان البََاحثين اسََتخدما
العديد من
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األساليل اإلحصائية المناسبة باستخدام الحَزم اإلحصَائية لمعمَوم االجتماعيَة ،والتَي يرمَز ليَا

اختصََار بََالرمز ( .)SPSSوفََي حسََال درجََات إجابََات أفََراد الدراسََة ،تََم اعتمََاد التوزيََع
ًا

التَََالي :مَََن  1إلَََى  1,80يمثَََل (ال أوافَََق ) ،مَََن  1,81إلَََى  2,60يمثَََل(أوافق بدرجَََة
منخفضة) ،من  2,61إلى  3,40يمثل (أوافق بدرجة متوسطة) ،من  3,41إلَى  4,20يمثَل
(أوافََق بدرجََة كبيََرة) ،مََن  4,21إلََى  5,00يمثََل (أوافََق بدرجََة كبيََرة جَ ًَدا) .وبعََد ذلََك تََم
حسال المقاييس اإلحصائية التاليَة :التكَ اررات والنسَل المئويَة والمتوسَط الحسَابي واال نحَراف

المعياري واختبار ( ت ) واختبار شيفيو ،ومعامالت االرتباط بيرسون وألفا كرونباخ.
عرض وحتليل نتائج الدراسة:

جدول ()5
التك اررات والنسل المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبيا تناز ًليا لمدى مساىمة الكراسي العممية
نموذجا) من وجية نظر أفراد عينة
في تنمية البحث العممي داخل الجامعات السعودية (أم القرى
ً
الدراسة
َ
1
2
3
4
5
6
7

اٌؼجبسح
أَّْ اٌىشاس ٟاٌؼٍّ١خ:
تٙتُ ثبٌضبربد اٌجضخ١خ ألػضبء
٘١ئخ اٌتذس٠س ٚطالة اٌذساسبد
اٌؼٍ١ب ثبٌزبِؼخ.
تٍج ٟاٌّٛضٛػبد اٌجضخ١خ اٌٍّضخ
ف ٟاٌّزتّغ.
تس ُٙف ٟتضف١ض ِٕسٛث ٟاٌزبِؼخ
ػٍ ٝاٌّشبسوخ ف ٟإػذاد اٌجضٛث
اٌؼٍّ١خ.
تتٛاطً ِغ ِٕسٛث ٟاٌزبِؼخ ػٕذ
اإلػالْ ػٓ اٌجضٛث اٌؼٍّ١خ
اٌّذػِٛخ.
تشبسن ف ٟتط٠ٛش اٌّٙبساد
اٌجضخ١خ ٌّٕسٛث ٟاٌزبِؼخ.
تت١ش فشص تؼبِٕ ْٚسٛثٟ
اٌزبِؼخ ِغ خجشاد ِٚشاوض ثضخ١خ
خبسد اٌٍّّىخ.
تٛفش اإلِىبٔبد اٌّبد٠خ اٌالصِخ
ٌٍجبصخ ٓ١داخً اٌٍّّىخ.

2

تٛفش اإلِىبٔبد اٌجشش٠خ اٌالصِخ
ٌٍجبصخ ٓ١داخً اٌٍّّىخ.

1

تىشَ اٌّتّ١ض ٓ٠اٌزٌُٙ ٓ٠
إسٙبِبد ر١ذح ف ٟاٌجضج اٌؼٍّ.ٟ

11

تتجٕ ٝاٌجبصخ ٓ١اٌّتّ١ض ِٓ ٓ٠دٚي
أخش ٜف ٟثشاِذ تخذَ ِزبالد
اٌىشاس.ٟ

ضؼ١فخ

غ١ش
ِٛرٛدح

2
26
11
32
11

12
52
14
45
11

5
16
6
11
11

1
1

32

32

32

3

2
26
11
32
11
36
2
26
1
21
2
26
2
26

12
32
12
32
12
32
11
32
1
21
11
36
11
32

11
32
2
26
2
26
11
36
11
32
2
26
11
36

1
3
1
2
7
3
7
4
11
2
7

ػبٌ١خ

ِتٛسطخ

- 71 -

اٌّتٛسظ
اٌضسبثٟ

االٔضشا
ف
اٌّؼ١بسٞ

اٌتش
ت١ت

3.11

1.65

7

3.13

1.73

5

2.14

1.21

14

2.27

1.25

12

3.17

1.71

11

3.11

1.71

1

2.77

1.12

24

2.23

1.15

21

2.21

1.16

22

2.77

1.12

23
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11
12
13
14
15
16
17
12
11
21
21
22
23
24
25
26
27
22
21

