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( شكالً من أشكال الشراكة بين Research Chairsتُعد الكراسي البحثية )

بحث ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وهي إحدى مكونات منظومة الالجامعات، 

م ة لدعالعلمي في العديد من الجامعات على مستوى العالم، كما تُعد إحدى األليات المهم

حقيق في ت االبتكارات العلمية، وتنميتها، وتحويلها إلى مشروعات جادة، ومنتجة؛ مما يُسهم

 مة على اقتصاد المعرفة.التنمية المستدامة القائ

، يةلبحثاهدفت الدراسة الحالية إلى: تحديد أهم األسس النظرية لمفهوم الكراسي  وقد

، دارتهاأهم المعوقات التي تواجهها، ومتطلبات نجاحها، وكذا التعرف على كيفية إوتحديد 

هوم لمفوتمويلها، ومعايير تقييمها في الجامعات، فضالً عن تحديد أهم األسس النظرية 

رة وضع تصور مقترح إلدافي الجامعات المصرية، وأخيراً:  االبتكار، وتحليل مؤشراته

لمنهج اسة ا، واستخدمت الدرالكراسي البحثية لدعم االبتكارات العلمية في الجامعات المصرية

 الوصفي التحليلي؛ والذي يعتمد على الوصف، والتفسير، والقياس، والتحليل.

 : وتناول: األسساألول المحور؛ وهي: نظري سبعة محاورد تضمن اإلطار الوق

لكراسي امعوقات إنشاء أهم  وتناول :المحور الثانيو، النظرية لمفهوم الكراسي البحثية

لكراسي اإدارة كيفية  وتناول :المحور الثالثومتطلبات نجاحها في الجامعات، والبحثية، 

 األسسم أهوتناول  المحور الرابع:الجامعات، وها، ومعايير تقييمها في ، وتمويلالبحثية

مي، العل تناول مؤشرات البحثو المحور الخامس:و ،النظرية لمفهوم االبتكار في الجامعات

وأخيراً:  أهم نتائج الدراسة، وتناول المحور السادس:و، واالبتكار في الجامعات المصرية

 لجامعاتر في االتصور المقترح إلدارة الكراسي البحثية لدعم االبتكا تناولو :المحور السابع

 المصرية.

 ؤية مصررالكراسي البحثية، االبتكار، الجامعات المصرية،  إدارةالكلمات المفتاحية:  

2030. 
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A Suggested Perception for the Management of Research Chairs to 

Egyptian Universities in the Light of Egypt Support the Innovation in 

Vision 2030 

Dr. Afkar Said Khamiss Attia 
Assistant Professor in Educational Administration 

& Education Policies department 

Faculty of Education- Alexandria University 
Abstract:  

Research chairs are a form of partnership between Universities and 

the private sector, it is one of the components of the scientific research 

system in many Universities worldwide, and it is also an important way to 

support scientific innovations, and turning them in to productive projects; 

which helps to achieving sustainable development based on the knowledge 

economy. 

The current study aimed to: Identify the most important 

theoretical foundations for the concept of research chairs, identify the 

most important obstacles facing them, the requirements for their success, 

and learn how to manage and finance them, as well as define the most 

important theoretical foundations for the concept of innovation, analyze 

its indicators in Egyptian universities, and finally, the study suggests a 

Perception for the Management of research chairs to support the 

innovation in Egyptian Universities. The study used the descriptive 

analytical method, which is based on description, interpretation, 

measurement, and analysis. 

The theoretical framework included seven axes: The first axis 

included: the theoretical foundations of the concept of research chairs. 

The second axis included: the most important obstacles to creating 

research chairs, and the requirements for their success in Universities. The 

third axis included: how to manage research chairs, their financing, and 

the criteria for their evaluation in Universities. The fourth axis included: 

the most important theoretical foundations for the concept of innovation 

in universities. The fifth axis included: the indicators of scientific research 

and innovation in Egyptian universities. The sixth axis included: the most 

important results of the study, and finally: the seventh axis included: the 

proposed perception of managing research chairs to support innovation in 

Egyptian Universities. 

Keywords: 

(Research Chairs Management- Innovation - Egyptian Universities- Egypt 

Vision 2030)                 
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 مقدمة:
 صدراً لجامعات؛ فهو مالتي تقوم بها ايُعد البحث العلمي واحداً من أهم الوظائف 

ً للمعرفة التي يحتاجها اإلنسان ً أساسيا ً ، وركنا ب أنه يلع كماا، لتقدم الجامعات، وتميزه رئيسا

ها ا بقدرتمكانتهولذا: ترتبط ُسمعة الجامعات، دوراً أساسياً في ابتكار التكنولوجيا، وتطويرها، 

، جتمعمتُسهم في تقدم ال ، وابتكاراتعلى البحث العلمي، وبما تنتجه من بحوث، ومشروعات

؛ لرفاهيةه حياة تتسم بالسعادة، واالتي تضمن ألفرادالمعرفة  ه منوزيادة رصيدوازدهاره، 

كار، البت، وتنمية الذا: أضحى السباق الحقيقي بين الدول هو سباق نحو تطوير البحث العلمي

 .ودعمه

عدد  العشرين، وزيادةالحادي وومع زيادة التطورات االقتصادية منذ بداية القرن 

 لعلمي،حدة التنافس بينها؛ زادت الحاجة إلى تنظيم البحث ا وتصاعد، وتطورها، المؤسسات

ملية ام بعزيد من االهتمالذي يهدف إلى تطوير الخدمات، والمنتجات المقدمة؛ مما أدى إلى م

ق ، وتحقيجيتهاباعتبارها من العناصر المؤثرة على نمو اقتصاديات الدول، وزيادة إنتا االبتكار

لى أساسه عكما أضحى االبتكار معياراً يُحدد ، (1)افها االقتصادية، وتنمية المجتمع ككلأهد

د ة، وأحلتحقيق الثرو اً أصبح يُنظر إليه باعتباره مصدرودرجة تقدم المجتمعات، ورقيها، 

 العوامل المهمة لتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات. 

وفقاً  الدول المتقدمة، وتحقيق تنمية مستدامةبركب إلى اللحاق وفي إطار سعي مصر 

نمية ة الت؛ جاءت استراتيجيلتوصيات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وصندوق النقد الدولي

؛ القتصاديالبُعد اوهي: ، والتي ترتكز على ثالثة أبعاد رئيسية؛ 2030رؤية مصر  -المستدامة

ة، الشفافيووالطاقة، واالبتكار، والبحث العلمي، التنمية االقتصادية، ) :محاور والذي يشمل

عية، الجتماالعدالة ا)محاور:  ؛ والذي يُغطيالبُعد االجتماعيو، (وكفاءة المؤسسات الحكومية

لتنمية البيئة، وا)يتضمن محاور:  والذي ؛البُعد البيئيو، (والصحةوالتدريب، والثقافة، 

الذي و ؛ليةة، واألمن القومي، والسياسة الداخ، فضالً عن محاور السياسة الخارجي(العمرانية

  .(2)، ومحدداً لمحاورها األخرىعد إطاراً جامعاً لالستراتيجيةتُ 

تكار، المعرفة، واالب"مفهوم  2030حددت استراتيجية التنمية المستدامة لمصر وقد 

م، لتعلياإنتاج المعرفة، ونقلها بكافة صورها في مختلف مستويات  :؛ ليشمل"والبحث العلمي

ي لمعرفمي، واإلسهام اوآليات التنشئة، ورعاية المواهب، وتشجيع االبتكار، والبحث العل

لبحث افي تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ من خالل ربط مخرجات األكاديمي؛ مما يُسهم 

  .(3)ات التنموية المختلفةالعلمي، واالبتكار باحتياجات القطاع

الرؤية " 2030بلورت استراتيجية التنمية المستدامة وجدير بالذكر: فقد 

 م2030كون مصر بحلول عام في: أن ت "واالبتكار ،االستراتيجية للمعرفة، والبحث العلمي

ظام نوجود مجتمع مبدع، ومبتكر، ومنتج للعلوم، والتكنولوجيا، والمعارف المختلفة، يتميز ب

والتحديات  يضمن القيمة التنموية لالبتكار، والمعرفة، ويربط تطبيقاتها باألهداف، ،متكامل

واالبتكار،  الالزمة لتحويل المعرفة، ذه الرؤية حول توفير جميع العواملوتتمحور هالوطنية، 

ة، مة القادالتنموية خالل الفترالمجتمع احتياجات لعلمي إلى منتج ذو قيمة، يُلبي والبحث ا

 : (4)وتتبلور هذه الرؤية في تحقيق ثالثة أهداف أساسية؛ وهي

النهوض بالمعرفة من خالل تهيئة بيئة محفزة تتعلق بالتشريعات، والسياسات  .1

 معرفي.اج الاألساسية، وتعظيم اإلنتية، والتسهيالت التمويلية، وتطوير البنية االستثمار
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لك من ؛ وذعلى تحويل المعرفة إلى قيمة تنموية قادر تطوير نظام وطني متكامل لالبتكار، .2

الربط وعي، خالل تطوير التعليم العالي، والبحث العلمي، فضالً عن تشجيع اإلنتاج اإلبدا

 .بداعدرة المؤسسات الخاصة على اإلاالبتكار، واالحتياجات التنموية، وزيادة ق بين

ات ومخرج، وربط تطبيقات المعرفة، ، وكيفية مواجهتهاتحديد األولويات، والتحديات .3

 .لفةالمخت االبتكار داخل القطاعات منزيادة ما يتم إنتاجه واالبتكار بتلك األولويات، 

ً الستراتيجية التنمية المستدامة لمصر  نمية تيُعد ؛ 2030ومن هذا المنطلق، ووفقا

ي وية ف، والربط بينه، وبين االحتياجات التنم، ودعم االبتكار، واستثمارهالبحث العلمي

كبير ور دلما له من وذلك  ؛لتي تسعى مصر إلى تحقيقهاااألهداف أهم من  القطاعات المختلفة

شراكة في التفعيل  أكدت االستراتيجية على ضرورةلذا:  التنمية المستدامة؛في تحقيق أهداف 

ن لخاص ماالمؤسسات األكاديمية، والبحثية من ناحية، وبين القطاع بين  مجال البحث العلمي

 ياجاتلربط بين مخرجات المعرفة، واحتتنمية االبتكار، وتشجيعه، واناحية أخرى؛ وذلك ل

لية، االستثمارات في مجال البحث العلمي، مع توفير المحفزات الماالسوق، وتعظيم حجم 

 .العلمي االستثمار في مجال البحثدعم االبتكار، وعلى لتشجيع القطاع الخاص  ؛والتسويقية

شكالً من أشكال الشراكة بين  (Research Chairs) الكراسي البحثية وتُعد

حث الب مكونات منظومةوهي إحدى ، الخاص، والقطاع مؤسسات المجتمع المدنيوالجامعات، 

 لدعمة كما تُعد إحدى األليات المهمالعلمي في العديد من الجامعات على مستوى العالم، 

يق ي تحقف؛ مما يُسهم جادة، ومنتجة مشروعات إلى ا، وتحويلها، وتنميتهاالبتكارات العلمية

 امة القائمة على اقتصاد المعرفة.التنمية المستد

وبين  على الشراكة بين إحدى المؤسسات األكاديمية،مفهوم الكراسي البحثية  ويركز

زم التمويل الال ، أو الشخصالجهةهذه ؛ بحيث تُقدم أو شخص خارجي عنها ،جهةشركة، أو 

 البيئة نشاط بحثي معين، وفي المقابل تهيئ المؤسسة األكاديميةمجال، أو قطاع، أو لدعم 

عة متنوعة ويتكون الكرسي البحثي من مجمو، (5)إلتمام هذه المهمة، ونجاحها الالزمةالبحثية 

ل ي مجامن الباحثين المتميزين الحاصلين على درجة الدكتوراه، وما بعدها، والمتخصصين ف

  .(6)علمي معين، يرأسهم باحث رئيسي، يُطلق عليه أستاذ الكرسي البحثي

هدف ب ؛إنشاء الكراسي البحثية علىعلى مستوى العالم  الدولمن  اً عديد حرصتقد و

ة على المؤسسات الخاص وحثتنمية اإلبداع، واالبتكار، ووتطويره، إثراء البحث العلمي، 

ما مولوجية؛ العلمي، وإبداعاتهم التكن إنتاجهمتبني أفكارهم، وو، المبتكرينالباحثين  تشجيع

لمالية باء ا، كما يُسهم في تقليل األعالمجاالت سهم في إثراء المعرفة اإلنسانية في كافةيُ 

 ما يتعلق بتمويل األبحاث العلمية.الملقاة على عاتق الدولة في

ي الكراس إنشاءب قامت في مقدمة الدول العربية التي المملكة العربية السعوديةتأتي و

ريقة، ت العالجامعا، وقد كانت انطالقاتها األولى بإنشاء كراسي علمية وقفية في بعض البحثية

 ، ودعمالدين أموروسيلة دعوية إليضاح كمويل من مؤسسات، وشخصيات سعودية؛ وذلك بت

يا كرسي الملك عبد العزيز في جامعة كاليفورنالبحث العلمي، ومن أهم هذه الكراسي: 

كية، ، وكرسي الملك فهد في جامعة هارفارد األمريم(1993) األمريكية، والذي تأسس عام

من يد العد إلى، ثم انتقلت هذه التجربة بعد نجاحها (7)، وغيرهام(1993) تأسس عاموالذي 

ً ( كرسي224)أكثر من والتي ينشط بها ، الجامعات السعودية ً بحثي ا صصات في معظم التخ ا

 في الجامعات. العلمي البحثضمن منظومة الطبية، والهندسية، واإلنسانية، وذلك 
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يب التقرالكراسي البحثية؛ بهدف تنمية المعرفة اإلنسانية، و نشأتمان وفي سلطنة عُ 

س ن قابوويُعد كرسي أستاذية السلطا، ت، والتالقي الحضاري بين الشعوببين مختلف الثقافا

ي كرس ة أولللدراسات اإلسالمية، والعربية في جامعة جورج تاون بالواليات المتحدة األمريكي

ً 16إلى ) ، ويصل عددها اليوم(م1980) عامبحثي تم تأسيسه في سلطنة ُعمان  بحثياً  ( كرسيا

 .(8)مختلف الجامعات على مستوى العالمفي 

 برنامجتوأمة الجامعات، و برنامجالكراسي البحثية من خالل  نشأت فقد :مصر أما في

؛ (م1992) عام سستأ والذي(، Twin/ Unesco Chairs Programكراسي اليونسكو )

بين ، وينهاسد الفجوة ب، وبين مؤسسات التعليم العالي في الدول النامية هدف تحقيق التعاوني

عات، ؛ وذلك من خالل أسلوبين؛ وهما: شبكات معلومات مشتركة بين الجامالدول المتقدمة

ونقل  العلمي، البحثتهدف إلى: دعم ووكراسي األستاذية الدولية التي يعينها اليونسكو؛ 

  .(9)كاديميةالمعلومات من خالل القنوات األ

راسة د: ؛ مثلالكراسي البحثيةالمختلفة الدراسات، والبحوث وقد تناولت العديد من 

ي تنمية فوالتي هدفت إلى: التعرف على أهمية الكراسي البحثية  (،م2018)أحمد، وإسماعيل، 

