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 المستخلص

التساؤل الرئيس التالي: كيف يمكن االستفادة من تجربتي كل من كندا تمثلت مشكلة الدراسة في 

وجنوب أفريقيا في تطوير الكراسي العلمية في المملكة العربية السعودية؟ ولإلجابة على هذا التساؤل فقد 

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع الكراسي العلمية في المملكة العربية السعودية، وخبرتي كل من كندا 

وجنوب أفريقيا في ضوء القوى والعوامل المؤثرة، ولتحقيق هذا الهدف استخدمت الباحثة المنهج المقارن 

بمدخل جورج بيريداي، وقد أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج أهمها: اتصاف برنامج الكراسي 

ود تقييم مالي كل سنتين العلمية في كندا بالمركزية من حيث اإلشراف والتمويل والتقييم، باإلضافة إلى وج

لتمويل برنامج الكراسي بشكل عام، وارتباط أهداف وتقييم البرنامج بخطط الدولة الفيدرالية والتنموية، 

، في حين تتميز جنوب أفريقيا بوجود مبادرة كراسي البحوث والتنمية المختصة 0202ورؤيتها المستقبلية 

لك وجود مكتب خاص بالكراسي يقدم التغذية الراجعة بتعليم الرياضيات، والحساب، ومحو األمية، وكذ

 إلى أساتذة الكراسي والجامعات المضيفة.

 -الشراكة المجتمعية  -الكراسي البحثية، الكراسي الجامعية، برامج البحث العلمي الكلمات المفتاحية:

 البحثية.الوقف في المؤسسات  -الشراكة البحثية مع القطاع الخاص -االستثمار في المعرفة 

Abstract: 

The problem tackled by this study is the following key question: how can 

we benefit from both experiments of Canada and South Africa in developing the 

scientific research chairs program in the KSA? To answer this question, the aim 

of this study is to know the reality of the research chairs program in the 

Kingdom of Saudi Arabia and both experiments of Canada and South Africa in 

terms of strengths and the effective factor. To achieve this aim, the researcher 

used the comparative method in the entry of George Bereday .The study has 

shown some results and the main ones are: The Canadian Chairs Program is 

central in terms of supervision, funding and evaluation, in addition to a biennial 

financial evaluation to fund the program of chairs in general. In addition, the 

objectives and evaluation of the program are linked to the federal and 

developmental state plans and its vision of the future 2030. South Africa is 

characterized by the initiative of the Chairs of Research and Development in the 

teaching of math, numeracy and literacy, and a chair office that provides 

feedback to the faculty chairs and host universities. Through the evaluation of 

the program, the research quality of the chair holder is assessed annually.  

The researcher recommended, through the proposed scenario, the 

establishment of a central agency for scientific chairs in the Ministry of 

Education, which will deal with all scientific chairs, The great efforts of the 

Kingdom of Saudi Arabia in supporting external scientific research chairs 

programs in the most prestigious international universities, the absence of a 
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formal unified regulation in general. It was noticed that some universities issued 

organizational regulations, while not having a mechanism for assessing the 

scientific research chairs in general.  

 

Keywords: Research Chairs, University Chairs, Scientific research 

programs- Community Partnership - Investment in knowledge - Research 

partnership with the private sector - Endowment in research institutions. 

 

 مقدمة:

ا لتطوير إمكاناتها ومواردها البحثية التي لم يقتصر دعمها على تبذل  الجامعات جهدًا كبيًرا ومستمرًّ

م، 0222الحكومة فقط، ولكن أيًضا من خالل استقطاب شركاء في دعم األبحاث العلمية )الغامدي، 

العالي إلى عمل (، من خالل الكراسي العلمية التي تُعَدُّ الصورة األفضل واألمثل لتحويل التعليم 040

مؤسسي يخدم اإلنسان بالدرجة األولى، ويسهم في بناء المجتمع، ويطور المعارف ويوفر الحلول 

 (.67، 9401لمشكالته )الثنيان، 

وقد انتشرت الكراسي العلمية في العديد من الجامعات في دول العالم منذ القرن الثامن عشر، وأصبح هناك 

قدمة، أو التي تطمح للتقدم العلمي أو االقتصادي في االهتمام بها ودعمها تنافس عالمي قوي بين الدول المت

(، ومن أشهر الكراسي العلمية في العالم "كرسي هنري لوكاس" بجامعة 056، 9400)المالكي، 

عالًما، أشهرهم إسحاق نيوتن  96كامبردج، الذي أسس في نهاية القرن السابع عشر، وقد شغله أكثر من 

 (.97، 9405لسابع عشر. )البقعاوي، أواخر القرن ا

م، من خالل وزارة 0227وفي جنوب أفريقيا تشرف الحكومة على الكراسي العلمية التي تأسست عام 

العلوم والتكنولوجيا ومؤسسة البحوث الوطنية، وتتميز بتنوع مصادر التمويل، حيث يأتي الدعم إما من 

 0.5و 9.5برعين، ويتراوح تمويل الكرسي الواحد بين الحكومة أو المؤسسات الصناعية والخاصة أو المت

 .(National Research Foundation,2016)مليون دوالر 

ولم تكن المملكة العربية السعودية بمعزل عن اتجاه الدول نحو االهتمام بالكراسي العلمية، فقد واكبت هذا 

سي علمية في أي منشأة سعودية في التطور العالمي في منتصف الثمانينيات، وبالرغم من عدم وجود كرا

ذلك الوقت، إال أن المملكة العربية السعودية استخدمتها إلطالق سياسة الحوار مع الحضارات والثقافات 

 األخرى.

كرسي علمي، كما يوجد في جامعة  929وتعد جامعة الملك سعود رائدة في عدد الكراسي، حيث يوجد بها 

كرسيًّا. )جامعة الملك سعود،  00كرسيًّا، وجامعة الملك عبد العزيز  05اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

 (.0295( )جامعة الملك عبد العزيز، 9406( )جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 9406

وقد تناولت العديد من الدارسات واألبحاث تجربة الكراسي العلمية معتمدة على الدراسات المسحية 

( التي تناولت 9407سة جانب من جوانب هذه الكراسي، مثل دراسة )المغلوث، والوصفية، أو على درا

إدارة الكراسي، إال أن هذه الدراسات لم تتناول أنظمة الكراسي العلمية في الدول التي لها تجارب ناجحة 

ريقيا في هذا المجال، وهذا ما دفع الباحثة للقيام بهذه الدراسة للوقوف على تجربة كل من كندا وجنوب أف

 في برنامج الكراسي العلمية لالستفادة منها في تطوير تجربة المملكة العربية السعودية.
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 مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

تعاني الكراسي العلمية في الجامعات السعودية من تبعثر جهودها وازدواجيتها وتشتتها، ما بين مجهودات 

(، 07، 9400دونما إيجاد رابط أو منسق بينها )العذل، فردية تقوم بها الجامعات كل جامعة على حدة، 

فعدم وجودها تحت إشراف وزارة التعليم؛ أدى ذلك إلى تكرار الدراسات واألبحاث والجهود المبذولة، مما 

 أدى إلى عدم تكامل وتناسق بين مجاالت الكراسي العلمية.

ي العلمية السعودية نظًرا للمبالغ المقدمة ( أن هناك هدًرا ماليًّا في الكراس541، 9405ووضح )البقعاوي، 

لبعض الكراسي العلمية في السعودية  كما أشاد بأن هناك جهودًا موفقةلها، مقابل قلة اإلسهامات المقدمة، 

في توضيح وبيان بعض الظواهر، كالغلو واإلرهاب والتطرف واالنحراف بأنواعه، كما أوصى البقعاوي 

وأمريكا،  لتجارب العلمية في كراسي البحث مثل: جنوب أفريقيا، وكندا،بإجراء دراسة مقارنة لدراسة ا

 (.559،  9405والدول األوربية. )البقعاوي، واليابان، وسنغافورة، 

ونظًرا لما تواجهه تجربة الكراسي العلمية في المملكة العربية السعودية من مشكالت ومعوقاات، كماا 

للتوصيات السابقة، خاصة مع استمرار التحاديات التاي فرضاتها  أشارت إليها الدراسات السابقة، واستجابة

 بعض المتغيرات المعاصرة، فإن مشكلة الدراسة تتحدد في السؤال الرئيس اآلتي:

 

كيففي يمكففن االسففتفادة مففن ت ربتففي كففن مففن كنففدا وجنففوب أفريقيففا فففي تيففوير الكراسففي العلميففة فففي 

 المملكة العربية السعودية؟ 

 اؤل الرئيس األسئلة الفرعية التالية:ويتفرع من هذا التس

 ما اإلطار المفاهيمي للكراسي العلمية؟  -9

 ما واقع الكراسي العلمية في كندا في ضوء القوى والعوامل المؤثرة فيها؟  -0

 المؤثرة فيها؟ والعوامل القوى ضوء في جنوب أفريقيا في العلمية الكراسي ماواقع -0

 ما واقع الكراسي العلمية في المملكة العربية السعودية في ضوء العوامل المؤثرة فيها؟  -4

ما أوجه الشبه واالختالف في الكراسي العلمية في كل من كندا وجنوب أفريقيا والمملكاة العربياة  -5

 السعودية؟ 

خبرتاي كال  ما التصور المقترح لتطوير الكراسي العلمية في المملكة العربية السعودية في ضوء -7

 من كنداوجنوبأفريقيا؟

أن التادابير التاي اتخاذتها كنادا وجناوب أفريقياا فاي نظاام الكراساي مان إشاراف وتمويال الفرض المبفديي: 

وتقياايم عااززت أدائهااا.ويتفرع ماان هااذا الفااري، الفااري اآلتااي:أن الوقااوف علااى هااذه التاادابير فااي دولتااي 

 العلمية في المملكة العربية السعودية. المقارنة يمكن أن يسهم في تطوير برنامج الكراسي 

 

 أهداف الدراسة:

 التعرف على اإلطار المفاهيمي للكراسي العلمية. -1

 الكشاااف عااان واقاااع الكراساااي العلمياااة فاااي كنااادا فاااي ضاااوء القاااوى والعوامااال الماااؤثرة -2

 فيها. 

 الكشف عنواقعالكراسيالعلميةفيجنوب أفريقيافيضوءالقوىوالعواماللمؤثرة فيها.  -3

واقااع الكراسااي العلميااة فااي المملكااة العربيااة السااعودية فااي ضااوء القااوى  الكشااف عاان  -4

 والعوامل المؤثرة فيها. 

التعرف على أوجه الشبه واالختالف في الكراسي العلمية في كل من كندا وجنوب أفريقياا  -5
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 والمملكة العربية السعودية.

ربياة الساعودية فاي التوصل إلى التصور المقترح لتطوير الكراسي العلمية في المملكاة الع -6

 أفريقيا. ضوء خبرتي كل من كنداوجنوب

 أهمية الدراسة:

 تسهم في إثراء المكتبة العربية.  -9

تسهم في فتح المجال أمام المختصين في الكراسي العلمية لوضع أساليب جديدة لتحسين وتنظيم  -0

 الكراسي العلمية في المملكة العربية السعودية. 

