
الدليل المختصر لعمل المركز

١٤٣٣هـ – ٢٠١٢م

مركز االبحاث الواعدة يف البحوث االجت�عية ودراسات املرأة



فكرة املركز:
تقوم فكرة إنشاء مركز البحوث االجتماعية ودراسات املرأة بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن على أن املعرفة العلمية هي أساس تقدم 
املجتمعات، وأن الدراسات واألبحاث العلمية هي األساس التي تبنى عليه املعرفة العلمية. وعليه فإن اكتشاف الظواهر االجتماعية السلبية 
األبحاث  تعد  للواقع بكل معطياته، وعليه  إال من معرفة علمية حقيقية مبنية على دراسة  يتأتى  لها، ال  الناجعة  احللول  ومعاجلتها ووضع 
والدراسات واألعمال الفكرية واألكادميية املشتركة بني باحثات ومتخصصات من جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن واجلامعات األخرى 
باململكة من أهم أهداف عمل املركز، إلى جانب اجناز الدراسات واألبحاث املطلوبة من املركز جلهات أخرى حتقيقا ملبدأ الشراكة 
والتدريب  بالتوعية  تهتم  التي  والدورات  العمل  وورش  العلمية،  واملؤمترات  الندوات واحملاضرات  إلى  اخلاص، إضافة  القطاع  مع  املجتمعية 
والتطوير، وأيضا إبرام مذكرات تفاهم يف املجاالت البحثية واالستشارية مع القطاعات املختلفة باملجتمع، والتطلع من خالل تلك األهداف 
أن يسهم املركز يف خلق مناخ يساعد يف تنمية وتطوير البحث العلمي يف مجاالت العلوم االجتماعية واإلنسانية، والتي من شأنها أن تعالج 

الظواهر السلبية يف املجتمع السعودي بطريقة علمية ومنهجية ترصد وتستشعر وتتعايش مع الظروف احلالية واملستقبلية للوطن.

 رؤية املركز:
 "التطلع نحو ريادة علمية يف مجال البحوث االجتماعية ودراسات املرأة محليا وإقليميا".

رسالة املركز:
 توفير مناخ علمي مالئم وذلك بتفعيل البحث العلمي وتناول قضايا املجتمع ومشكالته وخاصة ما يرتبط منها باملرأة للوصول ألنسب احللول، 
واستثمار الكوادر املتخصصة من أعضاء هيئة  التدريس يف صناعة السياسة االجتماعية وتقوميها والتواصل مع املخططني وصناع القرار 

للمساهمة يف قيادة التنمية الشاملة على املستوى الوطني.
أهداف املركز:

  يهدف مركز البحوث االجتماعية ودراسات املرأة بجامعة األميرة نورة  بنت عبد الرحمن إلى حتقيق األهداف التالية:
توفير بيئة بحثية مدعمة ومعززة للباحثني من أعضاء هيئة التدريس والطالبات وغيرهم.

دعم حركة البحث العلمي يف جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.
تعزيز التنمية العلمية والبشرية مبا يحقق األهداف الوطنية عامة.

إثراء املعرفة يف مجال الدراسات االجتماعية ودراسات املرأة.
دعم التعاون وتوثيق العالئق بني الباحثني يف داخل اململكة وخارجها.
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املجاالت البحثية للمركز: 
يتكون مركز األبحاث الواعدة يف البحوث االجتماعية ودراسات املرأة من عدد من الوحدات متثل املجاالت البحثية لعمل املركز وهي:

وحدة الدراسات االجتماعية.
وحدة دراسات املرأة.

وحدة قواعد املعلومات.
وحدة النشر "املؤلفات واألبحاث والرسائل العلمية".

إستراتيجية العمل يف املركز : 
يتبنى مركز البحوث االجتماعية ودراسات املرأة بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن إستراتيجية بحثية شاملة يف دعم الكتب والدراسات 

واألبحاث العلمية كما يلي:
أوًال: املنح البحثية التي سيكون هناك (٧) منح لكل عام كحد أقصى.