تس ُٙف ٟتضم١ك ِىبٔخ ػٍّ١خ
ِتّ١ضح ٌٍزبِؼخ ػٍ ٝاٌّستٜٛ
اٌّضٍٚ ٟاٌؼبٌّ.ٟ
تم ٞٛفشص اٌّشبسوخ فِ ٟزبي
األثضبث ث ٓ١اٌزبِؼخ ِٚختٍف
ِؤسسبد اٌّزتّغ.
تشزغ طالة اٌذساسبد اٌؼٍ١ب
ٌتٛر ٗ١ثضٛحٌ ُٙظبٌش
ِٛضٛػبد ثضخ١خ ِشتجطخ
ثّزبالد اٌىشاس ٟاٌؼٍّ١خ.
تستمطت وفبءاد ثضخ١خ ِضٍ١خ
ٚػبٌّ١خ ٌٍتؼبِ ْٚغ أٔشطتٙب.
تشبسن ف ٟتط٠ٛش ثشاِذ ِٕٚب٘ذ
اٌذساسبد اٌؼٍ١ب ثّب ٠ضمك أ٘ذاف
اٌّزتّغ.
تٛرٗ اٌجبصخٔ ٓ١ض ٛتضم١ك
االلتظبد اٌّؼشف.ٟ
تشثظ ِخشربد اٌجضج اٌؼٍّٟ
ثضبربد اٌّزتّغ.
تٕشش اٌجضٛث اٌؼٍّ١خ ثؼذ تضىّٙ١ب
ِٓ اٌّتخظظ.ٓ١
تٕسك ِغ أشٙش اٌّزالد اٌؼبٌّ١خ
ٌٕشش اٌجضٛث اٌّذػِٛخ ِٓ
اٌىشس.ٟ
تس ُٙف ٟدػُ اٌزبِؼخ ف ٟتضً٠ٛ
اٌّزتّغ إٌِ ٝزتّغ ِؼشف.ٟ
تس ُٙفٔ ٟمً اٌتمٕ١خ اٌضذ٠خخ
ٚطشق استخذاِٙب ف ٟاٌزبِؼخ.
تس ُٙف ٟتّٕ١خ ٚتط٠ٛش أسبٌ١ت
اٌجضج اٌؼٍّ.ٟ
تٛفش اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف ِٓ
ِختٍف ِظبدس اٌّؼشفخ ٌٍجبصخ.ٓ١
تطٍغ اٌجبصخ ٓ١ػٍ ٝوبفخ اٌّشبس٠غ
اٌجضخ١خ اٌت ٟتشػب٘ب.
تطٍغ اٌجبصخ ٓ١ػٍ ٝاٌضٛاثظ
إٌّظّخ ٌذػُ اٌجضٛث اٌٌّّٛخ
ِٓ لجً اٌىشس.ٟ
تس ًٙوبفخ اٌؼمجبد اٌت ٟتٛارٗ
اٌجبصخ ٓ١أحٕبء إرشاء اٌجضٛث
اٌؼٍّ١خ.
تم َٛثٕشش اٌجضٛث اٌؼٍّ١خ
ثبٌطشق اٌّختٍفخ.
تضٚد اٌجبصخ ِٓ ٓ١داخً اٌزبِؼخ
ثبٌّزبالد اٌجضخ١خ اٌّّىٓ ثضخٙب
ٚدساستٙب.
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42
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3

11
36
7

14
45
14

5
16
1

1
3
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23

45

21

3

15
42

6
11

2
7

تشزغ االثتىبس ٚاإلثذاع ٚاٌتط٠ٛش
2
فِ ٟختٍف اٌؼٍ.َٛ
26
اٌّتٛسظ اٌؼبَ ٌٍّضٛس
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3.35