ها ترعا كات البحثية التيالبحث العلمي في الجامعات السعودية، وأوصت بضرورة دعم المشار

الحربي، ودراسة )، (10)، واالهتمام بنشر ما تنتجه من بحوث في المجتمع المحليتلك الكراسي

دية، السعو هدفت إلى: التعرف على واقع الكراسي البحثية في المملكة العربية التيو ،(م2018

 .(11)وتطويرها في ضوء خبرتي كندا، وجنوب إفريقيا

ة في هدفت إلى: تقييم تجربة الكراسي البحثي فقد(؛ م2017دراسة )القحطاني، أما 

، واتالجامعات الناشئة في المملكة العربية السعودية، والتي ال يتجاوز عمرها عشر سن

ً بوزارة التعليم العالي من حيث اإلشراف، ولكنها تتمتع باالستق  إلداري،الل اوترتبط تنظيميا

بحثية في إلى: التعرف على دور الكراسي ال( م2018هدفت دراسة )المالكي،  كما، (12)والمالي

صنيف رفع تصنيف الجامعات السعودية، وذلك من خالل التركيز على أبرز مؤشرات معايير ت

 .(13)الجامعات العالمية

إلى: وضع آلية مقترحة لبناء كراسي بحثية  (م2019دراسة )منصور،  كما هدفت

ألمانيا، وجنوب إفريقيا، والمملكة لخدمة المجتمع في مصر، وذلك في ضوء خبرات كل من 

التعرف على معايير القدرة  :إلى (م2018بور، في حين هدفت دراسة )غ ،(14)العربية السعودية

التنافسية للجامعات، ومؤشراتها، ووضع تصور مقترح إلدارة الكراسي العلمية في الجامعات 

Al Shamry, T ,.دراسة "الشمري، والحبيب" ) أما، (15)المصرية لتعزيز قدرتها التنافسية

Al Habeeb, A., 2016& )دعم  البحثية فياكتشاف دور الكراسي : إلى فقد هدفت ؛

مساهمتها في تطوير البحث مدى من خالل دراسة ؛ الحراك العلمي في الجامعات السعودية

 .(16) العلميةوعقد اللقاءات  ،العلمي

 ,.Francisco J. Cantu, et al)كانتو، وأخرون" "فرانسيسكو دراسة  كما هدفت

 Knowledge‐Basedعلى المعرفة  للتطوير القائم: تقديم نموذج إلى( 2009

Development (KBD)  مؤسسة "ديمونتري في  استراتيجية الكراسي البحثيةباستخدام

على توليد المعرفة العلمية،  هذا النموذج ؛ وذلك لوصف مدى تأثيرالمكسيكالتكنولوجية" ب

وتوصلت المجموعات البحثية في الجامعات؛  -خاصة– المختلفةفي المؤسسات  والتكنولوجية

إلى: التأثير اإليجابي لهذا النموذج على تعزيز التنمية االقتصادية، واالجتماعية لمختلف 

 .(17) جابيةاإليبضرورة تبنيه نظراً لنتائجه  الدراسة المناطق في المكسيك، وأوصت
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 ,Mirnezami, S., & Beaudry)"ميرنيزامي، وبودري" دراسة  كما هدفت

C., 2016) معرفة مدى تأثير الكراسي البحثية على اإلنتاجية العلمية، ودورها في رفع  :إلى

تصنيف الجامعات الكندية، وذلك من خالل دراسة مجموعة من المؤشرات المختلفة لمعايير 

رفع مستوى البحث  علىالكراسي البحثية  تأثير :تصنيف الجامعات، وتوصلت الدراسة إلى

 .(18) الجامعاتالعلمي في 

" ماكلوفلين" فضالً عن العديد من الدراسات األخرى؛ مثل دراسات كل من:

(Mclaughlin, M., 1997)(19)، جرانت، ودراكيش" و"(Grant, K., & Drakich, 

2010J., )(20) ،فيدرك، وجولدشميت"و" (Fedderke, J., & Goldschmidt, M., 

 وغيرها.، (22)(Mirnezami, S., 2015)"ميرنيزامي"  ، و(21)(2015
 الشراكة مثل واحدة من أهم ألياتتُ الكراسي البحثية أن  يُمكن القول: من كل ما سبق

تحقيق والبحث العلمي،  دعم؛ لما لها من دور كبير في ين الجامعات، وبين القطاع الخاصب

اتت بو، عالمعلى مستوى ال العريقةتبنتها العديد من الجامعات لذا: فقد  التنمية المستدامة؛

ة إلنسانياالقادرين على إثراء المعرفة ، ها الستقطاب الباحثين المتميزينفيما بينتتنافس 

شطة يل أنالزمة لتمووتخصيص الموارد المالية البقدراتهم، ومهاراتهم، وأبحاثهم المتميزة، 

ي دعم فستفادة منها والوقوف على طبيعتها؛ لالدراستها، ضرورة ؛ مما يتطلب هذه الكراسي

 في الجامعات المصرية.العلمية  اتوتنمية االبتكار، البحث

 مشكلة الدراسة، وأسئلتها:
 ,The Global Competitiveness Reportيشير تقرير التنافسية العالمية )

االختراعات الدولية المشتركة مقارنة مؤشر نسبياً في  موقعاً متأخراً (؛ إلى احتالل مصر 2019

الـ )ل المركز ، بينما تحت(89/141الـ )بالدول التي يغطيها التقرير؛ حيث تحتل المركز 

براءات مؤشر تسجيل في  (92/141الـ )المنشورات العلمية، والمركز مؤشر في  (48/141

( في مؤشر اإلنفاق على البحث، والتطوير من إجمالي الناتج 53/141الـ والمركز )االختراع، 

وتحتل المركز اإلجمالي )الـ ( في مؤشر العالمات التجارية، 101/141والمركز )الـ المحلي، 

  .(23)( في مؤشر القدرة على االبتكار61/141

برغم الجهود التي تبذلها الجامعات المصرية للنهوض بالبحث العلمي، ودعم و

ال أهم كن إجمويُم ،هاواجهإال أن الواقع يشير إلى وجود عديداً من التحديات التي ت؛ كاراالبت

 : (24)على النحو األتي 2030 لمصر فقاً الستراتيجية التنمية المستدامةوهذه التحديات 

 شريعية لتحفيز االبتكار، وحمايته.ضعف المنظومة الت -1

لبحث واالبتكار، وعدم االستفادة من مخرجات اضعف التنسيق بين احتياجات المجتمع،  -2

 ا المجتمع المصري.العلمي في مواجهة التحديات األساسية التي يعاني منه

، بتكارقصور التخطيط القطاعي في تحديد األولويات القومية، وربطها بمنظومة اال -3

 فة.تلمخوالمعرفة، والبحث العلمي؛ لتحديد مستوى مرتفع من التنافسية في القطاعات ال

 ليةيلتمواعدم كفاية الحوافز لة للربط بين المعرفة، واالبتكار، وعدم وجود آلية متكام -4

ً على ؛ مما للبحث العلمي، وضعف نسبة اإلنفاق المخصصة لالبتكار نتاج إانعكس سلبيا

 االبتكار.

 .؛ نظراً الرتفاع تكلفتهضعف قدرة القطاع الخاص على االبتكار، وتسويقه -5

 ة.العلمي واضحة لتسويق نتائج البحوثد سياسة عدم وجو -6

 ضعف ثقافة االبتكار في المجتمع. -7



 .........................................................تصور مقترح  إلدارة الكراسي البحثية لدعم االبتكار  

8 
 

  ضعف الوعي بأهمية الملكية الفكرية، وحمايتها. -8
تي ال من المشكالت، والمعوقات كثيراً وجود إلى الدراسات عديداً من أشارت كما 

 ؛يقهوتسو، وتنميتهاالبتكار،  دعمدوره في مما يؤثر على  تواجه البحث العلمي في مصر؛

جود لى وإفي مصر البحث العلمي  افتقارإلى  ؛ والتي أشارت(م2013دراسة )حباكة،  مثل:

امعات سوء فهم الجفضالً عن ، في المجالت الدولية ، وقلة األبحاث المنشورةسياسة واضحة

 وأبو غزالة ، وناصف،وأضافت دراسة )سالمة، (25)دوارها في نظم االبتكار الوطنيةأل

 المعوقات األخرى؛ مثل: ضعف اإلعالم عن الخدمات االستشارية، وبرامج ( بعضم2015

نمية في ت البحوث التي تًسهم الجامعات فيها، وكذا ضعف الوعي بأهمية البحث العلمي، ودوره

 .(26)االبتكار في كثيٍر من المواقع البحثية، والخدمية

؛ األخرىالمعوقات  بعض( م2014عرجاوي، أحمد محمد محمد، دراسة ) أضافتكما 

ول مقارنة بما تخصصه دللصرف على البحث العلمي  قلة الموارد المالية المخصصة: مثل

د دم وجوعومن نسبة الدخل القومي،  عليه، وعدم زيادة نسبة اإلنفاق العالم في هذا المجال

تماعية جاالتجاهات اال وانخفاضتعقيد اإلجراءات المالية، ، فضالً عن همركز قومي لتمويل

   .(27)، والمؤسسات الخاصة في تمويله، وقلة مشاركة الهيئاتلدعمهمؤيدة ال

 أن معظم المخصصات المالية (؛ فقد بينتم2013 وآخرون، إبراهيم،دراسة ) أما

الي على البحث العلمي في مصر موجهه إلى اإلنفاق الرأسم المدرجة بالموازنة لالنفاق

صل تي قد المخصص إلقامة المباني، والمنشئات، كما أن نسبة كبيرة من ميزانية البحث العلم

 لعلمي،( موجهه إلى اإلنفاق على مرتبات العاملين، والموظفين في قطاع البحث ا%80إلى )

مؤسسات بين وقطاع األعمال من جهة، وضعف العالقة بين قطاع الصناعة،  عن فضالً 

 .(28)البحوث الجامعية، وغير الجامعية من جهة أخرى

مي في (: فقد أجملت المعوقات التي يعاني منها البحث العلم2018حسن، أما دراسة )

كة ت مشتر؛ في: غياب إطار عام التخاذ مبادرادرته في دعم االبتكارتؤثر على قالتي مصر، و

واالبتكار بين الجامعات، والمؤسسات األخرى، وضعف التمويل المخصص في البحث، 

 تطويرلالبتكارات العلمية، وقلة وجود خطط طويلة المدى توضح أهداف البحث العلمي، وال

 ة، وعدملتنمي، فضالً عن قلة االهتمام باالبتكارات العلمية ذات الصلة بمشروعات االتكنولوجي

 لتغيراتاق مع تُحدد الرؤية المستقبلية للبحث العلمي بما يتواف وجود إدارة علمية بالجامعات؛

 . (29)المحلية، واإلقليمية، والعالمية

ترتيب  تراجعأسباب أهم (؛ على أن أحد م2017إسماعيل، دراسة ) كما أكدت

ا ابتكاراتهوضعف ، البحثي هادورقصور  هوالجامعات المصرية في التصنيفات العالمية 

، (32)(م2018و)الدجدج، ، (31)(م2019)محمد،  كالً من: اتواتفقت معها دراس، (30) العلمية

 أكدت؛ والتي (35)(م2015، و)إسماعيل، (34)(م2018، )فرغلي، (33)(م2018، ، ونداو)زاهر

فات بها عن قوائم التصني، وغياضعف القدرات التنافسية للجامعات المصرية علىجميعها 

ت المجاال وضعف قدرتها على االبتكار في، البحث العلمي في تدني مستواهالنظراً  ؛العالمية

 ن.المختلفة؛ نظراً لضعف ميزانيتها، وعدم كفاية الموارد المالية المخصصة للباحثي

حسيني، )األخرى؛ مثل دراسات كل من:  ، والبحوثفضالً عن العديد من الدراسات

، (39)(م2014و)تهامي، ، (38)(م2012و)قمر، وغانم، ، (37)(م2011و)توني، ، (36)(م2009

و)عبد السالم، ، (41)(م2016و)زاهر، وأبو سعدة، وهناء، ، (40)(م2015و)محمد، 

بدوي، و)، (44)(م2018و)أحمد، وأحمد، ، (43)(م2016و)محمود، وأحمد، ، (42)(م2016
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و)عبد المولى، ، (47)(2019 ورشاد و)شحاتة،، (46)(م2019و)سيد، ، (45)(م2018

 عديداً منوجود إلى جميعها والتي أشارت وغيرها، ، (49)(م2019و)غبور، ، (48)(م2019

؛ مما يؤثر على دوره في منظومة البحث العلمي في مصر التي تواجه ، والمعوقاتالتحديات

 ، وتنميتها.دعم االبتكارات العلمية

تي ال يةالمجتمع أشكال الشراكة شكالً منونظراً ألهمية الكراسي البحثية باعتبارها 

دعم ولعلمي، دورها في تنمية البحث ال الجامعات على مستوى العالم؛ نظراً  عديداً منتتبناها 

فادة ا، واإل؛ مما يتطلب ضرورة دراستهكافة المجاالتفي ، وجذب الباحثين المتميزين كاراالبت

  في الجامعات المصرية. في دعم االبتكارمنها 

 :األتي على السؤال الرئيسياإلجابة الحالية الدراسة  تحاوللذا: 
ة داف رؤيلتحقيق أه في الجامعات المصريةلدعم االبتكار الكراسي البحثية  كيف يُمكن إدارة

 ؟2030مصر 

 ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية األتية:
 كما حددتها األدبيات المختلفة؟ لمفهوم الكراسي البحثية النظريةما األسس  -1

 ؟متطلبات نجاحها في الجامعاتأهم وما ؟ إنشاء الكراسي البحثية معوقاتما  -2

 كيف يُمكن إدارة الكراسي البحثية، وتمويلها في الجامعات؟ -3

 كما حددتها األدبيات المختلفة؟ لنظرية لمفهوم االبتكارما األسس ا -4

 االبتكار في الجامعات المصرية؟البحث العلمي، ومؤشرات ما  -5

 مصريةفي الجامعات ال دعم االبتكارلإلدارة الكراسي البحثية  التصور المقترحما  -6

 ؟2030مصر  لتحقيق أهداف رؤية

  أهداف الدراسة:
 :يأتيتسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق مجموعة من األهداف من أهمها ما  

ا، وأهميتهوخصائصها، ، تعريفهانشأتها، واسي البحثية؛ من حيث: الكر طبيعةتحديد  -1

 في الجامعات. ، ومعوقاتها، ومتطلبات نجاحهاوأنواعها، وأهدافها

ذ ر استاوتنظيمها اإلداري، ومعايير اختيا، رة الكراسي البحثيةإدا كيفيةالتعرف على  -2

 ييرمعاو، الكرسي البحثي، ومسؤولياته، وكذا التعرف على كيفية تمويل الكراسي البحثية

 في الجامعات. تقييمها

وخطوات تطبيقه، ، مبادئهو، وأهميته، وخصائصه ،مفهوم االبتكارالتعرف على  -3

 في الجامعات. مقوماته، ومتطلبات تنميتهو

 تحليل مؤشرات البحث العلمي، واالبتكار في الجامعات المصرية. -4

ت في الجامعالدعم االبتكارات العلمية  إلدارة الكراسي البحثية وضع تصور مقترح -5

 .2030؛ وذلك لتحقيق أهداف رؤية مصر المصرية

 أهمية الدراسة:
 ترجع أهمية الدراسة الحالية إلى:  

التي التوجهات االستراتيجية  إحدى االكراسي البحثية؛ باعتباره فكرةتسليط الضوء على  -1

تتبناها عديداً من الجامعات على مستوى العالم، وتوجيه عناية المسؤولين، وصانعي 

في الجامعات ر البحث العلمي، ودعم االبتكار في تطويالقرار في مصر إليها؛ مما يُسهم 
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ً ألهدافها فيما يتعلق ب2030وذلك بما يتمشى مع رؤية مصر  المصرية، محور ، وتحقيقا

 دعم االبتكار، والمعرفة، والبحث العلمي.