 مصيلحات الدراسة:

، وهااو الشاايء الااذي يعتمااد عليااه، ويلاازم بعضااه بعًضااا، وكااذا يااأتي بمعنااى العلاام الكراسففي:  جمااع كرساايه

 والعلماء.

 (.00، 9402نسبة إلى العلم. )المغذوي، العلمية: 

ناوع مان المانح العلمياة التاي تقادمها مؤسساات داخلياة وخارجياة أو األفاراد، ألغاراي الكراسي العلميفة: 

لدراسة أوضاع أو مشاكل معينة، ووضع الحلاول لهاا، بماا تملكاه تلاك  علمية للجامعات أو مراكز البحوث،

الجامعااات والمراكااز ماان بنااي تحتيااة وكااوادر بشااارية مدربااة قااادرة علااى التعاااطي مااع تلااك األوضااااع 

 (.05، 0290-9400والمشكالت. )البقعاوي، 

 

 منهج الدراسة:

ة المقارنة، ويعرف المنهج المقارن يعتمد منهج البحث على مدخل جورج بيريداي في الدراسات التربوي 

بأنه "مقابلة األحداث واآلراء بعضها ببعض، لكشف ما بينها من وجوه شبه أو عالقة". )عبود وآخرون، 

وقد استخدمت الباحثة المنهج المقارن بمدخل جورج بيريداي؛ وذلك التساقه مع طبيعة , (17، 9405

 .الدراسة الحاضرة وأهدافها

 

 حدود الدراسة:

 تقتصر الدراسة على نظام الكراسي العلمية.حدود الموضوعية:ال

 كندا وجنوب أفريقيا.دول المقارنة:

 الدراسات السابقة:

 المحور األول: دراسات مباشرة في الكراسي العلمية:

( بعنفففوا):   تصفففور مقتفففر  لتو يفففي 4113 -1341دراسفففة "الفففرويزة ععيفففعة سفففعد علفففي"   (1

هدفت الدراسة إلى: التعرف على التجارب العالمية الرائدة في البحثية(.الت ربة الكندية في الكراسي 

مجااال الكراسااي البحثيااة. وتحديااد الجوانااب التااي يمكاان اإلفااادة منهااا فااي تطااوير كراسااي األبحاااث 

بالجامعات السعودية في ضوء إيجابيات التجربة في إدارة الكراساي البحثية.واعتمادت الدراساة علاى 

 يلاااااااااااااااي، مساااااااااااااااتخدمة أداتاااااااااااااااين للدراساااااااااااااااة: بطاقاااااااااااااااة المااااااااااااااانهج الوصااااااااااااااافي التحل

 التحليااال لتحدياااد خصاااائ  التجربااااة الكندياااة، واساااتبانه استقصاااااء مقترحاااات المختصاااين حااااول 

 جواناااب تو ياااف التجرباااة الكندياااة فاااي كراساااي البحاااث بالجامعاااات الساااعودية، مطبقاااة علاااى عااادد 

دد ماان النتااائج ماان المختصااين أعضاااء هيئااة التاادريس والباااحثين، وقااد توصاالت الدراسااة إلااى عاا

أهمها:توصاالت الدراسااة إلااى الهاادف المقتاارح لبرنااامج كراسااي البحااث فااي توأمااة جهااود الجامعااات 
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 السعودية بالشراكة مع المؤسسات البحثية ومؤسسات المجتمع لتطوير حركة البحث العلمي. 

( بعنوا): اإلسفهامات التربويفة للكراسفي 4111-1341دراسة "البقعاوية صالح بفن سفليما)"   (4

العلميففة للدراسففات االجتماعيففة واإلنسففانية بال امعففات السففعودية والماليعيففة "دراسففة مقارنففة"(, 

 تهدف الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف منها: 

 توضيح اللوائح التنظيمية للكراسي العلمية بالجامعات السعودية. .9

 السعودية.إبراز واقع الكراسي العلمية للدراسات اإلنسانية واالجتماعية في الجامعات  .0

وقااد اعتمااد الباحااث فااي دراسااته علااى التكاماال بااين الماانهج الوصاافي والماانهج المقااارن، مسااتخدًما أداة 

 تحلياااااااال الوثااااااااائق والمقابلااااااااة، وتوصاااااااالت الدراسااااااااة إلااااااااى مجموعااااااااة ماااااااان النتااااااااائج أهمهااااااااا 

لكنهاا اآلتي: جودة بناء ورؤى ورسالة وأهداف الكراسي البحثية العلمية السعودية مركازة علاى التنظيار، و

 أخفقت في تحقيق الكثير منها ولم تبلغ المأمول منها. 

 

 المحور الثاني: دراسات غير مباشرة في الكراسي العلمية:

( بعنفففوا):  الشفففراكة بفففين 4111-1341-1341دراسفففة "الثنيفففا)ة سفففليا) ننيفففا) الثنيفففا)"   (1

ية: تصففور ال امعففات والقيففاخ الخففاط فففي تيففوير البحففث العلمففي فففي المملكففة العربيففة السففعود

 مقتر (.

هدفت الدراساة إلاى: التعارف علاى أهام النمااذج العالمياة فاي مجاال الشاراكة باين الجامعاات والقطااع 

الخاص في البحث العلمي، والتي يمكن اإلفادة منها في تطوير البحث العلمي في المملكة العربية السعودية. 

تخدام أسلوب دلفاي في الحصول على المعلومات وقام الباحث باتباع المنهج الوصفي التحليلي، كما قام باس

 الالزماااااااااااااااة مااااااااااااااان عيناااااااااااااااة الدراساااااااااااااااة فاااااااااااااااي القطااااااااااااااااع الخااااااااااااااااص والجامعاااااااااااااااات، 

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: عدم وضوح الرؤية لدى القطاع الخاص في المجتمع 

 حاااااااول الااااااادور الاااااااذي يمكااااااان أن تساااااااهم باااااااه البحاااااااوث العلمياااااااة بالجامعاااااااات الساااااااعودية فاااااااي 

 جاد الحلول العملية للمشكالت التي تعترضها.إي

 

( بعنوا):  حوكمة أنشية البحوث العلمية ةدراسة نقدية 4111دراسة "النودلةعلىعبدهللا"   (4

 لممارسات برامج الكراسي البحثية في ال امعات السعودية كنموذج(.

هاادفت الدراسااة إلااى: إيضاااح المفاااهيم العلميااة للكراسااي العلميااة. اسااتخدم الباحااث منهجااين لدراسااته: 

الماانهج التاااريخي والماانهج الوصاافي، معتماادًا علااى أداة جمااع البيانااات والمقااابالت الشخصااية مااع مسااؤولي 

توجااد إدارة الكراسااي فااي الااداخل والخااارج، وقااد توصاالت الدراسااة إلااى مجموعااة ماان النتااائج أهمهااا: ال 

 مختصة في وزارة التعليم العالي تُعنى باإلشراف على الكراسي العلمية. 

 التعقيب على الدراسات السابقة:

 أوجه االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة: .1

( في محور اهتمام المملكاة بالكراساي 0299اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة ) )النودل،  -أ

 ل والخارج.العلمية في الداخ

 أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسة السابقة:  .4

اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في تناولها لنظام الكراسي العلمياة، وبعاض  -أ

النماااذج المختااارة ماان دول المقارنااة؛ إذ ركاازت دراسااة البقعاااوي علااى إسااهامات الكراسااي التربويااة 

اسي هماا: االجتماعياة واإلنساانية، وركازت دراساة المغاذوي علاى وصاف العلمية في نوعين من الكر
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الكراسي العلمية السعودية في الداخل والخارج، بينما سوف تتناول هذه الدراسة أنظمة جميع الكراسي 

 العلمية. 

 اختلااف الماانهج المتبااع للدراسااة الحاليااة، وهااو الماانهج المقااارن بماادخل جااورج بيريااداي  -ب

( الذي استخدم المنهج المقاارن والمانهج الوصافي، أو 407في دراسة )البقعاوي،  عن المنهج المستخدم

 عن المناهج المستخدمة في الدراسات السابقة التي اعتمدت أغلبها على المنهج الوصفي. 

تمياازت الدراسااة الحاليااة عاان الدراسااات السااابقة بأنهااا تناولاات القااوى والعواماال الثقافيااة  -ج

المؤثرة في الكراسي العلمية في كل دول المقارنة: كندا، وجنوب أفريقيا، والمملكاة العربياة الساعودية، 

 وهذا الجانب لم تتم مناقشته في أي من الدراسات السابقة. 

 من الدراسات السابقة:  مدى استفادة الدراسة الحالية .4

 استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في إثراء اإلطار النظري لهذه الدراسة.  -أ

 

 اإلطار المفاهيمي للكراسي العلمية

 :مفهوم الكراسي العلمية

( أوال: مفهففوم الكراسففي ل ففة: ( وربمااا قااالوا )ِكْرسااى  اَسااة( الُكْرِسااىُّ بالضاام واحااد )الَكراِسااىه بالكسر.و)الُكرَّ

اس( و)الََكراريس( والََكراس. )الرازي،   (.9127،007واحدة )الُكرَّ

 (.662، 9112-9491وفي الكليات: الكرسيُّ هو ما يجلس عليه وال ينفصل عن مقعد القاعد. )الكفوي، 

أخدتاه وتعلمات أي العلمية: نسبة إلى العلم، وهو نقيض الجهل، وتعلمت الشايء: نانيًا: مفهوم العلمية ل ة:

 (.9127،704-9427علمت. )الرازي، 

ذكارت الئحاة برناامج الكراساي العلمياة بجامعاة الملاك خالاد أن نالثًا: مفهفوم الكراسفي العلميفة اصفيالًحا:

الكراسي العلمية هي "برنامج بحثي أو أكاديمي أو تشغيلي بالجامعة، يأتي تمويله من منحة مالية أو عينياة 

 .(0295،4-ـ9407الملك خالد،  أو مؤقتة". )جامعة

ذكر العقيلي وهمفريز أن الكراسي البحثية تركز على الفرق بين الكراسي العلمية والكراسي البحثية: 

حقل معرفي محدد، كما أن الكراسي العلمية تحدد المجال التي ستنشأ حوله، سواء كانت مجاالت علمية، 

إال أن الفرق الرئيس بين الكراسي العلمية والبحثية هو مدة أو طبية، أو هندسية، أو إنسانية، أو غير ذلك، 

تمويل الكراسي العلمية والكراسي البحثية، وللكراسي البحثية حالتان هما: أن تكون دائمة، أو أنها تؤسس 

لفترة طويلة األمد، وال ينفق عليها من الدخل اإلجمالي للجامعة، بل من االعتماد المالي المخص  له. 

