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 ة يف تعزيز األمن الفكرّيدور الكراسي البحثيَّ

 يوسف بن حممد بن إبراهيم اهلويش

 :البحث ملخص

، إسهام الكراسي البحثية يف تعزيزز اممزن الركزر     هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على درجة
والتعرف على املعوقزا  الز    ، والتعرف على سبل ترعيل دور الكراسي البحثية يف تعزيز اممن الركر 

ويتكون جمتمع الدراسة مزن ييزع ضعءزا     ، ق قيام الكراسي البحثية بدورها يف تعزيز اممن الركر وتع
وقزد  ، وجامعزة امللزك عبزد العزيزز    ، وجامعة اإلمام حممد بن سزعود ، ودهيئة التدريس جبامعة امللك سع

واسزتخدم  ، مزن ضعءزا  هيئزة التزدريس     ا( عءزو  60الدراسة على عينة عشوائية مكونزة مزن     ضجريت
، ( فقزر  48ستبانة املكونة مزن   واستعان الباحث باإل، للدراسةا الباحث املنهج الوصري التحليلي منهج 

يف الكراسزي البحثيزة    الة املقننة مع بعض ضعءا  هيئة التدريس الزذين يشزولون من زب    باإلضافة إىل املقاب
تزب  ضن اممزوا الكلزي جسزتجابا       :وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج ضهمهزا  كأدا  للدراسة.

ضفراد عينة حول درجة إسهام الكراسي البحثية يف تعزيزز اممزن الركزر  جزا   بدرجزة متوسز ة مزن        
وتب  ضن امموا الكلي جستجابا  ضفراد عينزة حزول سزبل ترعيزل دور     ، نظر ضفراد عينة الدراسةوجهة 

وتزب   ، الكراسي البحثية يف تعزيز اممن الركر  جا   بدرجة عالية من وجهة نظر ضفراد عينة الدراسة
حثيزة بزدورها يف   ق قيزام الكراسزي الب  واملعوقا  ال  تعز  ضن امموا الكلي جستجابا  ضفراد عينة حول

 تعزيز اممن الركر  جا   بدرجة عالية من وجهة نظر ضفراد عينة الدراسة. 
 ضعءا  هيئة التدريس.، اممن الركر ، : الكراسي البحثيةكلما  مرتاحية
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The Role Of Research Chairs In Enhancing Intellectual Security 
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Abstract: 

This study aimed at identifying the contribution of the ways of activating the role of 
research chairs to enhance intellectual security, and the obstacles that hinder that. The study 
community consisted of all faculty members at King Saud University, Imam Muhammad 
Bin Saud University and King Abdul-Aziz University. The study was conducted on a 
random sample consisting of (60) faculty members. The researcher used repetitions and 
percentages, arithmetic mean and standard deviations, Pearson correlation coefficient, 
Cronbach's alpha, T-test, one-way analysis of variance test, and the range equation as 
statistical methods. The study concluded several results including the total number of the 
sample members responses on the degree of contribution of research chairs in enhancing 
intellectual security came at a medium degree from the point of view of the study sample. It 
was found that the total number of responses of sample members on ways of activating the 
role of research chairs in enhancing intellectual security came at a high degree from the 
point of view of the study sample. It was also found that the total number of responses of 
sample members about the obstacles that hindered the establishment of research chairs' role 
in enhancing the intellectual security came at a high degree from the point of view of the 
study sample.  

Keywords: Research Chairs, Intellectual Security, Faculty Members. 

 
 
 

 املقدمة:

من ضهم العوامل املسئولة عن النمو اجقتبادي وارتراا  االتقدم العلمي واحد  دَُّعُي
لذلك تسعى اجلامعا  يف تلك الدول جاهد  إىل إتباا ، مستوى املعيشة يف الدول املتقدمة

 اإلجرا ا  والوسائل الكريلة بزياد  جود  حبوثها العلمية ودرجة تأثريها. 
إذ ، ن البحث العلمي ميثل العنبر الرئيس يف ت ور وتقدم الشعوبم به ضمن املسلَّ

واستق اب الكوادر البشرية املؤهلة ، تتسابق الدول املتقدمة على رصد امليزانيا  السخية
باإلضافة إىل توفري ييع اإلمكانا  ال  تساعد على اجرتقا  ، من ذوي الكرا ا  العالية

سبق يف خمتلف امزاج  ومزا النهءزة العلميزة والتقنيزة      وال، مبستوى رفاهية ضفراد امتمع
ووسائل اجتباج  املذهلة والتقزدم املشزهود الزذي تعيشزه القريزة      ، وال رر  املعلوماتية

 الكونية إج نتيجة طبيعيزة ملزا توصزلت إليزه وحققتزه مراكزز امحبزاي العلميزة املختلرزة         
تقدمة والناميزة علزى البحزث    ( حيث تراهن الدول امل488، 2012،  امغربي واملشرف
 احيث ضولت هذه الدول البحزث العلمزي اهتمام ز   ، للت وير والتنمية االعلمي ليكون قائد 

 (2، هز1432، منها بدوره الريادي يف امتمعا   البوينع اإميان ، ابالل 
البحث العلمي من الوظائف احملورية ال  تء لع بهزا اجلامعزا  يف خمتلزف     دَُّعوُي

مزن عوامزل اإلبزداا املعزريف و قيزق التقزدم والرقزي يف         ا  حيث يشكل عامل ز امتمعا
 ضنَّ( 120، 2014الرياشززي وحسززن   فقززد ضك زد  (369، 2011، امتمعزا .  مبزز رى 

 ااجلامعزة دور   يوبزه تزؤد  ، اجلامعا  تء لع بدور وظيري مهم يف جمال البحث العلمزي 
  .ي تتوافر فيه املع يا  العلمية الالزمةا ملا تتمتع به من مناخ مؤسسي حبثومميز  ابارز 

اججتاهزا  املعاصزر  تقزوم     توالبحث مل يعد مسؤولية حكومية فقط وإمنا ضصبح
يف  اومزؤثر   بزا فاعل اشزريك   حبيث تكون على فكر  الشراكة من الق اا اخلاص وامهلي

مزن دعزائم    اقوي ز  اوداعم ز  اوتأتي الكراسي واملنح العلمية لتكزون رافزد   ، البحث العلمي
 اضنشز ة البحزث العلمزي مكون ز     دَُّعز حيزث تُ ، (6، 2013، البحث العلمزي.  البقعزاوي  

ينبلي ضن تتكاتف من خالهلا جهود فئزا  امتمزع املختلرزة مزن جهزا  حبثيزة        ااجتماعي 
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حث  وجها  متويلية وغريهزم مزن ضصزحاب املبزاا يف امتمزع يف بيئزة تسزتوع         اوب
ية لتحقيق الروائد املرجو  من بنزا  جمتمزع معزريف يزؤدي إىل     خمرجا  هذه امنش ة البحث

 ( 351، 2011، ية للمجتمع.  النودله قيق النمو والرفا
ظهر  الكراسي البحثية على ضنها ضحد ضبرز الوسائل ال  ميكن اجعتماد  هنا ومن

 وكذلك دعم اجقتباديا  املختلرزة مزن خزالل ت بيزق    ، عليها يف ت وير كافة امتمعا 
وتشزجيع  ، هم يف بنا  امتمعا  القائمة على اقتباديا  املعرفةاالبحوي العلمية ال  تس

، واملساهمة وببور  ناجحة يف تعزيز اخلدما  العلمية والبحثية، لةعامنش ة البحثية الرا
 Research Chairs)وخدمة امتمعزا  اإلنسزانية   ، والعمل على حل املشكال  املختلرة

Guide, 2017, 5) ،الكراسي البحثية ضحزد اإلسزتاتيجيا  الز  ميكزن اجعتمزاد       وتعترب
و قيزق  ، عليها يف توظيف امجهز  البحثية يف اماج  العليمة الرئيسة من ضجل ت ويرها

واستخدام املخرجزا  الز  يزتم البزول عليهزا يف      ، فاد  املثلى من القوى اجبتكاريةاإل
-Al-Ghamdi, Wadaan, El-Garhy, El)متمعيززة التنميززة احملليززة وتعزيززز القززدرا  ا

Shimy, Abou-Sawan, 2011, 229) ،ن الكراسي البحثية هلا ضثزر  زويلي علزى    حيث إ
هذا إضافة إىل دورها يف دعم التوسع ، اجلود  الكمية والكيرية اخلاصة بال الب اخلرجي 

 Office of the)، والعمززق اخلاصززة بامنشزز ة البحثيززة واجكتشززافا  اجبتكاريززة    

Vice‐President, 2014, 17). 
إذ ، امل تظهر الكراسي العلمية مبرهومها الديث يف اجلامعا  السعودية إج مؤخر و

مل يكن النظام يسمح هلا بقبول تربعا  ضو هبا  خارجية ولذلك فقد تأسست الكراسزي  
ل: كرسزي امللزك   مث، العلمية السعودية ضول اممر يف عدد من العواصم العربية واموربية

وكرسي اممري سل ان للدراسزا  اإلسزالمية   ، فهد للدراسا  اإلسالمية يف جامعة لندن
وكرسي اممزري نزايف   ، والعربية جبامعة بركلي يف كاليرورنيا بالوجيا  املتحد  اممريكية

، هزز 1435، لتعليم الللة العربية والدراسا  اإلسالمية جبامعة موسكو.  سعد واملوسزى 
تيجة لآلمال ال موحة يف هذا الشأن فزنن عزدد الكراسزي البحثيزة يف اجلامعزا       ( ون11

 . (14، 2014، جامعة القبيم كرسي حبثي.  300السعودية بلغ ضكثر من 

قد ضضزحت ضدوار وإسزهاما  املؤسسزا  التعليميزة واجلامعيزة يف تعزيزز مبزدض        و
يتعزر  هلزا ال زالب    الوس ية واممن الركري والتبدي لالحنرافا  الركرية الز  قزد   

يف ظزل الظزروف   ، الذين هم ضساس وجودها واستثماراتها ضرور  ملحة وم ل  حيوي
و ول العزامل إىل قريزة صزلري     ، الراهنة والتحديا  املتالطمة واملتالحقة يف عبر العوملة

 (2، 2011، متأثر  ومؤثر  يف شتى جماج  اليا .  هواري وعدون
كري لدى الشباب يف  بينهم مما يتعرضون له مزن  وتكمن ضهمية تعزيز اممن الر

هلزذا   امبادر خمتلرة تسب  لديهم نوا من التشويش الركري وعدم وضوح الرؤيزة نظزر   
( إىل 11، 2007الكم اهلائل من املبادر ال  يستقون منها ضفكارهم حيث يشري حسن   

ا الذي ج يررق ب  اللث ضنه يف ظل القنوا  الرءائية املرتوحة واإلعالم املقرو  واملسمو
وج ب  املبادئ الراقية والقيم اإلنسانية النبيلة ال  تسمو باإلنسزان وترفعزه إىل   ، والسم 

ويف ، مرتبة اإلحسان وب  اجنرال  اخللقي الذي ينزل باإلنسان عن عامل السمو والرفعزة 
ل ويف ظزل  بز ، وقبزره علزى دور العبزاد  فقزط    ، ظل الدعو  إىل فبل الدين عن الدولة

ويف ، امنزل ز  اوحي  وليس، الدعوا  املتكرر  برفض الرقه اإلسالمي بدعوى ضنه آرا  فقها 
حباجة غلى مناعة فكرية تقي اإلنسزان مزن ضخ زار     -بل والعامل ضيع –ه حنن ظل هذا كلِّ

 التلوي الركري. 
، ا البحث يف قءية اممن الركري يف الوقت الراهن من ضنس  اموق دَُّعولذلك ُي

فزدافع  ، وضهم املوضوعا  ال  جي  ضن توليها الدول عنايزة خاصزة بالبحزث والدراسزة    
ولقزد ضصزبحت   ، اممن والاجة إلية يؤثر يف ييع حاجا  اإلنسان كمزا يتزأثر هزو بهزا    

حيقق للررد اجستقرار والتزوازن النرسزي ويايزة معتقداتزه      يالاجة إىل وجود ضمن فكر
ة من التأثريا  وامفكار املنحرفزة مزن ضهزم مت لبزا  العبزر      الركرية والثقافي ومورثاته

 ( 958، 2015، الالي.  الثويين
ولذلك ضصبح مما ج شك فيه ضن من امهمية مبكان غزرس املرزاهيم البزحيحة يف    

والرزاظ علزى املكونزا     ، عقول الناشئة مبا تشتمل عليه من حبانة فكرية ووعزي ضمزين  
يف مواجهة التيارا  الثقافية الوافد  واملشبوهة واإلسزهام يف  واملوروثا  الثقافية امصلية 
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قد ضضزحت ضدوار وإسزهاما  املؤسسزا  التعليميزة واجلامعيزة يف تعزيزز مبزدض        و
يتعزر  هلزا ال زالب    الوس ية واممن الركري والتبدي لالحنرافا  الركرية الز  قزد   

يف ظزل الظزروف   ، الذين هم ضساس وجودها واستثماراتها ضرور  ملحة وم ل  حيوي
و ول العزامل إىل قريزة صزلري     ، الراهنة والتحديا  املتالطمة واملتالحقة يف عبر العوملة

 (2، 2011، متأثر  ومؤثر  يف شتى جماج  اليا .  هواري وعدون
كري لدى الشباب يف  بينهم مما يتعرضون له مزن  وتكمن ضهمية تعزيز اممن الر

هلزذا   امبادر خمتلرة تسب  لديهم نوا من التشويش الركري وعدم وضوح الرؤيزة نظزر   
( إىل 11، 2007الكم اهلائل من املبادر ال  يستقون منها ضفكارهم حيث يشري حسن   

ا الذي ج يررق ب  اللث ضنه يف ظل القنوا  الرءائية املرتوحة واإلعالم املقرو  واملسمو
وج ب  املبادئ الراقية والقيم اإلنسانية النبيلة ال  تسمو باإلنسزان وترفعزه إىل   ، والسم 

ويف ، مرتبة اإلحسان وب  اجنرال  اخللقي الذي ينزل باإلنسان عن عامل السمو والرفعزة 
ل ويف ظزل  بز ، وقبزره علزى دور العبزاد  فقزط    ، ظل الدعو  إىل فبل الدين عن الدولة

ويف ، امنزل ز  اوحي  وليس، الدعوا  املتكرر  برفض الرقه اإلسالمي بدعوى ضنه آرا  فقها 
حباجة غلى مناعة فكرية تقي اإلنسزان مزن ضخ زار     -بل والعامل ضيع –ه حنن ظل هذا كلِّ

 التلوي الركري. 
، ا البحث يف قءية اممن الركري يف الوقت الراهن من ضنس  اموق دَُّعولذلك ُي

فزدافع  ، وضهم املوضوعا  ال  جي  ضن توليها الدول عنايزة خاصزة بالبحزث والدراسزة    
ولقزد ضصزبحت   ، اممن والاجة إلية يؤثر يف ييع حاجا  اإلنسان كمزا يتزأثر هزو بهزا    

حيقق للررد اجستقرار والتزوازن النرسزي ويايزة معتقداتزه      يالاجة إىل وجود ضمن فكر
ة من التأثريا  وامفكار املنحرفزة مزن ضهزم مت لبزا  العبزر      الركرية والثقافي ومورثاته

 ( 958، 2015، الالي.  الثويين
ولذلك ضصبح مما ج شك فيه ضن من امهمية مبكان غزرس املرزاهيم البزحيحة يف    

والرزاظ علزى املكونزا     ، عقول الناشئة مبا تشتمل عليه من حبانة فكرية ووعزي ضمزين  
يف مواجهة التيارا  الثقافية الوافد  واملشبوهة واإلسزهام يف  واملوروثا  الثقافية امصلية 
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فالناشة حباجة إىل حبانة فكريزة   ؛(87 -86، 1429، تهذي  السلوك القيمي.  اجلحين
إذ ، تساعدهم على عدم قبول امفكار املنحرفة واهلدامة ال  تلرر بهم وتؤدي إىل التهلكة

،  العتزي   لة تزأثر ضفكزار الناشزئة.   تعترب هذه املرحلزة مرحلزة حساسزة مزن حيزث سزهو      
 ( 6، هز1434

بالتعرف على دور الكراسي البحثية يف تعزيز  ومن هنا جا  اهتمام الدراسة الالية
 اممن الركري. 

 مشكلة الدراسة 
مما ج شك فيه ضن اآلثار السلبية ال  يتسب  فيها اللزو الركري داخزل امتمعزا    

خ وا  وقائية وعالجيزة؛ للتبزد ي لزه ودر  ضخ زاره؛     اإلسالمية تت ل  منها ضن تتخذ 
 الوافد .  من ذل  التبعية السلبية للقيم وامفكار، ووحدتهاوهذا من شأنه ضن حيرظ كيان اممة 

، واجقتبززادية، املززتلريا  املتسززارعة املتعززدد  يف اليززا  السياسززية     نإحيززث 
مثزل كزثري مزن الزدول      -سعوديةضوجد  يف اململكة العربية ال، واججتماعية والركرية...

وتنوعزا  يف  ، يف عدد القءزايا  اوتباعد ، وامزما  اممنية، عدد من املشكال  -امخرى
وما نتج عنه من خسائر ، واإلرهاب، ال  يأتي يف مقدمتها ضعمال العنف، ضسالي  اجلرائم

ضزال  الذين تعرضزوا لركزر   ، والذي قام بذلك بعض من الشباب، كبري ، وبشرية، مادية
فرزي اململكزة العربيزة السزعودية حسز  الكتزاب       ، (4، هز1431، ومنحرف  القح اني

اإلحبائي الذي تبدره وزار  الداخلية فقد زاد  عدد القءايا امخالقية املسجلة لدى 
( حيزث سزجلت يف عزام    %25هز عزن العزام السزابق لزه بنسزبة       1427الوزار  يف عام 

هز سزجلت  1427بينما يف عام ، مثان  قءيةحد عشر ضلف وسبعمائة وثالثة ضهز 1426
ضربعة عشر ضلف وسبعمائة ومخسة وعشزرون قءزية وقزد تنوعزت مزا بز  اعتزدا  علزى         

مزا   اوهزذا ضيء ز  ، (5، هز1430، العر  وعلى النرس وعلى املال ومسكرا .  العيسى
ودراسزة املزالكي   ، (4، هزز 1427تؤكده العديزد مزن الدراسزا  مثزل دراسزة خريزف        

حزول تزأثر ال زالب بامفكزار      اوال  ضشار  إىل ضن الديث ضصزبح متزايزد   هز( 1427 
ضو لعادا  وتقاليد امتمع السزعودي. كمزا   ، واملخالرة للقيم واملبادئ اإلسالمية، املنحرفة

ضن امفكار الالعقالنية تنتشر ب  طالب جامعة طيبة  إىل(2008، توصلت دراسة  الرباق
   مرترعة. وطالب اجلامعة اإلسالمية بنس

وضمام تلك التحديا  فننه يتحتم على ييع املؤسسا  التعليمية ومنها اجلامعزة ضن  
يقوموا بدورهم يف التعامل مع تلك التحديا  الز  تواجزه القزيم اإلسزالمية يف امتمزع      

وذلك باستخدام ييزع  ، السعودي والعمل على مواجهة اللزو الركري القادم من اللرب
ها لز كال  و ليشز هم يف دراسة املمدور هلا من البحثية ملا  ومنها الكراسيضدواتها املتاحة 

من املشكال  الز  قزد تشزكك يف قزدر  تلزك       اوصوج  لنتائج عملية. إج ضن هناك عدد 
 يالكراسي البحثية على القيام بزدورها يف تعزيزز اممزن الركزري حيزث يؤكزد التزوجير       

ا خيبزص للكراسزي البحثيزة مزن     الرغم ممعلى  ( ضنه217، 2015والسالمة والعرينى  
( إىل 2013كما توصلت دراسة البقعاوي  ، ضموال إج ضنها مل  قق امهداف املرجو  منها

بالرغم من ضن من ضن الكراسي البحثية العلمية يف اجلامعا  السزعودية متيزز  حبسزن     ضنه
انز  التزنظريي   بنا  وصياغة الرؤى والرسالة وكثر  امهزداف إج ضنهزا ركزز  علزى اجل    

  منها.  قيق الكثري منها ومل تبلغ املأمولوضخرقت يف 
( ضن بزرامج الكراسزي البحثيزة يف اجلامعزا      353، 2011وبينت دراسة النودل  

السعودية ساهمت يف تقديم مبدض الشراكة امتمعية للمجتمع السعودي من خالل الت ور 
إضايف لدعم ضعمال البحزث العلمزي؛   الكبري يف عدد تلك الكراسي وما وفرته من متويل 

إج ضن حداثة التجربزة وضزعف ثقافزة احملاسزبة اججتماعيزة ضفزرز  ت بيقزا  ج  قزق         
إجرا ا  حوكمة كافية منش ة البحوي العلمية الذي قد يؤدي إىل تآكل ثقة امتمع بهذه 

سزعد  دراسزة   ضنكمزا  ، املشاريع ويءعف من قدرتها على  قيق شراكة دائمة ومستمر .
إىل عدد من التحديا  ال  تواجه الكراسزي البحثيزة    توصلت (14، هز1435واملوسى  

يف اململكة العربية السعودية من ضهمها: ضزعف جئحزة الكراسزي العلميزة يف اجلامعزا       
، إذ تركز ضغلبها على اممور املادية وتهمل البحث العلمي واإلبداا والتجديد، السعودية

 بز   وتعزاون  مشزاركة  وجزود  باحث  يف جمال الكرسي وعزدم وخلق مسارا  جديد  لل
 .واملنظما  ،واجلماعا  امفراد من امتمع وممثلي السعودية اجلامعا  يف البحثية الكراسي
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ضن امفكار الالعقالنية تنتشر ب  طالب جامعة طيبة  إىل(2008، توصلت دراسة  الرباق
   مرترعة. وطالب اجلامعة اإلسالمية بنس

وضمام تلك التحديا  فننه يتحتم على ييع املؤسسا  التعليمية ومنها اجلامعزة ضن  
يقوموا بدورهم يف التعامل مع تلك التحديا  الز  تواجزه القزيم اإلسزالمية يف امتمزع      

وذلك باستخدام ييزع  ، السعودي والعمل على مواجهة اللزو الركري القادم من اللرب
ها لز كال  و ليشز هم يف دراسة املمدور هلا من البحثية ملا  ومنها الكراسيضدواتها املتاحة 