د يساعمما  ؛ومتطلبات نجاحها في الجامعات، الكراسي البحثية إنشاء معوقاتتحديد  -2

ط أهم نقاأهم نقاط القوة، ودعمها، وتحديد ، وصانعي القرار على تحديد المسؤولين

  .ومحاولة التغلب عليها، الضعف

واجه تي تال إبراز الدور الذي يُمكن أن تلعبه الكراسي البحثية في التغلب على المشكالت -3

ات بين المؤسس مشاركة المجتمعيةال البحث العلمي في مصر باعتبارها آلية من آليات

 . البحثية، والقطاع الخاص

لى تها عيُسهم تحليل مؤشرات البحث العلمي، واالبتكار في الجامعات المصرية على مساعد -4

لى معرفة موقعها بين الجامعات المختلفة؛ مما يساعد المسؤولين، وصانعي القرار ع

 كانةفي تحسين م ؛ مما يُسهم، وبناء سياسات فعالة لالبتكارتطوير السياسات المتبعة

 الجامعات المصرية على كافة المستويات.

سسات قد تُسهم هذه الدراسة في فتح آفاق جديدة للباحثين في مجال الشراكة بين المؤ -5

لتي البحثية، ومؤسسات القطاع الخاص؛ لدعم البحث العلمي، والتغلب على المشكالت ا

نقص في ظل  -خاصة –إثراء المكتبة المصرية في تواجهه، كما تٌسهم هذه الدراسة 

ود ي حدوذلك ف -الدراسات، والبحوث التي تناولت الكراسي البحثية في الجامعات المصرية

 علم الباحثة.

 :وخطواتهامنهج الدراسة، 
ليلي، لتحلوصفي ااقتضت الدراسة الحالية نظراً لطبيعتها، وأهدافها استخدام المنهج ا

 ألتية:ذلك من خالل الخطوات او، البحث، والتفسير، والقياس، والتحليلوالذي يعتمد على 

 على لوقوفل؛ المختلفة، وتحليلها مسح األدبياتقامت الباحثة بلإلجابة على السؤال األول:  -1

مختلفة ال وأنواعها، أهدافهاووأهميتها، وخصائصها، ، وتعريفها، الكراسي البحثية نشأة

 .في الجامعات

 عرف على؛ للتالمختلفة، وتحليلها األدبيات على السؤال الثاني: قامت الباحثة بمسح لإلجابة -2

 .في الجامعات، وأهم متطلبات نجاحها الكراسي البحثيةإنشاء  معوقات

 يةديد كيفلتح ؛، وتحليلهالإلجابة على السؤال الثالث: قامت الباحثة بمسح األدبيات المختلفة -3

 .في الجامعات تقييمها ومعايير، وتمويلها، إدارة الكراسي البحثية

ديد لتح ؛مسح األدبيات المختلفة، وتحليلهالإلجابة على السؤال الرابع: قامت الباحثة ب -4

لبات مقوماته، ومتطوخطوات تطبيقه، و مفهوم االبتكار، وخصائصه، وأهميته، ومبادئه،

 في الجامعاتتنميته 

ي فبتكار تحليل مؤشرات البحث العلمي، واالبلإلجابة على السؤال الخامس: قامت الباحثة  -5

 مؤشر، والمعرفة العالميةمؤشر  بعض المؤشرات؛ وهي: الجامعات المصرية اعتماداً على

البحث "المعرفة، واالبتكار، واالبتكار العالمي، ومؤشر التنافسية العالمية، ومؤشر 

   في مصر. التنمية المستدامةالعلمي" وفقاً الستراتيجية 

ارة اً إلدمركزنشاء إل تصور مقترحوضع لإلجابة على السؤال السادس: قامت الباحثة ب -6

 الكراسي البحثية في الجامعات المصرية لدعم ابتكاراتها العلمية.

 الدراسة:  مصطلحات
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  (:Management Research Chair) الكراسي البحثيةإدارة  تعريف 

 ً ِ  :لغويا "، دلس واحبأنه: "مقعد من الخشب، ونحوه لجا لغةً  يُمكن تعريف الُكرِسي 

؛ بأنه: ، أما البحث؛ فيُمكن تعريفه لغةً (50)وهو: "مركز علمي في الجامعة، يشغله استاذ""

سة، رسالة، أو درا، وهو: "(51)"بذل الجهد في موضوع ما، وجمع المسائل التي تتصل به"

  .(52)ايُعالج موضوعاً علمياً، أو أدبياً، أو نحوهم ؛أو مقال

 ً ً الكراسي البحثية  يُمكن تعريف :اصطالحا وظيفة لبأنها: "مدخل إصالحي اصطالحا

ة بين لشراكالبحث العلمي في الجامعات لدعم قدراتها التنموية، واإلبداعية، وهي تقوم على ا

"مجموعة من  :وهي، (53)أو مؤقتة" ،والخاص، وتكون بصفة دائمة ،العام ين:القطاع

ة التنمي قضايا التي تهدف إلى تطوير الفكر، وإثراء المعرفة اإلنسانية، وخدمة البرامج البحثية

  .(54)أو مؤقتة" المحلية، ويتم تمويلها من خالل ممول، وتأخذ شكل منحة نقدية دائمة،

 ً موعة مجا: "يُمكن تعريف الكراسي البحثية إجرائياً في هذه الدراسة؛ بأنه :إجرائيا

لمعرفة، وا، العلمي دعم البحث تهدف إلىداخل الجامعة؛ من البرامج البحثية، واألكاديمية 

، مؤقتة ويتم تمويلها إما بصورة دائمة، أوالمتخصصة، العلمية واالبتكارات في المجاالت 

لمية له إسهامات ع تتكون من مجموعة من الباحثين المتميزين، يرأسهم عالم متميز؛هي و

 ."أستاذ الكرسي البحثي :طلق عليهيُ  ،مجالهفي  مبتكرة

ئولة ة المس"الوحد أما إدارة الكراسي البحثية؛ فيُقصد بها في هذه الدراسة: 

ميع جعن تنفيذ خطط برامج الكراسي البحثية، وأنشطتها، ومشروعاتها، وهي المسؤولة عن 

ليات لمسؤولفنية، وتتولى جميع االمهام األكاديمية، واإلدارية، والمالية، والتنظيمية، وا

 الالزمة لتوجيه الكراسي البحثية لتحقيق أهدافها".

 (:Innovation) تعريف االبتكار

 ً هو وخترع، ع، أو يُ "إبداع، أو اختراع، ما يُبتديُمكن تعريف االبتكار لغةً بأنه:  :لغويا

 .(56)إليه"، و"ابتكر الشىء: "ابتدعه، غير مسبوق (55)يأتي من المصدر: ابتكر"

 ً ، أو جلى منتعملية تحويل الفكرة إيُمكن تعريف االبتكار اصطالحاً بأنه: " :اصطالحا

، (58)وهو: "قدرة الفرد على اتباع نمط جديد في التفكير"، (57)عملية، أو خدمة جديدة"

ات جديدة (؛ وهو: االبتكار الذي يأتي بمنتجProductوتتحدد مجاالت االبتكار في: المنتج )

 (؛ وهو:Processخصائص أفضل؛ تلبي احتياجات العمالء بكفاءة أعلى، والعملية ) ذات

ا ن خاللهمتحقق االبتكار الذي يأتي بطريقة جديدة، أو تكنولوجيا جديدة؛ تُغير طريقة العمل، وي

م خدمات االبتكار في تقدي (؛ وهو:Service)الخدمة إنتاجية أعلى، باستخدام موارد أقل، و

  .(59)جديدة

 :؛ بأنهدراسةيُمكن تعريف االبتكار في الجامعات إجرائياً في هذه الإجرائياً: 
ا؛ مما طبيقهالمعرفة، واألفكار الجديدة ذات القيمة، والتي يتم إنتاجها داخل الجامعات، وت"

ويات يؤدي إلى تحقيق قيمة ُمضافة، وتعزيز الميزة التنافسية للجامعة على كافة المست

 واإلقليمية، والعالمية".المحلية، 
 الدراسة: محاور

ً للمنهج المستخدم في هذه الدراسة؛ تم تناول المشكلة البحثية، ودراستها  ً لوفوفقا لمحاور قا

 :األتية
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 :المحور األول
  الكراسي البحثيةاألسس النظرية لمفهوم  

 ة منالباحثة في هذا المحور: أهم األسس النظرية لمفهوم الكراسي البحثي تتناول

ات، لجامع( في اومتطلبات نجاحها، ، وأهميتها، وأهدافها، وأنواعهانشأتها، وتعريفهاحيث: )

 وذلك على النحو األتي:

 :في الجامعات أوالً: نشأة الكراسي البحثية
د في لمساج؛ حيث كانت تُعقد حلقات العلم في امنذ صدر اإلسالم البحثيةبدأت الكراسي 

 ا دوراً ان لهشتى العلوم، والمعارف، والفنون المختلفة، ويُعد الوقف من أهم المؤسسات التي ك

ومع  ،المختلفةالمؤسسات الخيرية والمدارس، وفاعالً في تنمية التعليم داخل المساجد، 

لوعظ اسي ا، أو كرالعلميةظاهرة الكراسي  ازدهار الفكر، والثقافة في العلوم المختلفة برزت

نفق ، واُ المخصصة لكبار األساتذة في المساجد، وظهرت عدة أوقاف على هذه الكراسي العلمية

ً بين ماء في العل ريعها على العلماء الذين كانوا يقومون بالتدريس فيها، وكان التنافس قويا

 لعالي،االكراسي الخاصة بالتعليم  -السيما–التفرد بكرسي علمي، أو بمجموعة من الكراسي 

 .(60)العلماء، والمتخصصونالطالب، ووالتي كان يحضرها 

ي دي ففي القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميال أول كرسي لالستاذية اُنشئوقد 

ذلك  جامعة القرويين في مدينة فاس بالمغرب؛ إللقاء دروس في تفسير علوم الدين، ومنذ

لى إ، وُخصصت لمواد التدريس المختلفة حتى وصل عددها البحثيةالحين انتشرت الكراسي 

ً مع بداية القرن العاشر الهجري، ثم انتقلت18) ن يث كاحهذه الفكرة إلى الغرب؛  ( كرسيا

حقيق تح في النبالء في إنجلترا في القرن السابع عشر الميالدي يقدمون جوائز مالية لمن ينج

ً لتمويل الجامعاتإنجاز علمي مهم ، ، ثم تطورت هذه الجوائز، وأصبحت مورداً ثابتا

 د إلىعلمية تُسن ثم تحولت بعد ذلك إلى مرتبةوالمؤسسات البحثية في معظم دول العالم، 

 ،ريطانيةالب كرسي "هنري لوكاس" في جامعة كامبريدج، ويُعد (61)الكفاءات العلمية المتميزة

شغله  ، وقدفي العالم البحثيةمن أشهر الكراسي  الذي أُسس في نهاية القرن السابع عشرو

 .(62)أشهرهم "إسحاق نيوتن" في نهاية القرن السابع عشرمن  ( عالماً،17أكثر من )

وجد ؛ حيث يةالكراسي البحثيإنشاء  مجالفي  رائدةالتُعد الواليات المتحدة األمريكية و

، ين دوالرخمسة ماليما بين لكرسي الواحد في جامعاتها ويتراوح الدعم المالي ل، األالفبها 

معرفة رائدة في إنتاج المما جعلها  إلى خمسين مليون دوالر في بعض التخصصات العلمية؛

ي ( برنامج كراسي البحث العلمي فم1987كما أقرت اليابان عام )على مستوى العالم، 

 لكرسيجامعاتها؛ لتحافظ على مركزها العلمي في البحث، والتطوير، ويصل الدعم المالي ل

هد و: المعوه اً؛أما فرنسا فقد انشئت مركزاً بحثي، الواحد إلى ما يقرب من ثمانية ماليين دوالر

ً ( كرسي40)ما يقرب من (؛ وذلك لدعم م1991الجامعي الفرنسي عام ) ً بحثي ا لوم في الع ا

 .(63)األساسية

 Canada Research Chair( CRC) لكراسي البحث كندا برنامجها كما أطلقت

لتمويل الحكومية؛ ( مليون دوالر من ميزانيتها 900) اً بقيمةمبلغله (، وخصصت م2000عام )

ً ( كرسي200)عدد  ً بحثي ا هذا كندا ، وقد أطلقت المختلفة ومؤسساتها البحثية في جامعاتها، ا

، بالباحثين الكنديين، واالحتفاظ للعمل في جامعاتها الدوليينالباحثين أفضل جذب لالبرنامج 

، وتدريب األجيال القادمة على مهارات ، وتعزيز قدراتها البحثيةومنع هجرتهم إلى الخارج
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، وجدير بالذكر: فإن برنامج الكراسي البحثية في كندا عبارة عن مبادرة (64)البحث العلمي

المعهد الكندي للبحوث الصحية، ومجلس بحوث العلوم الطبيعية )ثالثية من كل من: 

، كما تُقدم المؤسسة الكندية لالبتكار (والهندسية، ومجلس بحوث العلوم االجتماعية واإلنسانية

 .(65)للبرنامج الالزمة لدعم البنية التحتيةاألموال 

 South African Researchتأسست مبادرة الكراسي البحثية  وفي جنوب إفريقيا

Chairs Initiative  (SARChIمن جانب وزارة العلوم ) ( م2006والتكنولوجيا عام) ،

وذلك ؛ (National Research Foundation) مؤسسة البحوث الوطنيةوتديرها 

للمحافظة على العقول البشرية، ومنع هجرتها، وجذب الباحثين المتميزين، واالحتفاظ بهم، 

لى تمويلها وينص برنامج إنشاء الكراسي البحثية في الجامعات الحكومية في جنوب إفريقيا ع

 Research andوالتطوير  كراسي البحث أماوالتكنولوجيا،  من جانب وزارة العلوم

Development Chairs (R&D)من جانب المؤسسات  تتمتع بتمويل مشترك ؛ فهي

، ويهدف إنشاء برنامج الكراسي البحثية إلى: تطوير القدرة البحثية في جنوب (66)الخاصة

إفريقيا، وتحفيز توليد المعرفة الجديدة، فضالً عن توسيع قاعدة البحث العلمي؛ وذلك لدعم 

مما يُسهم في التحول إلى اقتصاد المعرفة، وما تنفيذ السياسات الوطنية في البحث، والتطوير؛ 

 .(67)ينتج عنه من عوائد اجتماعية، واقتصادية على المجتمع ككل

 دايةبوفي المملكة العربية السعودية بدأ االهتمام بإنشاء الكراسي البحثية منذ 

 بعدذلك ؛ واً مؤخرالثمانينات، إال أنها لم تنتشر بمفهومها الحديث في الجامعات السعودية إال 

ويل مصادر تم أتاحت لها فرصة إيجادصدور الالئحة الموحدة للجامعات السعودية، والتي 

، وقد زاد عدد (68)؛ مما جعل الطريق ممهداً إلنشاء الكراسي البحثيةألنشطتها البحثية إضافيه

ً ( كرسي50الكراسي البحثية في الجامعات السعودية من ) ً بحثي ا ليصل  (م2007في نهاية عام ) ا

ً ( كرسي224إلى أكثر من ) ً بحثي ا طبية، في الوقت الحالي، موزعة على مختلف العلوم ال ا

 .(69) ، واإلسالميةوالطبيعية، والهندسية، واإلنسانية

وفي مصر نشأت الكراسي البحثية من خالل برنامج توأمة الجامعات، وبرنامج 

(، م1992) تأسس عام والذي(، Twin/ Unesco Chairs Programكراسي اليونسكو )

من  م ذلكهدف إلى: دعم البحث العلمي، ونقل المعلومات من خالل القنوات األكاديمية ويتوي

 :(70)خالل

ناسب الم اختيار بعض العلماء، والخبراء المتميزين في مختلف المجاالت، وتعيينهم لشغل .1

 األكاديمية.