 .(90-99، 9404وهمفريز، )العقيلي 

 نشأة الكراسي العلمية:

بدأت فكرة الكراسي العلمية في الحضارة اإلسالمية منذ عهود الكراسي العلمية في الفكر اإلسالمي:

وأول ما نشأت الكراسي العلمية الدينية في , تاريخية مبكرة في أول صورة لها على شكل األوقاف الخيرية

ية كانت في مكة المكرمة في المسجد الحرام، وفي المدينة المنورة بالمسجد البلدان والمجتمعات اإلسالم

النبوي الشريف، وكذلك في أكبر المساجد والجوامع في المدن الكبرى بالعالم اإلسالمي، على صورة 

 .(9402،926حلقات علميهة )المغذوي، 

جود كراسي دينية مختصة عرفت الديانة النصرانية في عصور مبكرة والكراسي العلمية عند ال رب:

 بالوعظ والتعليم الديني لبعض العلماء النصرانيين، منها كرسي األسقف الذي يُعَدُّ مركز 

(، ويتبع هذا الكرسي نظام الكنيسة في التعليم واإلرشاد والتوجيه الديني 722، 9122إقامته )معروف، 

ي ومبادئه فقط، فلم تتوسع وتتطور النصراني.وكان الغري من هذه الكراسي نقل علوم الدين النصران
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لتشمل أنوًعا مختلفة ومتنوعة من العلوم والمعارف كالتي ُعِرفَت في الفكر اإلسالمي، وتأثر بعد ذلك 

الغرب بالحضارة اإلسالمية التي اهتمت بأعمال العطاء والخير، واقتبس منها فكرة األوقاف 

 .(0292،99الخيرية)المهيدب، 

تتعدد أنواع الكراسي العلمية وتختلف باختالف السبب الذي أقيمت من أجله، ة: أنواخ الكراسي العلمي

 .والجهة التي تقام فيها، أو القطاع الذي تخدمه

 أهداف الكراسي العلمية:

جذب واستقطاب الكفاءات األكاديمية والبحثية المحلية والعالمية ذات اإلنجاز العلمي المتميز،  -9

 عارف في الجامعة.واالستفادة منهم في تطوير الم

االستمرار في توفير بيئة بحثية داعمة للبحث العلمي، يجد فيها الباحثون فرصة لالرتقاء والتطوير  -0

 عن طريق صقل خبراتهم ومهاراتهم البحثية.

مد جسور التعاون محليًّا وعالميًّا، وتنمية شراكه مجتمعية فعاله مع مؤسسات المجتمع والمراكز  -0

 والداعمين والجهات الممولة.البحثية المرموقة، 

 المساهمة الفعالة في تنمية المجتمع وتطوير االقتصاد المعرفي. -4

 حل قضايا المجتمع وتعزيز ونشر ثقافة اإلبداع واالبتكار لتكوين مجتمع  -5

 (. 921-922هـ, 9400معرفي)البقعاوى, 

 مصادر تموين الكراسي العلمية:

  من ميزانية الجامعة أو الوقف المخص  لها. -9

 من الدعم الذي يمكن أن يخصصه صندوق التعليم العالي للكراسي العلمية. -0

 (. 22هـ, 9407مما تحققه أنشطة الكراسي من الربح، وهذا يمثل مصدر تمويل ذاتي لها)البقعاوى,  -0

 م االت الكراسي العلمية:

 المجاالت العلمية والتعليمية. -9

 المجاالت الصحية والطبية والصيدالنية. -0

 لطبيعية والهندسية.المجاالت ا -0

 (.59هـ, 9402المجاالت اإلنسانية واالجتماعية)المغذوى,  -4

 (21-22، 9402وتتم عملية التقييم وفق االعتبارات التالية: )الخطيب والجبر، تقييم الكراسي العلمية: 

 إسناد عملية التقييم إلى الجهة المشرفة على هذه الكراسي. -

 األخذ بمفهوم التقويم المستمر. -

 معايير واضحة ومحددة يتم التقييم َوْفقََها.وضع  -

 االت اهات المعاصرة للكراسي العلمية:

عاًما، ومن  42بدأت أوروبا تجربتها في برنامج الكراسي العلمية منذ أكثر من الت ربة األوروبية: -1

 Ruhr-universitet)أقدم هذه التجارب التجربة األلمانية التي يتجاوز عمرها األربعين عاًما 

Bochum,2016) والتجربة األوروبية قريبة جدًّا من التجربة األمريكية في اإلدارة والدعم ،

المادي، ومصادر التمويل التي تعتمد على العالقات الشخصية بين الجامعة والممول أو المركز 

البحثي دون تدخل الدولة، وهذا ما ينطبق على بريطانيا وألمانيا. وتؤدي المركزية في أوروبا 

ا؛ فأغلب القرارات تصدر من الحكومة، كما أن للحكومة دوًرا كبيًرا في قرارات دو ًرا مهمًّ

التمويل الجامعي، إال أن هذا ال يعنى أن مقترحات تمويل الكراسي العلمية تتم في الدولة، بل يعنى 

أنه يتعين على الجامعات إقناع الوزارة المختصة بجدوى إدراج مقترحاتهم البحثية في خطط 
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ميزانيتها، بمعنى أن تحديد األولويات في أوروبا هو أمر يتعلق بالتعليم العالي وبسياسية البحث. 

 .(95، 9404)العقيلي وهمفريز، 

إلى عمل إصالحات في عشرة قطاعات  0202بادرت خطة التنمية الوطنية في كينيا ت ربة كينيا: -4

ان الهدف منها تحسين نوعية حياة رئيسية، من ضمنها العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، حيث ك

المواطنين والقدرة على المنافسة عالميًّا في مجال التنمية واالزدهار، وركزت الرؤية على أهمية 

سعت اللجنة الوطنية للعلوم . دور البحوث والعلوم واالبتكار في تحقيق أهدافها

إلى تأسيس  (IDRC(0( إلى قبول المنحة المقدمة من مركز ))NASCOT(9واالبتكار))

ا من خطة الحكومة الكينية،  برنامج كراسي البحوث في الجامعات الكينية، الذي يُعَدُّ جزًءا مهمًّ

بتمويل قدره مليون دوالر كندي، وكمرحلة أولى سيتم تجريب البرنامج في قطاعي الصحة 

هذين والزراعة، وبعد ذلك يتم التوسع في البرنامج ليشمل مختلف القطاعات، ويتم اختيار 

القطاعين نظًرا ألهميتهما بالنسبة لكينيا، حيث تم اختيار قطاع الزراعة في المقام األول بسبب 

الحاجة إلى معالجة وانعدام األمن الغذائي على نطاق واسع في البالد، كما تم اختيار القطاع 

وم واالبتكار الصحي لتعزيز كفاءة وفاعلية النظام الصحي في البالد، وتقوم اللجنة الوطنية للعل

 باإلشراف الحكومي على الكراسي العلمية.

يعد مجلس التعاون الخليجي الكيان الوحيد المهتم ت ربة بعض دول م لز التعاو) الخلي ي: -4

بكافة جوانب الحياة الخليجية؛ حيث يُعَدُّ من المنظمات اإلقليمية التي تميزت بالتالحم بين 

من مايو عام  05هـ، الموافق 9429عام  من رجب 09أعضائها، فقد تأسس المجلس في 

م، ومقره مدينة الرياي بالمملكة العربية السعودية، ويتكون المجلس من الدول الست التي 9129

م، وهي دولة اإلمارات 4/0/9129اشتركت في اجتماع وزراء الخارجية في الرياي بتاريخ 

(، وسلطنة ُعمان، ودولة قطر، 0ة)العربية المتحدة، ودولة البحرين، والمملكة العربية السعودي

ودولة الكويت. وسعت دول مجلس التعاون إلى تحقيق التفاهم واألمان واالستقرار في المنطقة، 

من خالل ما وضعته من أهداف ورؤى ترسخ مبدأ الوحدة والتكامل بين الدول األعضاء، وتساهم 

،والصحية،والتعليمية، في تحقيق االزدهار في كافة المجاالت: السياسية، واالقتصادية

 .واالجتماعية

 واقع الكراسي العلمية في كندافي ضوء القوى والعوامن المؤنرة فيها

 :واقع الكراسي العلمية في كندا

 أنواخ الكراسي العلمية في كندا: -1

 أقرانهم بقدراتهم البحثية، وتفوقهم قِبَل من لهم المشهود المتميزين للباحثين النوع األول:وتكون -

للتجديد إلى فترة غير  قابلة سنوات سبع الكرسي لمدة عملهم،ويبقى مجاالت في العالم كأبرزعلماء

 تصل مبلغًا الجامعة محددة، على أن يتم طلب التجديد قبل انتهاء فترة الكرسي بستة أشهر، وتتلقى

                                                           

  (1)NASCOI  هو  ختصاو ا خجنة ول خج ة لول جصو  ج ةلو  خجونو ت  خ فصوو ا او  ول لو :National Commission for "
Science Technology and Innovation" (National Commission for Science Technology and 

Innovation,2017) 
  (2)

IDRC ه  ختصا ا :"nternational Development Research CentreI " ه  ماوز و دخ خجود ج  جفوو ا خجص ملول 
خجد ج ،  لُو ى فصم لل خجفو ا ا  خجفندخن خج  ملل جن ه ض فو ج م   خجوود مون خج ووا  خجمةو همل او  خجصيلوا خ لةو ف ،  د وت 

 (International Development Research Centre,2017)خجم والن خجاخئدلن ا  ول مش ول خجص ملل  صودلت خجمواال. 
 ذُِوَات خجواخة  خجونملل ا  خجممنول خجوافلل خجةو دلل ا  خج ال خجت مس. (3)  
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نصب هذا النوع، ويتم ترشيح نوعين من الباحثين لشغل م من كرسي دوالرلكل 022.222قيمته 

 أستاذ الكرسي.