1.11

1

3.23
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2

2.74

1.21
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3.16

1.72

4

2.55
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1.26
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1.26
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1.17
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يتضح من الجدول السابق والذي يحتوي عمى عبارات محور الدراسة :مساىمة
الكراسي العممية في تنمية البحث العممي داخل الجامعات أن قيم المتوسطات الحسابية
لمعبارات تراوحت بين ( )3,30و ( ،)2,55وىذه القيم تقع بين موافق بدرجة متوسطة ،وموافق
بدرجة منخفضة.
رتبا متقدمة ،وىي العبارات ( ،)52-55-55-55وعند النظر
وىناك عبارات أخذت ً
في ىذه العبارات نجدىا تتعمق بتحقيق التميز العممي عمى المستوى العالمي بالمقام األول
ويميو المستوى المحمي ،واالىتمام بالمستوى العالمي من األىداف البارزة في رؤية الجامعة
ورسالتيا وأىدافيا ،بل إن العبارة التي أخذت الترتيل األول وىي العبارة ( )55كانت مباشرة
وواضحة في إبراز ىدف العالمية ،وىي :يتساىم الكراسي العممية في تحقيق مكانة عممية
متميزة لمجامعة عمى المستوى العالميي .وكذلك العبارة ( )55وىي :تستقطل كفاءات بحثية

محمية وعالمية لمتعاون مع أنشطتيا ،أما العبارتان ( )52-55فميما ارتباط بتحقيق التميز في
خدمة المجتمع المحمي.
وىذه النتائج تعكس درجة من االىتمام لدى الجامعة فيما يتعمق بالريادة والتميز عمى
المستوى العالمي في المجال البحثي ،وكذلك اىتماميا بخدمة المجتمع المحمي والقيام بدورىا
اىتماما آخر لمجامعة ىو المساىمة في تكوين مجتمع المعرفة
التنموي فيو ،كما أنيا تعكس
ً
س ِيم في دعم الجامعة في تحويل المجتمع إلى مجتمع
والتي أشارت إليو نتيجة العبارة ( ،)52ي تُ ْ
معرفيي ،عن طريق إنشاء الكراسي البحثية العممية بقيمة متوسط حسابي قدره ( ،)3,16لكن

العبارة ( ،)55ي توجو الباحثين نحو تحقيق االقتصاد المعرفي ،بقيمة متوسط حسابي قدره ()2,74
يقمل من نتيجة العبارة ( ،)52وذلك ألن توظيف المعرفة لتحقيق العوائد يعتبر من أىم عناصر
إدارة المعرفة ،ومن ىنا يمكن القول أن إسيام الكراسي فيما يتعمق بتوظيف المعرفة وتحقيق
يرق إلى المستوى المنشود.
االقتصاد المعرفي لم َ
وما يخص اإلسيامات التي ىي في صالح الباحثين من أعضاء ىيئة التدريس فان
العبارات المرتبطة بيا ( ،)55 -55 -51 -55 -52 -5 -7 -1 -5حصمت عمى قيم
متوسطات حسابية ( ،)2,58–3,07وىي قيم أقل من قيم المتوسطات الحسابية لمعبارات
المتعمقة بالتميز عمى المستوى العالمي ،بل إن العبارة ( :)55ي تُطمع الباحثين عمى كافة
المشاريع البحثية التي ترعاىا.ي ،حصمت عمى قيمة متوسط حسابي ( ،)2,58وىي قيمة تقع
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في مدى درجة (موافق بدرجة منخفضة) ،كما أن العبارة ( :)55يتسيل الكراسي العممية كافة