 مشاركة بعض الباحثين المتميزين في البحوث التي تُجريها مؤسسات الدول تنظيم .2

 المعنية، وربط هذه األنشطة البحثية بأنشطة التدريس.

ساتذة ع األتقديم منح دراسية، ومنح زمالة للطالب، والباحثين؛ وذلك لمتابعة دراساتهم م .3

 الذين يشغلون كراسي اليونسكو.

وشبه  مية،اسية لتوفير االحتياجات على المستويات اإلقليتطوير المناهج، والبرامج الدر .4

 اإلقليمية.

 نواتق، وفتح البرنامجوتتمثل المساهمة المالية لليونسكو في: تسهيل إجراءات بدء 

 ،لبرنامجبانشطة المتعلقة إعانة األفضالً عن االتصال بين المؤسسات، والجامعات المعنية، 

 الل عدةج من خويتم تمويل هذا البرنامي في الدول النامية، التي تُفيد مؤسسات التعليم العالو

 : (71)مصادر متنوعة؛ وهي: 
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رنامج؛ بالب التي تُبدي رغبتها في اإلشتراكو ،مؤسسات التعليم العالي في الدول الصناعية .1

 من مخصصات برامج التعاون الدولي. تخصيص اعتمادات مالية كجزءمن خالل وذلك 

تبات في توفير مرتتمثل مساهمتها لتعليم العالي في الدول النامية، والتي مؤسسات ا .2

من  تفيدينالمنح الدراسية للمسوتقديم األساتذة، والباحثين، وشاغلي الكراسي البحثية، 

 البرنامج.

 والتي تقوم بتخصيص توافق على المشاركة في البرنامح، الهيئات الحكومية التي .3

 أو تريد تنفيذها.التي تقترحها، نشطة إسهامات خاصة في األ

 .نامجمكن أن تستفيد من أنشطة البرمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية، والتي يُ  .4

، قليميةوالهيئات اإلالتها، اووكلمعونة في منظمة األمم المتحدة، الهيئات المانحة ل .5

 والشركات، ورجال األعمال، وغيرها. والمؤسسات الخيرية،

ً لهذا  هي: فقد تم إنشاء عدة كراسي بحثية لليونسكو في مصر؛ و البرنامج:ووفقا

عام  الكرسي البحثي بجامعة جنوب الوادي في مجال التنمية المستدامة في مناطق الجفاف

(، م2002(، والكرسي البحثي بجامعة جنوب الوادي في مجال التعليم البيئي عام )م1997)

 (،م1996القاهرة في مجال الهجرة الجبرية عام )والكرسي البحثي بالجامعة األمريكية في 

(، م2002والكرسي البحثي بالجامعة األمريكية في القاهرة في مجال حقوق اإلنسان عام )

ج، لمناهاوالكرسي البحثي بجامعة اإلسكندرية في مجال تنمية أعضاء هيئة التدريس، وتطوير 

في  والكرسي البحثي بجامعة عين شمس(، م1994والتكنولوجيا، واإلدارة الجامعية عام )

    .(72)(م2009مجال المرأة، والعلوم، والتكنولوجيا عام )

مما سبق يتضح: أن فكرة إنشاء الكراسي البحثية ذاعت، وانتشرت في العصور 

 ى الدوللك إلذاإلسالمية، وكانت مظهراً من مظاهر االهتمام بالعلم، والعلماء، ثم انتقلت بعد 

ً لتمويل البحث العلمي، ودعم الباحثين الورتالغربية، وتط ين، متميز، وأصبحت مصدراً مهما

 واستقطابهم في العديد من الجامعات العريقة على مستوى العالم. 
 :في الجامعات ، وخصائصهاثانياً: تعريف الكراسي البحثية

ين "مبادرات علمية تقوم على الشراكة ب :مكن تعريف الكراسي البحثية؛ بأنهايُ 

ة لالزماالجامعات، ومؤسسات المجتمع المدني؛ حيث تقوم الجامعات بتهيئة البيئة البحثية 

مويل لنجاح الكرسي، ومتابعة أدائه، وتحقيق أهدافه، بينما تقوم الموسسات الداعمة بت

الية أو "منحة م وهي:، (73)"المشروعات، واألبحاث، واألنشطة التي يقوم بها الكرسي البحثي

ن ن يكوأعينية، دائمة، أو مؤقتة؛ لتمويل برنامج بحثي، أو أكاديمي في الجامعة، ويُمكن 

 .(74)الكرسي البحثي دائماً، أو مؤقتاً، أو وقفياً"

تميز حث مكما يُمكن تعريف الكرسي البحثي بأنه: "برنامج بحثي يقوم فيه عالم، أو با

ً في مجال علمي م ة، عين بإجراء أبحاث متخصصة؛ بهدف إثراء المعرفة اإلنسانيعالميا

ة علمية مرتب: "وهو، (75)وتطوير الفكر، ومواجهة التحديات؛ لخدمة قضايا التنمية المحلية"

ين؛ صص معتُسند إلى العلماء، والباحثين المتميزين، ممن لهم إسهامات نوعية، وكمية في تخ

ة ي خدمبهدف تطوير المعرفة، وتحفيز االبتكار، واإلبداع، وتطويع نتائج البحث العلمي ف

ية بأنها: "مشروعات بحوث علممكن تعريفها كما يُ  ،(76)"التنمية، واالقتصاد الوطني 

؛ خصصينإستراتيجية مميزة، ومحددة زمنياً، يُكلف بها فريق من العلماء المميزين، والمت

مما  يفها؛للبحث في مجاالت علمية محددة، والقيام ببحوث تطبيقية؛ بهدف نقل المعرفة، وتوظ

 .(77)واالرتقاء بها إلى الدول العالمية المرموقة"، الدولةيؤدي تقدم 
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ً في هذه الدراسة؛في ضوء ما سبق: تُعرف البا ها: بأن حثة الكراسي البحثية إجرائيا

، لعلمي"مجموعة من البرامج البحثية، واألكاديمية داخل الجامعة؛ تهدف إلى دعم البحث ا

ة، أو دائم والمعرفة، واالبتكارات في المجاالت العلمية المتخصصة، ويتم تمويلها إما بصورة

 هاماتالمتميزين، يرأسهم عالم متميز؛ له إس مؤقتة، وهي تتكون من مجموعة من الباحثين

 علمية مبتكرة في مجاله، يُطلق عليه: أستاذ الكرسي البحثي".

حثة للبا؛ يُمكن بقةالسا التعريفات تحليل خالل ومن: سبق ما على تأسيساً 

  :تيفي الجامعات على النحو األتحديد أهم خصائص الكراسي البحثية 
ت، المجاال دعم البحث العلمي، وتنميته في كافةصيغ أهم تُعد الكراسي البحثية واحدة من  .1

على  البحث العلمي في العديد من الجامعات العريقة منظومةال يتجزأ من   وهي جزء 

 مستوى العالم.

، لخاصاتقوم فكرة الكراسي البحثية على الشراكة بين الجامعات، وبين مؤسسات القطاع  .2

حثية بإلنشاء كراسي  ، ومنظمات المجتمع المدنياألعمال، والشركات، والهيئاتورجال 

 في مجال علمي متخصص.

 يتكون الكرسي البحثي من مجموعة من الباحثين المتميزين، والمتخصصين في مجال .3

ً متخصصاً، مشهود له بالكفاءة، والتميز، له إ بحثي  نتاجمحدد، يُشرف عليهم عالما

سي الكر أستاذ"؛ يُطلق عليه اسم: علمية رائدة في هذا المجال البحثيبحثي، واهتمامات 

 ."البحثي

ية، لعلمتتعدد أنواع الكراسي البحثية، وتتنوع، وهي تُغطي كافة المجاالت الطبية، وا .4

 ، واالجتماعية، واإلسالمية، وغيرها.والهندسية، والزراعية، واإلنسانية

ومحددة؛ إلجراء مجموعة من البحوث يعمل كل كرسي بحثي ضمن خطة عمل واضحة،  .5

 .المتخصصة في فرع من فروع العلم

يحق و، مؤسسةكان فرداً، أو أيحمل الكرسي البحثي اسم الممول، أو الداعم له؛ سواء  .6

 ثيةلبحا ، واألنشطةاالستفادة من نتائج البحوث، ومن الخدمات االستشارية ذا الداعمله

 الكراسي مويللجذب األفراد، والهيئات المختلفة لت ؛ مما يُمثل حافزاً التي يقدمها الكرسي

 .البحثية، ودعمها

ً لتمويل البحوث العلمية، بعيداً  .7 ً مهما لروتين، اعن  تُمثل الكراسي البحثية مورداً ماليا

لى عؤثر توالبيروقراطية التي تعاني منها الجامعات، وتُسبب العديد من المعوقات التي 

 على القيام بأدواره المتوقعة.كفاءة البحث العلمي، وقدرته 

 :في الجامعات ، وأهدافهاالكراسي البحثيةأهمية ثالثا: 
 ا فيتساعد الكراسي البحثية على زيادة تنافسية الجامعات؛ وذلك من خالل إسهامه

 إثراء ؛ مما يُسهم فيوجذب الباحثين المتميزينتطوير البحث العلمي، ودعم االبتكارات، 

مشاركة ات الالمجاالت العلمية المختلفة، كما أنها تُمثل آلية من آلي المعرفة اإلنسانية في

علق ما يتالمجتمعية؛ مما يُسهم في تخفيف األعباء المالية الملقاة على عاتق الحكومات في

ي ف لمي؛ مما يُسهم في القضاء على التحديات التي تواجه البحث العبتمويل البحث العلمي

 م.معظم الدول على مستوى العال

ً في  ً رئيسا كما تُمثل الكراسي البحثية ظاهرة إيجابية في المجتمع المعرفي، وداعما

تقدم الحركة العلمية، وتطورها، كما تُسهم بدور فعال في البناء الحضاري للمجتمع؛ نظراً لما 

تقدمه من جهود في خدمة المشروعات العلمية، ومعالجة القضايا التي تتطلب بحوث 
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مما جعلها تحظى بعناية صانعي القرار في الدول النامية، والمتقدمة على  متخصصة، ودقيقة؛

 .(78)حد سواء

  فهي تتنوع في الجامعات المختلفة؛ حيث ؛أما عن أهداف الكراسي البحثية 

 :(79)إلىالجامعات السعودية تهدف في 
 ة فيبحث علمي عالية الجودة؛ تساعد الجامعة على احتالل مكانة متميز بناء منظومة .1

 ضوء االتجاهات العالمية للتطور المعرفي.

حل  ة فيإجراء الدراسات النظرية، والتطبيقية المتكاملة، وتطويع التكنولوجيا الحديث .2

 مشكالت المجتمع، وتحقيق جهود التنمية المستدامة.

ختلف مة في والعقول المبدعستقطاب الكفاءات العلمية المتميزة، توفير الُسبل الداعمة ال .3

 مي.العل واالستفادة منها في دعم برامج البحثمجاالت البحث العلمي محلياً، ودولياً، 

 .اتهادعم البنية التحتية للبحث العلمي بما يتوافق مع أهداف الجامعة، وإستراتيجي .4

 .ينهمابالمجتمع، وفتح قنوات االتصال  اتعقطابين بناء شراكة فعالة بين الجامعات، و .5

 تحفيز الباحثين على اإلبداع، واالبتكار. .6

 تعزيز فرص نمو االقتصاد القائم على المعرفة. .7

 دعم المعرفة المتخصصة في المجاالت العلمية المتنوعة. .8

 .متهاتوفير الموارد المالية الالزمة لدعم البحث العلمي في الجامعة، وضمان استدا .9

 لعالميةايات البحوث العلمية، ودعم النشر العلمي في الدوريات العلمية ذات المستو إنتاج  .10

 المرموقة.

 Canada Research( CRC) كما يهدف برنامج كراسي البحث الكندية

Chair  إلى: تمكين الجامعات الكندية، وتعزيز دورها  كمراكز للتميز البحثي في

 :(80) قائم على المعرفة؛ وذلك من خالل االقتصاد العالمي ال
عدد  جذب دعم التميز البحثي، وزيادة القدرة البحثية للجامعات الكندية؛ وذلك من خالل .1

 ( باحثاً من كبار الباحثين، من داخل كندا، وخارجها.2000)

 ية.لكندادعم برامج إعداد الباحثين، وتدريبهم على مهارات البحث العلمي في الجامعات  .2

لى دي إتحسين قدرة الجامعات الكندية على توليد المعارف الجديدة، وتطبيقها؛ مما يؤ .3

 زيادة مخرجات البحث، ونشر المعرفة، ونقلها، واستخدامها.

 كن.ل ممالتخطيط اإلستراتيجي للموارد البحثية في الجامعات، واستغاللها أفضل استغال .4

 نشر ثقافة االبتكار، وتحقيق التنمية في مختلف قطاعات المجتمع.  .5

 Nationalفي جنوب إفريقيا )الوطنية لبحوث امؤسسة كما أشارت و

Research Foundation ؛ فإنه يُمكن تحديد أهم أهداف الكراسي البحثية على النحو)

 :(81)األتي
 عدد الباحثين ذات المستوى العالمي في جنوب إفريقيا. زيادة .1

 اإلبقاء على العلماء المتميزين في قطاع التعليم العالي في جنوب إفريقيا. .2

 ة قدرةيؤدي إلى زيادجذب الباحثين المتميزين للعمل في برامج الكراسي البحثية؛ مما  .3

 المؤسسات البحثية.