بتميزهم، وأن لهم  زمالئهم من لهم المشهود المتميزين الناشئين للباحثين النوع الثاني:وتكون -

القدرة على أن يكونوا روادًا في مجالهم،ويبقى الكرسي مدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة 

 تصل مبلغًا الجامعة قىواحدة، على أن يتم طلب التجديد قبل انتهاء فترة الكرسي بستة أشهر، وتتل

 من هذا النوع. كرسي دوالرلكل 922.222قيمته 

 أهداف الكراسي العلمية في كندا: -0

 .وخارجها كندا داخل من كبارالباحثين من0222واستبقاء  بجذب لكندا البحثية القدرة زيادة -

 الكندية، الجامعات في البحث خالل من مستوى؛ أعلى على المؤهلين العاملين تدريب تحسين -

 التدريب. كفاءة تحسين المتوقع من كذلك

 .الحكومة حددتها التي األولوية ذات المجاالت في الهائلة الخبرة قدركبيرمن بناء كندافي مساعدة -

 م االتا لكراسي العلمية في كندا: -4

 .NSERC)( للبحث في مجال العلوم الطبيعية والهندسية )٪45كرسيًّا ) 247 -

 (.CIHRللبحث في مجال العلوم الصحية )( ٪ 05كرسيًّا ) 752 -

 (.SSHRC( للبحث في مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية )٪02كرسيًّا ) 067 -

 تقييم الكراسي العلمية في كندا: -3

 التقييم المالي الذي يتم كل سنتين وتقدمه الجهات المانحة للتمويل. -

 علية البرنامج، وكفاءته، وأهدافه.التقييم الشامل للبرنامج، والذي يتم كل خمس سنوات لرصد فا -

 القوى والعوامن المؤنرة في الكراسي العلمية في كندا:

تقع كندا في شمال قارة أمريكا الشمالية، وتُحدها من الجنوب الواليات أوال: العامن ال  رافي:

تحد كم، وهي بذلك تعد أكبر دولة في العالم  2.210المتحدة األمريكية بحدود بريهة يبلغ طولها 

دولة واحدة فقط،كما تعد كندا ثاني أكبر دول العالم بعد روسيا، وهي تطل على شمال المحيط 

األطلسي من الشرق، وشمال المحيط الهادئ من الغرب، والمحيط المتجمد الشمالي من الشمال. 

 وقد أثرت الطبيعية الجغرافية لكندا على الكراسي العلمية، و هر ذلك. (915، 0222)الجابري، 

 Dalhousie) التأثير في العديد من الجامعات التي ضمت الكراسي، منها جامعة دالهاوسي

University)  وهي جامعة كندية حكومية مشهورة تقع في مدينة هاليفاكس في مقاطعة نوفا

م على يد نائب حاكم نوفا سكوشيا جورج، وتعتبر من أقدم 9292سكوشيا بكندا، وقد تأسست عام 

 Dalhousieدية، وقد أنشئت في حقبة االستعمار البريطاني للمقاطعة )الجامعات الكن

University ,2017.) 

 

 نانيًا: العامن السياسي:

عاصرت كندا في القرنين السابع والثامن عشر حروبًا استعمارية بين الفرنسيين والبريطانيين، 

لبريطانية في الفترة من وكانت الغلبة دائًما للتاج البريطاني، حيث  لت كندا تحت السيطرة ا

وقد أثرت .م، وتطورت المؤسسات الديمقراطية تدريجيًّا وبشكل سلمي9276وحتى  9674

الظروف السياسية على الكراسي في كندا،حيث اهتمت جامعة تورونتو بالدستور الكندي وتطويره 

جديده في م، وتم ت0226عندما أسست كرسي المبادئ الدستورية والديمقراطيةوالتنمية في عام 

م، ويبحث الكرسي في أصول وتبعات االلتقاء العالمي نحو المبادئ الدستورية، 0294عام 
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وتظهر أهمية الكرسي في مساعدته في رسم خريطة وفهم المبادئ الدستورية التي تعد واحدة من 

 التطورات األكثر أهمية للحكومة.

وذلك من خالل دراسة أبعاد المبادئ ومما تقدم يتضح تأثر مواضيع الكراسي بالحياة السياسية، 

الدستورية وتأثيرها على المجتمع الكندي والعالمي، كما واكبت مواضيع الكراسي مستجدات 

الساحة السياسية العالمية، والتي  هرت من خالل دراسة قضايا اإلرهاب وفهم الجماعات 

 اإلرهابية.

 نالثًا: العامن االقتصادي

دي؛ وذلك نظًرا لتنوع طبيعتها، حيث تعتبر إحدى أغنى الدول على تتميز كندا بتفوقها االقتصا:

مستوى العالم، فهي دولة غنية بمواردها الطبيعية التي ساعدت على انتعاش اقتصادها عالميًّا؛ 

وقد اتضح . (0296-0299حيث احتل اقتصادها المركز العاشر عالميًّا. )أطلس بيانات العالم، 

ى الكراسي العلمية التي اهتمت بدراسة كافة محاور االقتصاد الكندي، تأثير العامل االقتصادي عل

ومحاولة التنمية بالطرق العلمية المبنية على أسس علمية صحيحة،حيث أسست جامعة ليكهيد في 

م كرسي الطاقة الحيوية وعمليات التنقية الحيوية، الذي يدرسطرقًا مبتكرة لتحويل 0290عام 

لوقود حيوي ومواد كيميائية  -مثل الخشب، والمنتجات الزراعية  -الكتلة الحيوية المتجددة 

 .متجددة

 رابعًا: العامن االجتماعي:

كان للعامل االجتماعي في كندا تأثير على  هور العديد من الكراسي في الجامعات الكندية، إذ 

ه في م، والذي تم تحديث0224أسست جامعة ألبرت كرسي المواطنة والحكم االجتماعي في عام 

م، ويدرس الكرسي الزيادة األخيرة في إستراتيجيات مكافحة الفقر الريفي، واألجور 0299عام 

المعيشية، ومكافحة الفقر في المجتمع الكندي، ويتميز الكرسي بأهميته في توفير أمثلة على أفضل 

اراتالتي الممارسات في سياسات الرعاية االجتماعية، وتقييم أهمية السياسة االجتماعية لالبتك

 .(Canada Research Chair,2013تستهدف الحد من الفقر)

 واقع الكراسي العلمية في جنوب أفريقيا في ضوء القوى والعوامن المؤنرة فيها:

اهتمت جنوب أفريقيا بإعداد أوال: نشأة الكراسي العلمية في جنوب أفريقياة وال هات المشرفة عليها:

وتخريج أكبر عدد من األفراد ذوي المهارات العالية؛ وذلك لتحقيق هدف الدولة المتمثل في جعلها قادرة 

على المنافسة دوليًّا من خالل تطوير كفاءة البحوث، واالبتكار على مستوى عاٍل، وتطوير سبل العيش 

ويطلق .((Linda Mtwisha, 2014, 1منة والسالمة. المستدامة، والتعليم، والصحة، والمجتمعات اآل

على الكراسي العلمية في جنوب أفريقيا مسمى مبادرة كراسي البحث، إذ تم تأسيس مبادرة كراسي البحث 

(((4)SARCHI 0227عام(( 5م من قبل وزارة العلوم والتكنولوجيا)DST والمؤسسة الوطنية ،)

كتدخل إستراتيجي يرمي إلى  (National Research Foundation,2017)( NRF(7لألبحاث ))

إيقاف اتجاه هجرة العقول من جنوب أفريقيا، وجعلها قادرة على اجتذاب واستبقاء التميز في البحث 

 National Research Foundation, 2012)واالبتكار.)

                                                           

  (4)
SARChI:   ه  ختصا ا جمف داة واخة  ة  ب أاالول )The South African Research Chairs Initiative( 

  (5)
DST(  ه  ختصاو ا جو زخاة خجونو ت  خجصو  ج ةلو  :Department Science and Technology  خجصو ) صود ت صةو لا

خجفوو ا  خجموو اا خ  ةوو  لل،  صهودا عجوى صوزلووز خجص ملول خ ةصم  لول  خ  صاوو دلل او  ة و ب أاالولوو   مون تو ل خجفوووا 
  (The Department of Science and Technology,2017 خ فصو ا خجصو  ج ة  ا  خجد جل. )

 صت ذواه ة فوً  ا  صمهلد خج ال. (6)  
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فريقيا من تتكون الكراسي العلمية في جنوب أنانيًا: أنواخ الكراسي العلمية في جنوب أفريقيا:

نوعين،وهما: كراسي النوع األول: وهي للباحثين المعترف بهم دوليًّا كرواد في مجال عملهم، أو حصلوا 

على اعتراف دولي بإسهاماتهم البحثية، ويضم هذا المستوى المرشحين من خارج البالد الذين هم على 

ي النوع الثاني:وهي للباحثين من وقتهم في جنوب أفريقيا. كراس ٪52استعداد لتكريس ما ال يقل عن 

المعترف بهم تحت سن أربعين عاًما، والذين يطمحون لكسب اعتراف دولي بإسهاماتهم البحثية في 

غضون السنوات الخمس أو العشر القادمة، ويطلب من المرشحين الدوليين المعنيين في هذا المستوى أن 

 يقيموا إقامة كاملة في جنوب أفريقيا طوال فترة عملهم.

 نالثًا: أهداف الكراسي العلمية في جنوب أفريقيا:

 استقطابواستبقاءالباحثينوالعلماءالمتفوقين. .9

 زيادةعددالخريجين حاملي الماجستيروالدكتوراه.  .0

 تحسينأداء المتعلم في الرياضياتوالحساب،ومحواألمية. .0

4.  

جنوب أفريقيا برنامًجا تعتبر مبادرة كراسي بحث رابعًا: تموين الكراسي العلمية في جنوب أفريقيا: 

للجامعات، ويجوز انعقاده من قبل أي جامعة بالشراكة مع المؤسسة العامة للبحوث، مثل:  جامعة أخرى، 

 National Research Foundation)مجلس علمي، هيئة بحثية وطنية، أو مجمع أكاديمي صحي 

Human Institutional Capacity Development)وزارة العلوم  ، ويتم تمويلها من قبل

 .National Research Foundation, 2012)والتكنولوجيا 

 

تغطي مجاالت الكراسي العلمية في جنوب أفريقيا خامًسا: م االت الكراسي العلمية في جنوب أفريقيا:

كافة مجاالت العلوم والمعارف التي تخدم الجامعة والمجتمع، لذلك ينبغي أن تكون هذه المجاالت متوائمة 

 National)رامج الجامعة، وحاصلة على الموافقة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي والتدريب.مع ب

Research Foundation Human Institutional Capacity Development) ولكل برنامج من

 برامج كراسي البحث بجنوب أفريقيا مجاالته الخاصة به، فقد تم تأسيس مبادرةكراسي البحث في مختلف

التخصصات،والتي تشمل العلوم الطبيعية ،والزراعية ،والهندسة، والتكنولوجيا التطبيقية والعلوم الصحية 

 .(Linda Mtwisha, 2014, 1)،والعلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 

يتم تقييم الكراسي العلمية في جنوب أفريقيا على سادًسا: تقييم الكراسي العلمية في جنوب أفريقيا:

 مرحلتين:

 National Research Foundation)تقياايم الكراسااي العلميااة ساانويًّا، والااذي يهاادف إلااى: أوال:

Human Institutional Capacity Development, 2012, 3-4) 

  قياس الجودة البحثية ألساتذة الكراسي وفق معاير تم وضعها من قبل الجهة المسائولة عان

 الكراسي.

