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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.
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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.
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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 .