 ؛ وذلكن القطاع العام في جنوب إفريقياالممولة متعزيز قدرة مؤسسات التعليم العالي  .4

 لتوليد المعرفة الجديدة، وتحفيزها. 
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 زيادة درجة التميز في مجاالت البحث ذات األهمية الوطنية، والدولية. .5

 إنشاء مسارات بحثية جديدة للباحثين المتميزين في البحث العلمي، وتدريبهم.  .6

 Sokonia) سوكونيا بتنزانيافي جامعة  كراسي البحث  كما يهدف برنامج

University) (82)األهداف األتية  إلى تحقيق: 
مع المجتدعم البحوث التي تتناول قضايا مجتمعية مهمة، وتعود بالنفع على الجامعة، و  .1

 ككل.

مويل تالجهات المستفيدة من نتائج البحوث التي تجريها الكراسي البحثية في  إشراك  .2

التنسيق بين العرض، والطلب  ، مع ضرورةأنشطة البحث، والتطوير في الجامعة

 .لالستفادة من نتائج البحوث

 توفير بيئة محفزة، وجذابة، وداعمة للبحث العلمي.  .3

 ات.تخصصالخارجي، وتكثيف البحوث التطبيقية متعددة ال الربط بين الجامعة، والمجتمع  .4

 االستفادة من خبرة العلماء المتميزين داخل الجامعة، وخارجها.  .5

 توفير فرص بحث إضافية لطلبة البكالوريوس، والدراسات العليا.  .6

 النحو على أهداف الكراسي البحثية في الجامعات أهم مما سبق: يُمكن للباحثة إجمال

 األتي:
لمية ت العحيث تُسهم الكراسي البحثية في استقطاب الكفاءا :م االبتكارات العلميةدع .1

افة وفير كتمع مجاالت بحثية جديدة،  رقوط  واالبتكار، ، وتحفيزهم على اإلبداع، ميزةالمت

في  سهم، كما يُ االبتكار وتحفيز؛ مما يُسهم في تطوير البحث العلمي، الموارد الالزمة

 .الجامعة استثماراً أمثالً استثمار قدرات 

وث البح حيث تُسهم الكراسي البحثية في إنتاج تعزيز الميزة التنافسية للجامعات: .2

نية، نساالنظرية، والتطبيقية في مختلف المجاالت الطبية، والهندسية، والزراعية، واإل

لى إؤدي يمما واإلجتماعية، والعلمية، وغيرها، ونشرها في المجالت العالمية المرموقة؛ 

ا يُسهم في رفع تصنيف الجامعات، وتعزيز قدراته دعم النشر الدولي؛ األمر الذي

 التنافسية.

معة، ي الجاودعم ُسبل التعاون مع الكفاءات األكاديمية ف تفعيل المشاركة المجتمعية: .3

ق ى عاتمما يُسهم في تخفيف األعباء المالية الملقاة علومؤسسات المجتمع المختلفة؛ 

 جههتوا الحكومات فيما يتعلق بتمويل البحث العلمي، ومساعدتها على حل المشكالت التي

وي في بدورها التنمعلى القيام  المجتمعيةالمؤسسات  تُسهم في مساعدة، كما من ناحية

 .من ناحية أخرى المجتمع

فق وحل المشكالت المجتمعية في وتفعيل دورها  :ربط الجامعات ببيئتها المحيطة .4

م على لقائعلمية دقيقة؛ مما يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة، ودعم االقتصاد ا رؤية

 المعرفة.

دة حيث تُسهم الكراسي البحثية في مساع :أداة لمواجهة التحديات المستقبلية .5

ؤ لتنباالجامعات على إنتاج المعرفة، وإجراء البحوث االستشرافية التي تساعدها على 

 واالستعداد لها. بالمتغيرات المستقبلية،

 :ابعاً: أنواع الكراسي البحثيةر
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، منيةالز ا، ومدتهألهدافهاوفقاً ؛ ، وتتنوعفي الجامعات تتعدد أنواع الكراسي البحثية

 : (83)ومن أبرز أنواعها ما يأتيالداعمة لها،  والجهات

سم أتحمل ووهي التي اُنشئت في الجامعات، واألكاديميات،  :الكراسي البحثية الدائمة .1

 وات،ي تستمر مدة ال تقل عن عشر سنالجهة، أو الشخصية الداعمة، والممولة لها، وه

ومن أشهرها: "كرسي هنري لوكاس"، في "جامعة كامبريدج"، والذي يزيد عمره عن 

 ( عاماً.340)

ء بحث يتم انشائها بصورة مؤقتة؛ بهدف إجراهي التي و الكراسي البحثية المؤقتة: .2

تة ستمر مدة مؤق، وهي تاالستفادة من نتائجهلصالح جهة معينة ترغب في  علمي معين

 لنوع.إلى هذا ا الجامعات، وتنتمي معظم الكراسي البحثية في ثالثة أعوامال تقل عن 

واء س؛ ائمةوهي التي تُمول عن طريق األوقاف العينية الد :الكراسي  البحثية الوقفية .3

 .أو من الجهة الخارجية الممولة  كانت من الجامعة،أ

 ؛مهمةلتكريم أحد الشخصيات ال يتم تأسيسهاوهي التي  :الكراسي البحثية الفخرية .4

ي يزين فأحد أعضاء هيئة التدريس المتمتكريم ، أو ممن لهم إسهامات فعالة في المجتمع

 الجامعة. 

 ؛أو بحثيةالمخصصة لمنح دراسية، الكراسي العلمية وهي  :البحثية كراسي المنح .5

 الداعمة. إحدى الجهاتتُقدمها الجامعة بالتعاون مع 

ن بين نتيجة اتحاد معيت وهي الكراسي التي أنشئ :كراسي اتحاد الجامعات النوعية .6

 بعض الجامعات.

 عين.موهي التي يُمولها قادة بعض الدول نتيجة تجمع إقليمي  :كراسي قادة العالم .7

إلى نوعين ( SARChI)كما تنقسم الكراسي البحثية في جنوب إفريقيا 

و لى النحعوذلك  ،ا ممنهلمعايير التي تُميز كل وا، الزمنية املمدتهأساسيين؛ وفقاً 

 األتي:

 (5)ومدتها  (:Tier 1 Research Chairs) كراسي بحثية من الدرجة األولى .1

ي: ويُشترط أن يكون أستاذ الكرسي البحث( سنة، 15سنوات، تُجدد مرتين لتصل إلى )

، لميةازات عراً، وله إنجمتميزاً، ومبتك، األستاذية بنظام الدوام الكامل على درجة حاصالً 

ً معترفو ً في مجاله البحثي، ويكون به ا ً  دوليا ن البد أ ، كماله العديد من اإلسهامات عالميا

ط ، ويُشترما بعد الدكتوراهطالب العليا، ومتميزاً في اإلشراف على طالب الدراسات يكون 

لهم  بصورة كاملة طوال مدة الكرسي البحثي، أما المرشحون من الخارج فيُسمح إقامته

ة إفريقيا؛ بشرط موافق ب( من مدة الكرسي البحثي في جنو%50بقضاء ما اليقل عن )

 .(84)الجهة الداعمة للكرسي

 (5)ومدتها  :(Tier 2 Research Chairs) كراسي بحثية من الدرجة الثانية .2

كرسي شترط أن يكون أستاذ الويُ ( سنوات، 10لتصل إلى )فقط سنوات، تُجدد مرة واحدة 

يمتلك اً، ومتميز، وك، أو أستاذ بنظام الدوام الكاملحاصالً على درجة أستاذ مشارالبحثي: 

ً مُ عترف بها، كما البد أن يكون العديد من القدرات البحثية المُ  ً خالبه دوليعترفا ل أخر ا

 تقادراً على جذب طالب الدراسا، أو عشر سنوات قبل ترشحه للكرسي، وأن يكون خمس

بحثي سي البصورة دائمة طوال مدة الكر العليا، وطالب ما بعد الدكتوراه، ويُشترط إقامته

 .(85)في جنوب إفريقيا
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 وفقاً إلى نوعين أساسيين؛ ( CRC)كما تنقسم الكراسي البحثية في كندا 

 :(86)وذلك على النحو األتيقدم إليها؛ التمويل المُ قيمة ، والزمنية لمدتها

احثين لبمنح إلى اتُ التي وهي  (: Tire 1 CRCs)  الفئة األولى من كراسي البحث  .1

ها في جازات علمية مشهود لممن لهم إنوعترف بهم دولياً، ، والعلماء المُ المتميزين

ً إلى تخصصهم ( 7)هذه الفئة األساتذة المتخصصون، وهي تستمر لمدة ، ويترشح غالبا

 لقطاعسنوات، مع إمكانية تجديدها لفترة غير محددة، ويصل حجم التمويل المقدم من ا

 ( دوالر سنوياً.200,000الحكومي إلى كل كرسي من هذه الفئة إلى حوالي )

احثين الب  تُمنح إلىالتي وهي  (:Tire 2 CRCs)  الفئة الثانية من كراسي البحث .2

لى إترشح ين مستقبالً، ويممن يتمتعون بقدرات تؤهلهم أن يكونوا علماء متميز الناشئين

واحدة  مرة( سنوات، قابلة للتجديد 5هذه الفئة األساتذة المشاركون، وهي تستمر مدة )

إلى  ويصل حجم التمويل المقدم من القطاع الحكومي إلى كل كرسي من هذه الفئةفقط، 

 ( دوالر سنوياً.100,000حوالي )
ي راس، فهناك كسي البحثية، وتنوعها في الجامعاتمما سبق يتضح: تعدد أنواع الكرا

ي لكراسمحلية، وكراسي عالمية، وهناك كراسي منتهية، وكراسي عاملة، كما تتنوع مجاالت ا

اعية، الطبية، والهندسية، والعلمية، واإلنسانية، واإلجتم) :المجاالت البحثية ما بين

 لداعمين،اسماء وتحمل الكراسي البحثية أوغيرها، ، (واالقتصادية، والشرعيةوالتكنولوجية، 

ل أسماء رجال أعمال، كما تحم وأأمراء،  وأملوك،  وأعلماء، والممولين لها سواء أكانوا 

 بعض الهيئات، والمؤسسات.

 تي تزيدوال، لكراسي البحثية؛ فهناك الكراسي الدائمةمدة ااختالف  -كذلك–كما يتضح 

ن لباحثياء، والعلمتُمنح إلى اوقابلة للتجديد أكثر من مرة، تكون مدتها عن عشر سنوات، و

 ً الل من خأو ، والهباتالتبرعات، المنح، ومن خالل بشكل دائم ويلها مويتم ت، المتميزين عالميا

الكراسي وهناك عائدات الوقف العلمي، أو عن طريق تخصيص جزء من ميزانية الدولة، 

ا من وتتراوح مدتهفي مجال معين، جراء بحوث علمية إيتم إنشائها بغرض التي و، المؤقتة

ا: مهمن أه ؛مجموعة من الضوابطضوء في  تكون قابلة للتجديدعامين إلى خمسة أعوام، و

 بمجرد تتوقفهي ومن الممول ذاته، أو من ممول جديد،  استمرارية الدعم المقدم سواء أكان

 والتوصل إلى النتائج المرغوية.، البحوث إجراءمن  اإلنتهاء

ية كما تختلف الكراسي البحثية باختالف الجهات الممولة لها؛ فهناك كراسي بحث

اً، أفرادنت لها جهات داعمة؛ سواء أكاتُموبحثية وهناك كراسي تمولها الجهات الحكومية فقط، 

قطاع بين الجهات الحكومية، والهناك كراسي بحثية ذات تمويل مشترك كما أن ، أو هيئات

 الخاص.

 المحور الثاني:
 في الجامعات  ومتطلبات نجاحهاالكراسي البحثية،  معوقات إنشاء

ات ومتطلبالكراسي البحثية،  أهم معوقات إنشاءتتناول الباحثة في هذا المحور: 

 في الجامعات؛ وذلك على النحو األتي:نجاحها 
 إنشاء الكراسي البحثية في الجامعات: معوقات: أوالً 

، ، والمعوقات التي تحول دون نجاحهاالتحدياتتواجه الكراسي البحثية العديد من 

رتباط األنشطة البحثية في الجامعات ا: ومن أهمهافي دعم البحث العلمي؛  واإلفادة منها
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تأثرها باحتياجاتها فر المخصصات المالية أكثر من اتومدى بالميزانيات الحكومية، وتأثرها ب

إعداد المخصصات المالية في معظم األحيان وفق آليات حكومية بعيداً عن كذا و، الفعلية

آليات الصرف  علىنظم المسائلة، والمحاسبة  فضالً عن اعتماداحتياجات القطاع الخاص، 

  .(87)السياسات الرقابية الحكوميةو، الحكومي

حثية (: أهم المعوقات التي تواجه الكراسي البم2018لخصت دراسة )المالكي، كما 

 :(88)في الجامعات على النحو األتي
اين عدم وجود نموذج موحد تعمل من خالله إدارة الكراسي البحثية في الجامعات، وتب .1

 لوائحها؛ مما يؤثر على ضبط اإلجراءات، وتطوير السياسات.
فس خدم نتالمؤسسات العلمية في تمويل الكراسي البحثية التي  التداخل، واإلزدواجية بين .2

 .األهداف
 لية.لتموياالتكلفة العالية للمتطلبات التشغيلية للكراسي البحثية، وضعف مساهمة الجهات  .3
 التهاتركيز بعض الجهات التمويلية على البحوث قصيرة المدى؛ والتي تُسهم في حل مشك .4

 جديدة.العلمية البتكارات اال تدعمث التي التقنية، وضعف اهتمامها بالبحو
 ضعف آليات الرقابة المالية على الكراسي البحثية. .5
 يالكرسوضعف الضوابط القانونية، واإلدارية التي تحمي حقوق الطرفين: الجهة الممولة،  .6

 البحثي.
 ضعف تطبيق مفاهيم الجودة في مجال البحث العلمي. .7
في الكراسي البحثية؛ بسبب كثرة اعبائهم عزوف كثير من الباحثين عن المشاركة  .8

 األكاديمية، واإلدارية، وضعف الحوافز المادية المقدمة لهم.