من املشكال  الز  قزد تشزكك يف قزدر  تلزك       اوصوج  لنتائج عملية. إج ضن هناك عدد 
 يالكراسي البحثية على القيام بزدورها يف تعزيزز اممزن الركزري حيزث يؤكزد التزوجير       

ا خيبزص للكراسزي البحثيزة مزن     الرغم ممعلى  ( ضنه217، 2015والسالمة والعرينى  
( إىل 2013كما توصلت دراسة البقعاوي  ، ضموال إج ضنها مل  قق امهداف املرجو  منها

بالرغم من ضن من ضن الكراسي البحثية العلمية يف اجلامعا  السزعودية متيزز  حبسزن     ضنه
انز  التزنظريي   بنا  وصياغة الرؤى والرسالة وكثر  امهزداف إج ضنهزا ركزز  علزى اجل    

  منها.  قيق الكثري منها ومل تبلغ املأمولوضخرقت يف 
( ضن بزرامج الكراسزي البحثيزة يف اجلامعزا      353، 2011وبينت دراسة النودل  

السعودية ساهمت يف تقديم مبدض الشراكة امتمعية للمجتمع السعودي من خالل الت ور 
إضايف لدعم ضعمال البحزث العلمزي؛   الكبري يف عدد تلك الكراسي وما وفرته من متويل 

إج ضن حداثة التجربزة وضزعف ثقافزة احملاسزبة اججتماعيزة ضفزرز  ت بيقزا  ج  قزق         
إجرا ا  حوكمة كافية منش ة البحوي العلمية الذي قد يؤدي إىل تآكل ثقة امتمع بهذه 

سزعد  دراسزة   ضنكمزا  ، املشاريع ويءعف من قدرتها على  قيق شراكة دائمة ومستمر .
إىل عدد من التحديا  ال  تواجه الكراسزي البحثيزة    توصلت (14، هز1435واملوسى  

يف اململكة العربية السعودية من ضهمها: ضزعف جئحزة الكراسزي العلميزة يف اجلامعزا       
، إذ تركز ضغلبها على اممور املادية وتهمل البحث العلمي واإلبداا والتجديد، السعودية

 بز   وتعزاون  مشزاركة  وجزود  باحث  يف جمال الكرسي وعزدم وخلق مسارا  جديد  لل
 .واملنظما  ،واجلماعا  امفراد من امتمع وممثلي السعودية اجلامعا  يف البحثية الكراسي
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ملا ملسه الباحث من مظاهر وضزما  فكرية متتثل يف انتشزار امفكزار اهلدامزة     اونظر 
وانتشززارها ، لت ززرف الركززريومززع تبززاعد موجززا  التشززدد وا، والللززو بزز  الشززباب

وحماوج  بعض امطراف املشبوهة يف بقاا كثري  مزن العزامل التويزج لشزعارا  فاسزد       
وغري إنسانية وكذلك ضعف قدر  ال زالب علزى إدار  شزئون حيزاتهم وشزيوا مظزاهر       
القلق وامفكار الالعقالنية؛ فنن مشكلة الدراسزة الاليزة تزتلخص يف التسزاؤل الزرئيس      

  ا دور الكراسي البحثية يف تعزيز اممن الركري؟التالي: م

 أسئلة الدراسة
 اول الدراسة الالية اإلجابزة عزن التسزاؤل الزرئيس التزالي: مزا دور الكراسزي        

 هي: ، البحثية يف تعزيز اممن الركري؟ ويتررا منه عد  ضسئلة فرعية
 ؟ما درجة إسهام الكراسي البحثية يف تعزيز اممن الركري 
 ؟رعيل دور الكراسي البحثية يف تعزيز اممن الركريما سبل ت 
 ق قيام الكراسي البحثية بدورها يف تعزيز اممن الركري؟وما املعوقا  ال  تع 
   هل توجد فروق ذا  دجلة إحبائية ب  استجابا  عينة الدراسة وفق متلريا

تعزيز التخبص( حول دور الكراسي البحثية يف -اخلرب -الوظيرة -الدراسة  اجلنس
 اممن الركري؟

 :الدراسةأهمية 
 تتمثل ضهمية الدراسة الالية يف احملاور التالية:

 : امهمية من الناحية النظرية: ضوج 
  الكراسي البحثية يف ظل اهتمام اململكة تكتس  هذه الدراسة ضهميتها من موضوا

 .العربية السعودية بت وير التعليم بوجه عام والتعليم العالي بوجه خاص
 اممن الركري ملا له من ضثر كبري يف   هذه الدراسة ضهميتها من ضهمية موضوا ستكت

 . بنا  امتمع املسلم القويم والراظ عليه

 من ضهم شرائح امتمع السعودي وهم  دَُّعع ضهمية الدراسة من تناوهلا لشرحية ُتنبت
إمداد امتمع حباجته ضعءا  هيئة التدريس باجلامعا  السعودية ملا هلم دور كبري يف 

 .من الكوادر البشرية املؤهلة يف شتى اماج 
  قد تساعد هذه الدراسة يف ضن تكون قاعد  ين لق منها باحثون آخرون للكشف عن

 املزيد من القائق املعرفية ال  تهتم بهذا امال.
 : امهمية من الناحية الت بيقية: اثاني 
 من الواقع الالي وال   اسة ميدانية تقتب كثري تنبع ضهمية الدراسة من كونها درا

 .دور الكراسي البحثية يف تعزيز اممن الركريترصد 
   اإلسهام يف لرت ضنظار م وري الربامج اإلرشادية إىل امنش ة والربامج املساعد

 اجلامعة باململكة العربية السعودية.  طالبلدى  اممن الركريلتحس  مستوى 
 خالل نتائج الدراسة حث املسئول  وواضعي السياسا  التعليمية حث من ايأمل الب

 .التعليم بت وير ضدوار الكراسي البحثية يف تعزيز اممن الركريواملخ    يف وزار  

 أهداف الدراسة

التعرف علزى دور الكراسزي   ما وه  التالي  الرئيس   اول الدراسة  قيق اهلدف
التحقزق مزن وجزود فزروق ذا  دجلزة      والتحقزق مزن   ، البحثية يف تعزيز اممن الركري

 -اخلرب  -الوظيرة -إحبائية ب  استجابا  عينة الدراسة وفق متلريا  الدراسة  اجلنس
 التخبص( حول دور الكراسي البحثية يف تعزيز اممن الركري.

 حدود الدراسة
 تتم هذه الدراسة يف إطار الدود التالية:

 اسة الالية على ترعيل دور الكراسي البحثية يف تعزيز الدود املوضوعية: تقتبر الدر
ملا هلزذا املوضزوا مزن ضهميزة كزربى ه ذكرهزا فيمزا سزبق يف ضهميزة           اممن الركري

 .الدراسة
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 من ضهم شرائح امتمع السعودي وهم  دَُّعع ضهمية الدراسة من تناوهلا لشرحية ُتنبت
إمداد امتمع حباجته ضعءا  هيئة التدريس باجلامعا  السعودية ملا هلم دور كبري يف 

 .من الكوادر البشرية املؤهلة يف شتى اماج 
  قد تساعد هذه الدراسة يف ضن تكون قاعد  ين لق منها باحثون آخرون للكشف عن

 املزيد من القائق املعرفية ال  تهتم بهذا امال.
 : امهمية من الناحية الت بيقية: اثاني 
 من الواقع الالي وال   اسة ميدانية تقتب كثري تنبع ضهمية الدراسة من كونها درا

 .دور الكراسي البحثية يف تعزيز اممن الركريترصد 
   اإلسهام يف لرت ضنظار م وري الربامج اإلرشادية إىل امنش ة والربامج املساعد

 اجلامعة باململكة العربية السعودية.  طالبلدى  اممن الركريلتحس  مستوى 
 خالل نتائج الدراسة حث املسئول  وواضعي السياسا  التعليمية حث من ايأمل الب

 .التعليم بت وير ضدوار الكراسي البحثية يف تعزيز اممن الركريواملخ    يف وزار  

 أهداف الدراسة

التعرف علزى دور الكراسزي   ما وه  التالي  الرئيس   اول الدراسة  قيق اهلدف
التحقزق مزن وجزود فزروق ذا  دجلزة      والتحقزق مزن   ، البحثية يف تعزيز اممن الركري

 -اخلرب  -الوظيرة -إحبائية ب  استجابا  عينة الدراسة وفق متلريا  الدراسة  اجلنس
 التخبص( حول دور الكراسي البحثية يف تعزيز اممن الركري.

 حدود الدراسة
 تتم هذه الدراسة يف إطار الدود التالية:

 اسة الالية على ترعيل دور الكراسي البحثية يف تعزيز الدود املوضوعية: تقتبر الدر
ملا هلزذا املوضزوا مزن ضهميزة كزربى ه ذكرهزا فيمزا سزبق يف ضهميزة           اممن الركري

 .الدراسة
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 جامعزة  ،  جامعزة امللزك سزعود    الدود املكانية: اجلامعا  باململكة العربية السعودية
ك لعراقزة تلزك اجلامعزا     جامعة اإلمام حممزد بزن سزعود( وذلز    ، امللك عبد العزيز

باململكة العربية السعودية وضدوارها الكربى يف التدريس والبحث والعلمزي وخدمزة   
 . امتمع

 وجامعة اإلمام حممزد بزن   ، الدود البشرية: ضعءا  هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
وذلك من ضعءا  هيئة التدريس يقع علزى عزاتقهم    العزيز جامعة امللك عبد، سعود

 .ع   امكرب يف تنمية اممن الركري لدى الشاب السعوديال
 هز(.1440-هز 1439الدراسة امليدانية يف العام  ت هذه الدود الزمنية:طبق 

 مصطلحات الدراسة 

" املهمزة ضو الوظيرزة    :( الزدور علزى ضنزه   10ص:، م2005، يعرِّف  يدان :الدور
تها على ضكمل وجه ضثنا  قيامه بالعمل احملدد  سلرا  ال  يناط بها الشخص املسئول ملمارس

 املنوط به. 

ويقبد به إجرائيا  يف الدراسة الالية بأنه املهام والواجبا  ال  تؤديهزا الكراسزي   
 البحثية يف  ب  الشباب من امفكار املنحرفة واحملافظة على القيم امخالقية هلم.

لكراسزي البحثيزة   ( ا10ص:، م2014تعرف جامعة القبزيم   : الكراسي البحثية
" برنامج حبثي علمي يسند للعلما  والباحث  املتميززين الزذين يزخزر رصزيدهم      اعلى ضنه

وكمية يف اختباص مع  وميول الكرسي مزن مبزادر   ، نوعية، البحثي مبساهما  عالية
 ويتمتع مبرونة إدارية ومالية." ، خارج ميزانية اجلامعة

ميول من خارج ميزانية اجلامعة ، كادمييةبرنامج جامعي يشمل البور  البحثية وام
، وفق شروط سياسة التعليم العالي يف اململكزة العربيزة السزعودية   ، ببرة دائمة ضو مؤقتة

ويزديره ضسزاتذ    ، ويسعى لتحقيق ضهداف معرفية تشمل قءايا التنمية الشاملة يف امتمزع 
 خيتارون بدقة وعناية. ، اسعوديون خمتبون ومؤهلون علمي 

بأنزه: "اسزتخدام مموعزة مزن      (Leskover,2010,P. 10)يعرفه ليسكوفر : زيزالتع
والثقافية؛ من ضجل التأكيد على استجابة انرعالية إجيابيزة  ، واججتماعية، امدوا  املعرفية

 قام بها الررد؛ ضد  إىل مزيد من التعلم واكتساب اخلربا ".
ضجزل   مزن  وامدوا ؛ ال زرق  مزن  جمموعزة  بأنه: "اسزتخدام ا إجرائي  تعريره ميكنو

ضفكار الشباب من اجحنراف الركرية والسلوكية القادمة من اللرب بهزدف تزدمري     ب 
 القيم اخللقية للشباب. 

الوسيلة املتبعة للحراظ على املكونا  الثقافية امصزيلة مزن ضجزل     :اممن الركري
، هة ضو غزري موثزوق فيهزا   مواجهة التيارا  الثقافية امجنبية امخرى ال  قد تبدو مشزبو 

 ,Al- Smadi)وهو ما يعين ياية وتعزيز اهلوية الثقافية من عمليا  اللزو امجزن  هلزا    

2016, P. 633. 
يايزة عقزول الشزباب يف اململكزة      :علزى ضنزه   اميكن تعريف اممن الركري إجرائي 

د  العديد مزن  العربية السعودية من التدخال  اخلارجية وخباصة يف هذه القبة ال  شه
اممزر الزذي سزهل التقزارب مزا بز        ، الت ورا  املتعاقبة على مستوى خمتلف امزاج  

 امتمعا  والشعوب. 

 الدراسات السابقة

 : الدراسا  املتعلقة بالكراسي البحثية:ضوج 
هزدفت الدراسزة إىل التعزرف علزى ضهزداف       :(2012دراسة العقيلي وهمرريز  

والتعزرف علزى ضهميزة    ، على ضهمية متويل الكراسي البحثيزة  والتعرف، الكراسي العلمية
واستخدم الباحثان املنهج الوثائقي القزائم  ، الكراسي البحثية يف اململكة العربية السعودية

على استعرا  العديد من امدبيا  السابقة ال  تناولت كراسي البحث يف اجلامعزة مزن   
وجتزارب دول  ، املبادر واجسزتمرارية ومتويل كراسي البحث امهداف و، منظور تارخيي

إن ضهزداف  :وقد توصل الباحثان للعديد مزن النتزائج ضهمهزا   ، خمتلرة يف الكراسي البحثية
الكراسي البحثية هي ضمان تركيز املبادر الكافية على جماج  ذا  قيمة خاصة لكونها 
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بأنزه: "اسزتخدام مموعزة مزن      (Leskover,2010,P. 10)يعرفه ليسكوفر : زيزالتع
والثقافية؛ من ضجل التأكيد على استجابة انرعالية إجيابيزة  ، واججتماعية، امدوا  املعرفية

 قام بها الررد؛ ضد  إىل مزيد من التعلم واكتساب اخلربا ".
ضجزل   مزن  وامدوا ؛ ال زرق  مزن  جمموعزة  بأنه: "اسزتخدام ا إجرائي  تعريره ميكنو

ضفكار الشباب من اجحنراف الركرية والسلوكية القادمة من اللرب بهزدف تزدمري     ب 
 القيم اخللقية للشباب. 

الوسيلة املتبعة للحراظ على املكونا  الثقافية امصزيلة مزن ضجزل     :اممن الركري
، هة ضو غزري موثزوق فيهزا   مواجهة التيارا  الثقافية امجنبية امخرى ال  قد تبدو مشزبو 

 ,Al- Smadi)وهو ما يعين ياية وتعزيز اهلوية الثقافية من عمليا  اللزو امجزن  هلزا    

2016, P. 633. 
يايزة عقزول الشزباب يف اململكزة      :علزى ضنزه   اميكن تعريف اممن الركري إجرائي 

د  العديد مزن  العربية السعودية من التدخال  اخلارجية وخباصة يف هذه القبة ال  شه
اممزر الزذي سزهل التقزارب مزا بز        ، الت ورا  املتعاقبة على مستوى خمتلف امزاج  

 امتمعا  والشعوب. 

 الدراسات السابقة

 : الدراسا  املتعلقة بالكراسي البحثية:ضوج 
هزدفت الدراسزة إىل التعزرف علزى ضهزداف       :(2012دراسة العقيلي وهمرريز  

والتعزرف علزى ضهميزة    ، على ضهمية متويل الكراسي البحثيزة  والتعرف، الكراسي العلمية
واستخدم الباحثان املنهج الوثائقي القزائم  ، الكراسي البحثية يف اململكة العربية السعودية

على استعرا  العديد من امدبيا  السابقة ال  تناولت كراسي البحث يف اجلامعزة مزن   
وجتزارب دول  ، املبادر واجسزتمرارية ومتويل كراسي البحث امهداف و، منظور تارخيي

إن ضهزداف  :وقد توصل الباحثان للعديد مزن النتزائج ضهمهزا   ، خمتلرة يف الكراسي البحثية
الكراسي البحثية هي ضمان تركيز املبادر الكافية على جماج  ذا  قيمة خاصة لكونها 
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نهزا متثزل ن اقزا     وض، وضنها تعاجل م لب ا اجتماعي ا ملح ا، ضساس جمال راسخ من الدراسة
وتربز ضهمية متويل الكراسي البحثيزة  ، جديد  ومبدعة من املعرفة ترتقر لبنية  تية مت ور 

فبالتزالي  ، املهمة ال  ستحدي فارق زا يف جمزال دراسزتها    يف ضنها تءم العديد من املشاريع
اململكة وقد ظهر  اجهتمام بالكراسي البحثية يف ،  تاج إىل متويل دائم ضو طويل امجل

الوار مع الءارا  والثقافا   العربية السعودية يف منتبف الثمانينا  إلطالق سياسية
 امخرى وتسليط الءو  على مبادئ اإلسالم ال  تدعوا إىل السالم والوئام.

الكراسي  : هدفت الدراسة إىل: التعرف على واقع إدار (2015دراسة التوجيري  
والتعرف على ضهداف الكراسي البحثيزة يف جامعزة   ، لسعوديةالبحثية يف اململكة العربية ا

والتعرف على مقتحا   س  إدار  الكراسي البحثية ، اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
واستخدم الباحث املزنهج الوصزري التحليلزي القزائم علزى      ، العربية السعودية يف اململكة

 قع إدار  الكراسزي البحثيزة يف اململكزة    ليل العديد من امدبيا  السابقة ال  تناولت وا
وقزد توصزل   ، ودولة ماليزيزا ودولزة كنزدا   ، امردنية اهلامشية واململكة، العربية السعودية

الباحث للعديد من النتائج ضهمها: تنررد كزل جامعزة سزعودية بتجربتهزا اخلاصزة إلدار       
هلزا حريزة م لقزة يف إدار     و، فاجلامعا  مسزتقلة إداري زا ومالي زا وفني زا    ، الكراسي البحثية

وتهزدف  ، وتشتك يف إنشا  الكراسي وإداراتها تتبع سياسية اجلامعة الداخليزة ، الكراسي
الكراسي البحثية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية إىل تعزيز فرص منزو اجقتبزاد   

 قيزق  و، وربط خمرجا  البحث العلمي يف اجلامعة حباجا  امتمزع ، القائم على املعرفة
التكامل يف جمال البحث العلمي ب  اجلامعة ووحدتها املختلرة واملؤسسة البحثيزة داخزل   

وإن ضبرز اإلجرا ا  املقتحة لتحسز  الرزرص املتاحزة إلدار  نظزام     ، اجلامعة وخارجها
و ديزد ضولويزا    ، و سز  اآلليزا   ، برنامج كراسي البحث هي  س  جمال امهداف

 البحث. 
هدفت الدراسة إىل: تقييم جتربة اجلامعا  السزعودية يف   :(2012ل  دراسة النود

والتعزرف علزى   ، إدارتها لربامج الكراسي البحثية على ضو  مت لبا  الشراكة امتمعيزة 
واستخدم الباحزث املزنهج التحليلزي القزائم علزى      ، آليا  تعزيز برامج الكراسي البحثية

جرائية وامدلة التنريذية والتقزارير اإلحبزائية    ليل البيانا  وطرائق العمل واللوائح اإل
وضهم مالمح جتربة برامج الكراسي البحثية يف اجلامعزا   ، املنشور  عن الكراسي البحثية

وقد توصل الباحث ، البحثية ومت لبا  وضوابط ومت لبا  حوكمة الكراسي، السعودية
سي البحثية ضكد  علزى  للعديد من النتائج ضهمها: على الرغم من ضن معظم برامج الكرا

مبدض الشراكة مع فعاليا  امتمع لتحقيق تكامل فعلي بز  امفزراد ومؤسسزا  امتمزع     
وضن ضهزم  ، هزذه الشزراكة   ضن هناك جمموعة من احملددا  تعكس عزدم اكتمزال   املدني إج

عوامل تعزيز هذه الربامج هي ترعيل اجلوان  الت بيقية كأسلوب التتي  والرقابزة شزبه   
والتعاون ب  اجلامعا  يف تبادل التجارب واخلربا  يف إدار  بزرامج الكراسزي   ، كزيةاملر

 وبنا  سياسا  تعزز ثقة امتمع بتلك الربامج.، البحثية
 ثاني ا: الدراسا  ال  تناولت اممن الركري

الكشزف عزن    :هدفت هذه الدراسة إلي :(Rahamneh., 2016دراسة ريانيه  
 بنا  اممن الركري لدى ضطراهلا من وجهة نظر ال الب اجلزامعي   دور امسر امردنية يف

والتعرف على ضهم جماج  التنشئة ال  تؤثر على امطرال من وجهة نظر عينة ، امردني 
( طالز  جزامعي ه اختيزارهم ب ريقزة     2700واشتملت عينة الدراسزة علزي    ، الدراسة

وثالي جامعا  ، جامعة بلقا  الت بيقيةو، ومؤتة، والريموك، عشوائية من جامعة امردن
واسزتخدم الباحزث املزنهج    ، وجزر  ، والزيتونزة امردنيزة  ، هي: عمان امهليزة ، خاصة

ستبيان وقد توصلت الدراسة إلزي العديزد مزن النتزائج     الوصري التحليلي القائم علي اإل
علزي  ضهمها:تلع  امسر  الدور الرئيس يف اممن الركري مطراهلا مزن خزالل التللز     

ضن ضهم جماج  التنشئة امسرية ال  تؤثر على امطرال و، السلوكيا  اخلاطئة جتاه امبنا 
هي امال الثقايف حيث تقوم التنشئة امسرية علي بنا  نظام ثقايف من امفكار املشتقة مزن  

 الدين والقيم والعادا  والتقاليد.
إلي تسليط الءو   هدفت هذه الدراسة :(Al-Smadi., 2016دراسة البمادي  

علي دور مواقع التواصل اججتماعي يف حدوي اجحنراف الركري لدي طزالب جامعزة   
الكشف عن وجود فروق ذا  دجلزة إحبزائية بز  متوسزط درجزا  عينزة       و، القبيم
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جرائية وامدلة التنريذية والتقزارير اإلحبزائية    ليل البيانا  وطرائق العمل واللوائح اإل
وضهم مالمح جتربة برامج الكراسي البحثية يف اجلامعزا   ، املنشور  عن الكراسي البحثية