 ع جنوب أفريقيا، وعلى الجامعة المضيفة للكرسي.تقييم أثر إنشاء الكراسي على مجتم 

 ويتم التقييم السنوي بناء على التقارير التالية:

 التقرير الذاتي المفصل الذي يقدمه أستاذ الكرسي عن الكرسي وجميع نشاطاته. .9

 تقرير الفوائد الناتجة من الكرسي، ويقدمه باحثان من كل كرسي. .0

 ويقدمه رئيس القسم المضيف للكرسي.تقرير الفوائد الناتجة من الكرسي،  .0
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 تقرير الفوائد الناتجة من الكرسي،وهو مقدم من الجامعة المسئولة عن إدارة الكرسي. .4

  ثانيًااا: تقياايم الكراسااي العلميااة كاال خمااس ساانوات: ويااتم فااي هااذه المرحلااة تقياايم برنااامج

تكنولوجياااا الكراساااي العلمياااة بشاااكل عاااام، وذلاااك مااان قبااال لجناااة مختصاااة مااان وزارة العلاااوم وال

Department Of Science and Technology (DST والمؤسساة الوطنياة لألبحااث ،)The 

(National Research Foundation (NRF) (National Research Foundation 

Human Institutional Capacity Development, 2017) 

ييم المستمر المتمثل في تقديم ومراجعة ومما تقدم يتضح أن الكراسي العلمية في جنوب أفريقيا تخضع للتق

التقارير السنوية التي ال تخت  فقط بأداء الكرسي، ولكن أيًضا بجودة أستاذ الكرسي، كما ال يتم التقييم 

استنادًاإلى مخرجات الكراسي العلمية فقط، بل على مردود الكرسي ومنافعه للمجتمع والجامعة المضيفة 

 الدولة. له، ومدى إسهامه في تحقيق خطط

 القوى والعوامن المؤنرة في الكراسي العلمية في جنوب أفريقيا:

قد أثرت الطبيعة الجغرافية لجنوب أفريقيا على الكراسي العلمية، و هر ذلك أوال: العامن ال  رافي:

 University of theالتأثير في العديد من الجامعات التي ضمت الكراسي، منها جامعة ويتواترسراند "

Witwatersrand التي تقع في جوهانسبرغ الواقعة في الهضبة الشرقية بإقليم هايفيلد، وتعد ،"

جوهانسبرغ أكبر وأغني مدن جنوب أفريقيا، حيث يوجد بها مناجم الذهب الذي يعتبر أهم معدن تنتجه 

التأثير (، ويظهر ذلك 750، 740الدولة، كما تعتبر قلب البالد الصناعي والعاصمة المالية لها )جودة، 

في كرسي تكنولوجيا بحوث الفحم النظيفة الممول من قبل وزارة العلوم والتكنولوجيا، والذي يهدف 

تحقيق تقدم و .إلى:إجراء بحوث أساسية وتطبيقية بشأن الفحم،والكربون، والطاقة، والمواد ذات الصلة

 .كبير في فهم تقنية الفحموتنظيفه، واستخدامه بكفاءة

 هر تأثير أنماط الحياة السياسية في جنوب أفريقيا على الكراسي العلمية، بدًءا سياسي:نانيًا: العامن ال

بدراسة القوانين المحلية والدساتير الوطنية، وفهمها، وتطورها، وربطها بحقوق اإلنسان، وكذلك أيًضا 

صعيد المحلي دراسة القوانين الدولية ومستجدات الساحة السياسية الخارجية، والقضايا الحديثة على ال

 والدولي التي لها عالقة بتحقيق السالم واألمن الدوليين.

قد أثرت الظروف االقتصادية على الكراسي العلمية في جنوب أفريقيا؛ حيث  نالثًا: العامن االقتصادي:

 جنوب من مقدمة بمنحة المعادن خالص مكرسياست0226شهرمايو  في تاون كيب أسست جامعة

 المعادن،إذ استخالص مجال في االختصاصات متعددة األساسية تطويراألبحاث أجل من وذلك أفريقيا،

 دمج في الكرسي مهمة تتمثل العالمية،حيث المعادن صناعة في رائدًا دوًرا تؤدي أن أفريقيا جنوب تتطلع

 الطبيعية الموارد وتنظيم المستدامة، التنمية تنفيذ وتسهيل المعادن، بمجال القائمة القدرات وتعزيزوتوسيع

 المعادن. صناعة في

يظهر تأثير الحياة االجتماعية على الكراسي العلمية وموضوعاتها، حيث تم رابعًا: العامن االجتماعي:

إنشاء كراسي تخت  بدراسة مشكلة التفرقة العنصرية التي سيطرت على بدايات الحياة االجتماعية في 

دراسة سبل توفير الحياة الكريمة للمواطنين البالد، وذلك من أجل معالجة تلك األوضاع، وكذلك 

والسكان، ولم تقتصر تلك الدراسات على دراسة هذه األوضاع فقط، بل شملت أيًضا دراسة اللغات 

 الرسمية واللغات األفريقية، وذلك ألهمية هذه اللغات في مجتمع جنوب أفريقيا المتعدد األعراق واللغات.

األديان الموجودة في جنوب أفريقيا على مواضيع الكراسي العلمية  يظهر تأثيرخامًسا: العامن الديني:

التي اهتمت بإنشاء كراسي تدرس الخطاب الديني لفهم الديانات المختلفة، وكذلك دراسة التقاليد الدينية 

 للبالد.
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 واقع الكراسي العلمية في المملكة العربية السعودية في ضوء القوى والعوامن المؤنرة فيها

ساهمت المملكة شأة الكراسي العلمية في المملكة العربية السعوديةة وال هات المشرفة عليها:أوال: ن

العربية السعودية في دعم وتطوير البحث العلمي، وتفعيل الشراكة العلمية بين المجتمعات، وذلك عن 

"وقد قدر مجمل طريق إنشاء ودعم عدد كبير من الكراسي العلمية في عدد من الجامعات العريقة بالعالم، 

مليون لاير(" )وزارة التعليم  422مليون دوالر )902ما تم توجيهه لدعم البحث العلمي في الخارج بـ

(، ويعد كرسي الملك فيصل للدراسات اإلسالمية بجامعة جنوب كاليفورنيا لوس أنجلوس 9404العالي، 

م بتمويل من 9167الذي تم إنشاؤه عام  بالواليات المتحدة األمريكية أول وأقدم الكراسي العلمية الخارجية

الحكومة السعودية قدره خمسة ماليين وخمسمائة ألف دوالر سنويًّا، بهدف التعريف بالدراسات اإلسالمية 

 . (USC University of southern California, 2017)والعربية

 

 نانيًا: أنواخ الكراسي العلمية في المملكة العربية السعودية:

: وهو الكرسي ذو مدة محددة ال تقل عن ثالث سنوات، ويتم تمويله من التبرعات، أو كرسي مؤقت

 الوصايا، أو المنح المالية المقطوعة، أو على دفعات. 

 كرسي دائم: وهو الكرسي التي يتفق على تمويله مدة محددة ال تقل عن خمس أو عشر سنوات.

وقفي وليس له نهاية. )جامعة الملك خالد، كرسي وقفي: وهو الكرسي الذي يتم تمويله من ريع 

 (.6()0، 9400( )جامعة األمير سطام بن عبد العزيز،5، 9400( )جامعة القصيم، 9407،0-4

 

 نالثًا: أهداف الكراسي العلمية في المملكة العربية السعودية:

 السعودية. العربية المملكة في المستدامة التنمية يدعم والتطويربما للبحث المالئمة توفيرالبيئة .9

 المعرفة. على القائم نمواالقتصاد تعزيزفرص .0

 على تقوم بيئة إيجاد خالل من المجتمع؛ بحاجات الجامعة في العلمي البحث مخرجات ربط .0

 والدولية. وغيرالربحية،المحلية واألهلية الحكومية والجهات الجامعة، بين الشراكة

 

تشمل مصادر تمويل الكراسي في المملكة العربية السعودية:  رابعًا: تموين الكراسي العلمية في المملكة

 العربية السعودية:

التمويل النقدي المقدم من األفراد، أو المؤسسات، أو الشركات، أو البنوك، لدعم كرسي علمي  .9

معين، وقد يكون التمويل ماليًّا كاماًل، أو على دفعات جزئية لفترة زمنية محددة يتم االتفاق عليها 

 الممول والجامعة المضيفة للكرسي.بين 

 التمويل الوقفي المقدم من األفراد أو المؤسسات. .0

التمويل الذاتي، وهو أي عائد مادي ناتج من إيرادات، وأنشطة، وبرامج الكرسي، كالدراسات  .0

واالستشارات، والتدريب، والندوات، وبيع منتجات الكرسي ومطبوعاته.)جامعة اإلمام محمد بن 

، 0296( )جامعة الملك سعود، 6، 9406( )جامعة أم القرى، 09، 9400اإلسالمية، سعود 

00-00.) 

 

                                                           

ة مول خ م ت مومد فن ةو د خ ةو ملل   ئوول ة موول خجمنوو ةوو د   ئوول ة موول أت خجووا  أ و خ  جت صذوا  ئول  (7)  
 خجواخة  خجونملل جذجو صت خ ةصو  ل فن خئح خجة مو ت خجمذو اة.
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 تغطي مجاالت الكراسي العلمية جميعخامًسا: م االت الكراسي العلمية في المملكة العربية السعودية :

 ة، واحتياجاترسالة الجامعة، وتسهم في تحقيق أهدافها اإلستراتيجي تخدم التي والمعرفة العلوم مجاالت

 وتلبي حاجات الشراكة مع على المعرفة، القائم الوطني واالقتصاد العلمي، البحث وتدعم المجتمع،

 .(95، 0296( )جامعة الملك سعود، 5، 9406)جامعة أم القرى،  .الجهات الممولة

 

على الكراسي  نظًرا لالمركزية اإلشرافسادًسا: تقييم الكراسي العلمية في المملكة العربية السعودية:

العلمية في المملكة العربية السعودية، فإنه ال يوجد تقييم ألداء برنامج الكراسي العلمية بشكل عام، لذلك 

 .تقوم كل جامعة بتقييم كل كرسي من كراسيها على حدة

 

 القوى والعوامن المؤنرة في الكراسي العلمية في المملكة العربية السعودية:

يتضح تأثير المظاهر الجغرافية على مجاالت الكراسي العلمية، حيث تم تأسيس أوال: العامن ال  رافي:

 الكراسي في بعض الجامعات السعودية تبعًا للطبيعة الجغرافية للمدينة المنشأة فيها الجامعة.

 يظهر تأثير العامل السياسي في المملكة العربية السعودية وعالقته بما يتم دراستهنانيًا: العامن السياسي:

في مجال الكراسي العلمية، حيث نبع االنطالق الفكري لمجال الكراسي العلمية من سياسية الدولة 

 ونظامها وتوجهاتها، وكذلك توافقها مع مستجدات ذلك النظام وخططه التنموية المستدامة.