ين الشراكة البحثية بمعوقات أهم فقد صنفت  (؛م2017)محمد،  دراسة أما 

  :(89)على النحو األتيالجامعات، وبين مؤسسات القطاع الخاص 

 معاتعدم وجود سياسة محددة في الجا في:والتي تتمثل : معوقات ترتبط بالجامعات .1

ويق برامجها، ضعف قدرة الجامعات على تسلتفعيل برامج الشراكة المجتمعية، و

م قلة اهتمام الجامعات بدراسة المشكالت المجتمعية، وعدوأنشطتها المجتمعية، و

ف ضعالمستجدات التي تحدث في مؤسسات القطاع الخاص؛ مما أدى إلى اهتمامها برصد 

 جتمعت القطاع الخاص، والم، وبين احتياجامن ناحية صلة بين برامجها، وتخصصاتهاال

علمي ضعف التنسيق، والتكامل بين مراكز البحث ال، فضالً عن من ناحية أخرى المحلي

احة، المت لة اإلفادة من اإلمكاناتإلى إهدار الوقت، والجهد، وق أدىفي الجامعات؛ مما 

 المخصصة ألنشطة البحث، والتطوير داخل الجامعات.ضعف الموارد المالية و

ص عزوف مؤسسات القطاع الخا :والتي تتمثل في  معوقات ترتبط بالقطاع الخاص: .2

ن مفي مخرجات الجامعات ضعف ثقتها اركة في تمويل المشروعات البحثية، وعلى المش

ها لدي على ماالمهارات البشرية، والبرامج، والبحوث، والدراسات العلمية، واقتصارها 

 صصهاالتي تُخ المالية محدودية الموارد، فضالً عن من خبراء، وفنيين لحل مشكالتها

 داخل الجامعات.اع الخاص ألنشطة البحث، والتطوير مؤسسات القط

التي  خرى (؛ بعض المعوقات األم2012بن غنيم، كما أضافت دراسة )

 تؤدي إلى عزوف القطاع الخاص على تمويل الكراسي البحثية في الجامعات؛

 : (90) ومن أهمها
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 .ضعف قدرة الجامعات على إقناع مؤسسات القطاع الخاص بجدوى المشاركة معها .1

 على تحقيق نتائج حقيقية. القطاع الخاص في قدرة الكراسي البحثيةثقة ضعف  .2

 تُنظم البحث العلمي، وتحفظ الحقوق ألصحابها.ضعف النظم، والقوانين التي  .3

ذ إجراءات إنشاء الكراسي البحثية، والبيروقراطية في اتخافي بطء الالروتين، و .4

 القرارات؛ مما يُمثل عائقاً أمام إقبال القطاع الخاص على هذا المجال.

ضالً ا، فأهدافهيق ضعف نتائج الكراسي البحثية في كثيٍر من الجامعات، وإخفاقها في تحق .5

 في مجاالت محددة، والعزوف عن مجاالت أكثر أهمية. عن تكرار البحوث

فقد  ؛(م2013دراسة )المركز القومي لألبحاث، والدراسات،  أما دراسة

 :(91)ألتياأهم التحديات التي تواجه الكراسي البحثية في الجامعات على النحو  أجملت

وافر ت: والتي تتمثل في: عدم وفرق العملالتحديات المرتبطة بمصادر التمويل،  .1

 الدعم المناسب للكراسي البحثية في الوقت المناسب، وضعف تسويق فكرة الكراسي

ير عوبة توفذا صالبحثية في المجتمع للجهات الممولة،                     أو المستفيدة، وك

 .بيئة العمل المناسبة

بعض لوالتي تتمثل في: قلة الخبرات اإلدارية  التحديات المرتبطة بفرق العمل: .2

 راسيالمشرفين، وضعف قناعة قيادات القطاع الخاص بالمساهمة الفعالة في إنشاء الك

فضالً  البحثية، وضعف تجاوب الفئات المستهدفة مع األنشطة العامة للكراسي البحثية،

 بادل الخبراتعن إنحراف بعض الكراسي عن رؤيتها، ورسالتها، وأهدافها، وضعف ت

 بين الجامعات، وضعف استقطاب الكفاءات العلمية في مجال الكرسي البحثي. 

لحصول والتي تتمثل في: صعوبة ا: التحديات المرتبطة بأنظمة العمل، وإجراءاته .3

 على التجهيزات العملية الالزمة لتحقيق أهداف الكرسي البحثي، وإنشغال مشرفي

ضعف ة، وة، فضالً عن بيروقراطية اإلجراءات اإلداريالكراسي بأعباء إدارية، وأكاديمي

 أسلوب التقييم المتبع في الحكم على أداء الكرسي.

مما سبق: يتضح تعدد المعوقات، والتحديات التي تواجه الكراسي البحثية في 

وقات المع الجامعات المختلفة، والتي تؤثر على فعاليتها في تحقيق أهدافها، وتعود بعض هذه

ص الخا إدارة الجامعات لبرامج الكراسي البحثية، وعدم قدرتها على جذب القطاع سوء :إلى

ينية وروتلالستثمار في هذا المجال، وضعف بنيتها التحتية، وبطء إجراءاتها اإلدارية، 

ظم فضالً عن ضعف ن، قدراتها التسويقيةوضعف ، المنظمة للعمل قوانينها، وتشريعاتها

ا، مساره عنإلى إنحراف الكراسي البحثية  -في كثيٍر من األحيان–ها؛ مما يؤدي تقييم

 عن تحقيق أهدافها. وعجزها

ات كما ترجع بعض المعوقات األخرى إلى: ضعف ثقة القطاع الخاص في قدرة الجامع

 فضالً ، وأنشطتها البحثيةوضعف ثقته في مخرجاتها البشرية، البحثية،  هاعلى إدارة برامج

بته ، ورغالبحث العلمي، ودوره في دعم مؤسساته على المدى البعيد عدم وعيه بأهميةعن 

في  في تحقيق مكاسب مادية على المدى القريب، وهو ما يتعارض مع طبيعة البحث العلمي

راسي الكتمويل في  ؤدي إلى عزوف القطاع الخاص، وقلة مشاركته؛ مما يكثيٍر من األحيان

 .البحثية في الجامعات المختلفة

 :في الجامعات متطلبات نجاح الكراسي البحثيةثانياً: 
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 هناك مجموعة من المتطلبات الالزم توافرها لضمان نجاح الكراسي البحثية في

 : (92)تحقيق أهدافها؛ ومن أهم هذه المتطلبات ما يأتي

 ة.ريبيدعم المعرفة العلمية المتخصصة، وتقديم الخدمات االستشارية، والبرامج التد .1

ً لإلشرافالباحثين، والعلماء المتميزين  استقطاب .2 سي الكرا على محلياً، وعالميا

 .؛ وفقاً للمجاالت التي تتبناها كل جامعةالبحثية

جال مفي  عقد اتفاقيات شراكة، وتعاون مع الجامعات، ومراكز البحوث العالمية الرائدة .3

 الكراسي البحثية.

 عاون في، واستثمار هذا التوالخاصالقطاعين العام، التعاون بين الجامعة، وبين دعم  .4

  رها.دعم الجهود البحثية للجامعة، والمشاركة في حل مشكالت تلك القطاعات، وتطوي

 ار.ستمرتطوير البنية التحتية للبحث العلمي، وتحديث معامل الجامعة، ومختبراتها با .5

قبالً؛ مست تربية جيل من الباحثين المتميزين، القادرين على قيادة برامج البحث العلمي .6

 من خالل المشاركة، واالحتكاك مع العلماء المتميزين عالمياً.

 ية.لبحثتحفيز جميع وحدات الجامعة، وإداراتها على التعاون لتحقيق أهداف الكراسي ا .7

عات لجاممما سبق: يُمكن للباحثة إجمال أهم متطلبات نجاح الكراسي البحثية في ا

 في المتطلبات األتية:
، يزينالباحثين، والعلماء المتم توافرضرورة  :في والمتمثلة :ريةالمتطلبات البش .1

م ومتطلباته، وتلبية احتياجاتهم، ةسي البحثياالكرمجاالت للعمل في  والمتخصصين

 ، فضالً ةعاليالبيئة المالئمة التي تساعدهم على أداء عملهم بكفاءة، وف المختلفة، وتهيئة

 رامج، وتوفير بالخارجية للباحثين المتميزينعن ضرورة زيادة عدد المنح، والبعثات 

ع وضع ، ممختلفةتعليمية ينعكس على أدائهم، ويُكسبهم خبرات ؛ مما التدريب المتطورة

 داخل الجامعة. واالبتكار، والمعرفةفي دعم البحث،  همآلية لالستفادة من

لمالية اضرورة توفير المخصصات، واالعتمادات  :في والمتمثلة : المتطلبات المالية .2

ن زء مجتخصيص و ،الالزمة إلنشاء الكراسي البحثية، ودعم البنية التحتية في الجامعات

لتعاون ، واميزانية كل جامعة لتطبيق األفكار، والمقترحات، والمشروعات العلمية الجديدة

 ن ضرورةفضالً عوتمويلها، ، ةالبحثيكراسي الإلنشاء  ، والمراكز البحثيةبين الجامعات

ت القطاع الخاص، ورجال األعمال، ومؤسساالبحث عن مصادر تمويل إضافية، وتحفيز 

 تلك تُنتجهاالمجتمع المدني على دعم الكراسي البحثية، وتسويق نتائج البحوث التي 

ى بطرق تسويقية حديثة؛ مما يحفز القطاع الخاص عل ، وأنشطتها المختلفةالكراسي

  نظير تمويلها.االستفادة من نتائج البحوث التي تجريها تلك الكراسي 

لة مثمعات؛ مم اإلدارة العليا في الجادعضرورة  :فيوالمتمثلة   المتطلبات التنظيمية: .3

يط التخطوبأهميتها، كراسي البحثية، واقتناعهم برامج اللفي رؤساء الجامعات، وعمدائها 

 إلدارة الكراسي البحثية داخل ُمتخصصةوحدة  إنشاءضرورة  مع الجيد إلدارتها،

ة، لماليمسؤولة عن جميع المهام األكاديمية، واإلدارية، والفنية، واتكون  الجامعات،

 التها،تحديد رؤيتها، ورس مع لتحقيق أهدافها.الالزمة لتوجيه الكراسي  ،والتنظيمية

 ، ومهامها المختلفة.وهيكلها التنظيمي وإستراتيجياتها، وأهدافها،

إلنشاء داخل الجامعات وجود أنظمة محفزة  :في والمتمثلة المتطلبات التشريعية: .4

، والقوانين، ووضع تنظيم اللوائح، والتشريعاتمع ضرورة الكراسي البحثية، 
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مما ينعكس على سهولة اإلجراءات، وابتعادها عن  المنظمة للعمل؛ البروتوكوالت

 ، والمركزية الشديدة.البيروقراطية، والروتين

 :الثالثالمحور 

 إدارة الكراسي البحثية، وتمويلها في الجامعات 
ا، شائهوإجراءات إنتتناول الباحثة في هذا المحور: تعريف إدارة الكراسي البحثية، 

ل كيفية كما تتناوومسؤولياته، ، أستاذ الكرسي البحثي اختيارومعايير  وتنظيمها اإلداري،

يمها، تقي رومعاييتمويل الكراسي البحثية في الجامعات، والمزايا الممنوحه للجهات الممولة، 

 وذلك على النحو األتي:

 والً: تعريف إدارة الكراسي البحثية:أ
ات ستوييُمكن تعريف إدارة الكراسي البحثية؛ بأنها: " تنسيق الجهود على جميع الم

يمية اإلداية بما يشمل: تحديد األهداف اإلستراتيجية، ووضع السياسات، واألدلة التنظ

وهي: ، (93)وقياس المخرجات؛ من خالل معايير أداء دقيقة، في إطار زمني محدد"واإلجرائية، 

 الخبرةيرأسها عالم، أو باحث متميز عالمياً، مشهود له بالتميز العلمي، و"وحدة بحثية 

ريق فاونه الرائدة؛ ويطلق عليه:  أستاذ الكرسي البحثي، وهو يعمل وفق خطة بحثية محددة يع

ات بحثي ذو خبرة، وكفاءة عالية، ويتم من خالله دراسة قضايا بحثية مرتبطة باحتياج

 . (94)المجتمع، ومشكالته"

ً في هذه الدراسة  إدارة الكراسي البحثية تٌعرف الباحثةما سبق: م  أنها:بإجرائيا

هي و، مشروعاتها، وأنشطتها، والبحثية"الوحدة المسئولة عن تنفيذ خطط برامج الكراسي 

ولى ، وتتةوالفنياإلدارية، والمالية، والتنظيمية، األكاديمية، ومسؤولة عن جميع المهام ال

 .لتحقيق أهدافها"لكراسي البحثية الالزمة لتوجيه اجميع المسؤوليات 

 إجراءات إنشاء الكراسي البحثية:ثانياً: 
 د كلتختلف إجراءات إنشاء الكراسي البحثية من جامعة إلى جامعة أخرى؛ حيث تُحد

وخططها ، اسب مع طبيعتها، وإستراتيجياتهاجامعة مجموعة من اإلجراءات التي تتن

ً لطبيعة الكرسي الالمستقبلية،  بحثي، كما تختلف إجراءات إنشاء الكراسي البحثية وفقا

هم أمال ، ويُمكن إج، والجهة الداعمة لهدة الزمنية المحددة لهوالمجال الذي يغطيه، والم

  إجراءات إنشاء الكراسي البحثية على النحو األتي:

ات جراءإلاتتلخص ت؛ ، أو هيئااً في حالة مبادرة الجهات الداعمة سواء أكانت أفراد .1

  :(95)فيما يأتي

 :على تُعد الجهة الداعمة الراغبة في إنشاء الكرسي البحثي مشروعاً مفصالً يشتمل .أ

  :الجهة الداعمه، )رؤية الكرسي البحثي، ورسالته، وأهدافه، وأهميته لكل من

 .(والجامعة، والمجتمع

  ،واألكاديمي.وصف طبيعة الكرسي، ونوعه، وتسميته، وبرنامجه البحثي 

 المتوقعه لتمويله. ، والبدائلتحديد المصادر 

  لبحثي.رسي ااإلمكانات اإلدارية، والعلمية، والفنية الالزمة الستيعاب أنشطة الكتحديد 

  مشروع الميزانية التقديرية للكرسي البحثي موضحاً بشكٍل تفصيليٍ.وضع 
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ً فييتم عقد إتفاق بين الجامعة، وبين الجهة الداعمة للكرسي ا .ب دف ه: هلبحثي؛ موضحا

 الكرسي، ومدته الزمنية، وقيمة الدعم المالي الُمقدم له.

وفي  معة،تلتزم الجهة الداعمة بتمويل الكرسي البحثي وفق العقد المتفق عليه مع الجا .ج

ايا حالة توقف التمويل ألي سبب غير مبرر؛ يسقط حق الجهة الداعمة في جميع المز

 عة.الممنوحة لها من جانب الجام

 جراءاتاإلتتلخص في حالة المبادرات الفردية من أحد العلماء، أو الباحثين؛ أما   .2

 :(96)فيما يأتي

شاء بإن يقوم الباحث بإعداد المقترح البحثي لمشروعه، ويُقدمه إلى اإلدارة المعنية .أ

ع صل مالجامعة؛ لفحصه، ودراسته، كما يُبادر الباحث بالتوا الكراسي البحثية داخل

 ممول خارجي محتمل.

دواه، فة جتقوم اإلدارة المعنية داخل الجامعة بدراسة المقترح البحثي، وتقييمه؛ لمعر .ب

 ى اإلدارة المعنية بإتخاذ القرار.وتقديم توصياتها إل

 النهائية عليه.يتم إرسال المقترح البحثي إلى مجلس الجامعة للموافقة  .ج

هة التصال بالج، يتم اعلى المقترح البحثي بعد الحصول على موافقة مجلس الجامعة .د

 ، ويتم البدء في تنفيذه.الداعمة، والممولة

اء إنش رها قبل الموافقة علىالمعايير  الالزم تواف وجدير بالذكر: فإن هناك بعض

 :(97)؛ وهي الكرسي البحثي
 كار فيالقدرة على االبتعلى دعم البحث العلمي، وتنمية  ركيز الكرسي البحثيتضرورة  .1

 وفقاً لألولويات، واإلستراتيجيات الوطنية. الجامعات

ء تشجيع التعاون، والمشاركة بين الجامعات، والمؤسسات البحثية األخرى في إنشا .2

 الكراسي البحثية.