وقد توصل الباحث ، البحثية ومت لبا  وضوابط ومت لبا  حوكمة الكراسي، السعودية
سي البحثية ضكد  علزى  للعديد من النتائج ضهمها: على الرغم من ضن معظم برامج الكرا

مبدض الشراكة مع فعاليا  امتمع لتحقيق تكامل فعلي بز  امفزراد ومؤسسزا  امتمزع     
وضن ضهزم  ، هزذه الشزراكة   ضن هناك جمموعة من احملددا  تعكس عزدم اكتمزال   املدني إج

عوامل تعزيز هذه الربامج هي ترعيل اجلوان  الت بيقية كأسلوب التتي  والرقابزة شزبه   
والتعاون ب  اجلامعا  يف تبادل التجارب واخلربا  يف إدار  بزرامج الكراسزي   ، كزيةاملر

 وبنا  سياسا  تعزز ثقة امتمع بتلك الربامج.، البحثية
 ثاني ا: الدراسا  ال  تناولت اممن الركري

الكشزف عزن    :هدفت هذه الدراسة إلي :(Rahamneh., 2016دراسة ريانيه  
 بنا  اممن الركري لدى ضطراهلا من وجهة نظر ال الب اجلزامعي   دور امسر امردنية يف

والتعرف على ضهم جماج  التنشئة ال  تؤثر على امطرال من وجهة نظر عينة ، امردني 
( طالز  جزامعي ه اختيزارهم ب ريقزة     2700واشتملت عينة الدراسزة علزي    ، الدراسة

وثالي جامعا  ، جامعة بلقا  الت بيقيةو، ومؤتة، والريموك، عشوائية من جامعة امردن
واسزتخدم الباحزث املزنهج    ، وجزر  ، والزيتونزة امردنيزة  ، هي: عمان امهليزة ، خاصة

ستبيان وقد توصلت الدراسة إلزي العديزد مزن النتزائج     الوصري التحليلي القائم علي اإل
علزي  ضهمها:تلع  امسر  الدور الرئيس يف اممن الركري مطراهلا مزن خزالل التللز     

ضن ضهم جماج  التنشئة امسرية ال  تؤثر على امطرال و، السلوكيا  اخلاطئة جتاه امبنا 
هي امال الثقايف حيث تقوم التنشئة امسرية علي بنا  نظام ثقايف من امفكار املشتقة مزن  

 الدين والقيم والعادا  والتقاليد.
إلي تسليط الءو   هدفت هذه الدراسة :(Al-Smadi., 2016دراسة البمادي  

علي دور مواقع التواصل اججتماعي يف حدوي اجحنراف الركري لدي طزالب جامعزة   
الكشف عن وجود فروق ذا  دجلزة إحبزائية بز  متوسزط درجزا  عينزة       و، القبيم
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واشزتملت عينزة   ، الدراسة يف دور وسزائل التواصزل اججتمزاعي يف اجحنزراف الركزري     
وقزد اسزتخدم الباحزث املزنهج     ، بة من جامعة القبزيم وطال ا( طالب 730الدراسة علي  

وقد توصلت الدراسة إلي العديد مزن النتزائج   ، ستبيانالوصري التحليلي القائم علي اإل
تعترب مواقع التواصل اججتماعي هزي ضكثزر شزي  يزؤثر علزي التزوازن الركزري         ضهمها:

، امفكزار واآلرا   نه وسزيلة لتبزادل  إويتسب  يف اجحنرافا  الركرية لدي ال الب حيث 
وجود فروق ذا  دجلة إحبائية ب  ال زالب وال البزا  يف   و، واجتماعا  للمناقشا 

تأثري مواقع التواصل اججتماعي علي اجحنراف الركري لباا ال زالب وذلزك لكثزر     
 استخدامهم ملواقع التواصل اججتماعي. 

ذه الدراسزة  هدفت هز  :(Oshurkov et al., 2015دراسة ضوشريكوف وآخرين  
وقزد  ، وصف آليا  مقاومة التهديدا  املتنوعة املتعلقة بالركر اجلكتوني املت رف :إلي

اعتمد الباحث علي  ليل حمتوي اخلدما  اجلكتونية السحابية التعليمية مثل البزحف  
وامموعزا   ، والدروس العمليزة واججتماعزا  علزى اجنتنزت    ، لكتونيةوامال  اإل

لكتونيززة املتعلقززة بالعمليززة التعليميززة وذلززك لدراسززة ظززاهر  الت ززرف   والربززول اإل
تتمثل اآللية امساسزية  ، لكتوني. وقد توصلت الدراسة إلي العديد من النتائج ضهمهااإل

يف ياية اممن املعلوماتي للمؤسسا  التعليمية يف رقابة وتبرية املعلوما  املتدفقزة مزن   
 ديد ومنع انتشار القائق املتعلقزة  و، لكتونية التعليميةالداخل واخلارج علي املواقع اإل

لكتونيزة السزيئة   لكتوني يسزاعد علزي عزدم جتنز  ال زالب احملتويزا  اإل      بالت رف اإل
لكتونزي بز  ال زالب    ميكن مقاومة الت رف اإلو، لكتونيوبالتالي متنع منو الت رف اإل

، لكتونية السيئةمبخاطر احملتويا  اإلمن خالل تنظيم املقابال  الشخبية لتعزيز املعرفة 
والسي ر  علي احملتويا  ال   زر  علزي الت زرف اججتمزاعي والعنبزري والقزومي       

 لكتوني.واختاذ اإلجرا ا  التشريعية والقانونية ضد كل نشاطا  الت رف اإل، والديين

ة التعرف على واقع املقررا  الدراسي :هدفت الدراسة إىل :(2013دراسة حممد  
املقدمة يف بعض الكليزا  ودورهزا يف  قيزق اممزن الركزري مزن وجهزة نظزر اخلزربا           

والتعرف علزى دور اجلامعزة يف تعزيزز مرهزوم اممزن الركزري لزدى طزالب         ، التبوي 

 وقد تكونت عينة الدراسة من جمموعة من خربا  التبيزة وعلزم الزنرس قوامهزا    ، اجلامعة
ا  هيئة التدريس( وقد انقسمت العينة مزن حيزث   ضعء -ا من  رؤسا  امقسامفرد ( 78 

( كليزا  مزن   2وجمموعزة مزن طزالب     ، (من اإلنزاي 20 و ( من الذكور58النوا إىل  
واستخدم الباحزث املزنهج   ، وطالبة ا( طالب 426جامعة جنوب الوادي وقد كان عددهم  

توصزلت  وقزد  ، سزتبانة كزأدا  للدراسزة   باإلواسزتعان  ، الوصري التحليلي كمنهج للدراسزة 
قد احتلت املركز  اإلسالميةضن مقررا  التبية والثقافة  الدراسة للعديد من النتائج ضهمها:

امول ب  املقررا  الدراسية وذلك لدورها الرعال يف تعزيز مرهوم اممن الركري لزدى  
ضيعت ضفراد العينة على ضن ضعءا  هيئة التدريس يقومون ببعض و، ال الب عينة الدراسة

 ر ال  تسهم يف تعزيز اممن الركري لل الب.امدوا

: هدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى وعزي  (2012دراسة اجلهين وحس   
والتعرف علزى ضهزم ضسزباب الت زرف وزعزعزة اممزن       ، ال الب بأهمية اممن الركري
، والتعرف على دور اجلامعزة يف تعزيزز اممزن الركزري    ، الركري من وجهة نظر ال الب

( فرد ا من ضعءا  هيئة التدريس وال الب جبامعة 470شتملت عينة الدراسة على  وقد ا
واسزتعانا باملقابلزة   ، واستخدم الباحثان املنهج الوصري التحليلي كمنهج للدراسزة ، تبوك

وقزد توصزل الباحثزان إىل العديزد مزن النتزائج       ، الشخبية واإلستبانة كأدوا  للدراسة
وضن مزن  ، أهمية اممن الركري كانت فوق املتوسز ة ضهمها:ضن مستويا  وعي ال الب ب

ضهم ضسباب الت رف وزعزعة اممن الركري من وجهة نظر ال زالب قبزور اإلعزالم يف    
توجيه الشباب وتوعيتهم ثم ضعف الرقابة من اآلبزا  علزى عالقزا  ضبنزائهم جبماعزا       

يف تربيزة   ضما من وجهة نظر ضعءزا  هيئزة التزدريس فكانزت امسزالي  اخلاطئزة      ، الرفاق
يليها ضعف الرقابة من اآلبا  على عالقا  ضبنائهم جبماعا  الرفزاق ثزم غيزاب    ، امبنا 

وضن دور اجلامعزة يف  ، التنسيق ب  مؤسسا  التعليم ومؤسسا  التوعية واإلرشاد الديين
 مل يكن مرترع ا حيث زاد على املتوسط بقليل. يتعزيز اممن الركر

الدراسززة إىل التعززرف علززى دور اجلامعززا  هززدفت  (:2011دراسزة اهلجهززوج   
واشتملت عينة الدراسة على ، السعودية يف  قيق اممن الركري لدى ال الب اجلامعي 
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امول ب  املقررا  الدراسية وذلك لدورها الرعال يف تعزيز مرهوم اممن الركري لزدى  
ضيعت ضفراد العينة على ضن ضعءا  هيئة التدريس يقومون ببعض و، ال الب عينة الدراسة

 ر ال  تسهم يف تعزيز اممن الركري لل الب.امدوا

: هدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى وعزي  (2012دراسة اجلهين وحس   
والتعرف علزى ضهزم ضسزباب الت زرف وزعزعزة اممزن       ، ال الب بأهمية اممن الركري
، والتعرف على دور اجلامعزة يف تعزيزز اممزن الركزري    ، الركري من وجهة نظر ال الب

( فرد ا من ضعءا  هيئة التدريس وال الب جبامعة 470شتملت عينة الدراسة على  وقد ا
واسزتعانا باملقابلزة   ، واستخدم الباحثان املنهج الوصري التحليلي كمنهج للدراسزة ، تبوك

وقزد توصزل الباحثزان إىل العديزد مزن النتزائج       ، الشخبية واإلستبانة كأدوا  للدراسة
وضن مزن  ، أهمية اممن الركري كانت فوق املتوسز ة ضهمها:ضن مستويا  وعي ال الب ب

ضهم ضسباب الت رف وزعزعة اممن الركري من وجهة نظر ال زالب قبزور اإلعزالم يف    
توجيه الشباب وتوعيتهم ثم ضعف الرقابة من اآلبزا  علزى عالقزا  ضبنزائهم جبماعزا       

يف تربيزة   ضما من وجهة نظر ضعءزا  هيئزة التزدريس فكانزت امسزالي  اخلاطئزة      ، الرفاق
يليها ضعف الرقابة من اآلبا  على عالقا  ضبنائهم جبماعا  الرفزاق ثزم غيزاب    ، امبنا 

وضن دور اجلامعزة يف  ، التنسيق ب  مؤسسا  التعليم ومؤسسا  التوعية واإلرشاد الديين
 مل يكن مرترع ا حيث زاد على املتوسط بقليل. يتعزيز اممن الركر

الدراسززة إىل التعززرف علززى دور اجلامعززا  هززدفت  (:2011دراسزة اهلجهززوج   
واشتملت عينة الدراسة على ، السعودية يف  قيق اممن الركري لدى ال الب اجلامعي 
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، ( مررد  من ضعءا  هيئة التدريس حزاملي الزدكتوراه بكليزا  التبيزة السزعودية     224 
واسزتعان  ، واملسزحي كمزنهج للدراسزة   واستخدم الباحث املنهج الوصري بشزقيه الوثزائقي   

إسزهام   وقد توصزل الباحزث إىل العديزد مزن النتزائج ضهمهزا:      ، باجستبانة كأدا  للدراسة
وإسزهام املنزاهج   ، امستاذ اجلامعي يف  قيق اممن الركري لدى ال الب بدرجزة كزبري   

وإسهام اإلرشزاد التبزوي   ، الدراسية يف  قيق اممن الركري لدى ال الب بدرجة كبري 
 لركري لدى ال الب بدرجة كبري .يف  قيق اممن ا

 اإلطار النظري

 : الكراسي البحثيةضوج 
تعد الكراسي البحثيزة مزن اممنزاط اجلديزد  يف متويزل التعلزيم العزالي الكزومي         
ويززتلخص مرهومهززا يف ختبززيص كرسززي لززدعم امحبززاي العلميززة يف جمززال حمززدد مززن  

مؤسسزا  الق زاا العزام    التخببا  ال  تقدمها اجلامعة على ضن يكون التمويزل مزن   
ورجال امعمال مقابل حبول املمول على شهاد  وكتابة امسه يف مكان بارز يف اجلامعة 

وتقوم ماهية الكراسي العلمية على نوا من الشراكة ب  مؤسسة ، (43، 2015،  الدقي
دعم ت وير نشاط ضو جمال ضو  فبهد، ضكادميية وطرف  سوا  شخص ضو جهة( ما خارجها

وتتزوىل هزذه   ، ي مع  ويتوىل هزذا ال زرف تقزديم التمويزل الزالزم لزذلك      ختبص علم
املؤسسة تهيئة البيئة البحثيزة املناسزبة لتحقيزق هزدف الكرسزي املعزين  اللرفزة التجاريزة         

 (.6-5، 2012، البناعية بالريا 

 الكراسي البحثية يف اململكة العربية السعودية.

، عربية السعودية يف منتبف الثمانينيا بدض اجهتمام بكراسي البحث يف اململكة ال
ورغم ضنه مل تكن هناك كراسي حبثية يف ضي منشأ  سعودية فقد استخدمت اململكة العربية 

، السعودية كراسي البحث إلطالق سياسزة الزوار مزع الءزارا  والثقافزا  امخزرى      
امللزك فهزد    ولتسليط الءو  على مبادئ اإلسالم ال  تدعو إىل السالم والوئام لذا رعزي 

وكان من ضوائل الكراسي كرسي امللك عبد العزيزز يف  ، هذا املسعى يف إنشا  كراسي حبث

م وترضسه امستاذ الزدكتور سزتيرن   1984جامعة كاليرورنيا سانتا باربرا الذي ضنشئ سنة 
وتعد جامعة امللك سعود من اجلامعزا  الرائزد  يف   ، (438، 2017، همرريز  القح اني

كرسي حبثي وقزد بلزغ عزدد الكراسزي العلميزة يف       (100ي تءم مبرردها  هذا امال وه
يف اجلامعا  السعودية احمللية منها  اعلمي  ا( كرسي 189  2013هز/ 1434السعودية عام 

علميا  جبامعة امللك عبزد   اكرسي  29و، جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية اكرسي  30
يف خمتلف ضحنا  العزامل   اكرسي  44لك فهد للبتول واملعادن وجبامعة امل اكرسي  26العزيز و

 .(44-43، 2015، يف ضمريكا وروسيا وبري انيا  الدقي
وبنظر  سزريعة إىل التخببزا  املختلرزة لكراسزي البحزث يف املنشزآ  العلميزة        

، واإلنسزانيا   وال ز  ، ٍضساسزيا  العلزوم  السعودية يتءح ضنها تندرج  ت ضربع فئا  هي 
وج يوجد تركيز يف جامعة واحد  على ختبص بعينه بل هناك توزيع لكراسي ، ندسةواهل

 (21، 2012، البحث ب  معظم التخببا   العقيلي وهمرريز
 

 برامج الكراسي البحثية اسم اجلامعة
 إيالي علوم إنسانية /هندسية علوم طبيعية طبية

 92 19 31 42 جامعة امللك سعود
 20 7 4 9 عزيزجامعة امللك عبد ال

 12 11 0 1 جامعة اإلمام حممد بن سعود
 2 2 0 0 جامعة القبيم
 54 32 7 15 جامعة ضم القرى

 1 0 0 1 جامعة جنران
 30 6 24 0 جامعة امللك فهد للبتول والتعدين

 4 1 1 2 جامعة امللك فيبل
 6 4 1 1 جامعة حائل

 3 3 0 0 اجلامعة اإلسالمية
 224 85 68 71 إيالي

 (.445، 2017،  القح اني
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 متويل الكراسي البحثية
هناك طريقتان رئيسيتان لتمويل الكراسي البحثية؛ طريقة الوقف الدائم الذي ميكن 
ضن يوفره شخص ثري ضو مؤسسة ضو رجل ضعمال ضو هيئزة حكوميزة وامخزرى اجلتززام     

ي جتديزده بعزد ذلزك    املالي طويل اممد بربنامج حبث مع  له تزاريخ انتهزا  حمزدد ينبلز    
حيزث  ، مة للحكوما  ورجزال امعمزال   وال ريقة امخري  ضكثر مال، التاريخ ضو إغالقه

ينبلي عليهم التحلي بدرجزة عاليزة مزن املرونزة ملواجهزة الظزروف اجقتبزادية املزتلري          
وميكن للمر  ضن يستريد اسزتراد  قبزوى مزن التمويزل الزالي      ، واملت لبا  اججتماعية

بكامله ملساند  البحث مبعنى ضن مليون دوجر من التمويزل السزنوي تسزاوي    الذي يوجه 
 (.16، 2012، مليون دوجر من امحباي  العقيلي وهمرريز

 العوامل املؤثر  على الكراسي البحثية
على الرغم من ضهمية الكراسي البحثية إج ضنه  كمها العديزد مزن العوامزل الز      

تزوفري الزدعم    ( علزى النحزو التزالي:   22-21، هز1433توضحها جامعة امللك سعود  
الكرا   اإلدارية العالية وذلك لءزمان  و، ارتباط موضوا الكرسي حباجة امتمعو، املالي

 وجود ضهداف بنا   وحمدد  ميكن قياسها وت بيقها.و، سري عمل الكرسي

 امهداف اإلستاتيجية لربنامج الكراسي البحثية:
ة فننه مزن املزأمول منهزا ضن تقزدم العديزد مزن الروائزد        بالنظر إىل الكراسي البحثي

ن هنزاك العديزد مزن    نوعلزى ذلزك فز   ، للباحث  وللجها  املمولة وامتمزع بوجزه عزام   
امهداف اإلستاتيجية لربامج الكراسي البحثية وال  تشري إليها عماد  الدراسا  العليزا  

ة مع ق اعا  امتمع ضسو  تعزيز شراكة اجلامع ( على النحو التالي:13-12، هز1432 
باجلامعا  العاملية املرموقة لتحقيق النمو اجقتبادي القزائم علزى الشزراكة بز  اجلامعزة      

ربط خمرجا  الكراسي البحثية حباجا  امتمع ومت لبا  سوق العمل وفزق  و، وامتمع
عم املزالي  تزوفري الزد  و، على الشراكة امتمعية والعلميزة  امصول البحثية العلمية القائمة

 لتشجيع البحث العلمي بشكل حيقق له اجستمرارية والدميومة.

 التحديا  ال  تواجه الكراسي البحثية
على الرغم من ضهمية الكراسي البحثية إج ضنها قد ج  قق اهلدف املأمول منها كما 

عزدم تزوفر الزدعم     (على النحو التزالي: 30-29، هز1433توضح جامعة امللك سعود  
، انشلال مشريف الكراسي بأعبا  إدارية ضو ضكادمييةو،   للكرسي يف الوقت املناس املناس

 الكرا ا  العلمية يف جمال الكرسي. عدم استق ابو، بريوقراطية اإلجرا ا  اإلداريةو

 : اممن الركرياثاني 
اممن الركري ضحد مكونا  اممزن ببزرة عامزة بزل وهزو ضهمهزا وضسزاس         دَُّعُي

ولذلك امنت ، رها واممن هو النعمة ال  ج ميكن ضن تستقيم اليا  بلري وجودها واستمرا
 چٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٹ ٹ چحيزث  ، علزى قزريش   اهلل بهذه النعمزة 

كما ضن اممن الركري يتعلق باحملافظة علزى الزدين الزذي يعزد هزو ضحزدى       ، (4 قريش: 
افظزة عليهزا  مركزز    الءرورا  اخلمس الز  جزا   الشزريعة اإلسزالمية حبمايتهزا واحمل     

يزرى  حيزث  ، (3، 2016، امحباي الواعزد  يف البحزوي اججتماعيزة ودراسزا  املزرض      
 اإلدراك والركززر والتبززورا  ن اممززن الركززري هززو سززالمة   ض( 36، 1431اخلرجززي  

 واملمارسا  مفراد امتمع من الللو والت رف واجحنالل والتلري .

 ضهمية اممن الركري
وضفءزل الوسزائل   ، مزن ضقبزر ال زرق    دَُّعز لركري لدى الناشئة ُيإن تعزيز اممن ا

 وكلما كان ضكثر انتما  ، اوإدراك  اوفهم  التحقيق امتمع اآلمن املستقر فكلما زاد الررد وعي 
وإذا كانت اممم تسعى إىل اإلبداا والعبقريزة  ، على ضمنه واستقراره اللوطن وضكثر حرص 

ضعظم مناخ لإلبداا والنبوغ والعبقرية والرقي والءزار   فنن اممن الركري هو ، والنبوغ
كما ضن ، فكر حر وبيئة آمنة م مئنة فالءارا  الراقية على مر التاريخ ما قامت إج على

، 2013،  شلدان الرخا  اجقتبادي ج يتحقق يف جمتمع ما بدون وجود بيئة آمنة مستقر 
43.) 
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 التحديا  ال  تواجه الكراسي البحثية
على الرغم من ضهمية الكراسي البحثية إج ضنها قد ج  قق اهلدف املأمول منها كما 

عزدم تزوفر الزدعم     (على النحو التزالي: 30-29، هز1433توضح جامعة امللك سعود  
، انشلال مشريف الكراسي بأعبا  إدارية ضو ضكادمييةو،   للكرسي يف الوقت املناس املناس

 الكرا ا  العلمية يف جمال الكرسي. عدم استق ابو، بريوقراطية اإلجرا ا  اإلداريةو

 : اممن الركرياثاني 
اممن الركري ضحد مكونا  اممزن ببزرة عامزة بزل وهزو ضهمهزا وضسزاس         دَُّعُي

ولذلك امنت ، رها واممن هو النعمة ال  ج ميكن ضن تستقيم اليا  بلري وجودها واستمرا
 چٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٹ ٹ چحيزث  ، علزى قزريش   اهلل بهذه النعمزة 

كما ضن اممن الركري يتعلق باحملافظة علزى الزدين الزذي يعزد هزو ضحزدى       ، (4 قريش: 
افظزة عليهزا  مركزز    الءرورا  اخلمس الز  جزا   الشزريعة اإلسزالمية حبمايتهزا واحمل     

يزرى  حيزث  ، (3، 2016، امحباي الواعزد  يف البحزوي اججتماعيزة ودراسزا  املزرض      
 اإلدراك والركززر والتبززورا  ن اممززن الركززري هززو سززالمة   ض( 36، 1431اخلرجززي  

 واملمارسا  مفراد امتمع من الللو والت رف واجحنالل والتلري .