ثانيًا: دعم طالب الدراسات العليا ونشر أبحاثهم العلمية اجلامعية يف مرحلتي املاجستير والدكتوراه يف اجلامعات السعودية وسيكون هناك 
(٧) منح لكل عام كحد أقصى.

ثالثًا: دعم املشروعات البحثية الوطنية التي تكون على مستوى اململكة العربية السعودية وتعالج مشكالت ذات أهمية وطنية، وميكن 
دعم مشروع بحثي وطني كل عام أو عامني أو حسب إمكانيات املركز املادية، وميكن للمركز أن يقوم بالتكليف املباشر للباحثات 

والباحثني مبثل هذه املشروعات.
رابعًا: االجتاه التخصصي. ويكون التركيز فيه على البحوث االجتماعية ودراسات قضايا املرأة.

خامسًا: دعم تأليف أو شراء حقوق الكتب: يقوم املركز بدعم مشروعات تأليف أو شراء حقوق الكتب، واألولوية يف الدعم للكتب ذات 
اجلانب العملي التطبيقي، وذات املوضوعات احلديثة التي تعالج مشكالت مجتمعية واجتماعية وقضايا إنسانية وتقدم حلوًال لها أو آليات 

للتعامل معها.
سادسًا: االستشارات: يقدم املركز االستشارات املتخصصة ملؤسسات املجتمع احمللي احلكومية واخلاصة ذات العالقة واالرتباط باملجال 

االجتماعي واملؤسسات اخلدمية اخلاصة باملرأة يف املجاالت املختلفة.
الندوات  جانب  إلى  وإالقليمية،  احمللية  العلمية  واملنتديات  واملؤمترات,  التدريبية,  البرامج  بتقدمي  املركز  يهتم  والتدريب:  التطوير  سابعًا: 
واحملاضرات العلمية ذات العالقة, وورش عمل متخصصة ومعارض علمية، عالية املستوى يف مجال البحوث االجتماعية ودراسات املرأة وفقًا 

ملعايير دولية تتناسب وحاجات املجتمع, من خالل التواصل املستمر مع دوائر التدريب يف املؤسسات املختلفة.
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طريقة احلصول على الدعم :
ميكن احلصول على الدعم املادي واملنح البحثية من املركز عن طريق التقدم مبخطط مشروع بحثي شامًال ملوضوع البحث وأهميته وأهدافه 
ومنهجيته واملدة الزمنية احملددة له واملنجزات املتوقعة وامليزانية التقديرية له, إلى جانب تعبئة النموذج اخلاص باملركز وهو "منوذج طلب متويل 
مشروع بحثي" ويرفق مع املخطط البحثي خطاب من قبل الباحث موجه إلدارة مركز األبحاث الواعدة يف البحوث االجتماعية ودراسات 

املرأة بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن يتضمن طلب الدعم، والنموذج والسيرة الذاتية للباحث. 
آلية التقييم للمشاريع البحثية املقدمة للمركز :

أوًال: أن يكون مخطط املشروع البحثي شامًال للمقومات األساسية للبحث العلمي كما يف سيرد يف الهيكل البنائي للمشروعات البحثية 
الحقا.

ثانيًا: أن يقع موضوع البحث ضمن مجاالت مركز البحوث االجتماعية ودراسات املرأة وقبل إرسال املخطط للتحكيم.
يطلب يف حالة التكليف املباشر، من الباحث أو الباحثني تقدمي مخطط ملشروع البحث بنفس الطريقة والشروط املذكورة أعاله، ويخضع 

املشروع البحثي للتحكيم.
يتم بعد اجتياز مخطط املشروع البحثي للتحكيم مخاطبة الباحث الرئيسي والتعاقد معه عقدًا قانونيًا، بحيث يحفظ حقوق الباحث املادية 
ويحفظ حقوق مركز البحوث االجتماعية ودراسات املرأة بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، وسيكون ملركز البحوث االجتماعية 
ودراسات املرأة بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن حقوق الطباعة والنشر وكافة احلقوق الفكرية يف كل األعمال العلمية التي يدعمها 