العقبات التي تواجو الباحثين أثناء إجراء البحوث العمميةي ،حصمت عمى قيمة متوسط حسابي
( ،)2,56وىي قيمة تقع في مدى درجة (موافق بدرجة متوسطة) ،ولكنيا أقل قيم المتوسطات
في ىذا المدى ،وىذه النتائج تشير إلى أن إسيام الكراسي في تنمية البحث العممي لدى
الباحثين من أعضاء ىيئة التدريس أقل مما ىو متوقع ،وأقل مما يفرضو الحراك العممي القائم
في الجامعات.
أما ما يتعمق باسيام الكراسي العممية في تنمية البحث العممي لدى طالل الدراسات
العمياُ ،ي َالحظ أن قيم المتوسطات الحسابية لمعبارتين ( ،)55-52تقع في مدى درجة (موافق
بدرجة متوسطة) فالعبارة (:)52ي تتبنى الباحثين المتميزين من دول أخرى في برامج تخدم
مجاالت الكراسي العمميةي بنتيجة متوسطة ( ،)2,77والعبارة (:)55ي تشجع طالل الدراسات
العميا (الماجستير والدكتوراه) لتوجيو بحوثيم لصالح موضوعات بحثية مرتبطة بمجاالت
الكراسي العمميةي بقيمة متوسط حسابي ( )2,74ومع أن ىذه القيم لممتوسطات الحسابية تقع
في مدى فئة (موافق بدرجة متوسطة) لكنيا من أقل القيم في ىذا المدى وأقرل إلى مدى
درجة (موافق بدرجة منخفضة) ،وتشير ىذه النتائج إلى االىتمام الضعيف من قبل إدارة
أن تركز برامجيم عمى تنمية الجانل
الكراسي العممية بطالل الدراسات العميا الذين ُيفترض ْ
أن يكون ليؤالء الطالل جانل إفادة واستفادة من األنشطة البحثية ليذه
البحثي لدييم ،و ْ
الكراسي.
والعبارة ( )51حصمت عمى المرتبة األخيرة بقيمة متوسط حسابي ( ،)55,2وتقع ىذه

القيمة
في مدى درجة (موافق بدرجة منخفضة) ونص العبارة:ي تشارك في تطوير برامج ومناىج
الدراسات العميا بما يحقق أىداف المجتمعي ،وىذه النتيجة تشير إلى أن برامج الدراسات العميا
تعاني من مشكمة الجمود ،وفي منأى عن التأثر اإليجابي بالمستجدات التي طرأت في سياسة
الجامعة وأنشطتيا مثل كراسي البحث العممية.
والجانل اآلخر الذي ينبغي اإلشارة إليو في نتائج جدول ( )5ىو أن قيم المتوسطات
الحسابية في محور الدراسة  -مساىمة الكراسي العممية في تنمية البحوث العممية -لم
تتجاوز درجة (موافق بدرجة متوسطة) ،وىذا قد ُيعزى إلى ضعف فعالية أساليل تقييم أداء
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أيضا لحداثة
ىذه الكراسي ،وحداثة تجربة الجامعة مع ىذا العدد الكبير من الكراسي العممية ،و ً
تجربة الكراسي العممية في الجامعات السعودية ،حيث كان نظام التعميم العالي ال يسمح
لمجامعات بقبول اليبات والتبرعات.

جدول ()7
نتائج اختبارات فروق استجابات أفراد عينة الدراسة والتي تُ ْعزى لمتخصص األكاديمي

ِضٛس اٌذساسخ
اٌّسبّ٘خ ف ٟتّٕ١خ
اٌجضج اٌؼٍّٟ

اٌتخظض
إٔسبٔ١خ
طج١ؼ١خ

اٌؼذد
17
14

اٌّتٛسظ
اٌضسبثٟ
25.521
23.17

االٔضشاف
اٌّؼ١بسٞ
17.54
12.77

ِضٛس اٌذساسخ
اٌّسبّ٘خ ف ٟتّٕ١خ
اٌجضج اٌؼٍّٟ

االشتشان
اشتشن
ٌُ ٠شتشن

اٌؼذد
11
21

اٌّتٛسظ
اٌضسبثٟ
22.11
22.45

االٔضشاف
اٌّؼ١بسٞ
13.22
11.12

االستجبط
ٛ٠رذ
ال ٛ٠رذ

اٌؼذد
17
14

اٌّتٛسظ
اٌضسبثٟ
21.15
21.71

االٔضشاف
اٌّؼ١بسٞ
16.75
12.21

لّ١خ د
1.376

اٌذالٌخ
اإلصظبئ١خ
1.711

جدول ( ) 5
نتائج اختبارات فروق استجابات أفراد عينة الدراسة التي تُ ْعزى لالشتراك في أنشطة الكراسي
العممية
لّ١خ د
1.224