 ضهمية اممن الركري
وضفءزل الوسزائل   ، مزن ضقبزر ال زرق    دَُّعز لركري لدى الناشئة ُيإن تعزيز اممن ا

 وكلما كان ضكثر انتما  ، اوإدراك  اوفهم  التحقيق امتمع اآلمن املستقر فكلما زاد الررد وعي 
وإذا كانت اممم تسعى إىل اإلبداا والعبقريزة  ، على ضمنه واستقراره اللوطن وضكثر حرص 

ضعظم مناخ لإلبداا والنبوغ والعبقرية والرقي والءزار   فنن اممن الركري هو ، والنبوغ
كما ضن ، فكر حر وبيئة آمنة م مئنة فالءارا  الراقية على مر التاريخ ما قامت إج على

، 2013،  شلدان الرخا  اجقتبادي ج يتحقق يف جمتمع ما بدون وجود بيئة آمنة مستقر 
43.) 
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 الركريدور املؤسسا  التعليمية يف تعزيز اممن 
، التعليم إحدى الوسائل املهمة ال  يسعى إليها امتمع لتحقيق اممن الركري دَُّعُي

مل يكن لزديها سياسزة تعليميزة واضزحة      ما اوحءاري  افال ميكن مي ضمة ضن تنهض فكري 
مرنة مستمد  ومنسجمة مع ثقافة ومبادئ امتمع قائمزة علزى ضسزس عمليزة تكرزل بنزا        

ويعتمد التعليم يف اململكة العربية السعودية ، معتقدا  وثقافة امتمع شخبية الررد وفق
على مبادئ الشريعة اإلسالمية السمحة ال  تدعو لرظ اإلنسان يف ضروراته اخلمس مما 
يعزز ضمن اإلنسان واسزتقرار البشزرية مركز امحبزاي الواعزد  يف البحزوي اججتماعيزة       

 (. 8، 2016، ودراسا  املرض 
وهزي  ، يف تشكيل شخبية الررد يف مرحلة الشزباب  اهم م اع  اجلامعة دور تل كما

املؤسسة ال  تسهم يف إعداد الشزباب مدا  ضدوارهزم مزن خزالل رفزع مسزتوى وعزيهم        
املعايري ال   يقوموا بها واكتسابهموإدراكهم التام ب بيعة ضدوارهم اججتماعية ال  جي  ضني 

امعة هي مؤسسة اجتماعية يقءي فيها الشباب معظم وقته فاجل،  دد ضدوارهم يف امتمع
وهي املسرح الذي ميارس فيه ضغل  نشاطاته وضقربها إىل قلبه فتجربة دخول الررد اجلامعة 

وهي احمل ة ، يف دائر  العالقا  اججتماعية جتربة هامة يف حياته ملا تن وي عليه من اتساا
مل املسئولية يف امتمع من حالل غزرس ضفكزار   ال  يتم فيها إعداد الشاب القادر على  

 (.2560، 2011، وقيم واجتاها  اجتماعية إجيابية لدعم جهود امتمع التنموية  باعباد

 منهج الدراسة

يف ضو  امهداف ال  تسعى لتحقيقها الدراسة فنن املزنهج املالئزم لتحقيقهزا هزو     
يع البيانا  والقزائق وتبزنيرها   املنهج الوصري التحليلي "وخيتص املنهج الوصري على 

ا مزن  ا قدر وتبويبها؛ باإلضافة إىل  ليلها التحليل الكايف الدقيق املتعمق؛ بل يتءمن ضيء 
الترسري هلذه النتائج؛ لذلك يتم استخدام ضسالي  القياس والتبزنيف والترسزري؛ بهزدف    

ظزاهر  موضزوا   ثم الوصول إىل تعميما  بشأن ال، استخراج اجستنتاجا  ذا  الدجلة
 (.87ص:، م2002، الدراسة"  صابر وخراجة

 جمتمع الدراسة وعينتها 

بزثالي جامعزا  سزعودية     يتكون جمتمع الدراسة من ييع ضعءا  هيئة التزدريس 
، جبامعززة امللززك سززعود ( عءززو ا 7412 ، بواقززع ضعءززا  (18804والبززالغ عززددهم  

امعزة امللزك عبزد    عءزو ا جب ( 7383 و، امعة اإلمام حممد بن سعودجب ( ضعءا 4009 و
وقد ه اختيار عينة عشوائية من جمتمزع الدراسزة   (.2019، لإلحبا  العامة اهليئة  العزيز
 من ضعءا  هيئة التدريس.  ا( عءو 60تبلغ  

 أدوات الدراسة

قام الباحث بتبميم استبانه موجهه معءا  هيئزة التزدريس باجلامعزا  الزثالي     
باإلضافة إىل املقابلة املقننة مع بعزض ضعءزا    ، سة الاليةاحملدد  للتحقق من ضهداف الدرا

 يف الكراسي البحثية. اهيئة التدريس الذين يشللون منبب 

 خصائص عينة الدراسة

 توزيع ضفراد العينة وفقا  للجنس -1
 للجنس ا( توزيع ضفراد العينة وفق 1جدول رقم  

 النسبة املئوية التكرار اجلنس م
 %55.0 33 ذكر 1
 %45.0 27 ضنثى 2

 %100.0 60 امموا
، ( من ضفراد عينة الدراسزة مزن الزذكور   %55.0يتب  من اجلدول السابق ضن نسبة  

 ( من ضفراد عينة الدراسة من اإلناي.%45.0بينما نسبة  
 توزيع ضفراد العينة وفقا  للوظيرة -2

 ا للوظيرة( توزيع ضفراد العينة وفق 2جدول رقم  
 ة املئويةالنسب التكرار الوظيرة م
 %16.7 10 ضستاذ 3
 %13.3 8 ضستاذ مشارك 1
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 جمتمع الدراسة وعينتها 

بزثالي جامعزا  سزعودية     يتكون جمتمع الدراسة من ييع ضعءا  هيئة التزدريس 
، جبامعززة امللززك سززعود ( عءززو ا 7412 ، بواقززع ضعءززا  (18804والبززالغ عززددهم  

امعزة امللزك عبزد    عءزو ا جب ( 7383 و، امعة اإلمام حممد بن سعودجب ( ضعءا 4009 و
وقد ه اختيار عينة عشوائية من جمتمزع الدراسزة   (.2019، لإلحبا  العامة اهليئة  العزيز
 من ضعءا  هيئة التدريس.  ا( عءو 60تبلغ  

 أدوات الدراسة

قام الباحث بتبميم استبانه موجهه معءا  هيئزة التزدريس باجلامعزا  الزثالي     
باإلضافة إىل املقابلة املقننة مع بعزض ضعءزا    ، سة الاليةاحملدد  للتحقق من ضهداف الدرا

 يف الكراسي البحثية. اهيئة التدريس الذين يشللون منبب 

 خصائص عينة الدراسة

 توزيع ضفراد العينة وفقا  للجنس -1
 للجنس ا( توزيع ضفراد العينة وفق 1جدول رقم  

 النسبة املئوية التكرار اجلنس م
 %55.0 33 ذكر 1
 %45.0 27 ضنثى 2

 %100.0 60 امموا
، ( من ضفراد عينة الدراسزة مزن الزذكور   %55.0يتب  من اجلدول السابق ضن نسبة  

 ( من ضفراد عينة الدراسة من اإلناي.%45.0بينما نسبة  
 توزيع ضفراد العينة وفقا  للوظيرة -2

 ا للوظيرة( توزيع ضفراد العينة وفق 2جدول رقم  
 ة املئويةالنسب التكرار الوظيرة م
 %16.7 10 ضستاذ 3
 %13.3 8 ضستاذ مشارك 1
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 ة املئويةالنسب التكرار الوظيرة م
 %70.0 42 ضستاذ مساعد 2

 %100.0 60 امموا
من ضفراد عينة الدراسة يشللون وظيرة  (%70.0 يتب  من اجلدول السابق ضن نسبة 

بينمزا  ، من ضفراد عينة الدراسة يشللون وظيرزة ضسزتاذ   (%16.7 بينما نسبة ، ضستاذ مساعد
 ضستاذ مشارك. وظيرة من ضفراد عينة الدراسة يشللون، (%13.3 نسبة 

 للخرب  اتوزيع ضفراد العينة وفق  -3
 للخرب  ا( توزيع ضفراد عينة الدراسة وفق 3جدول رقم  

 النسبة املئوية التكرار اخلرب  م
 %38.3 23 .مخس سنوا  من ضقل 1
 %36.7 22 سنوا  عشر من مقل سنوا  مخس من 2
 %25.0 15 .فأكثر سنوا  عشر 3

 %100.0 60 امموا

( من ضفراد عينة الدراسة لزديهم خزرب    %38.3يتب  من اجلدول السابق ضن نسبة  
( من ضفراد عينزة الدراسزة لزديهم خزرب  مزن      %36.7بينما نسبة  ، ضقل من مخس سنوا 

( مزن ضفزراد عينزة الدراسزة     %25.0بينمزا نسزبة    ، مخس سنوا  مقل من عشر سنوا 
 خرب  عشر سنوا  فأكثر. لديهم

 للتخبص اتوزيع ضفراد العينة وفق  -4
 للتخبص ا( توزيع ضفراد العينة وفق 4جدول رقم  

 النسبة املئوية التكرار التخبص م
 %46.7 28 ختببا  علمية 1
 %53.3 32 ختببا  إنسانية 2

 %100.0 60 امموا

الدراسززة ذوي  ( مززن ضفززراد عينززة%53.3يتززب  مززن اجلززدول السززابق ضن نسززبة  
 ( من ضفراد عينة الدراسة ذوي ختببا  علمية%46.7بينما نسبة  ، ختببا  إنسانية

 أدوات الدراسة

 ستبانة:: اإلضوج 
والعديد من الدراسا  العربية وامجنبيزة الز    ، بعد اجطالا على امدب التبوي

ضع حماور وضبعزاد  تناولت موضوا اممن الركري والكراسي البحثية لالستراد  منها يف و
سزتبانة للحبزول علزى املعلومزا  الالزمزة مزن       إقام الباحث ببنزا  وت زوير   ، ستبانةاإل

 ودعم البحث النظري باجلان  الت بيقي.، مرردا  العينة لإلجابة عن تساؤج  الدراسة

 صدق أداة البحث:

كم  وعرضها على جمموعة من احمل، ستبانة وبنا  فقراتهابعد اجنتها  من إعداد اإل
ومزدى  ، وذلك للتأكد من مدى ارتباط كل فقر  مزن فقراتهزا بالبعزد الزذي تنتمزي إليزه      

وضوح كل فقر  وسالمة صياغتها الللوية ومال متها لتحقيق اهلدف الذي وضزعت مزن   
واقتاح طرق  سينها وذلك بالذف ضو باإلضافة ضو إعاد  البياغة ضو غري ما ورد ، ضجله

استعاد  النسخ احملكمة مزن احملكمز  يف ضزو  اقتاحزا  بعزض       وبعد، امما يرونه مناسب 
( مزن  %80احملكم  ضعاد الباحث صياغة اجستبانة وذلزك فيمزا اترزق عليزه ضكثزر مزن        

ستبانة يف شكلها النهائي بعد التأكد من صزدقها الظزاهري   وبذلك ضصبحت اإل، احملكمون
 حماور رئيسة. ة( عبار  مقسمة على ثالث48مكونة من  

 ستبانة:دق اجتساق الداخلي لإلص (1
 صدق اجتساق الداخلي حملاور الدراسة -ض

( مررد  على عينة تن بق عليهم 30قام الباحث بنجرا  دراسة است العية قوامها  
خبائص مرردا  الدراسة من ضعءا  هيئة التدريس يف البيئا  اجلامعية باململكة العربية 

وذلك هلدف قياس مدى اجتساق ، اإلحبائي وه إخءاا هذه العينة للتحليل، السعودية
الداخلي من خالل معامل ارتباط بريسون ب  درجة كل عبزار  والدرجزة الكليزة للُبعزد     

ثم قياس مدى اجرتباط ب  احملاور والعبارا  املكو نة هلا. وقد تزب  ضن  ، الذي تنتمي إليه
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 أدوات الدراسة

 ستبانة:: اإلضوج 
والعديد من الدراسا  العربية وامجنبيزة الز    ، بعد اجطالا على امدب التبوي

ضع حماور وضبعزاد  تناولت موضوا اممن الركري والكراسي البحثية لالستراد  منها يف و
سزتبانة للحبزول علزى املعلومزا  الالزمزة مزن       إقام الباحث ببنزا  وت زوير   ، ستبانةاإل

 ودعم البحث النظري باجلان  الت بيقي.، مرردا  العينة لإلجابة عن تساؤج  الدراسة

 صدق أداة البحث:

كم  وعرضها على جمموعة من احمل، ستبانة وبنا  فقراتهابعد اجنتها  من إعداد اإل
ومزدى  ، وذلك للتأكد من مدى ارتباط كل فقر  مزن فقراتهزا بالبعزد الزذي تنتمزي إليزه      

وضوح كل فقر  وسالمة صياغتها الللوية ومال متها لتحقيق اهلدف الذي وضزعت مزن   
واقتاح طرق  سينها وذلك بالذف ضو باإلضافة ضو إعاد  البياغة ضو غري ما ورد ، ضجله

استعاد  النسخ احملكمة مزن احملكمز  يف ضزو  اقتاحزا  بعزض       وبعد، امما يرونه مناسب 
( مزن  %80احملكم  ضعاد الباحث صياغة اجستبانة وذلزك فيمزا اترزق عليزه ضكثزر مزن        

ستبانة يف شكلها النهائي بعد التأكد من صزدقها الظزاهري   وبذلك ضصبحت اإل، احملكمون
 حماور رئيسة. ة( عبار  مقسمة على ثالث48مكونة من  

 ستبانة:دق اجتساق الداخلي لإلص (1
 صدق اجتساق الداخلي حملاور الدراسة -ض

( مررد  على عينة تن بق عليهم 30قام الباحث بنجرا  دراسة است العية قوامها  
خبائص مرردا  الدراسة من ضعءا  هيئة التدريس يف البيئا  اجلامعية باململكة العربية 

وذلك هلدف قياس مدى اجتساق ، اإلحبائي وه إخءاا هذه العينة للتحليل، السعودية
الداخلي من خالل معامل ارتباط بريسون ب  درجة كل عبزار  والدرجزة الكليزة للُبعزد     

ثم قياس مدى اجرتباط ب  احملاور والعبارا  املكو نة هلا. وقد تزب  ضن  ، الذي تنتمي إليه
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ل  تنتمي إليزه العبزار  مزن    معامال  ارتباط العبارا  بالدرجة الكلية للمحور ضو البعد ا
وكانزت  ، (0.01ستبانة جا   ييعها دالة إحبائيا  عند مستوى دجلة  حماور وضبعاد اإل

 (**982.-**744.حيث تراوحت ب   ، ييعها قيم مرترعة

 ثبات أداة الدراسة 
ستبانة بعزد الت بيزق علزى العينزة     ه حساب معامال  ثبا  ضلرا كرونباخ حملاور اإل

وقزد تزب  ضن قزيم معزامال  الثبزا  حملزاور       ، عية لساب ثبزا  ضدا  الدراسزة  اجست ال
اجستبانة جا   بقيم عالية حيث تراوحت قيم معزامال  ضلرزا كرونبزاخ للمحزاور بز       

(؛ وتشري هذه 984.ستبانة  وبللت قيمة معامل الثبا  الكلي حملاور اإل، (987.-978. 
ستبانة للت بيق وإمكانية اجعتماد على نتائجها القيم من معامال  الثبا  إىل صالحية اإل

 والوثوق بها.
 املقابلة: اثاني 

 اقام الباحث بتبميم مقابلة مع بعض ضعءا  هيئة التدريس الذين يشللون منبزب  
( ضسئلة رئيسة تقيس درجة إسهام الكراسي البحثية يف 3يف الكراسي البحثية مكونة من  

، دور الكراسزي البحثيزة يف تعزيزز اممزن الركزري      وسزبل ترعيزل  ، تعزيز اممن الركري
 ق قيام الكراسي البحثية بدورها يف تعزيز اممن الركري.وواملعوقا  ال  تع

 األساليب اإلحصائية

ه  ليزل البيانزا    ، على طبيعزة البحزث وامهزداف الز  سزعى إىل  قيقهزا       بنا  
 ا( واستخراج النتائج وفق SPSS باستخدام برنامج الزمة اإلحبائية للعلوم اججتماعية 

 لألسالي  اإلحبائية التالية.
: للتعرف على التكرارا  والنس  املئوية واملتوس ا  السابية واجحنرافا  املعيارية  -1

للبيانا  الشخبية. ولساب متوس ا  عبزارا    اخبائص ضفراد عينة البحث وفق 
 ستجابا  ضفراد عينة البحث.اجستبانة وكذلك الدرجا  الكلية حملاورها بنا  على ا

: لساب اجتساق الداخلي. ولسزاب  معامل ارتباط بريسون ومعامل ضلرا كرونباخ  -2
 الثبا  لعبارا  اجستبانة.

 للتحقق من الرروق اإلحبائية. (T.testاختبار   (    -3
 . للتحقق من الرروق اإلحبائية( One-way ANOVAامحادي  اختبار  ليل التباين   -4

 ومناقشتها نتائج البحث
ما درجة إسهام الكراسي البحثية يف  ضوج : النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال امول

 ؟تعزيز اممن الركري
 ( املتوس ا  السابية واجحنرافا  املعيارية جستجابا  ضفراد العينة 5جدول  

 كريحول عبارا  احملور امول درجة إسهام الكراسي البحثية يف تعزيز اممن الر
ترتي  
املتوسط  العبار  م العبار 

 السابي
اجحنراف 
 املعياري

درجة 
 اجستجابة

سززتاتيجيا  مبتكززر  لتعزيززز اممززن   إتشززمل الكراسززي البحثيززة    1 3
 متوس ة 607. 3.27 الركري.

الكراسي البحثية ضعءا  هيئزة التزدريس علزي متابعزة       ث 2 6
 متوس ة 960. 3.17 هاسلوك ال الب لتحديد امفكار املنحرفة وتقومي

4 3 
تتناول الكراسي البحثية موضزوعا  تهزدف بشزكل مباشزر     
إلززي  بزز  عقززول ضعءززا  هيئززة التززدريس ووقايتهززا مززن 

 اجحنرافا  الركرية
 متوس ة 1.022 3.20

 متوس ة 1.052 3.33 تعر  الكراسي البحثية مناذج خمتلرة لتيارا  فكرية إجيابية 4 1
 متوس ة 965. 3.32 بحثية مبادئ الركر اإلسالمي املعتدلالكراسي ال تتءمن 5 2

مرهزوم واضزح لألمزن     ى توي مناهج الكراسي البحثية عل 6 9
 متوس ة 1.057 2.97 الركري وسبل تعزيزه

 متوس ة 947. 3.13 الركري اممن ث الكراسي البحثية على تنمية املعرفة يف قءايا  7 7

تتبين الكراسي البحثية سياسة مكثرة ملواجهه ما يتم بثزه مزن    8 5
 متوس ة 948. 3.18 احنرافا  فكرية وعقائدية عرب وسائل اإلعالم املختلرة

تعمل الكراسي البحثية علزي إبزراز منزوذج القزدو  السزنة       9 10
 متوس ة 1.047 2.77 وضهمية اإلقتدا  بها

 متوس ة 1.073 3.03 الوس ية ىب  امعمى وتؤكد علالتع الكراسي البحثية مناهجتنبذ  10 8
 متوس ة 335. 3.14 امموا --
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: لساب اجتساق الداخلي. ولسزاب  معامل ارتباط بريسون ومعامل ضلرا كرونباخ  -2
 الثبا  لعبارا  اجستبانة.

 للتحقق من الرروق اإلحبائية. (T.testاختبار   (    -3
 . للتحقق من الرروق اإلحبائية( One-way ANOVAامحادي  اختبار  ليل التباين   -4

 ومناقشتها نتائج البحث
ما درجة إسهام الكراسي البحثية يف  ضوج : النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال امول

 ؟تعزيز اممن الركري
 ( املتوس ا  السابية واجحنرافا  املعيارية جستجابا  ضفراد العينة 5جدول  

 كريحول عبارا  احملور امول درجة إسهام الكراسي البحثية يف تعزيز اممن الر
ترتي  
املتوسط  العبار  م العبار 

 السابي
اجحنراف 
 املعياري

درجة 
 اجستجابة

سززتاتيجيا  مبتكززر  لتعزيززز اممززن   إتشززمل الكراسززي البحثيززة    1 3
 متوس ة 607. 3.27 الركري.