باستثناء الرسائل اجلامعية التي لها وضع خاص.
التحكيم: وينقسم إلى نوعان كما يلي:

أوًال: حتكيم مخططات املشروعات البحثية:  يتم حتكيم املشروعات البحثية التي يتقدم بها الباحث أو الباحثون أو اجلهة أو اجلهات طالبة 
الدعم بإتباع اإلجراءات التالية:

 أوًال: يجب أن يشمل مشروع البحث أو مخطط البحث املقدم على جميع عناصر خطة البحث العلمية املتعارف عليها يف املشروعات التطبيقية 
والنظرية.

ثانيًا: يرسل مخطط البحث والنموذج اخلاص بتمويل املشروع البحثي لثالث من احملكمني يف مجال التخصص ويرفق معه منوذج التحكيم 
إلبداء مالحظاتهم حول مخطط البحث وأهدافه ومنهجيته ومدى أهميته ومدى مناسبة ميزانيته وبنودها. ورأي احملكمني سيكون الرفض 

أو القبول بعد إجراء تعديالت معينة أو القبول بدون إجراء تعديالت.  
ثالثًا: يف حالة رفض محكمان يرسل خطاب اعتذار للباحث أو الباحثني أو اجلهة أو اجلهات طالبة الدعم، ويعتبر املوضوع منتهي عند هذا 

احلد.
رابعًا: يف حالة القبول بعد إجراء تعديالت، يتم مخاطبة الباحث أو الباحثني أو اجلهة أو اجلهات طالبة الدعم وإبالغهم بنتيجة التحكيم 

ومطالبتهم بإجراء التعديالت كلها وبدون استثناء ليتم دعم البحث.
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: يتم بعد إجراء التعديالت املطلوبة إرسال املخطط املعدل مع املخطط األصلي (قبل التعديل) للمحكمني للتأكد من أن جميع  خامسًاً
التعديالت املطلوبة قد مت تنفيذها.

سادسًا: يف حالة القبول بدون تعديالت يتم مخاطبة الباحث أو الباحثني أو اجلهة أو اجلهات طالبة الدعم وإبالغهم مبوافقة مركز البحوث 
االجتماعية ودراسات املرأة بجامعة األميرة نورة  بنت عبد الرحمن على دعم املشروع البحثي، ويتم توقيع العقد للبدء باملشروع البحثي.

ثانيًا: حتكيم البحوث املدعومة:
ويتم حتكيم األبحاث املدعومة من قبل املركز على مرحلتني رئيسيتني.

األولى: حتكيم التقارير املرحلية وعددها أربع، والتي سيتقدم بها الباحث خالل مرحلة إعداد البحث العلمي.
إتباع نفس  املرحلة  التحكيم يف هذه  النهائية. وسيتم يف  وتقدميه بصيغته  منه  االنتهاء  بعد  العلمي  البحث  أو  الدراسة  والثانية: حتكيم 
اإلجراءات املنهجية العلمية املذكورة يف حتكيم مشروعات البحوث، مع التركيز يف هذه املرحلة على مدى التزام وتقيد الباحث وتنفيذه 

ملا ورد يف أهداف مخطط املشروع البحثي الذي مت االتفاق عليه والتعاقد على أساسه.
مكافأة احملكمني: يصرف للمحكمني مكافأة مادية نظير عملهم هي كما يلي:

لتحكيم خطة العمل للمشروعات البحثية أو مشروعات الكتب.
لتحكيم الدراسات واألبحاث بعد أن يتم اجنازها. 