الذي يعد أهم  على النفط -في الغالب  -يعتمد اقتصاد المملكة العربية السعودية نالثًا: العامن االقتصادي:

موارد االقتصاد السعودي ومقوًما من مقوماته الرئيسية، وهو األمر الذي جعل لها قدرة تنافسية كبيرة في 

يظهر تأثر الكراسي العلمية بالقوى االقتصادية للدولة، وهو األمر . وهذا المجال على المستوى العالمي

لف القطاعات االقتصادية ذات األهمية الذي انعكس على مجاالت الكراسي التي قامت بدراسة مخت

 للمجتمع السعودي، كدراسة قطاع الزراعة والنفط وصناعة التعدين.

يخضع المجتمع السعودي إلى ثالث فئات، هم: بدو، وريف، وحضر، وقد رابعًا: العامن االجتماعي:

مون إلى قبائل بدوية، اشتهرت شبه الجزيرة العربية قبل القرن العشرين بأن جزًءا كبيًرا من سكانها ينت

يظهر تأثير العامل االجتماعي في مجاالت . ووبالتالي كان طابع الحياة في هذه المنطقة هو البداوة

الكراسي العلمية الساعية إلى االهتمام بالمجتمع المحلي واإلقليمي والعالمي، وحل مشكالته، وتحسين 

ل دعمهم وإيجاد كراسي علمية تسهم في حل  روفه الحياتية وتوفير الحياة الكريمة ألفراده، من خال

 قضاياه المهنية.

تقوم المملكة العربية السعودية منذ نشأتها بجهود كبيرة في خدمة اإلسالم والدعوة خامًسا: العامن الديني:

إليه، ويتضح ذلك من خالل إنشائها للعديد من الكراسي الداخلية والخارجية في هذا المجال، حيث أسست 

إلسالمية بالمدينة المنورة "كرسي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز لدراسات الحكمة في الجامعة ا

 الدعوة.

 

 

 

 

 أوجه الشبه واالختالف في الكراسي العلمية في كن من كنداوجنوب أفريقيا والمملكةالعربية السعودية

 المقارنة التفسيرية:

 أوال: نشأة الكراسي العلمية:
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شابه كل من كندا وجنوب أفريقيا في مسمى الكراسي التي يطلق عليها اسم تتأوجه التشابه وتفسيرها:

"الكراسي البحثية"، كما تتشابه معها بعض الجامعات في المملكة العربية السعودية، مثل جامعة الملك 

سعود، وجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، وجامعة أم القرى في الئحة البرنامج الصادرة من 

نفسها.ويمكن تفسير ذلك في ضوء مفهوم العولمة التقنية، وهي "العولمة التي  هرت نتيجة الجامعة 

االنفجار المعرفي، وثورة المعلومات التي أحدثتها المكتشفات العلمية األخيرة، بوصفها نتاًجا معرفيًّا 

العلمي والتقني  لمجموعة متكاملة من الجهود الفكرية واإلمكانات المادية والخبرية، في ميادين البحث

(, تتشابه كل من كندا وجنوب أفريقيا في إشراف الحكومة على برنامج 571، 0221كافة". )المنصور، 

 الكراسي العلمية فيهما.

تختلف بعض الجامعات في المملكة العربية السعودية مع كندا وجنوب أفريقيا أوجه االختالف وتفسيرها:

"الكراسي العلمية"، مثل جامعة أم القرى في الموقع الرسمي  في تسمية الكراسي، حيث يطلق عليها اسم

للجامعة, وتختلف دول المقارنة في أسبقية تأسيس الكراسي العلمية، حيث بدأت في المملكة العربية 

السعودية قبل دولتي المقارنة: كندا وجنوب أفريقيا، وتختلف المملكة العربية السعودية عن دولتي المقارنة 

أفريقيا(، في مبادرات الكراسي العلمية، حيث ال توجد مبادرات للكراسي العلمية في  )كندا وجنوب

 المملكة سوى برنامج واحد هو: الكراسي العلمية أو البحثية. 

 نانيًا: أنواخ الكراسي العلمية:

فها من تتشابه كندا وجنوب أفريقيا في تعدد أنواع الكراسي العلمية التي تم تصنيأوجه التشابه وتفسيرها:

قبل الدولتين وفقًا للباحثين المؤهلين لكل نوع، وتنقسم الكراسي في كال الدولتين إلى نوعين رئيسين، 

حيث تم تخصي  النوع األول للباحثين المتميزين من داخل البالد وخارجها، في حين ُخص  النوع 

ية لشاغل منصب أستاذ الكرسي، تتوافق دول المقارنة الثالث في الدرجة العلم, الثاني للباحثين الناشئين

الذي ُخص  لحاملي درجة الدكتوراه برتبة أستاذ، وذلك لما يتمتعون به من خبرة واسعة في مجال 

 .البحث العلمي.ويمكن تفسير ذلك التوافق في ضوء مفهوم الفاعلية

الكراسي تختلف المملكة العربية السعودية عن دولتي المقارنة في أنواع أوجه االختالف وتفسيرها:

العلمية، حيث صنفت كندا وجنوب أفريقيا أنواع الكراسي بناًء على نوع الباحثين، سواء كانوا متميزين أو 

ناشئين، في حين ُصنفت أنواع الكراسي في المملكة بناًء على نوع التمويل المقدم للكرسي ومدته, 

وث كندا النوع األول مدة سبع وتختلف دول المقارنة الثالث في مدة بقاء الكرسي، إذ يبقى كرسي بح

سنوات قابلة للتجديد، وكرسي النوع الثاني مدة خمس سنوات قابلة للتجديد، في حين يبقى كرسي التميز 

البحثي مدة سبع سنوات غير قابلة للتجديد، أما كراسي جنوب أفريقيا، فيبقى الكرسي مدة خمس سنوات 

 .قابلة للتجديد لفترتين

 العلمية: نالثًا: أهداف الكراسي

تتشابه دول البحث الثالث في وضعها ألهداف تخت  بمحور البحث العلمي، أوجه التشابه وتفسيرها:

حيث هدف برنامج الكراسي العلمية في كندا إلى تعزيز وتفوق البحث العلمي، ودعم دور الكراسي 

قدراتها في مجال البحث كمراكز للتفوق العلمي، أما جنوب أفريقيا فقد كان هدف الكراسي فيها هو تعزيز 

واالبتكار العلمي، في حين فصلت المملكة العربية السعودية أهدافها المتصلة بهذا المحور إلى االهتمام 

بمخرجات البحث العلمي وربطه بما يحتاجه المجتمع, تتفق دول البحث الثالث في محور البيئة البحثية 

بهذا المحور في زيادة قدراتها البحثية؛ عن  الجاذبة، حيث ركزت كندا وفصلت أهدافها التي تخت 

طريق جذب واستبقاء كبار الباحثين من داخل البالد وخارجها، وتهيئة البيئة التنافسية التي تساعد الدولة 

 في جعلها مركز جذب ألفضل الكوادر البحثية في العالم.
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ية السعودية في محور التنمية تختلف كندا عن جنوب أفريقيا والمملكة العربأوجه االختالف وتفسيرها:

البشرية؛ إذ لم تخص  كندا هدفًا يتعلق بدعم الكراسي لطلبة الدراسات العليا، وعلى الرغم من أن 

أهداف الكراسي العلمية في كندا لم تتضمن دعم الدراسات العليا، إال أنه من مهام البرنامج قيامه بتقديم 

لك البرنامج هي الجامعات الكندية ومايتبعها ،وأساتذة  الدعم لهم، حيث يعتبرالمستفيد المباشر منذ

العاملون المؤهلون على أعلى مستوى(، ويمكن تفسير  (الكرسي، وطالب الدراسات العليا ،والمتدربون

تختلف جنوب أفريقيا عن كندا والمملكة العربية , وذلك االختالف في ضوء مفهوم رأس المال البشري

المعرفة؛ حيث لم تتضمن أهداف الكراسي لديها هدفًا متعلقًا بهذا الجانب, السعودية في محور إنتاج 

وتختلف جنوب أفريقيا عن كندا والمملكة العربية السعودية في محور اقتصاد المعرفة الذي لم تذكره من 

ضمن أهدافها, وتختلف كندا والمملكة العربية السعودية عن جنوب أفريقيا في محور الرياضيات، 

 .، ومحو األميةوالحساب

 رابعًا: تموين الكراسي العلمية:

تتشابه كل من جنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية في الجهة المقدمة أوجه التشابه وتفسيرها:

لتمويل الكراسي فيهما، حيث تتعدد مصادر تمويل ودعم الكراسي في الدولتين، وتمول حكومة جنوب 

مسؤولة عن الكراسي العلمية فيها, تشابه كل من جنوب أفريقيا أفريقيا كراسيها من قبل الجهات ال

والمملكة العربية السعودية في تتعدد مصادر التمويل، وإسهام القطاع الخاص بعملية تمويل الكراسي، 

وفيما تقدمه الكراسي العلمية من خدمات مهمة في متطلبات التنمية االقتصادية، واالجتماعية، والعلمية، 

 لدولة والقطاعات الداعمة لها.والسياسية ل

تختلف كندا عن جنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية في الجهة المقدمة أوجه االختالف وتفسيرها:

لتمويل الكراسي؛ إذ تعتمد على التمويل الحكومي المقدم من الجهات المسؤولة عن الكراسي فيها، ويعود 

ويمكن تفسير ذلك االختالف إلى وجود سلطة مركزية , مجهذلك إلى اهتمام الدولة بالبحث العلمي وبرا

تختلف دول البحث الثالث في المبلغ , للكراسي الكندية العلمية، المتمثلة في الوزارات المسؤولة عنها

المخص  لتمويل الكراسي العلمية فيها، ويتحدد مبلغ التمويل في الدول الثالث حسب نوع الكرسي، إذ 

دوالر أمريكي سنويًا لكراسيها من النوع األول ومبلغ  022.22ي بحوثها مبلغ بلغ تمويل كندا لكراس

ماليين دوالر أمريكي سنويًّا لكراسي كندا  92دوالر سنويًّا لكراسيها من النوع الثاني، ومبلغ  922.222

 .للتميز البحثي

 خامًسا: م االت الكراسي العلمية:

رنة )كنداوجنوب أفريقيا( مع المملكة العربية السعودية في تتشابه دولتا المقاأوجه التشابه وتفسيرها :

مجاالت الكراسي العلمية التي تغطي كافة مجاالت العلوم والمعرفة ،ويعود هذا التشابه إلى إيمان الدول 

المذكورة بأهمية دراسة كافة المجاالت التي تنهض بمستقبل الدولة ؛حيث تُشتق مجاالت الكراسي في أي 

فته وأيديولوجيته ،وأهدافه الحالية ،ورؤياه المستقبلية، وإطاره الفكري ،والسياسي مجتمع من فلس

،والديني، واهتماماته.ويمكن تفسير ذلك التشابه في ضوء مفهوم التنمية المستدامة التي تُعرف بأنها 

ياجاتها". "التنمية التي تفي باحتياجات الحاضر دون التقليل من قدرة أجيال المستقبل على الوفاء باحت