الكراسي البحثية ضعءا  هيئزة التزدريس علزي متابعزة       ث 2 6
 متوس ة 960. 3.17 هاسلوك ال الب لتحديد امفكار املنحرفة وتقومي

4 3 
تتناول الكراسي البحثية موضزوعا  تهزدف بشزكل مباشزر     
إلززي  بزز  عقززول ضعءززا  هيئززة التززدريس ووقايتهززا مززن 

 اجحنرافا  الركرية
 متوس ة 1.022 3.20

 متوس ة 1.052 3.33 تعر  الكراسي البحثية مناذج خمتلرة لتيارا  فكرية إجيابية 4 1
 متوس ة 965. 3.32 بحثية مبادئ الركر اإلسالمي املعتدلالكراسي ال تتءمن 5 2

مرهزوم واضزح لألمزن     ى توي مناهج الكراسي البحثية عل 6 9
 متوس ة 1.057 2.97 الركري وسبل تعزيزه

 متوس ة 947. 3.13 الركري اممن ث الكراسي البحثية على تنمية املعرفة يف قءايا  7 7

تتبين الكراسي البحثية سياسة مكثرة ملواجهه ما يتم بثزه مزن    8 5
 متوس ة 948. 3.18 احنرافا  فكرية وعقائدية عرب وسائل اإلعالم املختلرة

تعمل الكراسي البحثية علزي إبزراز منزوذج القزدو  السزنة       9 10
 متوس ة 1.047 2.77 وضهمية اإلقتدا  بها

 متوس ة 1.073 3.03 الوس ية ىب  امعمى وتؤكد علالتع الكراسي البحثية مناهجتنبذ  10 8
 متوس ة 335. 3.14 امموا --
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يتب  من اجلدول السابق ضن امموا الكلي جسزتجابا  ضفزراد عينزة حزول احملزور      
امول درجة إسهام الكراسي البحثية يف تعزيز اممن الركري جا   بدرجة متوس ة من 

( بزاحنراف  3.14جا  املتوسط السابي العزام لزه     حيث، وجهة نظر ضفراد عينة الدراسة
-607.وتراوحت قيم اجحنرافا  املعيارية لعبارا  البعزد بز     ، (335.معياري قدره  

 وهي قيم مرترعة مما يدل على تباين ضفراد عينة الدراسة حول تلك العبارا . ، (1.073
بحثية مناذج خمتلرة (  تعر  الكراسي ال4وجا   يف التتي  امول العبار  رقم  
، (1.052واحنراف معيزاري بلزغ    ، (3.33لتيارا  فكرية إجيابية( مبتوسط حسابي بلغ  

(  تتءزمن الكراسزي   5يليها يف التتي  الثاني العبزار  رقزم    ، ودرجة استجابة متوس ة
واحنراف معيزاري  ، (3.32البحثية مبادئ الركر اإلسالمي املعتدل( مبتوسط حسابي بلغ  

( 9بينما جا   يف التتي  امخري العبار  رقزم   ، ( ودرجة استجابة متوس ة965.بلغ  
 تعمل الكراسي البحثية علي إبراز منوذج القدو  السنة وضهمية اإلقتزدا  بهزا( مبتوسزط    

( ودرجة استجابة متوس ة؛ وجزا   بزاقي   1.047واحنراف معياري  ، (2.77حسابي  
هام الكراسزي البحثيزة يف تعزيزز اممزن الركزري      عبارا  احملور امول اخلاص بدرجة إس

 بدرجة استجابة متوس ة.
وميكن ترسري حبول احملور امول درجة إسهام الكراسي البحثية يف تعزيز اممزن  
الركري على درجة استجابة متوس ة إىل ضنه قيام الكراسي البحثية بتعزيز اممن الركزري  

مام الكراسي البحثية العديد من الوقت حتزى  حيث ج يزال ض، على النحو املنشود مل يأِ 
ن الكراسززي البحثيززة ج تزززال ختءززع إتقززوم بززدورها يف تعزيززز اممززن الركززري حيززث 

للتخبص الذي وضعت من ضجله باإلضافة إىل بعض التدخال  من اجلهة املمولة هلا مما 
 جيعلها تنب  يف مسار حمدود. 

راسزي البحثيزة منزاذج خمتلرزة     (  تعزر  الك 4وميكن ترسري حبول العبار  رقم  
إىل ضن عزر   ، لتيارا  فكرية إجيابيزة( علزى التتيز  امول بدرجزة اسزتجابة متوسز ة      

على النحو املأمول حيث تذخر اململكة العربيزة   الكراسي البحثية للتيارا  إجيابية مل يأِ 

د  القائمزة  السعودية بالعديد من التيارا  اإلجيابية ال  تسري وفق سياسزة اململكزة الرشزي   
 من تسليط الءو  عليها. اوال  تستحق مزيد ، على كتاب اهلل وسنة رسوله

(  تعمل الكراسي البحثية علي إبزراز منزوذج   9وميكن ترسر حبول العبار  رقم  
 القدو  السنة وضهمية اإلقتدا  بها( على التتي  امخري بدرجة استجابة متوسز ة إىل ضن 

يف شزتى امزاج  الدينيزة    ، ها العديد من الشخبيا  الناجحةاململكة العربية السعودية ب
وال  قد تعجز الكراسي البحثية مبنهجها احملزدود إبزراز تلزك    ، واجقتبادية واججتماعية

 الشرفا . قدو  إجيابية مبنا  اململكة العربية السعوديةالشخبيا  وجعلها 
ية يف  قيزق اممزن الركزري    ترريغ املقابلة: السؤال امول: ما دور الكراسي البحث

 من وجهة نظركم؟ 
 اململكة. منهج اجعتدال والوس ية الذي تسري عليه الكراسي البحثية يف توضيحتسهم   -1
 تواجه الكراسي البحثية اجحنراف الركري الذي يواجه شبابنا اليوم.  -2
 تساعد الكراسي البحثية على مواجهة التيارا  اهلدامة ال  يتعر  هلا امتمع.  -3
 ساعد الكراسي البحثية على تنقية ضفكار ضبنائنا من امفكار اهلدامة.ت  -4
 امتمع. اجكتشاف املبكر للقءايا الركرية السلبية ال  تواجه الكراسي البحثية يفتسهم   -5
 واإلسزتاتيجيا  تعمل الكراسي البحثية على مواجهة امفكزار الدخيلزة بالنظريزا       -6

 ه.الديثة يف ضو  كتاب اهلل وسنة رسول

: امسئلة املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني: ما سبل ترعيل دور الكراسي البحثية اثاني 
 ؟يف تعزيز اممن الركري

( املتوس ا  السابية واجحنرافا  املعيارية جستجابا  ضفراد العينة حول ضبعاد احملور الثاني سبل 6جدول  
 كريترعيل دور الكراسي البحثية يف تعزيز اممن الر

ترتي  
 درجة اجستجابة اجحنراف املعياري املتوسط السابي امبعاد م البعد

 عالية 344. 3.58 ضسالي  ضكادميية 1 3
 عالية 478. 3.66 ضسالي  إدارية 2 2
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د  القائمزة  السعودية بالعديد من التيارا  اإلجيابية ال  تسري وفق سياسزة اململكزة الرشزي   
 من تسليط الءو  عليها. اوال  تستحق مزيد ، على كتاب اهلل وسنة رسوله

(  تعمل الكراسي البحثية علي إبزراز منزوذج   9وميكن ترسر حبول العبار  رقم  
 القدو  السنة وضهمية اإلقتدا  بها( على التتي  امخري بدرجة استجابة متوسز ة إىل ضن 

يف شزتى امزاج  الدينيزة    ، ها العديد من الشخبيا  الناجحةاململكة العربية السعودية ب
وال  قد تعجز الكراسي البحثية مبنهجها احملزدود إبزراز تلزك    ، واجقتبادية واججتماعية

 الشرفا . قدو  إجيابية مبنا  اململكة العربية السعوديةالشخبيا  وجعلها 
ية يف  قيزق اممزن الركزري    ترريغ املقابلة: السؤال امول: ما دور الكراسي البحث

 من وجهة نظركم؟ 
 اململكة. منهج اجعتدال والوس ية الذي تسري عليه الكراسي البحثية يف توضيحتسهم   -1
 تواجه الكراسي البحثية اجحنراف الركري الذي يواجه شبابنا اليوم.  -2
 تساعد الكراسي البحثية على مواجهة التيارا  اهلدامة ال  يتعر  هلا امتمع.  -3
 ساعد الكراسي البحثية على تنقية ضفكار ضبنائنا من امفكار اهلدامة.ت  -4
 امتمع. اجكتشاف املبكر للقءايا الركرية السلبية ال  تواجه الكراسي البحثية يفتسهم   -5
 واإلسزتاتيجيا  تعمل الكراسي البحثية على مواجهة امفكزار الدخيلزة بالنظريزا       -6

 ه.الديثة يف ضو  كتاب اهلل وسنة رسول

: امسئلة املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني: ما سبل ترعيل دور الكراسي البحثية اثاني 
 ؟يف تعزيز اممن الركري

( املتوس ا  السابية واجحنرافا  املعيارية جستجابا  ضفراد العينة حول ضبعاد احملور الثاني سبل 6جدول  
 كريترعيل دور الكراسي البحثية يف تعزيز اممن الر

ترتي  
 درجة اجستجابة اجحنراف املعياري املتوسط السابي امبعاد م البعد

 عالية 344. 3.58 ضسالي  ضكادميية 1 3
 عالية 478. 3.66 ضسالي  إدارية 2 2
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ترتي  
 درجة اجستجابة اجحنراف املعياري املتوسط السابي امبعاد م البعد

 عالية 328. 3.83 ضسالي  نرسية 3 1
 عالية 222. 3.70 امموا --

با  ضفزراد عينزة حزول ضبعزاد     يتب  من اجلدول السابق ضن امموا الكلي جسزتجا 
احملور الثاني سبل ترعيل دور الكراسي البحثية يف تعزيز اممزن الركزري جزا   بدرجزة     

( 3.70حيث جا  املتوسط السابي العزام لزه    ، عالية من وجهة نظر ضفراد عينة الدراسة
 (. 222.باحنراف معياري قدره  

ية مبتوسزط حسزابي بلزغ    وجا   يف التتي  امول البعزد الثالزث: ضسزالي  نرسز    
يليها يف التتي  الثزاني  ، ودرجة استجابة عالية، (328.واحنراف معياري بلغ  ، (3.83 

، (478واحنراف معياري بلغ  ، (3.66البعد الثاني: ضسالي  إدارية مبتوسط حسابي بلغ  
ة بينما جا   يف التتيز  امخزري البعزد امول: ضسزالي  ضكادمييز     ، ودرجة استجابة عالية

 ودرجة استجابة عالية.، (344.واحنراف معياري  ، (3.58مبتوسط حسابي  
 وميكن تناول ضبعاد احملور مبزيد من التربيل كل بعد على حد  على النحو التالي:

 ( املتوس ا  السابية واجحنرافا  املعيارية جستجابا  ضفراد العينة 7جدول  
 عبارا  البعد امول ضسالي  ضكادميية

 ترتي 
املتوسط  العبار  م العبار 

 السابي
اجحنراف 
 املعياري

درجة 
 اجستجابة

الز  تتنزاول   الكراسي البحثية علي املوضزوعا    ىتءم  حمتو 11 3
 عالية 1.123 3.60 اإلرشاد الديين وامخالقي

 عالية 816. 3.67 البحثية لسلبيا  اجحنراف الركري الكراسيإبراز  12 2

البحثية ضعءا  هيئة التدريس حنزو قزرا      يالكراستوجيه  13 4
 عالية 869. 3.58 كت  متعلقة برقه الواقع

إبراز مناهج الكراسزي البحثيزة لزدور العقيزد  يف توجيزه       14 5
 عالية 790. 3.55 الركر البحيح

بواس ة الكراسي البحثية علي توظيزف حمتزوي    التدري  15 6
 عالية 833. 3.53 .ال الب ىاملقرر لتعزيز اممن الركري لد

 عالية 911. 3.48السززلبية  الكراسززي البحثيززة مهميززة مناقشززة النتززائج    توضززيح 16 8

 ترتي 
املتوسط  العبار  م العبار 

 السابي
اجحنراف 
 املعياري

درجة 
 اجستجابة

 لالحنراف الركري للجماعا  املت رفة

ومالحقزة  دعم مناهج الكراسي البحثية مع البعزد عزن الداثزة     17 7
 عالية 930. 3.52 مستجدا  امحداي املتسارعة

ية علزي القءزايا املعاصزر     الكراسي البحث حمتويتءم   18 1
 عالية 671. 3.70 واملستجد  ذا  العالقة باممن الركري للمجتمع

 عالية 344. 3.58 امموا --

يتب  من اجلدول السابق ضن امموا الكلي جسزتجابا  ضفزراد عينزة حزول البعزد      
يث جا  ح، امول ضسالي  ضكادميية جا   بدرجة عالية من وجهة نظر ضفراد عينة الدراسة

وتراوحزت قزيم   ، (344.( بزاحنراف معيزاري قزدره     3.58املتوسط السابي العزام لزه    
وهي قيم عالية مما يزدل علزى   ، (1.123-671.اجحنرافا  املعيارية لعبارا  البعد ب   

 تباين آرا  ضفراد عينة الدراسة حول تلك العبارا .

الكراسزي البحثيزة    ىو(  تءزم  حمتز  18وجا   يف التتي  امول العبار  رقم  
علي القءزايا املعاصزر  واملسزتجد  ذا  العالقزة بزاممن الركزري للمجتمزع( مبتوسزط         

يليهزا يف  ، ودرجزة اسزتجابة عاليزة   ، (671.واحنراف معياري بلغ  ، (3.70حسابي بلغ  
(  إبراز الكراسي البحثية لسزلبيا  اجحنزراف الركزري(    12التتي  الثاني العبار  رقم  

، ودرجزة اسزتجابة عاليزة   ، (816.واحنراف معياري بلزغ   ، (3.67ابي بلغ  مبتوسط حس
(  توضزيح الكراسزي البحثيزة مهميزة     16بينما جا   يف التتي  امخري العبار  رقزم   

، (3.48مناقشة النتائج السلبية لالحنراف الركري للجماعا  املت رفة( مبتوسط حسابي  
عالية؛ وجزا   بزاقي عبزارا  البعزد امول     ودرجة استجابة ، (911.واحنراف معياري  

 ضسالي  ضكادميية بدرجة عالية.
وميكن ترسري حبول البعد امول ضسالي  ضكادميية على درجة اسزتجابة عاليزة إىل   
ضهمية امسالي  امكادميية يف تعزيز اممن الركري حيث يزرى عينزة الدراسزة ضنزه ميكزن      

من الركري عن طريق ربط منهزاج الكراسزي   يف تعزيز ام افاعل  اللكراسي ضن تلع  دور 
، بقءايا العبر ومواجهة التيارا  الدخيلة اهلدامة ال  تواجه جمتمعنا السزعودي القزويم  
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 ترتي 
املتوسط  العبار  م العبار 

 السابي
اجحنراف 
 املعياري

درجة 
 اجستجابة

 لالحنراف الركري للجماعا  املت رفة

ومالحقزة  دعم مناهج الكراسي البحثية مع البعزد عزن الداثزة     17 7
 عالية 930. 3.52 مستجدا  امحداي املتسارعة

ية علزي القءزايا املعاصزر     الكراسي البحث حمتويتءم   18 1
 عالية 671. 3.70 واملستجد  ذا  العالقة باممن الركري للمجتمع

 عالية 344. 3.58 امموا --

يتب  من اجلدول السابق ضن امموا الكلي جسزتجابا  ضفزراد عينزة حزول البعزد      
يث جا  ح، امول ضسالي  ضكادميية جا   بدرجة عالية من وجهة نظر ضفراد عينة الدراسة

وتراوحزت قزيم   ، (344.( بزاحنراف معيزاري قزدره     3.58املتوسط السابي العزام لزه    
وهي قيم عالية مما يزدل علزى   ، (1.123-671.اجحنرافا  املعيارية لعبارا  البعد ب   

 تباين آرا  ضفراد عينة الدراسة حول تلك العبارا .

الكراسزي البحثيزة    ىو(  تءزم  حمتز  18وجا   يف التتي  امول العبار  رقم  
علي القءزايا املعاصزر  واملسزتجد  ذا  العالقزة بزاممن الركزري للمجتمزع( مبتوسزط         

يليهزا يف  ، ودرجزة اسزتجابة عاليزة   ، (671.واحنراف معياري بلغ  ، (3.70حسابي بلغ  
(  إبراز الكراسي البحثية لسزلبيا  اجحنزراف الركزري(    12التتي  الثاني العبار  رقم  

، ودرجزة اسزتجابة عاليزة   ، (816.واحنراف معياري بلزغ   ، (3.67ابي بلغ  مبتوسط حس
(  توضزيح الكراسزي البحثيزة مهميزة     16بينما جا   يف التتي  امخري العبار  رقزم   

، (3.48مناقشة النتائج السلبية لالحنراف الركري للجماعا  املت رفة( مبتوسط حسابي  
عالية؛ وجزا   بزاقي عبزارا  البعزد امول     ودرجة استجابة ، (911.واحنراف معياري  

 ضسالي  ضكادميية بدرجة عالية.
وميكن ترسري حبول البعد امول ضسالي  ضكادميية على درجة اسزتجابة عاليزة إىل   
ضهمية امسالي  امكادميية يف تعزيز اممن الركري حيث يزرى عينزة الدراسزة ضنزه ميكزن      

من الركري عن طريق ربط منهزاج الكراسزي   يف تعزيز ام افاعل  اللكراسي ضن تلع  دور 
، بقءايا العبر ومواجهة التيارا  الدخيلة اهلدامة ال  تواجه جمتمعنا السزعودي القزويم  
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باإلضافة إىل التشجيع على قرا   العديد من الكت  للعلمزا  املعزروف  بسزالمة علمهزم     
 ملواجهة التيارا  اهلدامة. 

الكراسزي البحثيزة علزي     ى تءم  حمتو (18وميكن ترسري حبول العبار  رقم  
القءايا املعاصر  واملستجد  ذا  العالقة باممن الركري للمجتمع( على التتي  امول 
بدرجة استجابة عالية إىل ضهمية مواكبزة الكراسزي البحثيزة ضحزدي املسزتجدا  العامليزة       

كزري ومعزرفتهم   املتعلقة باممن الركري لتمك  ال الب والدارس  من تعزيز اممن الر
 بأحدي ال رق وامسالي  لتعزيز اممن الركري يف امتمع يف ضو  التحديا  املعاصر .

(  توضيح الكراسي البحثية مهمية مناقشة 16وميكن ترسري حبول العبار  رقم  
براز سلبيا  اجحنراف إالنتائج السلبية لالحنراف الركري للجماعا  املت رفة( إىل ضهمية 

وآثارهزا السزلبية   ، اره السلبية ال  تبي  امتمعا  وتعوق تقدمها ورخائهزا الركري وآث
الزز  تواجززه امفززراد وجتعلززهم عززاجزين عززن القيززام بززأدوارهم اججتماعيززة يف امتمززع  

 مما قد يؤدي إىل إيذا  الررد وتأخر امتمع.، السعودي
م( من ضهمية 2011، مع ما توصلت إليه دراسة  النودل اوتترق تلك النتيجة جزئي 

 بنا  سياسا  تعزز ثقة امتمع بربامج الكراسي البحثية.
 : النتائج املتعلقة بالبعد الثاني: ضسالي  إداريةاثاني 

 ( املتوس ا  السابية واجحنرافا  املعيارية جستجابا  ضفراد العينة 8جدول  
 حول عبارا  البعد الثاني: ضسالي  إدارية

ترتي  
املتوسط  ر العبا م العبار 

 السابي
اجحنراف 
 املعياري

درجة 
 اجستجابة

تشجيع مناخ املناقشة والوار اهلادف والشزرافية يف الزديث    19 5
 عالية∆963. 3.57 عن املشكال  الشخبية

واللقا ا  الدورية للتحزاور يف قءزايا فكريزة     الندوا عقد  20 2
 عالية 880. 3.73 خمتلرة

 عالية 890. 3.77 ن علي الثقافا  امخرىاجنرتاح اآلم تشجيع 21 1
 عالية 936. 3.65 زيارا  ميدانية ملؤسسا  ومنتديا  فكرية منوذجية تنظيم 22 3
 عالية 978. 3.60 مل صورا  وعبارا  تؤكد علي ضهمية نبزذ   ملبقا وضع  23 4

ترتي  
املتوسط  ر العبا م العبار 

 السابي
اجحنراف 
 املعياري

درجة 
 اجستجابة

 العنف والت رف
 عالية 478. 3.66 امموا --

موا الكلي جسزتجابا  ضفزراد عينزة حزول البعزد      يتب  من اجلدول السابق ضن ام
، الثاني: ضسالي  إدارية جا   بدرجة استجابة عالية من وجهة نظر ضفراد عينزة الدراسزة  

وتراوحت ، (478.( باحنراف معياري قدره  3.66حيث جا  املتوسط السابي العام له  
قيم منخرءة مما يزدل  وهي ، (978.-880.قيم اجحنرافا  املعيارية لعبارا  البعد ب   

 على جتانس آرا  ضفراد عينة الدراسة حول تلك العبارا .

(  تشززجيع اجنرتززاح اآلمززن علززي 21وجززا   يف التتيزز  امول العبززار  رقززم  
يليها يف ، (890.واحنراف معياري بلغ  ، (3.77الثقافا  امخرى( مبتوسط حسابي بلغ  

وا  واللقا ا  الدوريزة للتحزاور يف قءزايا    (  عقد الند20التتي  الثاني العبار  رقم  
ودرجزة  ، (880.واحنزراف معيزاري بلزغ     ، (3.73فكرية خمتلرة( مبتوسط حسابي بلزغ   

(  تشجيع مناخ املناقشزة  19بينما جا   يف التتي  امخري العبار  رقم  ، استجابة عالية
حسززابي والززوار اهلززادف والشززرافية يف الززديث عززن املشززكال  الشخبززية( مبتوسززط 

وجا   باقي عبارا  البعد ، (؛ ودرجة استجابة عالية963.واحنراف معياري  ، (3.57 
 الثاني: ضسالي  إدارية بدرجة استجابة عالية.

وميكن ترسري حبول البعد الثاني: ضسالي  إدارية على درجزة اسزتجابة عاليزة إىل    
دوا  ال  تتناول تعزيزز  ضهمية دور القائم  على الكراسي البحثية يف عقد العديد من الن

واختاذ ضدوار إجيابية تعزز اممن الركزري عزن طريزق طباعزة كتيبزا  ضو      ، اممن الركري
منشورا  وملبقا  تعمل على تعزيز اممن الركري وتشجع علزى مواجهزة التيزارا     

 اهلدامة ال  تدعو إىل العنف والت رف.
م( 2011،  هواري وعدون مع ما توصلت إليه دراسة اوختتلف تلك النتيجة جزئي 

من ضن هناك ضنش ة مل يتم تنريذها باملستوى املأمول وال  تشزمل تنظزيم زيزارا  طالبيزة     
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ترتي  
املتوسط  ر العبا م العبار 

 السابي
اجحنراف 
 املعياري

درجة 
 اجستجابة

 العنف والت رف
 عالية 478. 3.66 امموا --

موا الكلي جسزتجابا  ضفزراد عينزة حزول البعزد      يتب  من اجلدول السابق ضن ام
، الثاني: ضسالي  إدارية جا   بدرجة استجابة عالية من وجهة نظر ضفراد عينزة الدراسزة  

وتراوحت ، (478.( باحنراف معياري قدره  3.66حيث جا  املتوسط السابي العام له  
قيم منخرءة مما يزدل  وهي ، (978.-880.قيم اجحنرافا  املعيارية لعبارا  البعد ب   

 على جتانس آرا  ضفراد عينة الدراسة حول تلك العبارا .