اٌذالٌخ
اإلصظبئ١خ
1.417

جدول ()2
الكرسي العممية
نتائج اختبارات فروق استجابات أفراد عينة الدراسة التي تُ ْعزى لوجود اال رتباط ب ا
ِضٛس اٌذساسخ
اٌّسبّ٘خ ف ٟتّٕ١خ
اٌجضج اٌؼٍّٟ

لّ١خ د
1.532

اٌذالٌخ
اإلصظبئ١خ
1.136

تشير نتائج الجداول ( )2 -5 -7إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
أن تُعزى لمتغيرات الدراسة :التخصص األكاديمي (الكميات :إنسانية
إجابات أفراد الدراسة يمكن ْ
 طبيعية) ،والمشاركة في أنشطة الكراسي العممية (شارك -لم يشارك) واال رتباط بالكراسيالعممية (مرتبط -غير مرتبط ) وىذه النتيجة -عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
إجابات أفراد الدراسة -قد تعزى إلى كون أفراد العينة كميم أعضاء في مجالس الكميات
جميعا عمى إطالع عمى أنشطة الكراسي العممية.
والعمادات ،وبالتالي سيكونون
ً

التوصيات:

بناء عمى النتائج التي تم التوصل إلييا ،ومن منطمق أن البحث العممي لو دور كبير
ً
مؤثر في عممية التقدم
ًا
عامال
في رقي الحياة ،وأنو أداة فعالة لمتقويم والتطوير ،وأصبح
ً
والنمو ،وأن المؤسسات والجامعات الحكومية واألىمية تتسابق في إنشاء الوحدات والمراكز

التي تعني بالبحث العممي ومن أىميا الكراسي العممية فان الدراسة توصي القائمين عمى
الك ارسي العممية بضرورة:
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 .5استقطال الخبرات البحثية العالمية المتميزة لممشاركة في ىذه الكراسي لمدد أطول ،ويكون
ذلك عن طريق جذل ىذه الخبرات لممشاركة في أنشطة الكراسي العممية ،وتوفير
المتطمبات الالزمة ليم.
 .5دعم وتعزيز التفاعل عن طريق المشاركات البحثية التي ترعاىا الكراسي العممية بين
الخبرات
العالمية المتميزة ومنسوبي الجامعة ،ويتم ذلك عن طريق إتاحة فرص التواصل بينيم ونقل
الخبرات.
 .5توفير البنية التحتية والبيئة المالئمة لمنسوبي الجامعة لتمكينيم من المشاركة الفاعمة في
األنشطة البحثية التي تديرىا الكراسي العممية ،ويتم ذلك عن طريق توفير :المرافق،
والتجييزات ،والخدمات المساندة ليم في الكميات ومواقع الكراسي العممية.
 .5تبني طالل الدراسات العميا من أنحاء العالم ،وربط أنشطتيم العممية بتخصصات الكراسي
العممية المختمفة.
 .1تشجيع طالل الدراسات العميا عمى المشاركة في أنشطة الكراسي العممية ،واالستفادة من
الخبرات
العالمية والمحمية في مجال البحث العممي.
أن تتبنى الكراسي العممية مقررات دراسية في برامج الدراسات العميا مرتبطة بتخصصات
ْ .5
ىذه الكراسي.
 .7االىتمام بتداول ونشر ما تنتجو فعاليات الكراسي العممية من بحوث ،ومعارف في مجتمع
الجامعة والمجتمع المحمي.
 .5زيادة االىتمام بعممية تقييم أنشطة ومخرجات الكراسي العممية ،والجمع بين التقييم
الداخمي والتقييم الخارجي المستقل.
 .2تذليل كافة العقبات والمعوقات التي تواجو الباحثين أثناء إجراء البحوث العممية ،ويتم ذلك
عن طريق توفير كافة المتطمبات الالزمة لتذليل كافة العقبات والمعوقات.

 .52المساىمة في نشر البحوث العممية التي ينتجيا أعضاء ىيئة التدريس بالطرق المختمفة.

معياريا أدنى لضمان استمرارية برامج الكراسي العممية،
 .55أن تضع مختمف الجامعات حدا
ً
ولضمان مشاركة أطراف مختمفة عمى نطاق أوسع.
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