 .(70، 0222)موسشيت، 
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 سادًسا: تقييم الكراسي العلمية:

تتشابه كل من كندا وجنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية )جامعة اإلمام أوجه التشابه وتفسيرها:

محمد بن سعود اإلسالمية فقط( في تقيمهما لبرنامج الكراسي العلمية لديها، حيث تقوم كل من كندا 

أفريقيا بتقييم البرنامج على مستوى كل الجامعات المضيفة للكراسي في الدولة، على فترتين وجنوب 

سنويًّا بشكل مبسط، ومرة كل خمس سنوات بشكل عام من قبل اللجان المختصة باإلشراف عليها،تتوافق 

ومترية، كل من كندا وجنوب أفريقيا في بعض الدراسات المستخدمة لعملية التقييم، كالدراسات البيل

ودراسات الحالة، واستعراي الوثائق، وإجراء المقابالت مع المختصين في الكراسي.ويمكن تفسير هذا 

التشابه والتوافق في ضوء مفهوم التقويم, تتشابه كندا مع جنوب أفريقيا في عناصر التقييم التي تتعلق 

بلية، والمجاالت ذات األهمية بمساهمة البرنامج في تحقيق أهداف الدولة، وخططها التنموية والمستق

الوطنية والدولية، وكذلك وفقًا لمدى قدرته في تحقيق األهداف التي وضعت له. ويمكن تفسير ذلك في 

ضوء مفهوم التقييم اإلستراتيجي, وتتشابه كندا مع جنوب أفريقيا في عناصر التقييم التي تهتم بقدرة 

 حثية. ويمكن تفسير ذلك في ضوء مفهوم إدارة المعرفة.الجامعة على توليد المعرفة وتطوير قدراتها الب
 

تختلف المملكة العربية السعودية عن دولتي المقارنة كندا وجنوب أفريقيا في أوجه االختالف وتفسيرها:

عدم وجود جهة مسؤولة عن تحديد مدة معينة يتم فيها تقييم برنامج الكراسي بشكل عام على مستوى 

لكراسي، حيث تقوم كل جامعة بتقييم برنامجها أو تقييمكل كرسي على حدة جميع الجامعات المضيفة ل

وفقًا للمدة المحددة من الجهة المسئولة عن الكراسي, وتختلف المملكة عن كندا وجنوب أفريقيا في عدم 

تحديد نوعية الدراسات المستخدمة في عملية تقييم الكراسي العلمية لديها, وتختلف المملكة عن كندا 

ب أفريقيا في أغلب عناصر التقييم التي تتعلق بمساهمة البرنامج في تحقيق أهداف الدولة وخططها وجنو

المستقبلية، وقياس قدرة البرنامج وآليات تنفيذه وأثره على المجتمع والجامعة المضيفة للكرسي وأستاذ 

لتقييم التي تهتم بقياس الكرسي, وتختلف جنوب أفريقيا عن كندا والمملكة العربية السعودية في عناصر ا

الجودة البحثية ألستاذ الكرسي والتي تتم في عملية التقييم السنوي.ويمكن تفسير ذلك في ضوء مفهوم بيان 

الفاعلية الذي يعرف بأنه "بيان مفصل بالصفات، والقدرات، واالهتمامات، يستخدم لتقدير الخصائ  أو 

 .(021، 9491البراعة الشخصية في وضع معين" )الصالح، 

ومما سبق يتضح أن أحد عناصر التقييم تتم في جنوب أفريقيا وفق القدرة التنافسية بين الجامعات التي 

يتطلب منها توفر مجموعة من الخصائ  المتميزة التي تجعلها قادرة على المنافسة في مجال الحصول 

 على الكراسي، وبالتالي التزامها بإنشاء الكرسي في حال الحصول عليه.

خالل خطة المقارنة التفسيرية، فإنه يمكن القول إن الفري الحقيقي الذي تم تبنيه بعد خطوة المقابلة  من

قد تم التأكد من صحته، والذي ين  على أن التدابير التي اتخذتها كندا وجنوب أفريقيا في نظام الكراسي 

َزت أدائها.  من إشراف وتمويل وتقييم عزَّ

 اآلتي: ويتفرع من هذا الفري، الفري

أن الوقوف على هذه التدابير في دولتي المقارنة يمكن أن يسهم في تطوير برنامج الكراسي العلمية في  -

 المملكة العربية السعودية. 
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 العربية السعودية في ضوء خبرتي كن من كندا العلميةفي المملكة التصور المقتر  لتيويرالكراسي

 بأفريقيا وجنو

 نتايج الدراسة:

ما اإلطار المفاهيمي للكراسي العلمية؟, للكراسي ثالثة مسميات: النتايج المتعلقة بالتساؤل األول: أوال:

العلمية، البحثية، الجامعية.مفهوم الكراسي العلمية أعم وأشمل من الكراسي البحثية التي تعد جزًءا من 

وقاف خيرية، وحلقات علمية، الكراسي العلمية.بدأت الكراسي العلمية في الحضارة اإلسالمية على شكل أ

وخاصة في المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. هرت الكراسي 

العلمية في الغرب بعد تأثر الغرب بالحضارة اإلسالمية.تختلف أنواع الكراسي باختالف السبب الذي 

 أنشئت الكراسي من أجله.
 

ما واقعالكراسيالعلميةفيكندافيضوءالقوىوالعواماللمؤثرة فيها؟, لتساؤل الثاني:نانيًا: النتايج المتعلقة با

تتصف الكراسي الكندية بنظام مركزي من حيث اإلشراف والتمويل وتوحيد قيمة التمويل, ووجود الئحة 

رسمية موحدة للكراسي العلمية بشكل شامل.وجود موقع إلكتروني رسمي شامل لكل ما يخت  بالكراسي 

مية.تنوع مبادرات الكراسي العلمية، وتخصي  مبادرة كراسي التميز لكبار الرواد والباحثين العل

العالميين من كندا وخارجها.وجود إحصاءات عامة شاملة لبرنامج الكراسي يتم تحديثها سنويًّا.وجود تقييم 

 وية.مالي لتمويل برنامج الكراسي كل سنتين. تُربَط نتائج التقييم بخطط الدولة التنم

 القوى ضوء في جنوب أفريقيا في العلمية الكراسي ما واقعنالثًا: النتايج المتعلقة بالتساؤل الثالث:

المؤثرة فيها؟ تتميز كراسي جنوب أفريقيا بنظام مركزي من حيث اإلشراف، وتوحيد قيمة مبلغ  والعوامل

الكراسي كان نتيجة لإلستراتيجية تمويل الكراسي.حداثة تجربة كراسي جنوب أفريقيا.تأسيس برنامج 

( التي دعمت تزويد البرامج بالباحثين المتميزين، وربطها بالخطط 0220الوطنية للبحوث والتنمية )

الوطنية.وجود الئحة رسمية موحدة للكراسي العلمية بشكل شامل.وجود موقع إلكتروني رسمي شامل لكل 

لتنمية على التنمية المستدامة في مجال الرياضيات، ما يخت  بالكراسي العلمية.تؤكد كراسي البحوث وا

والحساب، ومحو األمية.تتنوع مصادر تمويل الكراسي.تُربط نتائج التقييم بخطط الدولة التنموية، ورؤيتها 

 .يتميز تقييم برنامج الكراسي بتقييم الجودة البحثية ألستاذ الكرسي سنويًّا.0202المستقبلية 
 

ما واقعا لكراسي العلمية في المملكة العربية السعودية في قة بالتساؤل الرابع:رابعًا: النتايج المتعل

ضوءالقوى والعوامل المؤثرة فيها ؟تعتبر الكراسي العلمية في المملكة المركزية في نظامها. للمملكة 

اهتمام واسع وجهود كبيرة في دعم الكراسي العلمية الخارجية في أعرق الجامعات العالمية.إسهام 

لكراسي العلمية الخارجية في نشر الدين اإلسالمي وتحقيق التواصل الفكري والعلمي ا

والحضاري.وضوح صياغة رسالة ورؤية وأهداف بعض من الكراسي العلمية وفقًا لمجالها في الجامعة 

واختالفها من جامعة ألخرى في حال توافق نفس المجال.عدم وجود موقع إلكتروني رسمي شامل لكل ما 

بالكراسي العلمية الداخلية والخارجية.عدم وجود الئحة رسمية موحدة للكراسي العلمية بشكل  يخت 

 عام، حيث لوحظ إصدار بعض الجامعات لوائح تنظيمية خاصة بها. 
 

ما أوجه الشبه واالختالف في الكراسي العلمية في كل من خامًسا: النتايج المتعلقة بالتساؤل الخامز:

والمملكة العربية السعودية؟ بعد مقابلة بيانات دول البحث الثالث للكراسي العلمية، كند اوجنوب أفريقيا 

 توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، هي: 

تعد مبادرات الكراسي العلمية في كندا وجنوب أفريقيا هي األكثر تنوًعا مقارنة نتايج أوجه التشابه:

رات للبرنامج.يتبع تقسيم الكراسي العلمية في كندا بالمملكة العربية السعودية التي تفتقر إلى وجود مباد
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وجنوب أفريقيا مميزات شاغل الكرسي، في حين يختلف األمر في المملكة التي تقسم األنواع وفقًا للمدة 

الزمنية والتمويل المقدم للكرسي.أهمية الدرجة العلمية في دول البحث الثالث، واستقطاب المتميزين منهم 

الحد األدنى لبقاء الكرسي في دول البحث الثالث هو خمس سنوات، وهذه المدة تختلف نسبيًّا محليًّا ودوليًّا.

 في بعض جامعات المملكة. 
 

برنامج الكراسي العلمية في المملكة العربية السعودية هو األقل تنظيما من دولتي نتايج أوجه االختالف:

دولتي المقارنة كندا وجنوب أفريقيا. أكدت كندا كندا وجنوب أفريقيا.قدم تجربة كراسي المملكة مقارنة ب

في أهداف برنامج الكراسي على أهمية زيادة المعرفة العلمية للجامعات وتحسين قدراتها.تنفرد كندا عن 

 البحثية والمعاهد والمستشفيات الجامعات باقي دول البحث )جنوب أفريقيا والمملكة( في أهمية تمكين

لمي.تركيز جنوب أفريقيا على أهمية التنمية البشرية وإيجاد فرص عمل و يفية البحثي العا لتعزيز التفوق

بحثية للباحثين الشباب.تنفرد جنوب أفريقيا عن باقي دول البحث )كندا والمملكة( في تركيزها على 

 أهداف خاصة بتعليم الرياضيات، والحساب، ومحو األمية، وإيجاد حلول مستدامة لها.
 