(  تشززجيع اجنرتززاح اآلمززن علززي 21وجززا   يف التتيزز  امول العبززار  رقززم  
يليها يف ، (890.واحنراف معياري بلغ  ، (3.77الثقافا  امخرى( مبتوسط حسابي بلغ  

وا  واللقا ا  الدوريزة للتحزاور يف قءزايا    (  عقد الند20التتي  الثاني العبار  رقم  
ودرجزة  ، (880.واحنزراف معيزاري بلزغ     ، (3.73فكرية خمتلرة( مبتوسط حسابي بلزغ   

(  تشجيع مناخ املناقشزة  19بينما جا   يف التتي  امخري العبار  رقم  ، استجابة عالية
حسززابي والززوار اهلززادف والشززرافية يف الززديث عززن املشززكال  الشخبززية( مبتوسززط 

وجا   باقي عبارا  البعد ، (؛ ودرجة استجابة عالية963.واحنراف معياري  ، (3.57 
 الثاني: ضسالي  إدارية بدرجة استجابة عالية.

وميكن ترسري حبول البعد الثاني: ضسالي  إدارية على درجزة اسزتجابة عاليزة إىل    
دوا  ال  تتناول تعزيزز  ضهمية دور القائم  على الكراسي البحثية يف عقد العديد من الن

واختاذ ضدوار إجيابية تعزز اممن الركزري عزن طريزق طباعزة كتيبزا  ضو      ، اممن الركري
منشورا  وملبقا  تعمل على تعزيز اممن الركري وتشجع علزى مواجهزة التيزارا     

 اهلدامة ال  تدعو إىل العنف والت رف.
م( 2011،  هواري وعدون مع ما توصلت إليه دراسة اوختتلف تلك النتيجة جزئي 

من ضن هناك ضنش ة مل يتم تنريذها باملستوى املأمول وال  تشزمل تنظزيم زيزارا  طالبيزة     



ة فـي تعزيز الأمن الفكرّي دور الكرا�سي البحثيَّ

مجلة العلوم التربوية والنفسية 200

دورية لوج  اممر والعلما  للتواصل معهم وإقامزة املعزار  التبويزة الز  تؤكزد علزى       
واستءافة بعزض القيزادا  اممنيزة ملناقشزة ال زالب عزن اممزن        ، ضهمية اممن الركري

 ورهم يف تعزيزهود
(  تشجيع اجنرتاح اآلمزن علزي الثقافزا     21وميكن ترسري حبول العبار  رقم  

امخرى( على درجة استجابة عالية ِإىل ضهمية توضيح الكراسي البحثية لكيريزة اجنرتزاح   
جتنز  مزا خيزالف العقيزد      و، على الثقافا  والءارا  امخرى وضخذ ما هو مريد منها

 امتمع السعودي القويم.اإلسالمية وعادا  
(  تشجيع مناخ املناقشزة والزوار اهلزادف    19وميكن ترسري حبول العبار  رقم  

والشرافية يف الديث عن املشكال  الشخبية( إىل ضهمية توفري مناخ يشجع علزى طزرح   
مما يتيح للجميع من اإلفاد  مزن  ، اآلرا  املختلرة ومناقشتها وفق مبدض الشورى اإلسالمي

والتوصل إىل ضفءل اللول ال  يترق عليهزا اجلميزع   ، هم الياتية والعلمية املختلرةخربات
 لل املشكال  اججتماعية واملشكال  اخلاصة.

 : النتائج املتعلقة بالبعد الثالث ضسالي  نرسيةاثالث 
  ضفراد ( التكرارا  والنس  املئوية واملتوس ا  السابية واجحنرافا  املعيارية جستجابا9جدول  

 العينة حول عبارا  البعد الثالث ضسالي  نرسية
ترتي  
املتوسط  العبار  م العبار 

 السابي
اجحنراف 
 املعياري

درجة 
 اجستجابة

10 24 
ضعءزا  هيئزة التزدريس     ىتنمية اجتاهزا  إجيابيزة لزد   

وتدريبهم علي تنشئة ال الب علي التبيزة اإلسزالمية   
 البحيحة

 عالية 944. 3.70

 عالية 573. 3.90 شر الوعي الشرعي والركري البحيحن 25 3

تدري  ضعءا  هيئزة التزدريس علزي متابعزة ال زالب       26 1
 عالية 578. 3.93 وحماولة تبحيح الركر اخلاطئ لدي بعءهم

 عالية 769. 3.87 ترسيخ املبادئ امخالقية البحيحة 27 4

إشزاعة روح احملبزة    ىضفكزار تسزاعد علز    ىالتكيز علز  28 5
 عالية 813. 3.82 إلخا  والتعاونوا

ترتي  
املتوسط  العبار  م العبار 

 السابي
اجحنراف 
 املعياري

درجة 
 اجستجابة

قزدر  ال زالب   تنمية  ىتدري  ضعءا  هيئة التدريس عل 29 6
 عالية 892. 3.82 التمييز ب  اخل أ والبواب ىعل

8 30 
كيريززة إعززداد  ىتززدري  ضعءززا  هيئززة التززدريس علزز 

للتقنيزززا  ال زززالب ملواجهزززة التزززأثريا  السزززلبية   
 التكنولوجية الديثة عند استخدامها

 عالية 831. 3.77

9 31 
معاجلزة الءزلوط    ىتدري  ضعءا  هيئة التدريس علز 

النرسززية واججتماعيززة لل ززالب باسززتخدام ضنظمززة    
 وضسالي  تربوية حديثة

 عالية 968. 3.75

إدراك ال ال / العءو مهمية نبذ التعب  وصزلتها   32 2
 عالية 619. 3.92 املباشر  بالدين

وتزربيتهم   ال زالب حنزو جمزتمعهم   إمنا  الروح اإلجيابية لدى  33 7
 عالية 804. 3.78 على التراني من ضجل بين اإلنسان

 عالية 328. 3.83 امموا --

يتب  من اجلدول السابق ضن امموا الكلي جسزتجابا  ضفزراد عينزة حزول البعزد      
، الثالث ضسالي  نرسية جا   بدرجة استجابة عالية من وجهة نظر ضفزراد عينزة الدراسزة   

وتراوحت ، (328.( باحنراف معياري قدره  3.83جا  املتوسط السابي العام له  حيث 
وهي قيم منخرءة مما يزدل  ، (968.-573.قيم اجحنرافا  املعيارية لعبارا  البعد ب   

 على جتانس آرا  ضفراد عينة الدراسة حول تلك العبارا .

هيئة التدريس علزي  (  تدري  ضعءا  26وجا   يف التتي  امول العبار  رقم  
متابعة ال الب وحماولة تبزحيح الركزر اخلزاطئ لزدي بعءزهم( مبتوسزط حسزابي بلزغ         

( 32يليهزا يف التتيز  الثزاني العبزار  رقزم       ، (578.واحنراف معياري بلزغ   ، (3.93 
 إدراك ال ال / العءو مهمية نبذ التعب  وصلتها املباشر  بالدين( مبتوسزط حسزابي   

بينما جا   يف التتي  امخري العبار  رقم ، (619.ف معياري بلغ  واحنرا، (3.92بلغ  
(  تنمية اجتاها  إجيابية لدي ضعءا  هيئة التدريس وتدريبهم علزي تنشزئة ال زالب    24 

(؛ 944.واحنراف معيزاري   ، (3.70علي التبية اإلسالمية البحيحة( مبتوسط حسابي  
 نرسية بدرجة استجابة عالية.وجا   باقي عبارا  حول البعد الثالث ضسالي  
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ترتي  
املتوسط  العبار  م العبار 

 السابي
اجحنراف 
 املعياري

درجة 
 اجستجابة

قزدر  ال زالب   تنمية  ىتدري  ضعءا  هيئة التدريس عل 29 6
 عالية 892. 3.82 التمييز ب  اخل أ والبواب ىعل

8 30 
كيريززة إعززداد  ىتززدري  ضعءززا  هيئززة التززدريس علزز 

للتقنيزززا  ال زززالب ملواجهزززة التزززأثريا  السزززلبية   
 التكنولوجية الديثة عند استخدامها

 عالية 831. 3.77

9 31 
معاجلزة الءزلوط    ىتدري  ضعءا  هيئة التدريس علز 

النرسززية واججتماعيززة لل ززالب باسززتخدام ضنظمززة    
 وضسالي  تربوية حديثة

 عالية 968. 3.75

إدراك ال ال / العءو مهمية نبذ التعب  وصزلتها   32 2
 عالية 619. 3.92 املباشر  بالدين

وتزربيتهم   ال زالب حنزو جمزتمعهم   إمنا  الروح اإلجيابية لدى  33 7
 عالية 804. 3.78 على التراني من ضجل بين اإلنسان

 عالية 328. 3.83 امموا --

يتب  من اجلدول السابق ضن امموا الكلي جسزتجابا  ضفزراد عينزة حزول البعزد      
، الثالث ضسالي  نرسية جا   بدرجة استجابة عالية من وجهة نظر ضفزراد عينزة الدراسزة   

وتراوحت ، (328.( باحنراف معياري قدره  3.83جا  املتوسط السابي العام له  حيث 
وهي قيم منخرءة مما يزدل  ، (968.-573.قيم اجحنرافا  املعيارية لعبارا  البعد ب   

 على جتانس آرا  ضفراد عينة الدراسة حول تلك العبارا .

هيئة التدريس علزي  (  تدري  ضعءا  26وجا   يف التتي  امول العبار  رقم  
متابعة ال الب وحماولة تبزحيح الركزر اخلزاطئ لزدي بعءزهم( مبتوسزط حسزابي بلزغ         

( 32يليهزا يف التتيز  الثزاني العبزار  رقزم       ، (578.واحنراف معياري بلزغ   ، (3.93 
 إدراك ال ال / العءو مهمية نبذ التعب  وصلتها املباشر  بالدين( مبتوسزط حسزابي   

بينما جا   يف التتي  امخري العبار  رقم ، (619.ف معياري بلغ  واحنرا، (3.92بلغ  
(  تنمية اجتاها  إجيابية لدي ضعءا  هيئة التدريس وتدريبهم علزي تنشزئة ال زالب    24 

(؛ 944.واحنراف معيزاري   ، (3.70علي التبية اإلسالمية البحيحة( مبتوسط حسابي  
 نرسية بدرجة استجابة عالية.وجا   باقي عبارا  حول البعد الثالث ضسالي  
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وميكن ترسري حبول البعد الثالث ضسالي  نرسية على درجزة اسزتجابة عاليزة إىل    
، ضهمية توظيف ضعءا  هيئة التدريس امسالي  التبوية والنرسية يف تعزيز اممن الركري

ومواجهزة  ، ومسزاعد  طالبهزم يف التمييزز بز  البزواب واخل زأ      ، ونشر الركزر السزليم  
 ا  الدخيلة ال  تواجه جمتمعنا القويم.التيار

(  تزدري  ضعءزا  هيئزة التزدريس علزي      26وميكن ترسري حبول العبار  رقزم   
متابعة ال الب وحماولة تبحيح الركر اخلاطئ لدي بعءهم( على درجة اسزتجابة عاليزة   

على حنو جيد إلدراك هزذا الركزر اخلزاطئ     اإىل ضهمية ضن يكون عءو هيئة التدريس معد 
دى تالميذه وميتلك امسالي  املن قية والشزرعية الز  متكنزه مزن مواجهزة هزذا الركزر        ل

 الءال لدى التالميذ. 
(  تنمية اجتاها  إجيابية لدي ضعءا  هيئزة  24وميكن ترسري حبول العبار  رقم  

التدريس وتدريبهم علي تنشئة ال الب علي التبية اإلسالمية البحيحة( على التتيز   
جة استجابة عالية إىل ضهمية اهتمام عءو هيئة التدريس بتنمية الناحية الدينيزة  امخري بدر

وتوضزيح املزنهج الربزاني القزويم     ، لدى التالميذ عن طريق غرس القيم اإلسالمية فزيهم 
للديانة اإلسالمية القائمزة علزى الوسز ية واجعتزدال والز  تسزمو باإلنسزان مزن كافزة          

 اآلخر . اجلوان  وتؤدي إىل خري الدنيا و
 نظركم؟ السؤال الثاني: ما سبل ترعيل الكراسي البحثية يف  قيق اممن الركري من وجهة

 ربط الكراسي البحثية بالقءايا املعاصر  ال  تهم امتمع السعودي.  -1
توضيح الكراسي البحثية خل ور  املشكال  الركرية ال  يف جمتمعنا القويم مثل   -2

 اجحنراف واللزو الركري.
 مناهج الكراسي البحثية للعديد من املواد املتعلقة بتعزيز اممن الركري. تءم   -3
شراكة الكراسي البحثية مع العديد من العلما  املعروف  بسالمة علمهم لتعزيز   -4

 اممن الركري.
 وضع آليا  وضوابط تنظم اجنرتاح على الثقافا  اللربية.  -5

 الركري لدى طالبهم. لتعزيز اممن اتأهيل ضعءا  هيئة التدريس تربوي   -6
تدري  ضعءا  هيئة التدريس على استخدام الوسائل التكنولوجية يف تعزيز اممن   -7

 الركري لدى ال الب.

ق قيام الكراسي البحثية بدورها يف تعزيز وال  تع الثالث املعوقا اإلجابة عن السؤال 
 ؟اممن الركري

جستجابا  ضفراد العينة حول عبارا  املعوقا   ( املتوس ا  السابية واجحنرافا  املعيارية10جدول  
 ق قيام الكراسي البحثية بدورها يف تعزيز اممن الركريوال  تع

ترتي  
املتوسط  العبار  م العبار 

 السابي
اجحنراف 
 املعياري

درجة 
 اجستجابة

زيززاد  اجهتمززام باجلانزز  امكززادميي علززى حسززاب اجلوانزز   34 12
 عالية 593. 3.77 امخرى

تكليف عءو هيئة التدريس بالعديد من امعبا  اإلدارية ممزا ج   35 13
 عالية 696. 3.70 يسمح له بتعزيز اممن الركري

قلة الافز امكادميي املقدم لعءو هيئة التدريس لتعزيزز اممزن    36 8
 عالية 615. 3.83 الركري

 عالية 633. 3.85 ارتباط الكرسي البحثي مبنهج مع  37 7
 عالية 1.111 3.55 تدخل اجلهة املمولة يف نشاط الكرسي 38 15

قبور توظيف عءو هيئة التدريس النظريا  الديثة يف تنميزة   39 10
 عالية 798. 3.80 اممن الركري لل الب

سزتاتيجيا  حديثزة يف   إقلة اسزتخدام عءزو هيئزة التزدريس      40 3
 عالية 486. 3.97 تنمية اممن الركري

 عالية 341. 4.05 نيا  عءو هيئة التدريس.ضعف إمكا 41 1
 عالية 521. 4.00 تدني إعداد ضعءا  هيئة التدريس على تنمية اممن الركري. 42 2

 اوخت ي  ز  ايت ل  التدري  علزى تعزيزز اممزن الركزري وقت ز      43 4
 عالية 477. 3.90 لعءو هيئة التدريس امسبق  اوإعداد 

لتقييم اكتسزاب ال زالب لقزيم     اسبق تدني دقة املعايري احملدد  م 44 6
 عالية 676. 3.87 اممن الركري

ضعف الدافعية والماس لزدى عءزو هيئزة التزدريس لتنميزة       45 9
 عالية 651. 3.82 اممن الركري
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 الركري لدى طالبهم. لتعزيز اممن اتأهيل ضعءا  هيئة التدريس تربوي   -6
تدري  ضعءا  هيئة التدريس على استخدام الوسائل التكنولوجية يف تعزيز اممن   -7

 الركري لدى ال الب.

ق قيام الكراسي البحثية بدورها يف تعزيز وال  تع الثالث املعوقا اإلجابة عن السؤال 
 ؟اممن الركري

جستجابا  ضفراد العينة حول عبارا  املعوقا   ( املتوس ا  السابية واجحنرافا  املعيارية10جدول  
 ق قيام الكراسي البحثية بدورها يف تعزيز اممن الركريوال  تع

ترتي  
املتوسط  العبار  م العبار 

 السابي
اجحنراف 
 املعياري

درجة 
 اجستجابة

زيززاد  اجهتمززام باجلانزز  امكززادميي علززى حسززاب اجلوانزز   34 12
 عالية 593. 3.77 امخرى

تكليف عءو هيئة التدريس بالعديد من امعبا  اإلدارية ممزا ج   35 13
 عالية 696. 3.70 يسمح له بتعزيز اممن الركري

قلة الافز امكادميي املقدم لعءو هيئة التدريس لتعزيزز اممزن    36 8
 عالية 615. 3.83 الركري

 عالية 633. 3.85 ارتباط الكرسي البحثي مبنهج مع  37 7
 عالية 1.111 3.55 تدخل اجلهة املمولة يف نشاط الكرسي 38 15

قبور توظيف عءو هيئة التدريس النظريا  الديثة يف تنميزة   39 10
 عالية 798. 3.80 اممن الركري لل الب

سزتاتيجيا  حديثزة يف   إقلة اسزتخدام عءزو هيئزة التزدريس      40 3
 عالية 486. 3.97 تنمية اممن الركري

 عالية 341. 4.05 نيا  عءو هيئة التدريس.ضعف إمكا 41 1
 عالية 521. 4.00 تدني إعداد ضعءا  هيئة التدريس على تنمية اممن الركري. 42 2

 اوخت ي  ز  ايت ل  التدري  علزى تعزيزز اممزن الركزري وقت ز      43 4
 عالية 477. 3.90 لعءو هيئة التدريس امسبق  اوإعداد 

لتقييم اكتسزاب ال زالب لقزيم     اسبق تدني دقة املعايري احملدد  م 44 6
 عالية 676. 3.87 اممن الركري

ضعف الدافعية والماس لزدى عءزو هيئزة التزدريس لتنميزة       45 9
 عالية 651. 3.82 اممن الركري



ة فـي تعزيز الأمن الفكرّي دور الكرا�سي البحثيَّ

مجلة العلوم التربوية والنفسية 204

ترتي  
املتوسط  العبار  م العبار 

 السابي
اجحنراف 
 املعياري

درجة 
 اجستجابة

قبور عءو هيئة التدريس يف ربط النظريزة بزالواقع يف تعزيزز     46 5
 عالية 666. 3.88 اممن الركري

ضعءزا  هيئزة التزدريس وامتمزع املزدني       ضعف التنسزيق بز    47 11
 عالية 739. 3.78 لتنمية اممن الركري

ضعف التنسيق ب  الكرسي والكليزا  واجلامعزا  يف  ديزد     48 14
 عالية 802. 3.63 سبل تعزيز اممن الركري

 عالية 278. 3.83 امموا --

نزة حزول احملزور    يتب  من اجلدول السابق ضن امموا الكلي جسزتجابا  ضفزراد عي  
ق قيام الكراسي البحثية بدورها يف تعزيز اممن الركري جا   والثالث املعوقا  ال  تع

حيث جا  املتوسزط السزابي العزام لزه     ، بدرجة عالية من وجهة نظر ضفراد عينة الدراسة
وتراوحت قيم اجحنرافزا  املعياريزة لعبزارا     ، (278.( باحنراف معياري قدره  3.83 

وهي قيم عالية مما يدل على تباين آرا  ضفراد عينزة الدراسزة   ، (1.111-341.   احملور ب
 حول تلك العبارا .

(  ضززعف إمكانيززا  عءززو هيئززة 41وجززا   يف التتيزز  امول العبززار  رقززم  
يليها يف التتي  ، (341.واحنراف معياري بلغ  ، (4.05التدريس( مبتوسط حسابي بلغ  

 تدني إعداد ضعءا  هيئة التدريس على تنمية اممن الركزري.(  ( 42الثاني العبار  رقم  
بينمزا جزا   يف التتيز     ، (521.واحنراف معياري بلغ  ، (4.00مبتوسط حسابي بلغ  
(  تدخل اجلهزة املمولزة يف نشزاط الكرسزي( مبتوسزط حسزابي       38امخري العبار  رقم  

ور الثالث املعوقا  ال  وجا   باقي عبارا  احمل، (1.111واحنراف معياري  ، (3.55 
 ق قيام الكراسي البحثية بدورها يف تعزيز اممن الركري بدرجة عالية.وتع

ق قيزام الكراسزي البحثيزة    ووميكن ترسري حبول احملور الثالث املعوقا  الز  تعز  
بدورها يف تعزيز اممن الركري على درجة استجابة عالية إىل ضنه ج يزال ضمزام الكراسزي   

ثري من الوقت حتى تسهم يف اممن الركزري حيزث ضن الكراسزي البحثيزة ج     البحثية الك
تزال ي لوا عليها اجلان  امكادميي حيث تسري وفق منهج حمزدود؛ باإلضزافة إىل ضزعف    

كمزا  ، التنسيق ب  اجلها  املختلرة لترعيل دور الكراسي البحثية يف تعزيز اممن الركري
لتدريس ضنرسهم من ضعف قزدرتهم علزى تعزيزز    تعود بعض املعوقا  إىل ضعءا  هيئة ا

 اممن الركري.
، وهناك شبه اتراق مع ما توصلت إليه تلك الدراسة ودراسة  العقيلزي وهمرريزز  

م( ال  توصلت إىل الكراسي البحثية متثل ن اقزا  جديزد  ومبدعزة مزن املعرفزة      2012
 ترتقر لبنية  تية مت ور .