لتحكيم الكتاب بعد االنتهاء من التأليف أو الترجمة.
الهيكل البنائي للمشروعات البحثية املقدمة للمركز :

الشكل البنائي للمشروعات البحثية التي تقدم للمركز من حيث احملتويات والترتيب، والتي يجب االلتزام بها. علمًا أن جميع املشروعات 
البحثية ستخضع للتحكيم العلمي كما هو سائد يف األعراف األكادميية، واألولوية يف الدعم ستكون لألبحاث االبتكارية واحلديثة ذات 
اجلانب العملي التطبيقي، والتي تعالج مشكالت مجتمعية واجتماعية وقضايا راهنة يف مجال عمل املركز وتقدم حلوًال لها أو آليات للتعامل 

معها.
١- صفحة الغالف : وحتوي عنوان الدراسة املقترحة, واسم الباحث/ الباحثة أو الباحثني.

٢- موضوع الدراسة: حتديد املوضوع الذي ستتناوله الدراسة بحيث يكون واضحًا مبا فيه الكفاية.
٣- أهمية الدراسة : حتديد أهمية الدراسة بشكل عام وحصرها بعد ذلك يف شكل نقاط مرتبة حسب أولويتها.

٤- مشكلة الدراسة: حتديد املشكلة البحثية التي حتاول الدراسة حلها.
أولويتها ومتسقة مع تساؤالت  ومرتبة حسب  وأن تكون واضحة  لتحقيقها,  الدراسة  التي تسعى  األهداف  الدراسة: حتديد  أهداف   -٥

الدراسة/ فرضياتها.
٦- تساؤالت/ فرضيات الدراسة: حتديد التساؤالت التي إذا ما متت اإلجابة عليها ميكن حتقيق أهداف الدراسة، أو الفرضيات التي إذا ما 

مت اختبارها ميكن حتقيق أهداف الدراسة.
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٧- اإلجراءات املنهجية: يجب أن يشتمل هذا اجلزء على النقاط التالية:
أوًال: نوع الدراسة ومنهجها:

١- حتديد نوع الدراسة (وصفية، حتليلية، تقوميية، استطالعية...الخ).
٢- حتديد املنهج أو املناهج املستخدمة يف الدراسة وتبرير ذلك.

ثانيًا: مجتمع وعينة الدراسة:
١- حتديد مجتمع أو مجتمعات الدراسة (يف حالة وجود أكثر من مجتمع للدراسة).

٢- حتديد عينة أو عينات الدراسة التي سيتم جمع البيانات منها
٣- حتديد نوع/ أنواع العينة وتبرير استخدامها وحجم كل عينة.

ثالثًا: أداة/ أدوات جمع البيانات:
سيتم  أداة  أي  مبعنى  الدراسة،  عينات  وعينة/  مجتمعات  مبجتمع/  ذلك  .ربط  بالدراسة  اخلاصة  البيانات  جمع  أدوات  أداة/  حتديد   -١

استخدامها مع أي مجتمع أو عينة مت حتديدها مسبقًا يف ثانيًا.
رابعًا: إجراءات الصدق والثبات ألداة/ أدوات جمع البيانات:

حتديد أي أنواع الصدق وأي أنواع الثبات سيتم استخدامها للتأكد من صدق وثبات أداة/ أدوات جمع البيانات اخلاصة بالدراسة
خامسًا: جمع البيانات:

١- من سيقوم بجمع البيانات، هل هو الباحث بنفسه أم آخرين.
٢- إذا كان (جامعي البيانات غير الباحث) هل سيتم تدريبهم عن طريق الباحث أم عن طريق آخرين.

٣- من سيشرف على عملية جمع البيانات يف امليدان.
سادسًا: حتليل البيانات:حتديد آلية حتليل البيانات مثال:

إذا كانت كيفية، كيف سيتم حتليلها، وإذا كانت كمية أي البرامج ,واألساليب اإلحصائية التي سيتم استخدامها.
سابعًأ: مجاالت الدراسة وأبعادها:

حتديد مجاالت الدراسة وأبعادها (املجال البشري، املجال املكاني، املجال الزمني). 
٨- التصور املبدئي ألجزاء الدراسة: عبارة عن صفحة حتوي جدول يتم فيه توضيح إجراءات الدراسة وفصولها والوقت املتوقع لكل منها، 

وكذلك الوقت املتوقع إلنهاء الدراسة ككل.
٩- قائمة املراجع: وتكون كما يلي:

أوًال: املراجع العربية ترتيب املراجع فيها أبجديا بحيث حتوي اسم الكاتب/ الكتاب (حسب ورودهم يف البحث)، وسنة النشر، واسم 
الكتاب/ البحث، والناشر ومدينة النشر.  
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ثانيًا: املراجع األجنبية :
البحث،  الكتاب/  واسم  النشر،  وسنة  البحث)،  يف  ورودهم  (حسب  الكتاب  الكاتب/  اسم  حتوي  بحيث  أبجديا  املراجع  ترتيب   -١

والناشر ومدينة النشر. 
بنودها  حسب  امليزانية  توزيع  يوضح  جدول  شكل  على  للدراسة  والتقديرية  املقترحة  امليزانية  حتديد  للدراسة:  املقترحة  امليزانية   -١٠

بالتفصيل.
١١- املخرجات املتوقعة من الدراسة:  يتم اإلشارة إلى أهمية املخرجات املتوقعة من الدراسة التي يجريها الباحث.

١٢- أوعية النشر: نشر مخرجات البحوث يف مجالت علمية مرموقة ومحكمة ومصنفه يف مجالت ((ISI))سواء كانت محلية أو عاملية
ثانيا: الهيكل البنائي ملشروعات الكتب:

بها. علمًا أن جميع مشروعات الكتب ستخضع  البنائي ملشروعات الكتب من حيث احملتويات والترتيب، والتي يجب االلتزام  الهيكل 
للتحكيم العلمي كما هو سائد يف األعراف األكادميية، وأن األولوية يف الدعم ستكون للكتب ذات املوضوعات احلديثة وذات اجلانب 

العملي التطبيقي، أو التي تعالج مشكالت مجتمعية واجتماعية وقضايا إنسانية وتقدم حلوًال لها أو آليات للتعامل معها.
١- صفحة الغالف: وحتوي عنوان الكتاب املقترح , و اسم الباحث/ الباحثة أو الباحثني.

٢- موضوع الكتاب: حتديد املوضوع الذي سيتناوله الكتاب بحيث يكون واضحًا مبا فيه الكفاية.
٣- القضية التي سيعاجلها الكتاب: حتديد القضية العامة التي سيحاول الباحث/ الباحثة طرحها ومعاجلتها يف الكتاب.

٤- أهمية الكتاب: حتديد أهمية الكتاب بشكل عام وحصرها بعد ذلك يف شكل نقاط مرتبة حسب أولويتها.
٥- أهداف الكتاب: حتديد األهداف التي يسعى الباحث/ الباحثة أو الباحثون حتقيقها من خالل الكتاب, وأن تكون واضحة ومرتبة 

حسب أولويتها وأهميتها.
٦- التصور املبدئي ألجزاء الكتاب: عبارة عن صفحة حتوي جدول يتم فيه توضيح عدد فصول الكتاب وعناوينها وحجم كل فصل والوقت 

املتوقع إلجناز كل فصل، وإجناز تأليف الكتاب ككل.
٧- قائمة املراجع: وتكون كما يلي:

أوًال: املراجع العربية ترتيب املراجع فيها أبجديا بحيث حتوي اسم الكاتب/ الكتاب (حسب ورودهم يف الكتاب)، وسنة النشر، واسم 
الكتاب/ البحث، والناشر ومدينة النشر.

النشر، واسم  املراجع األجنبية ترتيب املراجع أبجديا بحيث حتوي اسم الكاتب/ الكتاب (حسب ورودهم يف الكتاب)، وسنة  ثانيًا: 
الكتاب/ البحث، والناشر ومدينة النشر.

٨- امليزانية املقترحة للكتاب: حتديد امليزانية املقترحة والتقديرية لتأليف الكتاب تفصيليًا.

٦



للتواصل مع املركز
src@pnu.adu.sa

center S.R.W.S@gmail.com
هاتف : ٠٥٦٩٤٤٤٩٤٥
www.csrws.net