 التصور المقتر :

 أوال: أهداف التصور المقتر :

 دعم الريادة والتميز البحثي للمملكة على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي. .9

 تعزيز دور المملكة كبيئة بحثية جاذبة عالميًّا.  .0

 بناء منظومة متكاملة موحدة عن الكراسي العلمية.  .0

الب الدراسات العليا، تحسين وتطوير وتدريب الكفاءات العلمية الداخلية من الباحثين وط .4

 وإكسابهم الخبرات البحثية.

تكامل الكراسي العلمية مع بعضها لزيادة اإلنتاج العلمي البحثي، وبراءات االختراع والنشر  .5

 العلمي.

 نانيًا: منيلقات وركايع التصور المقتر :

 اهتمام الدولة بزيادة التنافسية العالمية في مجال البحث والتطوير واالبتكار. .9

، في رفع قدرة الجامعات، حيث يعد البحث العلمي الذي 0202ستجابة لرؤية الدولة المستقبلية اال .0

 تقوم به الكراسي من المواد التي تساهم في تنفيذ الرؤية ورفع قدرة الجامعات.

م"، في تحسين 0201-هـ9452االستجابة لمبادرة وزارة التعليم في خطتها المستقبلية "آفاق  .0

 عليم الجامعي وبرامجه، وتعدد أساليب تمويله.نوعية مخرجات الت

 نالثًا: سبن وإجراءات التصور المقتر :

 إنشاء وكالة مركزية للكراسي العلمية في وزارة التعليم تخت  بكل ما يتعلق بالكراسي العلمية. .9

 أن تتولى الوكالة المهام التالية: .0

لمسمى ،واألهداف ،واألنواع، توحيدجميع أنظمة ولوائح الكراسي في الجامعات بما في ذلك ا -

 واألمورالمالية.

 تقديم جميع خدمات الكراسي من إشراف، وتقييم، وإحصاءات.  -

بناء معايير مرتبطة بالجودة الشاملة يستند إليها عند اإلشراف والمراقبة والتقييم للكراسي  .0

 العلمية، على أن تشمل اآلتي: 

 التخطيط، وآليات عمله. معايير جودة أداء البرنامج، وتتضمن التنظيم، و -

معاير جودة أستاذ الكرسي، وتشمل تقييم التقارير السنوية التي يُعدها أستاذ الكرسي عن الكرسي  -

 وجميع نشاطاته.
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 رابعًا: جوانب التصور المقتر :

 :أن تتضمن مواد الئحة الكراسي العلمية اآلتي: نشأة الكراسي العلمية

 السعودية الخارجية الداخلية، وتتضمن سنة تأسيس كل منها.التعريف بنشأة الكراسي العلمية  -9

 أن يحتوي البرنامج على مبادرات متنوعة. -0

 توضيح الجهات المختصة بكافة عمليات اإلشراف.  -0

 أنواخ الكراسي العلمية:

أن يتم تحديد أنواع الكراسي بناء على الباحثين المرشحين ودرجاتهم العلمية لشغل منصب أستاذ  -9

 الكرسي.

يتم إتاحة الفرصة لشغل منصب أستاذ الكرسي من داخل القطاع األكاديمي أو خارجه، من القطاع  أن -0

 الصحي أو الصناعي، في حال توفرت فيهم متطلبات ومعايير الترشيح لهذا المنصب.
 

 أهداف الكراسي العلمية:

راء من وكالة توحيد أهداف الكراسي العلمية العامة وتنظيمها من قبل لجنة من المختصين والخب -9

 الكراسي في وزارة التعليم.

 وتوجهاتها. الدولة سياسية مع األهداف اتساق ضرورة -0

 تحديد الهدف الرئيس للبرنامج واألهداف العامة الفرعية له. -0

عدم االقتصار فقط على التمويل الحكومي أو القطاع الخاص كالشركات تموين الكراسي العلمية:

التمويل المقدم من المنشآت الصناعية والتجارية المحلية والعالمية، وكذلك الدول والبنوك، بل يشمل أيًضا 

 الراغبة في تقديم الدعم للكراسي.

تطوير مجاالت الكراسي وفقًا للمستجدات المحلية للدولة بشكل خاص م االت الكراسي العلمية:

مثل: االقتصاد الوطني،  أن يتم التركيز على القضايا الملحةو والمستجدات العالمية بشكل عام.

 واإلرهاب، واألمن الفكري، والقضايا البيئية.

 تقييم الكراسي العلمية:

ا وشاماًل لكل الكراسي والجامعات المضيفة للكراسي على مستوى المملكة. -9  أن يكون التقييم عامًّ

 اعتماد معايير محددة للتقييم تكون مرتبطة بالجودة الشاملة. -0

تخدمة في عملية التقييم، مثل: دراسات الحالة والدراسات البيلومترية، أن تتنوع الدارسات المس -0

 والمقابالت، وغير ذلك من الدراسات التي يحددها صاحب الصالحية.
 

 خامًسا: متيلبات تنفيذ التصور المقتر :

إصدار قرار من وزارة التعليم يقضي بإنشاء وكالة للكراسي العلمية في الوزارة، تتولى جميع مهام  -9

 الكراسي.

 بناء رؤية واضحة للكراسي العلمية وأهميتها، بحيث تتضمن سبل االستفادة من الكراسي. -0

اقتصار التقييم على لجنة من الخبراء والرواد تقوم بإعداد أساليب التقييم المتوافقة مع متطلبات  -0

 الجودة الشاملة.

رجاتها، وأساليب تمويلها، قرار بحصر الكراسي العلمية في الجامعات السعودية، ومجاالتها ومخ -4

 وأساتذة كراسيها.
 

 سادًسا: مراحن تنفيذ التصور المقتر :

 مرحلة اإلعداد, التخطيط, التنفيذ, التقييم.أوال: المرحلة األولى التمهيدية:
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وهي مرحلة التغذية الراجعة، التي يتم في ضوئها تحسين وتطوير برنامج نانيًا: المرحلة الثانية:

 .النتائج التي تم التوصل إليها في المرحلة األولىالكراسي في ضوء 
 

 سابعًا: المعوقات التي قد تواجه تنفيذ التصور المقتر  وسبن الت لب عليها:

إغفال وزارة التعليم ألهمية توحيد وتطوير برنامج الكراسي العلمية، ويتم التغلب على ذلك بتوعية  -9

اسي العلمية في تطبيق خطط الدولة ورؤيتها المسؤولين في وزارة التعليم بأهمية برنامج الكر

 .0202المستقبلية 

إعاقة تطوير البرنامج من بعض القائمين عليه اعتقادًا منهم بأن الهدف من وراء ذلك محدودية  -0

 صالحياتهم.

ضعف ارتباط مخرجات ومجاالت الكراسي بخطط الدولة التنموية، ويتم التغلب على ذلك بأن تحدد  -0

 كراسي التي تتوافق مع خطط الدولة.الوزارة مجاالت ال

 البحوث والدراسات المقترحة:

 دراسة الجوانب الثقافية لكراسي اإليسيسكو ومدى توافقها مع المجتمع. -9

 كراسي اليونسكو في الجامعات اإلسالمية: دراسة تحليلية مقارنة. -0

 دراسة عن دور الكراسي العلمية في خدمة المجتمع. -0

 أساتذة الكراسي في الجامعات السعودية.دراسة تحليلية لجودة  -4

 دراسة لجودة مخرجات الكراسي وفق متطلبات الجودة الشاملة. -5

 .0202دراسة عن إسهام الكراسي العلمية السعودية في تحقيق خطط التنمية الوطنية، ورؤية  -7
 

 قايمة المراجع

، تاااريخ االسااترجاع لتطااويرالبحااث وا -المملكااة العربيااة السااعودية م( 0296-0299أطلااس بيانااات العااالم ) -9

 http://cutt.us/7J3aXهـ،على الرابط:01/90/9402

نادوة كراساي البحاث فاي  هاـ( التجرباة الماليزياة فاي كراساي البحاث،9400البقعاوي، صاالح بان ساليمان ) -0

محماد بان ساعود اإلساالمية، الريااي: ، جامعاة اإلماام المملكة: التجربة المحلية في ضوء الخبرات الدولياة

 عمادة البحث العلمي.

اإلسااهامات التربويااة للكراسااي العلميااة للدراسااات االجتماعيااة هااـ( 9405البقعاااوي، صااالح باان سااليمان ) -0

 سلسلة الرسائل العلمية.–، رسالة دكتوراه،الرياي: مكتبة الرشدواإلنسانية بالجامعات السعودية والماليزية

الشراكة باين الجامعاات والقطااع الخااص فاي هـ( 9401-9402الثنيان، سلطان بن ثنيان بن عبد الرحمن ) -4

 ، رسالة دكتوراه، جامعة الملك سعود. تطوير البحث العلمي في المملكة العربية السعودية: تصور مقترح

 نيل العربية.، القاهرة: مجموعة الموسوعة دول العالم حقائق وأرقامم( 0222الجابري، محمد ) -5

 الالئحااااااااة المنظماااااااااة لكراساااااااااي هاااااااااـ( 9400جامعااااااااة األميااااااااار سااااااااطام بااااااااان عباااااااااد العزيااااااااز ) -7

هااااااااـ،على 91/90/9402، تااااااااريخ االساااااااترجاع البحاااااااث بجامعاااااااة ساااااااالمان بااااااان عباااااااد العزيااااااااز

 https://rcu.psau.edu.sa/ar/page/11الرابط:

 ، عمادة البحث العلمي: جامعة القصيم.الئحة برنامج الكراسي البحثيةهـ( 9400جامعة القصيم ) -6

، األماناة العاماة لمجلاس الكراساي العلمياة: الئحاة برناامج الكراساي العلمياةهاـ( 9407جامعة الملك خالاد ) -2

 جامعة الملك خالد.

يخ االسااترجاع ، تاااركرسااي الملااك عبااد ب باان عبااد العزيااز للقاارآن الكااريمهااـ( 9406جامعااة أم القاارى ) -1

 https://uqu.edu.sa/kachqu/3506هـ،على الرابط:01/99/9402

 ( إدارة -هاااااااـ9402الخطياااااااب، محماااااااد بااااااان شاااااااحات والجبااااااار، عباااااااد ب بااااااان عباااااااد اللطياااااااف ) -92

، السانة العشارون، العادد يرساالة الخلايج العرباالكراسي الجامعية في التعليم العالي "دراساة اساتطالعية"، 

 ، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياي: المملكة العربية السعودية. 64

 ، مكتبة لبنان.مختار الصحاحم( 9127الرازي، محمد بن أبي بكر عبد القادر) -99

هـ( تصور مقترح لتو يف التجربة الكندية في الكراسي البحثياة، ورقاة 9405الرويس، عزيزة سعد علي ) -90

http://cutt.us/7J3aX
https://rcu.psau.edu.sa/ar/page/11
https://uqu.edu.sa/kachqu/3506
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مقدمة إلى الملتقى الثالث لكراسي البحث في المملكة فاي رحااب جامعاة الملاك ساعود،الرياي: دار جامعاة 

 .الملك سعود للنشر
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