 ضعف إمكانيا  عءو هيئة التزدريس(  ( 41وميكن ترسري حبول العبار  رقم  
على التتي  امول إىل ضن بعض ضعءا  هيئة التدريس ينب  منوهم املهين على اجلانز   
امكادميي فحس  مما يرقده العديد من الكرايزا  الز  ميكزن ضن تريزده يف تعزيزز اممزن       

 الركري لدى طالبه.
م( مزن  2011، اهلجهزوج مع ما توصلت إليه دراسة   اوختتلف تلك النتيجة جزئي 

 ضن إسهام امستاذ اجلامعي يف  قيق اممن الركري لدى ال الب بدرجة كبري .
(  تدخل اجلهة املمولة يف نشاط الكرسزي(  38وميكن ترسري حبول العبار  رقم  

على التتي  امخري بدرجة استجابة عاليزة إىل ضن بعزض اجلهزا  الز  متزول الكراسزي       
لعديد من امنش ة املرتب ة ب بيعة عملها من ضجل عمل ضحبزاي يف  البحثية تقوم بتمويل ا

اجلان  الذي خيدمها مما جيعل نشاط الكرسي يتكز على اجلانز  الزذي يريزده املمولزون     
 اممر الذي جيعله يبتعد عن  قيق اممن الركري.

م( 2012، وتترق تلك النتيجة جزئيا  مع ما توصلت إليه دراسة  العقيلي وهمرريز
ن إن ضهداف الكراسي البحثية هي ضمان تركيز املبادر الكافية على جماج  ذا  قيمة م

 خاصة لكونها ضساس جمال راسخ من الدراسة.
 ؟السؤال الثالث: ما معوقا  قيام الكراسي البحثية بدورها يف تعزيز اممن الركري

 ضعف ثقافة ضعءا  هيئة التدريس.  -1
 لتدريس لتعزيز اممن الركري.قبور اإلعداد التبوي معءا  هيئة ا  -2
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كمزا  ، التنسيق ب  اجلها  املختلرة لترعيل دور الكراسي البحثية يف تعزيز اممن الركري
لتدريس ضنرسهم من ضعف قزدرتهم علزى تعزيزز    تعود بعض املعوقا  إىل ضعءا  هيئة ا

 اممن الركري.
، وهناك شبه اتراق مع ما توصلت إليه تلك الدراسة ودراسة  العقيلزي وهمرريزز  

م( ال  توصلت إىل الكراسي البحثية متثل ن اقزا  جديزد  ومبدعزة مزن املعرفزة      2012
 ترتقر لبنية  تية مت ور .

 ضعف إمكانيا  عءو هيئة التزدريس(  ( 41وميكن ترسري حبول العبار  رقم  
على التتي  امول إىل ضن بعض ضعءا  هيئة التدريس ينب  منوهم املهين على اجلانز   
امكادميي فحس  مما يرقده العديد من الكرايزا  الز  ميكزن ضن تريزده يف تعزيزز اممزن       

 الركري لدى طالبه.
م( مزن  2011، اهلجهزوج مع ما توصلت إليه دراسة   اوختتلف تلك النتيجة جزئي 

 ضن إسهام امستاذ اجلامعي يف  قيق اممن الركري لدى ال الب بدرجة كبري .
(  تدخل اجلهة املمولة يف نشاط الكرسزي(  38وميكن ترسري حبول العبار  رقم  

على التتي  امخري بدرجة استجابة عاليزة إىل ضن بعزض اجلهزا  الز  متزول الكراسزي       
لعديد من امنش ة املرتب ة ب بيعة عملها من ضجل عمل ضحبزاي يف  البحثية تقوم بتمويل ا

اجلان  الذي خيدمها مما جيعل نشاط الكرسي يتكز على اجلانز  الزذي يريزده املمولزون     
 اممر الذي جيعله يبتعد عن  قيق اممن الركري.

م( 2012، وتترق تلك النتيجة جزئيا  مع ما توصلت إليه دراسة  العقيلي وهمرريز
ن إن ضهداف الكراسي البحثية هي ضمان تركيز املبادر الكافية على جماج  ذا  قيمة م

 خاصة لكونها ضساس جمال راسخ من الدراسة.
 ؟السؤال الثالث: ما معوقا  قيام الكراسي البحثية بدورها يف تعزيز اممن الركري

 ضعف ثقافة ضعءا  هيئة التدريس.  -1
 لتدريس لتعزيز اممن الركري.قبور اإلعداد التبوي معءا  هيئة ا  -2
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 كثر  الع   التدريسي واإلداري معءا  هيئة التدريس.  -3
 ارتباط ضعءا  هيئة التدريس مبنهج حمدد مسبقا .  -4
ضعف الشراكة امتمعية من مؤسسا  امتمع ملساعد  عءو هيئة التدريس يف تعزيز   -5

 اممن الركري.
 لألمن الركري.عدم وجود معايري واضحة  دد مدى اكتساب ال الب   -6

اإلجابة عن السؤال الرابع هل توجد فروق ذا  دجلة إحبائية بز  اسزتجابا  عينزة    
 الدراسة وفق متلريا  الدراسة حول دور الكراسي البحثية يف تعزيز اممن الركري؟

 الرروق وفق متلري اجلنس -ض
 آرا  ضفراد العينة حول ضبعاد لدجلة الرروق ب ، وقيم   (، واجحنرافا  املعيارية، ( املتوس ا 11جدول  

 ملتلري اجلنس ااجستبانة وفق 

اجحنراف  املتوسط العدد التخبص البعد
 املعياري

 قيمة   (
 احملسوبة

 درجا 
 الرية

مستوى 
 الدجلة الدجلة

درجة إسهام الكراسي 
البحثية يف تعزيز اممن 

 الركري

 366. 3.14 33 ذكر
غري  994. 58 -008.-

 299. 3.14 27 ضنثى دالة

سبل ترعيل دور الكراسي 
البحثية يف تعزيز اممن 

 الركري

 206. 3.67 33 ذكر
غري  196. 58 -1.307-

 238. 3.75 27 ضنثى دالة

ق قيام واملعوقا  ال  تع
الكراسي البحثية بدورها يف 

 تعزيز اممن الركري

 305. 3.82 33 ذكر
غري  796. 58 -259.-

 247. 3.84 27 ضنثى دالة

 172. 3.61 33 ذكر الدرجة الكلية
غري  273. 58 -1.106-

 105. 3.65 27 ضنثى دالة

يتب  من اجلدول السابق عزدم وجزود فزروق ذا  دجلزة إحبزائية بز  متوسزط        
عززى ملزتلري   درجا  عينة الدراسة يف دور الكراسي البحثيزة يف تعزيزز اممزن الركزري تُ    

 اور والدرجة الكلية.اجلنس يف ييع احمل

وميكن ترسري ذلك إىل اهتمام اململكة العربية بتعليم البنا  مما جيعلهم علزى نرزس   
ن كال  من ضعءا  هيئزة التزدريس   إاملستوى من اإلعداد امكادميي والتبوي للبن ؛ حيث 

وعءوا  هيئة التدريس قد ملسوا دور الكراسي البحثيزة يف  قيزق اممزن الركزري مزن      
كما ملسوا حبكم خربتهم العديد ، رباتهم العملية يف التدريس باجلامعا  السعوديةخالل خ

 من املعوقا  ال  ميكن ضن  ول دون  قيقه.
 الرروق وفق متلري الوظيرة -ب

( للرروق يف إجابا  مرردا  عينة One Way Anova( نتائج " ليل التباين امحادي"  12اجلدول رقم  
 تبانة طبقا  جختالف متلري الوظيرةسالدراسة حول حماور اإل

 مبدر التباين احملور
جمموا 
 مربعا 

درجا  
 الرية

متوسط 
 قيمة ف املربعا 

الدجلة 
 الدجلة اإلحبائية

درجة إسهام الكراسي 
البحثية يف تعزيز اممن 

 الركري

 078. 2 155. ب  امموعا 
غري  508. 685.

 دالة
 113. 57 6.464 داخل امموعا 

  59 6.619 امموا
سبل ترعيل دور 

الكراسي البحثية يف 
 تعزيز اممن الركري

 011. 2 023. ب  امموعا 
غري  798. 226.

 دالة
 051. 57 2.891 داخل امموعا 

  59 2.914 امموا
املعوقا  ال  تعيق 

قيام الكراسي البحثية 
بدورها يف تعزيز اممن 

 الركري

 179. 2 358. موعا ب  ام

غري  097. 2.431
 دالة

 074. 57 4.203 داخل امموعا 
  59 4.562 امموا

 الدرجة الكلية
 040. 2 079. ب  امموعا 

1.908 .158 
غري 
 دالة

 021. 57 1.185 داخل امموعا 
  59 1.265 امموا

دجلزة إحبزائية بز  متوسزط     يتب  من اجلدول السابق عزدم وجزود فزروق ذا     
عززى ملزتلري   درجا  عينة الدراسة يف دور الكراسي البحثيزة يف تعزيزز اممزن الركزري تُ    

 الوظيرة يف ييع احملاور والدرجة الكلية.
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وميكن ترسري ذلك إىل اهتمام اململكة العربية بتعليم البنا  مما جيعلهم علزى نرزس   
ن كال  من ضعءا  هيئزة التزدريس   إاملستوى من اإلعداد امكادميي والتبوي للبن ؛ حيث 

وعءوا  هيئة التدريس قد ملسوا دور الكراسي البحثيزة يف  قيزق اممزن الركزري مزن      
كما ملسوا حبكم خربتهم العديد ، رباتهم العملية يف التدريس باجلامعا  السعوديةخالل خ

 من املعوقا  ال  ميكن ضن  ول دون  قيقه.
 الرروق وفق متلري الوظيرة -ب

( للرروق يف إجابا  مرردا  عينة One Way Anova( نتائج " ليل التباين امحادي"  12اجلدول رقم  
 تبانة طبقا  جختالف متلري الوظيرةسالدراسة حول حماور اإل

 مبدر التباين احملور
جمموا 
 مربعا 

درجا  
 الرية

متوسط 
 قيمة ف املربعا 

الدجلة 
 الدجلة اإلحبائية

درجة إسهام الكراسي 
البحثية يف تعزيز اممن 

 الركري

 078. 2 155. ب  امموعا 
غري  508. 685.

 دالة
 113. 57 6.464 داخل امموعا 

  59 6.619 امموا
سبل ترعيل دور 

الكراسي البحثية يف 
 تعزيز اممن الركري

 011. 2 023. ب  امموعا 
غري  798. 226.

 دالة
 051. 57 2.891 داخل امموعا 

  59 2.914 امموا
املعوقا  ال  تعيق 

قيام الكراسي البحثية 
بدورها يف تعزيز اممن 

 الركري

 179. 2 358. موعا ب  ام

غري  097. 2.431
 دالة

 074. 57 4.203 داخل امموعا 
  59 4.562 امموا

 الدرجة الكلية
 040. 2 079. ب  امموعا 

1.908 .158 
غري 
 دالة

 021. 57 1.185 داخل امموعا 
  59 1.265 امموا

دجلزة إحبزائية بز  متوسزط     يتب  من اجلدول السابق عزدم وجزود فزروق ذا     
عززى ملزتلري   درجا  عينة الدراسة يف دور الكراسي البحثيزة يف تعزيزز اممزن الركزري تُ    

 الوظيرة يف ييع احملاور والدرجة الكلية.
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وميكن ترسري ذلك إىل ضن ضعءا  هيئة التدريس على مر مراحل تدرجهم يف السلم 
ن ضي عءو هيئة إحيث ، ق اممن الركريالوظيري قد ملسوا دور الكراسي البحثية يف  قي

تدريس مهما اختلرت وظيرته حبكم وجوده يف اجلامعة فننه يشارك يف العديد من امنش ة 
يبزبح لديزه درايزة بواقزع ضدوار     و، واملؤمترا  والندوا  واللقا  البحثية واملناقشزا  
 اجلامعة يف التعليم والبحث العلمي وخدمة امتمع.

  اخلرب الرروق وفق متلري  -ج
( للرروق يف إجابا  مرردا  عينة One Way Anova( نتائج " ليل التباين امحادي"  13اجلدول رقم  

 جختالف متلري سنوا  اخلرب . استبانة طبق الدراسة حول حماور اإل

 مبدر التباين احملور
جمموا 
 مربعا 

درجا  
 الرية

متوسط 
 قيمة ف املربعا 

الدجلة 
 الدجلة اإلحبائية

درجة إسهام الكراسي 
البحثية يف تعزيز اممن 

 الركري

 049. 2 098. ب  امموعا 

.427 .655 
غري 
 دالة

داخل 
 114. 57 6.522 امموعا 

  59 6.619 امموا

سبل ترعيل دور الكراسي 
البحثية يف تعزيز اممن 

 الركري

 003. 2 007. ب  امموعا 

.067 .935 
غري 
 دالة

 داخل
 051. 57 2.907 امموعا 

  59 2.914 امموا

املعوقا  ال  تعيق قيام 
الكراسي البحثية بدورها 

 يف تعزيز اممن الركري

 123. 2 247. ب  امموعا 

1.628 .205 
غري 
 دالة

داخل 
 076. 57 4.315 امموعا 

  59 4.562 امموا

 الدرجة الكلية

 029. 2 057. ب  امموعا 

غري  267. 1.352
 دالة

داخل 
 021. 57 1.207 امموعا 

  59 1.265 امموا

يتب  من اجلدول السابق عزدم وجزود فزروق ذا  دجلزة إحبزائية بز  متوسزط        
درجا  عينة الدراسة يف دور الكراسي البحثيزة يف تعزيزز اممزن الركزري تعززى ملزتلري       

 والدرجة الكلية. سنوا  اخلرب  يف ييع احملاور
وميكن ترسري ذلك إىل ضن الكراسي البحثية وضدوارها يف تعزيزز اممزن الركزري ج    

يف  اهم ز م اتزال يف طور الداثة بالنسبة للمجتمع السعودي مما جيعل اخلرب  ج تلعز  دور  
 إجياد فروق واختالفا  بشأنها.

 الرروق وفق متلري التخبص -د
لدجلة الرروق ب  آرا  ضفراد العينة حول ضبعاد ، وقيم   (، فا  املعياريةواجحنرا، ( املتوس ا 14جدول  

 ستبانة وفقا  ملتلري التخبصاإل

اجحنراف  املتوسط العدد التخبص البعد
 املعياري

قيمة  ( 
 احملسوبة

درجا  
 الرية

مستوى 
 الدجلة الدجلة

درجة إسهام الكراسي 
البحثية يف تعزيز اممن 

 الركري

ختببا  
 362. 3.18 28 ةلميع

ختببا   غري دالة 329. 58 983.
 310. 3.10 32 ةإنساني

سبل ترعيل دور 
الكراسي البحثية يف 
 تعزيز اممن الركري

ختببا  
 269. 3.68 28 ةعلمي

ختببا   غري دالة 496. 58 -685.-
 174. 3.72 32 ةإنساني

املعوقا  ال  تعيق قيام 
ها الكراسي البحثية بدور

 يف تعزيز اممن الركري

ختببا  
 267. 3.86 28 ةعلمي

ختببا   غري دالة 432. 58 792.
 289. 3.80 32 ةإنساني

 الدرجة الكلية

ختببا  
 167. 3.63 28 ةعلمي

ختببا   غري دالة 664. 58 436.
 128. 3.62 32 ةإنساني
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يتب  من اجلدول السابق عزدم وجزود فزروق ذا  دجلزة إحبزائية بز  متوسزط        
درجا  عينة الدراسة يف دور الكراسي البحثيزة يف تعزيزز اممزن الركزري تعززى ملزتلري       

 والدرجة الكلية. سنوا  اخلرب  يف ييع احملاور
وميكن ترسري ذلك إىل ضن الكراسي البحثية وضدوارها يف تعزيزز اممزن الركزري ج    

يف  اهم ز م اتزال يف طور الداثة بالنسبة للمجتمع السعودي مما جيعل اخلرب  ج تلعز  دور  
 إجياد فروق واختالفا  بشأنها.

 الرروق وفق متلري التخبص -د
لدجلة الرروق ب  آرا  ضفراد العينة حول ضبعاد ، وقيم   (، فا  املعياريةواجحنرا، ( املتوس ا 14جدول  

 ستبانة وفقا  ملتلري التخبصاإل

اجحنراف  املتوسط العدد التخبص البعد
 املعياري

قيمة  ( 
 احملسوبة

درجا  
 الرية

مستوى 
 الدجلة الدجلة

درجة إسهام الكراسي 
البحثية يف تعزيز اممن 

 الركري

ختببا  
 362. 3.18 28 ةلميع

ختببا   غري دالة 329. 58 983.
 310. 3.10 32 ةإنساني

سبل ترعيل دور 
الكراسي البحثية يف 
 تعزيز اممن الركري

ختببا  
 269. 3.68 28 ةعلمي

ختببا   غري دالة 496. 58 -685.-
 174. 3.72 32 ةإنساني

املعوقا  ال  تعيق قيام 
ها الكراسي البحثية بدور

 يف تعزيز اممن الركري

ختببا  
 267. 3.86 28 ةعلمي

ختببا   غري دالة 432. 58 792.
 289. 3.80 32 ةإنساني

 الدرجة الكلية

ختببا  
 167. 3.63 28 ةعلمي

ختببا   غري دالة 664. 58 436.
 128. 3.62 32 ةإنساني
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ئية بز  متوسزط   يتب  من اجلدول السابق عزدم وجزود فزروق ذا  دجلزة إحبزا     
عززى ملزتلري   درجا  عينة الدراسة يف دور الكراسي البحثيزة يف تعزيزز اممزن الركزري تُ    

 التخبص يف ييع احملاور والدرجة الكلية.

من ضعءا  هيئة التدريس ذوي التخببا  العلمية  وميكن ترسري ذلك إىل ضن كال 
  ولكن يشمل البحزث  سوا  ج يقتبر دورهم على التدريس فحس واإلنسانية على حدٍ 

العلمي وخدمة امتمع مما جيعل ضعءا  هيئزة التزدريس علزى درايزة بزواجبهم يف خدمزة       
امتمع مثل  قيق اممن الركري للمجتمع مما جيعلزهم يالحظزون مزدى قيزام الكراسزي      

 البحثية بدورها يف تعزيز اممن الركري.

 ملخص النتائج والتوصيات ومقرتحات الدراسة

 ص النتائج:: ملخأواًل

       ملخص النتائج املتعلقة باإلجابة عن السزؤال امول: مزا درجزة إسزهام الكراسزي
يتب  ضن امموا الكلزي جسزتجابا  ضفزراد عينزة      البحثية يف تعزيز اممن الركري؟

حول احملور امول درجة إسهام الكراسي البحثية يف تعزيزز اممزن الركزري جزا       
حيزث جزا  املتوسزط السزابي     ، د عينة الدراسزة بدرجة متوس ة من وجهة نظر ضفرا

 (.335.( باحنراف معياري قدره  3.14العام له  

  ملخص النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني: ما سبل إسهام الكراسي البحثية
يتب  ضن امموا الكلي جستجابا  ضفراد عينة حول ضبعاد يف تعزيز اممن الركري؟ 

ترعيل دور الكراسي البحثية يف تعزيز اممن الركري جا    احملور الثاني سبل
حيث جا  املتوسط السابي العام له ، بدرجة عالية من وجهة نظر ضفراد عينة الدراسة

( كما جا   ضبعاد احملور الثاني على النحو 222.( باحنراف معياري قدره  3.70 
 التالي: 

  البعد امول ضسالي  ضكادميية بدرجة جا  امموا الكلي جستجابا  ضفراد عينة حول
حيث جا  املتوسط السابي العام له ، عالية من وجهة نظر ضفراد عينة الدراسة

 (.344.( باحنراف معياري قدره  3.58 
  جا  امموا الكلي جستجابا  ضفراد عينة حول البعد الثاني: ضسالي  إدارية بدرجة

حيث جا  املتوسط السابي العام ، دراسةاستجابة عالية من وجهة نظر ضفراد عينة ال
 (.478.( باحنراف معياري قدره  3.66له  

  جا  امموا الكلي جستجابا  ضفراد عينة حول البعد الثالث ضسالي  نرسية بدرجة
حيث جا  املتوسط السابي العام ، استجابة عالية من وجهة نظر ضفراد عينة الدراسة

 (.328. ( باحنراف معياري قدره 3.83له  
  ملخص النتائج املتعلقة باإلجابة على السؤال الثالث: ما املعوقا  ال  تعيق قيام

تب  ضن امموا الكلي  الكراسي البحثية بدورها يف تعزيز اممن الركري؟
جستجابا  ضفراد عينة حول املعوقا  ال  تعيق قيام الكراسي البحثية بدورها يف 

حيث ، ة عالية من وجهة نظر ضفراد عينة الدراسةتعزيز اممن الركري جا   بدرج
 (.278.( باحنراف معياري قدره  3.83جا  املتوسط السابي العام له  

   ملخص النتائج املتعلقة باإلجابة على السؤال الرابع: هل توجد فروق ذا  دجلزة
إحبائية ب  استجابا  عينة الدراسة وفق متلريا  الدراسة حول دور الكراسزي  

يتب  من عدم وجود فروق ذا  دجلزة إحبزائية   ية يف تعزيز اممن الركري؟ البحث
 دور الكراسي البحثية يف تعزيز اممن الركزري ب  متوسط درجا  عينة الدراسة يف 

التخبزص( يف ييزع احملزاور     - اخلرب  – الوظيرة -تعزى ملتلريا  الدراسة  اجلنس
 والدرجة الكلية.

 : توصيات الدراسة:اثانًي
 ريف الع   التدريسي املكلف به عءو هيئة التدريس لتعزيز اممن الركري.خت 
 .عقد ندوا  عن ضهمية الكراسي البحثية يف تعزيز اممن الركري 
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  البعد امول ضسالي  ضكادميية بدرجة جا  امموا الكلي جستجابا  ضفراد عينة حول
حيث جا  املتوسط السابي العام له ، عالية من وجهة نظر ضفراد عينة الدراسة

 (.344.( باحنراف معياري قدره  3.58 
  جا  امموا الكلي جستجابا  ضفراد عينة حول البعد الثاني: ضسالي  إدارية بدرجة

حيث جا  املتوسط السابي العام ، دراسةاستجابة عالية من وجهة نظر ضفراد عينة ال
 (.478.( باحنراف معياري قدره  3.66له  

  جا  امموا الكلي جستجابا  ضفراد عينة حول البعد الثالث ضسالي  نرسية بدرجة
حيث جا  املتوسط السابي العام ، استجابة عالية من وجهة نظر ضفراد عينة الدراسة

 (.328. ( باحنراف معياري قدره 3.83له  
  ملخص النتائج املتعلقة باإلجابة على السؤال الثالث: ما املعوقا  ال  تعيق قيام

تب  ضن امموا الكلي  الكراسي البحثية بدورها يف تعزيز اممن الركري؟
جستجابا  ضفراد عينة حول املعوقا  ال  تعيق قيام الكراسي البحثية بدورها يف 

حيث ، ة عالية من وجهة نظر ضفراد عينة الدراسةتعزيز اممن الركري جا   بدرج
 (.278.( باحنراف معياري قدره  3.83جا  املتوسط السابي العام له  

   ملخص النتائج املتعلقة باإلجابة على السؤال الرابع: هل توجد فروق ذا  دجلزة
إحبائية ب  استجابا  عينة الدراسة وفق متلريا  الدراسة حول دور الكراسزي  

يتب  من عدم وجود فروق ذا  دجلزة إحبزائية   ية يف تعزيز اممن الركري؟ البحث
 دور الكراسي البحثية يف تعزيز اممن الركزري ب  متوسط درجا  عينة الدراسة يف 

التخبزص( يف ييزع احملزاور     - اخلرب  – الوظيرة -تعزى ملتلريا  الدراسة  اجلنس
 والدرجة الكلية.