في  ثيلبحالكرسي ا ول على الدعم الالزم إلنشاءأن تتقدم إدارة الجامعات بطلباتها للحص .3

لى منح إتُ الكراسي البحثية التي قد  قيود على عدددون وجود أي عملية تنافسية مفتوحة، 

 مؤسسة واحدة.

م لتعليامع برامج الجامعة المعتمدة من وزارة  ارتباط الكرسي البحثي، وتوافقهضرورة  .4

 العالي.

ث، والدراسات، إلجراء البحو ( من وقته%95ما يقرب من ) تخصيص الكرسي البحثي .5

 معي،واإلشراف على طالب الماجستير، والدكتوراه، وباقي الوقت يُخصص للتدريس الجا

 والعمل اإلداري. 

، وضوح محتوى الكرسي البحثي، وشموليته فضالً عن بعض المعايير األخرى؛ مثل:

 ، وكيفية تقييم الكرسيقياس األداء وضوح مؤشرات، ومع التركيز على جودة المحتوى

 :ةلبحثيعلى توفير بيئة مالئمة للبحث العلمي؛ تعمل على جذب الكفاءات ا ، وقدرتهالبحثي

لكرسي اع لها موافقة الجهة التابمع توفير كافة التسهيالت الالزمة، و، (المحلية، والعالمية)

 .(98)البحثي على الُمقترح الُمقدم، وتوفير البنية التحتية الالزمة

 في الجامعات المختلفة؛ إجراءات إنشاء الكراسي البحثيةاختالف مما سبق يتضح: 

وذلك وفقاً للرؤية الفردية لكل جامعة، ووفقاً لما تقرره إدارتها، وكذلك وفقاً لمجاالت الكراسي 

ضرورة توافر   -كذلك–البحثية، وتخصصاتها، وطبيعة الجهات الداعمة، ورغباتها، كما يتضح 
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مدى ومن أهمها:    مجموعة من المعايير قبل موافقة الجامعة على إنشاء الكرسي البحثي، 

اإلستراتيجية في مجال البحث العلمي، وتنمية  بخطة الجامعةالبحثي  الكرسيبرنامج  ارتباط

، ووضوح معايير تقييمه، وكذا مدى قدرته على تطوير البحث العلمي في مجال معرفي االبتكار

ً للمدى الزمني الُمتفق على التمويل يُعد موافقة الجهة الداعمة معين، كما ، والتزامها وفقا

؛ وذلك الكرسي البحثي نشاءموافقة على إكد منها قبل المن أهم المعايير الالزم التأ عليه؛

 .وعدم توقفه، هلضمان استمرارية برنامج

 ً  لكراسي البحثية:التنظيم اإلداري ل: ثالثا
 جامعات؛ فهناك بعض الجامعة إلى أخرىمن  اإلداري للكراسي البحثيةيختلف التنظيم 

د بها تواجث يوتنفرد بإدارة الكراسي البحثية بشكل مستقل؛ حيي، تتمتع باالستقالل المالالتي 

وكيل  ويكون في عضويتها:رئيس الجامعة،  يرأسها، "إلدارة الكراسي البحثية"لجان خاصة 

ن متميزيالعليا، وعميد الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس الالجامعة لشؤون الدراسات 

راسي الالزمة لتوجيه الكمسؤولة عن جميع المهام  في المجاالت العلمية المختلفة، وهي

 .البحثية لتحقيق أهدافها

  :(99)ما يأتيفي الجامعات  "إدارة الكراسي البحثيةلجان "هم اختصاصات ومن أ
 للكراسي البحثية، وتعديلها في ضوء المستجدات.وضع السياسات العامة  .1

 ، وإقرارها.متعلقة بمقترحات الكراسي البحثيةمناقشة التوصيات ال .2

ة فحص التوصيات الواردة بشأن مصادر تمويل الكراسي البحثية، ومراجعتها؛ لمعرف .3

 مدى توافقها مع النظم، واللوائح المالية للجامعة.

حي لنوافي شكلها النهائي؛ للتأكد من سالمتها من ا مراجعة مشروعات الكراسي البحثية .4

 جامعة.ي الالعلمية، واإلدارية، والمالية، ومدى توافقها مع النظم، واللوائح المطبقة ف

 حثي،على تعيين أستاذ الكرسي البحثي، والمشرف عليه، وأعضاء الفريق الب الموافقة .5

 معة.بعد مراجعة ملفاتهم، والتأكد من مطابقتهم لكافة المعايير المعتمدة من الجا

نوي سقرير ت، والتي ترد بصورة دورية، ورفع (المالية، واإلدارية)قارير األداء مناقشة ت .6

ي الموازنات السنوية، والحساب الختامي للكراسوإقرار  مجمع إلى رئيس الجامعة.

 البحثية.
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 تكونوالتي ، اإلشراف المباشر من الحكومةبحثية تحت الكراسي كما تقع بعض ال

عة الصنا مثل: الكراسي البحثية الكندية، والتي تتبع وزير؛ مسؤولة عن إدارتها، وتمويلها

 :  (100)على النحو األتيويتم إدارتها الكندي، 

 Tri-agency Institutional Programs) أمانة البرامج المؤسسية الثالثية .1

Secretariat):  والتي تتضمن كل من: )المعهد الكندي للبحوث الصحية، ومجلس

وهي بحوث العلوم الطبيعية والهندسية، ومجلس بحوث العلوم االجتماعية واإلنسانية(، 

إدارة البرنامج بشكل يومي، ورفع تقاريرها إلى اللجنة اإلدارية، والتي  :مسؤولة عنال

  ترفعها بدورها إلى اللجنة التوجيهية، ومنها إلى وزير الصناعة. 

 :وهي المسؤولة عن  (:The Management Committee) اللجنة اإلدارية .2

فوضة الم اإلشراف على تنظيم البرنامج، وتنفيذه، وإدارته؛ وذلك اعتماداً على السلطات

جنة الل إليها من اللجنة التوجيهية، كما أنها مسؤولة عن تقديم النصح، والمشورة إلى

 وإجراء، مج، ومراقبته، وتقييمه، ومراجعتهالتوجيهية فيما يختص بتصميم البرنا

حوث بالمدير العام لمجلس )رير، وتتكون من عضوية كل من: وإعداد التقااالتصاالت، 

العام  مديرالعلوم الطبيعية والهندسية، والمدير العام للمعهد الكندي لبحوث الصحة، وال

المدير وار، لمجلس البحوث االجتماعية اإلنسانية، والمدير العام للمؤسسة الكندية لالبتك

 .(التنفيذي لبرنامج الكرسي البحثي

 إدارة على التي تُشرفوهي  : (The Steering Committee) ة التوجيهيةاللجن .3

سية، رئيس مجلس بحوث العلوم الطبيعية والهند): عضوية كل من تتكون من، والبرنامج

االجتماعية العلوم بحوث رئيس مجلس وورئيس المعهد الكندي لبحوث الصحة، 

 ؛ وهي تختص(وزير الصناعةرئيس المؤسسة الكندية لالبتكار، ونائب واإلنسانية، 

، لالزمةارير إجراء االتصاالت، وإعداد التقا، وإدارة األداء، وبتصميم البرنامج، وتسليمه

 المساءلة، ووضع هيكل الحوكمة.و
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 :، ومسؤولياتهأستاذ الكرسي البحثي اختياررابعاً: 
يق تحق من أهم أسباب نجاح الكرسي في ستاذ الكرسي البحثييُعد االختيار الصحيح أل

 د اختيارعن المعاييرالجامعات على مستوى العالم بوضع مجموعة من جميع أهدافه؛ لذا: تهتم 

 ، واإلعالن عنها على نطاق واسع، واستقبال طلبات المرشحين،أستاذ الكرسي البحثي

، خارجهامن داخل الجامعة، و متميزينالباحثين ال عدد منوتقييمها؛ بواسطة فريق مكون من 

 إلى مجلس الجامعة للموافقة عليها.وتُحال أسماء المرشحين 

ً مأن يكون اختيار أستاذ الكرسي البحثي:  أهم معاييرومن  ً في أعالما حد تخصصا

ات دراسيتمتع بكفاءة علمية عالية في مجال ، أستاذاً في تخصصهالمجاالت المعرفية، و

ً وله  ،متميزاً  أن يكون، والكرسي البحثي ً علميا ً إنتاجا ً ، مرموقا ً ة منشور وأبحاثا ، محليا

 ً  لمؤسساتاال مع العديد من العالقات االجتماعية التي تُمكنه من االتص لديه، كما يكون وعالميا

  .(101)ذات الصلة؛ والتي تُيسر مهمته البحثية

 :(102)ومسؤولياته فيما يأتي وتتحدد أهم اختصاصات أستاذ الكرسي البحثي،
 حثي.ي الببرنامج الكرسباإلشراف العلمي على الجوانب العلمية، واألكاديمية المتعلقة  .1

 في ضوء نتائجفي ضوء أهدافه، وكذلك  التطوير المستمر لبرنامج الكرسي البحثي .2

 .البحوث، والدراسات، والتطبيقات التي تم تنفيذها

 العلمي.اختيار أعضاء الفريق البحثي في ضوء برنامج الكرسي  .3

 يها.فركة تحديد الندوات، والمؤتمرات، واللقاءات العلمية، وتوقيتها، واألطراف المشا .4

 ات.غييرتقويم أداء الفرق البحثية في ضوء األهداف المحددة لكل فريق، واقتراح أي ت .5

 .التقني لفريق العمل البحثيالمعرفي، والفني، والمشاركة في التدريب  .6

 ذات العالقة بالكرسي، والعمل على تحديثها. المساهمة في تطوير المعامل .7

 .مختصةجان الوالبحثية، وتقديمها إلى اللاألنشطة العلمية،  التقارير المرحلية عنإعداد  .8

 نشر نتائج البحوث التي قام بها الكرسي في المجالت العلمية المعتمدة. .9
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 :خامساً: تمويل الكراسي البحثية
 هذه مدى نجاحيُعد تمويل الكراسي البحثية من القضايا المهمة التي بتوقف عليها 

ية من وتختلف مصادر تمويل الكراسي البحث وتحقيقها ألهدافها، الكراسي، واستمراريتها،

 ؛ لضماندولة إلى أخرى؛ فقد يتم تمويلها بصورة كلية من الميزانية العامة للدولة

حثية اسي البالبرنامج الكندي للكر ويُعدواستفادة كافة القطاعات من نتائجها،  ،استمراريتها

(CRCخير دليل على ذلك )يلهيعتمد تمو، والذي يقع تحت إشراف وزير الصناعة الكندي، و 

ت ي خصصمن الميزانية العامة للدولة، والت ؛ حيث يتم دعمهبشكل كلي على القطاع الحكومي

ً مبلغله  ً 200مليون دوالر؛ لتمويل عدد )( 900)قيمته  ا ً بحثيا ات، ومراكز في الجامع ( كرسيا

 ثية علىالبح إنشاء الكراسي بتُعد كراسي البحث الكندية من انجح تجار :؛ لذاالبحوث الكندية.

  مستوى العالم.

ن كما قد يتم تمويل الكراسي البحثية عن طريق التمويل المشترك، والتعاون بي

ستوى اعين العام، والخاص كما يحدث في العديد من الجامعات على مت، وبين القطالجامعا

 : (103)ثللفة؛ موالتي تعتمد في تمويلها للكراسي البحثية على العديد من المصادر المختالعالم؛ 

 .الكراسي البحثية لتمويلميزانية الجامعات، أو وقفها  الدعم المخصص من .1

 من صندوق التعليم العالي لتمويل الكراسي البحثية. الدعم المخصص .2

 .حثيةسي البالكرابها  تقومالتي  ، والبحوثنشطةاألمن عائد الناتج التمويل الذاتي  .3

 .، والمنح الماليةالتبرعات، والهبات، واألوقاف، والوصايا .4

الجامعات الجهات الممولة للكراسي البحثية بعض  تمنحوجدير بالذكر: 

  :(104)؛ لتشجيعهم على تمويلها، ومن أهم هذه اإلمتيازات ما يأتياإلمتيازات

ازل يتن تسمية الكرسي البحثي باسم الجهة الممولة سواء أكان فرداً، أو مؤسسة، ما لم .1

 الممول عن حقه.

 في الجامعة. يةكراسي البحثالنشاء التغطية اإلعالمية إل .2

ً لمن تنطبق عل منح .3 روط يه شالممول مقعداً في برامج الدراسات العليا بالجامعة سنويا

ط شرو القبول، فضالً عن منحه مقعدين في المرحلة الجامعية األولى لمن تنطبق عليهم

 القبول، وتكون هذه المنحه طوال مدة بقاء الكرسي البحثي.

م بتوجيه مها -كراسي البحثبما ال يتعارض مع الالئحة المنظمة ل–للممول  السماح .4

 .للممول هتمامات البحثيةاالالكرسي البحثي إلجراء مشروعات تدخل ضمن 

 اسم الممول في سجل الجامعة، ولوحة الشرف. وضع .5

السماح للممول بترشيح عضو من أعضاء الفريق العلمي في الكرسي البحثي، ممن  .6

 تنطبق عليهم الشروط.

 جهزة، واألدوات الخاصة بالكرسي البحثي.وضع اسم الممول على المعامل، واأل .7

 حثي.منح الممول حق االستفادة من نتائج الدراسات، والبحوث المرتبطة بالكرسي الب .8

مية، العل اسم الممول في البحوث، والدراسات العلمية المنشورة في المجالتاإلشارة إلى  .9

 ي.وكذا في الندوات، والمؤتمرات، والمؤلفات المرتبطة بالكرسي البحث

 تكريم الممول، ومنحه درع الجامعة الخاص بداعمي الكراسي البحثية.  .10

مما سبق يتضح تعدد مصادر تمويل الكراسي البحثية في الجامعات، فقد يتم تمويلها 

بصورة كلية من الميزانية العامة للدولة، وقد تعتمد في تمويلها على التمويل المشترك، وتُعد 

الوقفية؛ التي يوقفها أصحابها لتمويل البحث العلمي، وإجراء الهبات، والتبرعات، واألموال 
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الدراسات، والبحوث التي تُسهم في حل مشكالت المجتمع؛          من أكثر مصادر تمويل 

الكراسي البحثية انتشاراً، كما يُعد عائد البحوث، والدراسات، واألنشطة، والفعاليات التي يقوم 

من المصادر لصالح قطاعات المجتمع، ومؤسساته  سويقها، وتةسي البحثيابها أعضاء الكر

  المهمة لتمويل الكراسي البحثية في الجامعات المختلفة.