 : توصيات الدراسة:اثانًي
 ريف الع   التدريسي املكلف به عءو هيئة التدريس لتعزيز اممن الركري.خت 
 .عقد ندوا  عن ضهمية الكراسي البحثية يف تعزيز اممن الركري 
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  الشراكة امتمعية مع العديد من اجلها  لتعزيز دور الكراسي البحثية يف تنمية اممن
 الركري.

 عءا  هيئة التدريس علزى تعزيزز   استق اب العديد من الشخبيا  الدينية لتدري  ض
 اممن الركري.

      اجستراد  من التجارب العاملية يف ربط الكراسي البحثية مبواضزيع تهزم امتمزع مثزل
 اممن الركري.

 .وضع معايري دقيقة للتعرف على مدى اكتساب طالب اجلامعة لألمن الركري 
 .إدخال مواد تتعلق باممن الركري يف مناهج الكراسي البحثية 
 .التنسيق ب  الكرسي وإدار  اجلامعة ووزار  التعليم لتعزيز اممن الركري 
           تدري  ضعءزا  هيئزة التزدريس علزى توظيزف النظريزا  الديثزة يف تعزيزز اممزن

 الركري.
       تدري  ضعءا  هيئة التدريس على اسزتخدام إسزتاتيجيا  حديثزة تسزهم يف تعزيزز

 اممن الركري.

 ا: مقرتحات الدراسةثالًث

  دراسا  مستقبلية عن فاعلية الكراسي البحثية يف تنمية اممن الركري.عمل 
 .عمل دراسا  مستقبلية عن عالقة الكراسي البحثية بقءايا امتمع 
  عمل دراسا  مستقبلية عن ترعيل دور الكراسي البحثية يف تعزيز اممن الركري يف

 م(.2030ضو  رؤية اململكة العربية  

 

 املصادر واملراجع

 راجع العربية:امل
 القرآن الكريم 
 م(. واقع البحث العلمي يف ضو  2012فريد  عبد الوهاب.  ، عبد البمد قائد؛ املشرف، امغربي

بعض املتلريا  بكلي  املعلم  باملن قة الشرقية من اململكة العربية السعودية  دراسة ميدانية(. جملة 
 .511-485ص. ، (4 13، العلوم التبوية والنرسية

 دور اجلامعا  واملؤسسا  التبوية والثقافيزة يف تعزيزز الوسز ية بز      2011 .علي هود، اعبادب .)
مؤمتر دور اجلامعا  العربية يف تعزيز مبدض الوس ية ب  الشباب العربزي املنعقزد يف   ، الشباب العربي

 .مارس باملدينة املنور : اململكة العربية السعودية 7
 التركري الالعقالني وعالقته بتقدير الذا  ومركز التحكم لزدى  2008ف وم بنت حممد  ، الرباق .)

  .جامعة طيبة باملدينة املنور ، رسالة ماجستري غري منشور ، طالب اجلامعا  باملدينة املنور 
 اإلسززهاما  التبويززة للكراسززى العلميززة للدراسززا  2013صززاا بززن سززليمان.  ، البقعززاوى .)

ا  السزعودية واملاليزيزة مزع تبزور مقزتح  رسزالة دكتزوراه غزري         اججتماعية واإلنسانية باجلامعز 
 .املدينة املنور ، منشور (. اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنور 

 س  إدار  الكراسزى البحثيزة يف   2015منال.  ، والعرينى، مشاعل، السالمة، فاطمة، التوجيرى  .)
 -ية والعاملية. جملة التبية املقارنة والدوليزة  اململكة العربية السعودية على ضو  بعض اخلربا  العرب

 .257 - 217، (2 1، مبر -اجلمعية املبرية للتبية املقارنة واإلدار  التعليمية 
 م(. دور املعلم اجلامعي يف  قيزق اممزن الركزري ل البزه يف     2015حممد بن عبد العزيز.  ، الثويين

 957ص. ، (2 7، جملة العلوم التبوية والنرسية ضو  تداعيا  العوملة. السعودية: جامعة القبيم.
– 1050. 

   اململكة العربية السعودية، (. دليل الكراسي البحثية2014جامعة القبيم.  
   .املنعقزد  يف  ، هز(. تقرير عن ورشة عمل عوامل جناح الكراسي البحثية1433جامعة امللك سعود

 .ةصرر جبامعة امللك سعود: اململكة العربية السعودي9
 هز(. اجحنراف الركري ومسئولية امتمزع. حوليزة كليزة املعلمز  يف     1429علي بن فايز.  ، اجلحين

 هز(.1429/ 1428العدد الثاني عشر  عام ، ضبها
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 املصادر واملراجع

 راجع العربية:امل
 القرآن الكريم 
 م(. واقع البحث العلمي يف ضو  2012فريد  عبد الوهاب.  ، عبد البمد قائد؛ املشرف، امغربي

بعض املتلريا  بكلي  املعلم  باملن قة الشرقية من اململكة العربية السعودية  دراسة ميدانية(. جملة 
 .511-485ص. ، (4 13، العلوم التبوية والنرسية

 دور اجلامعا  واملؤسسا  التبوية والثقافيزة يف تعزيزز الوسز ية بز      2011 .علي هود، اعبادب .)
مؤمتر دور اجلامعا  العربية يف تعزيز مبدض الوس ية ب  الشباب العربزي املنعقزد يف   ، الشباب العربي

 .مارس باملدينة املنور : اململكة العربية السعودية 7
 التركري الالعقالني وعالقته بتقدير الذا  ومركز التحكم لزدى  2008ف وم بنت حممد  ، الرباق .)

  .جامعة طيبة باملدينة املنور ، رسالة ماجستري غري منشور ، طالب اجلامعا  باملدينة املنور 
 اإلسززهاما  التبويززة للكراسززى العلميززة للدراسززا  2013صززاا بززن سززليمان.  ، البقعززاوى .)

ا  السزعودية واملاليزيزة مزع تبزور مقزتح  رسزالة دكتزوراه غزري         اججتماعية واإلنسانية باجلامعز 
 .املدينة املنور ، منشور (. اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنور 

 س  إدار  الكراسزى البحثيزة يف   2015منال.  ، والعرينى، مشاعل، السالمة، فاطمة، التوجيرى  .)
 -ية والعاملية. جملة التبية املقارنة والدوليزة  اململكة العربية السعودية على ضو  بعض اخلربا  العرب

 .257 - 217، (2 1، مبر -اجلمعية املبرية للتبية املقارنة واإلدار  التعليمية 
 م(. دور املعلم اجلامعي يف  قيزق اممزن الركزري ل البزه يف     2015حممد بن عبد العزيز.  ، الثويين

 957ص. ، (2 7، جملة العلوم التبوية والنرسية ضو  تداعيا  العوملة. السعودية: جامعة القبيم.
– 1050. 

   اململكة العربية السعودية، (. دليل الكراسي البحثية2014جامعة القبيم.  
   .املنعقزد  يف  ، هز(. تقرير عن ورشة عمل عوامل جناح الكراسي البحثية1433جامعة امللك سعود

 .ةصرر جبامعة امللك سعود: اململكة العربية السعودي9
 هز(. اجحنراف الركري ومسئولية امتمزع. حوليزة كليزة املعلمز  يف     1429علي بن فايز.  ، اجلحين

 هز(.1429/ 1428العدد الثاني عشر  عام ، ضبها
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 تبور مقتح لترعيل دور جامعزة  2012حممد فتحي عبد الرتاح  ، فواز بن عقيل؛ حس ، اجلهين .)
 2، السزعودية  -دراسا  عربية يف التبية وعلم النرس، تبوك يف تعزيز اممن الركري لدى ال الب

 25) ،205- 243. 
  22جملة الشريعة الدراسا  اإلسالمية  الكويزت(  ، ( املناعة الركرية2007حسن  حممود  ، حسن 

 68 )11- 12. 
 دور املشرف التبوي يف ت وير اإلدار  املدرسزية يف املرحلزة امساسزية    2005سنا  سامل  ، يدان .)

، كليزة التبيزة  ، رسزالة ماجسزتري  ، الدنيا مبحافظة غز  من وجهة نظر املشزرف  التبزوي  واملزديرين   
 غز -اجلامعة اإلسالمية

 هز(. فاعلية املرشد ال البي يف تعزيز اممزن الركزري   1431عبد الواحد بن عبد العزيز.  ، اخلرجي
جامعزة نزايف   ، ة الدراسزا  العليزا  كليز ، رسالة ماجستري غري منشور ، لدى طالب املرحلة الثانوية

 .اململكة العربية السعودية، العربية للعلوم اممنية
 هز(. دور وكال  اإلدار  املدرسية يف  قيق اممن الركري. رسزالة  1427سعود بن حممد.  ، خريف

جامعزة نزايف العربيزة للعلزوم     ، كلية الدراسا  العليا، قسم العلوم اإلدارية، ماجستري غري منشور 
 .ممنية: اململكة العربية السعوديةا
 املؤمتر اخلامس ، (. متويل التعليم العالي يف الوطن العربي الوثيقة الرئيسة2015نور الدين.  ، الدقي

عشززر للززوزرا  املسززؤول  عززن التعلززيم العززالي والبحززث العلمززي يف الززوطن العربززي املنعقززد يف   
  .ديسمرب: مبر 26إىل  22اإلسكندرية يف الرت  من 

 برنامج تدري  مقزتح لتنميزة   2014على البلري عبد العال  ، حسن يز  عبد الكم؛، الرياشي .)
املزة الدوليزة التبويزة    ، مهارا  البحزث العلمزي لزدى طزالب الدراسزا  العليزا جبامعزة خالزد        

 141-119، (1 ، املتخببة
 ريي السزعودي مزن   هز(. دراسا  احتياجا  العمزل اخلز  1435عبدالعزيز  ، وقف واملوسى، سعد

  "الكراسي البحثية. الريا : املركز الدولي لألحباي والدراسا  "مداد
 دور كليا  التبية باجلامعا  الرلسز ينية يف تعزيزز اممزن الركزري لزدى      2013فايز.  ، شلدان .)

 .73-33، (1 21، جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسا  التبوية والنرسية، طلبتها وسبل ترعيله
 م(. ضسززس ومبززادئ البحززث العلمززي. 2002مريفززت علززي.  ، فاطمززة عززو ؛ وخراجززة ،صززابر

 اإلسكندرية: مكتبة وم بعة اإلشعاا الرنية.

 هز(. معوقزا  البحزث العلمزي لزدى ضعءزا  هيئزة       1432خلود بنت عثمان بن صاا  ، البوينع
ليزة العلزوم   ك، رسزالة ماجسزتري غزري منشزور     ، التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سزعود اإلسزالمية  

 .جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية: اململكة العربية السعودية، اججتماعية
  دور مزديري امنديزة البزيرية يف نشزر اممزن      2013غازي بن الميزدي بزن عيسزى.     ، العتي .)

وعلزم  جهة نظر املعلم  العامل  بها " مشرفو اماج  " مبدينة الريا . رسالة التبيزة  و الركري من
 29 – 5، (43 1السعودية  -النرس 

 كراسي البحزث: التجربزة السزعودية يف ضزو      2012ستيرن  ، ناصر بن حممد؛ همرريز، العقيلي .)
 .23-11، (8 ، املة السعودية للتعليم العالي، املمارسا  العاملية

   السعودية كة العربيةاململ، جامعة القبيم، الكراسي البحثية هز(. دليل1432الدراسا  العليا.  عماد. 
 هز(. تنمية القيم امخالقية لدى طالب املرحلة املتوس ة 1430علي بن مسعود بن ضيد.  ، العيسى

، كلية التبية، من وجهة نظر معلمي التبية اإلسالمية مبحافظة القنرذ . رسالة ماجستري غري منشور 
 جامعة ضم القرى مكة املكرمة.

 دوافع وت لعا  الق اا اخلاص من كراسي البحزث  2012الريا .  اللرفة التجارية البناعية ب .)
ورقة عمل مقدمزة إىل نزدو  كراسزي البحزث يف     ، مسار مقتح لتعظيم اجستراد  بامتمع السعودي

 18إىل 17اململكة العربية السعودية التجربة احمللية يف ضو  اخلربا  الدوليزة املنعقزد يف الرزت  مزن     
 .بية السعوديةإبريل: اململكة العر

 تقييم جتربة الكراسي البحثية يف اجلامعا  السزعودية  2017زينة بنت حممد بن فاا  ، القح اني .)
 .471-435، (1 3، العلوم التبوية، الناشئة على ضو  التجارب احمللية والعاملية

 دى طالب هز(. دور معلم التبية الوطنية يف تعزيز اممن الركري ل1431ناصر هادي  ، القح اني
كليزة الدراسزا    ، رسالة ماجسزتري ، املرحلة الثانوية مبن قة جنران من وجهة نظر املشرف  واملعلم 

 الريا ، جامعة نايف العربية للعلوم اممنية، العليا
 م(. حنو بنزا  إسزتاتيجية وطنيزة لتحقيزق اممزن      2006عبد الريظ بن عبد اهلل بن ضيد.  ، املالكي

إلرهاب: دراسة وصرية لدور مؤسسا  التنشئة اججتماعيزة مزن وجهزة نظزر     الركري يف مواجهة ا
جامعزة نزايف العربيزة    ، ضعءا  هيئة التدريس يف اجلامعا  السعودية. رسالة دكتوراه غزري منشزور   

 قسم العلوم الشرطية: الريا .، كلية الدراسا  العليا، للعلوم اممنية
 يف ترعيل اممن الركري التبوي ل البها: دراسزة   (. دور اجلامعة2013عبد الناصر راضي  ، حممد

 .140 -79، 33، مبر -املة التبوية، ميدانية
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 هز(. تنمية القيم امخالقية لدى طالب املرحلة املتوس ة 1430علي بن مسعود بن ضيد.  ، العيسى

، كلية التبية، من وجهة نظر معلمي التبية اإلسالمية مبحافظة القنرذ . رسالة ماجستري غري منشور 
 جامعة ضم القرى مكة املكرمة.

 دوافع وت لعا  الق اا اخلاص من كراسي البحزث  2012الريا .  اللرفة التجارية البناعية ب .)
ورقة عمل مقدمزة إىل نزدو  كراسزي البحزث يف     ، مسار مقتح لتعظيم اجستراد  بامتمع السعودي

 18إىل 17اململكة العربية السعودية التجربة احمللية يف ضو  اخلربا  الدوليزة املنعقزد يف الرزت  مزن     
 .بية السعوديةإبريل: اململكة العر

 تقييم جتربة الكراسي البحثية يف اجلامعا  السزعودية  2017زينة بنت حممد بن فاا  ، القح اني .)
 .471-435، (1 3، العلوم التبوية، الناشئة على ضو  التجارب احمللية والعاملية
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 م(. حنو بنزا  إسزتاتيجية وطنيزة لتحقيزق اممزن      2006عبد الريظ بن عبد اهلل بن ضيد.  ، املالكي

إلرهاب: دراسة وصرية لدور مؤسسا  التنشئة اججتماعيزة مزن وجهزة نظزر     الركري يف مواجهة ا
جامعزة نزايف العربيزة    ، ضعءا  هيئة التدريس يف اجلامعا  السعودية. رسالة دكتوراه غزري منشزور   

 قسم العلوم الشرطية: الريا .، كلية الدراسا  العليا، للعلوم اممنية
 يف ترعيل اممن الركري التبوي ل البها: دراسزة   (. دور اجلامعة2013عبد الناصر راضي  ، حممد
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   . قيزق اممزن الركزري   2016مركز امحباي الواعد  يف البحوي اججتماعية ودراسا  املرض  .) ،
 .اململكة العربية السعودية، جامعة اممري  نور  بنت عبد الرين

 سز  اإلنتاجيزة العلميزة معءزا  هيئزة التزدريس       2011بدالميزد.   ضميمة حلمي ع، مب رى  .)
، مبزر -جامعزة طن زا    -باجلامعا  املبزرية باسزتخدام مزدخل إدار  املعرفزة. جملزة كليزة التبيزة        

44 1) ،368 – 438 
 حوكمة ضنش ة البحوي العلميزة دراسزة نقديزة ملمارسزا  بزرامج      2012علي عبد اهلل  ، النودل .)

مؤمتر الرؤيا املستقبلية للنهو  بالبحث العلمزي  ، بحثية يف اجلامعا  السعودية كنموذجالكراسي ال
 ضربد.، مارس جبامعة الريموك 30-28املنعقد يف الرت  من ، يف الوطن العربي

 دور اجلامعزا  السزعودية يف  قيزق اممزن الركزرى:      2011سعد بن ذعار بن فاا  ، اهلجهوج .)
، اجلامعزة اإلسزالمية باملدينزة املنزور     ، اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية جامعة، جامعة امللك سعود

اجلامعة اإلسزالمية باملدينزة املنزور :    ، رسالة دكتوراه غري منشور ، جامعة ضم القرى  دراسة ميدانية(
 .اململكة العربية السعودية

 يزز مبزدض الوسز ية    (. دور اجلامعا  يف تعز2011ناصر دادي  ، معراج عبد القادر؛ عدون، هواري
مؤمتر دور اجلامعا  العربيزة  ، واممن الركري لل الب دراسة ميدانية على جامعة امغواط باجلزائر

مزارس باملدينزة املنزور : اململكزة العربيزة       7يف تعزيز مبدض الوس ية ب  الشباب العربزي املنعقزد يف   
 .السعودية

   . التعليم العالي الكومي 2018لسنوي لعام (. الكتاب اإلحبائي ا2019اهليئة العامة لإلحبا :
. متززاح علززى الززرابط التززالي:  23/6/2019حسزز  اجلهززة. ه الززدخول علززى املوقززع بتززاريخ:   

https://www.stats.gov.sa/ar/1006  . 

 ثانيا : املراجع امجنبية
 Al-Ghamdi, A. S., Wadaan, M. A. M., El-Garhy, A. M.,, El-Shimy, M. 

E., Abou-Sawan, E. F. (2011). Quantitative Approach for Research 
Chairs Evaluation in King Saud University. Asian Journal of Business 
Management, 3(3), 228-234. ∆

 Al-Smadi, H. S. I. (2016). The effect of social networking sites in 
causing intellectual deviation from Qassim University' students 
perspective. International Journal of Asian Social Science. 6(11). 630- 
643. ∆

 Cantu, F. J., Bustani, A., Molina, A.& Moreira, H. (2008). A 
Knowledge-based Development Model: the Research Chair Strategy. 
Journal of Knowledge Management, 12(6), 1- 29.  

 Drakich, J.& Grant, K. R. (2011). When Women are Equal: The Canada 
Research Chair Experience. Canadian Journal of Higher Education, 
41(1), 61 – 73. 

 Leskover, Darja,Mazi.(2010).Fiction for adults promoting intercultural 
and intercultural understanding. Linguistics and 
Literature,Vol.8,No.1,P.9-17∆

 Office of the Vice‐President. (2014). Strategic Research Intensity Plan 
2014‐2020. Memorial University Of Newfoundland, St. John's, Canada.  

 Oshurkov, V. A., Makashova, V. N., Tsuprik, L. S. &Lukjanova, E.V. 
(2015). Construction of the protection for students from cyber extremism 
in a cloud computing of educational services. American-Eurasian 
Journal of scientific research. 10(1). 41- 44. 

 Rahamneh, K. F. A. (2016). A proposed educational vision for activating 
the role of the Jordanian universities students families in enhancing 
students intellectual security from the students perspectives. European 
scientific journal. 12(16). 105- 121. ∆

 Research Chairs Guide. (2017). Research Chairs Program. Qassim 
University, Kingdom of Saudi Arabia. ∆

 Siler, K. S.& Mclaughlin, N. (2008). The Canada Research Chairs 
Program and Social Science Reward Structures. CRSA/RCSA, 45(1), 
93- 119.∆



217المجلد )12(  العـدد )3(  

يو�سف بن حممد بن اإبراهيم الهوي�ش

 Cantu, F. J., Bustani, A., Molina, A.& Moreira, H. (2008). A 
Knowledge-based Development Model: the Research Chair Strategy. 
Journal of Knowledge Management, 12(6), 1- 29.  

 Drakich, J.& Grant, K. R. (2011). When Women are Equal: The Canada 
Research Chair Experience. Canadian Journal of Higher Education, 
41(1), 61 – 73. 

 Leskover, Darja,Mazi.(2010).Fiction for adults promoting intercultural 
and intercultural understanding. Linguistics and 
Literature,Vol.8,No.1,P.9-17∆

 Office of the Vice‐President. (2014). Strategic Research Intensity Plan 
2014‐2020. Memorial University Of Newfoundland, St. John's, Canada.  

 Oshurkov, V. A., Makashova, V. N., Tsuprik, L. S. &Lukjanova, E.V. 
(2015). Construction of the protection for students from cyber extremism 
in a cloud computing of educational services. American-Eurasian 
Journal of scientific research. 10(1). 41- 44. 

 Rahamneh, K. F. A. (2016). A proposed educational vision for activating 
the role of the Jordanian universities students families in enhancing 
students intellectual security from the students perspectives. European 
scientific journal. 12(16). 105- 121. ∆

 Research Chairs Guide. (2017). Research Chairs Program. Qassim 
University, Kingdom of Saudi Arabia. ∆

 Siler, K. S.& Mclaughlin, N. (2008). The Canada Research Chairs 
Program and Social Science Reward Structures. CRSA/RCSA, 45(1), 
93- 119.∆