ملموسة،  ، وامتيازاتلجوء معظم الجامعات إلى تقديم حوافز -كذلك–كما يتضح 

، ، وتلبية رغباتهممختلف المجاالتفي  ، ومموليهالداعمي الكراسي البحثية متنوعةو

ة، لمنظمبما ال يتعارض مع الئحتها ا وتطلعاتهم في اختيار مجاالت، وتوجهات هذه الكراسي

ً بما يخدم مصالحهم المختلفة، و ات لتمويل جذب األفراد، والجهفي كبيراً  مما كان له أثرا

 كراسي بحثية بأسمائهم في الجامعات المختلفة. 

 سادساً: تقييم الكراسي البحثية:
ها، يعتمد تقييم الكراسي البحثية في الجامعات على مدى نجاحها في تحقيق أهداف

قييم جنة لتويتم تشكيل ل .والفترة الزمنية المحددة لهاومتوسط إنجازاتها مقارنة بتكلفتها، 

ولة ، وهي مسؤ"لجنة المراجعة الخارجية"؛ تُسمى: بصورة دورية برامج الكراسي البحثية

ا، تفق عليهوفق مجموعة من المعايير المحددة، والمُ وذلك ؛ ةسي البحثياالكرعن مراجعة أداء 

وهي تتكون من: مجموعة من األساتذة المتخصصين في مجال عمل الكرسي، والذي يتم 

 .(105)اختيارهم من جانب الجامعة، وكذا أعضاء من الجهة الممولة للكرسي البحثي

 :(061)على النحو األتي في الجامعاتمعايير تقييم الكراسي البحثية  وتتحدد أهم

ال في مج : والمتمثلة في: مكانته العلميةمعايير خاصة بأستاذ الكرسي البحثي .1

 .تفرغه للكرسي وخبراته المختلفة، ودرجة، وإنجازاته، التخصص

امج : والمتمثلة في: عدد الكتب المؤلفة ضمن برنمعايير خاصة باإلنتاج العلمي .2

د الكرسي البحثي، وعدد األوراق العلمية المنشورة في مجالت علمية ُمحكمة، وعد

 لية،األوراق العلمية المنشورة في مؤتمرات عالمية، ومحلية، وعدد المحاضرات المح

 اللخقديمها من والعالمية، فضالً عن عدد مقررات الماجستير، والدكتوراه التي تم ت

 الكرسي، وعدد الجوائز التي حصل عليها. 

فظة معايير خاصة بأثر البرنامج على الصحة العامة، وخدمة المجتمع، والمحا .3

حة والمتمثلة في: تطوير طرق عالجية جديدة، والتطوير في مجال الص: على البيئة

ر مراض، وتطويالعامة، والوقاية من األمراض، وتطوير أساليب جديدة في تشخيص األ

مع، لمجتالخدمات الطبية، وإنتاج العقاقير الجديدة، وتطوير أساليب حماية البيئة، وا

 وغيرها.

ءات : والتي تشمل: عدد براخاصة بأثر البرنامج على التنمية المحلية معايير .4

ثمارات الستااإلختراع المقبولة محلياً، وعالمياً، وعدد تطبيقات براءات اإلختراع، وحجم 

 المتوقعة من الكرسي.

د : عدوالتي تشمل: المحلية، والعالمية معايير خاصة بتدريب الكفاءات البحثية .5

 الباحثين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وعدد الباحثين الحاصلين على شهادة

ن فنييالماجستير، وعدد طالب الماجستير، والدكتوراه المقبولين في الكرسي، وعدد ال

 الكرسي.العاملين في 
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حجم : والمتمثلة في: حجم تمويل الكرسي، ومعايير خاصة بتمويل الكرسي البحثي .6

قعها تي والدعم المالي الُمقدم من الجامعة، ومن التبرعات، وعدد العقود التشاركية ال

 .الكرسي

رات : عدد المحاضوالتي تشمل: معايير خاصة بالجانب اإلعالمي للكرسي البحثي .7

ثي، عدد ورش العمل، وعدد المؤتمرات التي نظمها الكرسي البحالتعريفية العامة، و

ول حوعدد المقاالت الصحفية المنشورة، وعدد التقارير، والمقابالت التليفزيونية 

 الكرسي.

تشمل:  لتي: وامعايير التعاون بين الكراسي البحثية، واالستثمار األمثل للموارد .8

مثل التخصصات المتقاربة، واالستثمار األأشكال التعاون بين الكراسي البحثية ذات 

 ا.للخبرات، واإلمكانيات المتاحة؛ مثل: األدوات، والمعدات، والتجهيزات، وغيره

مدى  : والمتمثلة في:معايير خاصة بالتقارير الفنية الدورية للكرسي البحثي .9

ة ومدى رضاء الجهومستوى إخراجها، وضوح التقارير الفنية الدورية، وشموليتها، 

ية، لدورا، فضالً عن درجة االلتزام بمواعيد تسليم التقارير لممولة عن هذه التقاريرا

 ومستوى تواصل المشرف على الكرسي مع إدارة البرنامج.

الت؛ بعض الحافي  يقاف الكرسي البحثيإل يتم توجيه إنذارقد وجدير بالذكر: فإنه 

 دون تحقيق أي إنجازات ملموسة، وضعف مستوىعلى إنشائه  مرور أكثر من عامينمثل: 

إنقطاع وققة، كفاءته في أكثر من تقييم، وزيادة مصروفاته، وعدم مناسبتها مع اإلنجازات الُمح

محددة، ها الالمشرف عن التواصل مع إدارة الجامعة، وعدم تقديمه التقارير المطلوبة في أوقات

لبحث اقيات جاوزات اإلدارية، واإلخالل بأخالأو تركه العمل في الجامعة، فضالً عن كثرة الت

ائي النه العلمي، وتوقف الجهة الممولة عن سداد الدفعات المستحقة للتمويل، ويتم اإليقاف

 .(107)للكرسي البحثي في حالة عدم اإلستجابة لإلنذارات المقدمة

قوف الكراسي البحثية في الجامعات؛ وذلك للو برامجمما سبق يتضح: أهمية تقييم 

ة لكل تحديد نقاط القوو، وحصر جميع إنجازاتها، المخطط لها على مدى تحقيقها ألهدافها

امج برييم تق يؤدي، كما تحديد نقاط الضعف، وتجنبها مستقبالً كذا كرسي، واالستفادة منها، و

تها، ، وتعديل رؤيظر في توجهاتهاعادة النعلى إإلى مساعدة الجامعات الكراسي البحثية 

دعم ثية، و؛ مما يؤدي إلى استمرارية عمل الكراسي البحوخططها المستقبليةوإستراتيجياتها، 

 .المختلفة ، وفعالياتهاأنشطتها

يم وجود مجموعة من المعايير التي تضعها كل جامعة، ويتم تقي -كذلك–كما يتضح 

ة؛ مستمر بصورةوجدير بالذكر: فإن تقييم الكراسي البحثية يتم الكراسي البحثية في ضوئها، 

شرف مبعد مرور فترة زمنية محددة من تاريخ تكليف الذي يتم وفهناك التقييم المرحلي؛ 

ثي، تحديد الصعوبات، والمعوقات التي تواجه الكرسي البح :ويهدف إلى ،الكرسي البحثي

 ذي يهدفوال ؛ي، وهناك التقييم النهائلها لمناسبةوإيجاد الحلول اوتحول دون تحقيقه ألهدافه، 

 أعضاءه،مهارات و؛ من حيث: إنتاجه العلمي، الكرسي البحثي ككل برنامجتقييم  :إلى

ه، ر تمويلوالبيئة المحيطة، ومصادومدى تأثيره على المجتمع، ونتائجه، وأنشطته المختلفة، 

 الً.مستقب فهإيقا، أو استمرار الكرسي البحثيا إم :اتخاذ قرار عليه بناءً وغيرها، والذي يتم 

 المحور الرابع:
 في الجامعات االبتكار سس النظرية لمفهوماأل
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ه، ومبادئ، هميته، وأوخصائصه، االبتكار تعريف تتناول الباحثة في هذا المحور:

 :وذلك على النحو األتي، في الجامعات متطلبات تنميتهمقوماته، ووخطوات تطبيقه، و

 في الجامعات: ، وخصائصهالبتكارتعريف اوالً: أ
 ،(108)بأنه: "إيجاد شيئ لم يُعرف من قبل"( Innovation)االبتكار يُمكن تعريف 

مكن كما يٌ ، (109)وهو: "نشر فكرة، وتحويلها إلى منتج، أو خدمة، أو نموذج أعمال جديد"

تخلق وحلول، أو أفكار جديدة تتعامل مع المشكالت، والتحديات الحالية، " :تعريفه بأنه

 يتضمن خليط من: العمليات والخدمات، وبراءات اإلختراع،ومخرجات إيجابية جديدة، 

 .(110)"والتقنيات الجديدة، واألدوات اإلدارية، والممارسات القيادية المبتكرة

تاحة تعبير عن استخدام الموارد الم: "فكرة، أو كما يُمكن تعريف االبتكار بأنه

: وهو، (111)بأسلوب جديد؛ وذلك لتقديم منتجات متمايزة عن كل ما شائع في ذلك المجال"

، (112)"عملية ترجمة األفكار إلى منتجات، وخدمات؛ مما يخلق قيمة مضافة للمستخدمين"

ي: ف لكذسواًء كان  ،والمنظمة االبتكارية؛ هي: "تلك المنظمة التي تبتكر أشياء ذات قيمة

، في ظل نالعمليات، وذلك ضمن مجموعة من العاملي وأاإلجراءات،  وأاألفكار،  وأالخدمات، 

 .(113)اإلطار االجتماعي للمنظمة"

وجيا كنولوينقسم االبتكار إلى نوعين؛ وهما: االبتكار الفني؛ وهو: الذي يتعلق بالت

نشطة فة أمن خالل إضا ؛تطوير أداءها الفني :اإلنتاجية التي تستخدمها المؤسسة، ويهدف إلى

ا من قدمهجديدة إلى الخدمات التي تُقدمها المؤسسة، أو تقديم خدمات، ومنتجات جديدة لم تُ 

ي إلى ، ويؤدبالنظام االجتماعي للمؤسسةيتعلق ؛ وهو: الذي التنظيمي، واالبتكار (114)قبل

مع  ساتهاوإجراءاتها اإلدارية، وسيا حدوث تغييرات في إستراتيجياتها، وهيكلها التنظيمي،

هداف، تحقيق األووهو يهتم بتنمية العالقات الفعالة التي تُسهم في تنفيذ المهام، ، (115)العاملين

 يئتهاكما أنه يُشجع على تعزيز التواصل بين العاملين بعضهم البعض، وبين المؤسسة، وب

 .(116)الخارجية؛ لتسهيل تبادل الخبرات

ً لدرجة عُ كما ينقسم  لى: سة؛ إمق التغييرات التي يُحدثها داخل المؤساالبتكار وفقا

أو  ريجي،ابتكار جذري؛ وهو: االبتكار الذي يُحدث تغييرات جذرية في المؤسسة، وابتكار تد

يكون  ا قدكم تحسيني؛ وهو: االبتكار الذي يهتم بإدخال تحسينات، وتعديالت على ما هو قائم،

ً من د د قلي، أو لداخبتكار ااخل المؤسسة، وبقدراتها الذاتية؛ ويسمى حينئذ: االاالبتكار ناتجا

ة يكون مفروضاً عليها من الخارج، أو عن طريق التراخيص، أو شراء مؤسسة أخرى صاحب

 .(117)اإلختراع؛ ويسمى حينئذ: االبتكار الخارجي

 ؛ (Creativity) اإلبداعمع بعض المفاهيم األخرى؛ وهي: االبتكار  مفهوم ويتداخل

مزيج وهو: "، (118)غير مألوفة"جديدة شيئ موجود بصياغة إنتاج إعادة "إلى:  والذي يُشير

فكيره رق تصالة، والطالقة لألفكار؛ مما يجعل المفكر قادراً على تغيير طُ من المرونة، واأل

سية؛ أسامن أربعة مكونات مفهوم اإلبداع يتكون و، (119)رق أخرى مختلفة"المألوفة إلى طُ 

 .(120)"وهي: "العمل اإلبداعي، والعملية اإلبداعية، والشخص الُمبدع، والموقف اإلبداعي

ء : "اكتساب معارف جديدة عن أشيايُشير إلى فهو(؛ Discoveryاالكتشاف )أما  

وهو: "كشف شيئ موجود في الطبيعة، وكيفية استعماله،  ،(121)موجودة قبل ذلك"

فهو: "التوصل إلى فكرة جديدة ترتبط ؛ (Inventionاإلختراع ) أما، (122)وتصنيعه"

 . (123)بالتكنولوجيا، وتؤثر على المنظمات المجتمعية"

 :(124)ألتيوذلك على النحو ا ؛ متتابعة جيالوجدير بالذكر: فقد مر االبتكار بخمسة أ
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 شافاتواالكتالجيل األول )االبتكار االقتصادي(: والذي ظهر مع بداية اإلختراعات،  .1

، كهرباءبدأت تأخذ طريقها إلى التطبيقات القابلة للتسويق؛ مثل: الالتي العلمية، و

 والهاتف، ومحركات اإلحتراق الداخلي، وغيرها.

ور الخمسينات مع ظهبداية (: والذي ظهر في االبتكار التكنولوجيالجيل الثاني ) .2

 الصناعات البتروكيميائية، واإللكترونيات، والطيران.

طوط خظهور مع السبعينات بداية الجيل الثالث )االبتكار الصناعي(: والذي ظهر في  .3

ساعدة مل بماإلنتاج الكمي، واألتمتة، والروبوت، ونُظم التصنيع المرنة، والتصنيع الكا

 الحاسب اآللي.

م لمفهواالجيل الرابع )منظومة االبتكار(: والتي ظهرت في بداية التسعينات مع ظهور  .4

نتقال ( لالبتكار"؛ والتي ينظر إلى االبتكار باعتباره عملية إSystemic)"النظمي 

يرية خطي، ومباشر من العلم إلى السوق من خالل التكنولوجيا، مروراً بعمليات تطو

 خطية متسلسلة. 

ات والذي ظهر في منتصف التسعينات كأحد إفرازالجيل الخامس )ابتكار المعرفة(:  .5

 مترافقاً مع ظهور المنظومات الوطنية لالبتكار.االقتصاد المعرفي، 

عرفة، مال" :ا سبق: تُعرف الباحثة االبتكار إجرائياً في هذه الدراسة؛ بأنهفي ضوء م

لى إيؤدي  ؛ مماداخل الجامعات، وتطبيقها ، والتي يتم إنتاجهاقيمةالجديدة ذات الفكار األو

لية، للجامعة على كافة المستويات المحتحقيق قيمة ُمضافة، وتعزيز الميزة التنافسية 

  واإلقليمية، والعالمية".

باحثة بقة؛ يُمكن للالسا التعريفات تحليل خالل ومن: سبق ما على تأسيساً و

 : تيفي الجامعات على النحو األاالبتكار تحديد أهم خصائص 
، لجديدةاتوليد األفكار يُعد االبتكار عملية عقلية ديناميكية مستمرة؛ تتمحور حول  .1

 .وتطويرها، وتطبيقها داخل الجامعات
 م تكنليرتبط جوهر عملية االبتكار بالقدرة على اإلتيان بفكرة، أو معرفة جديدة،  .2

سهم في تطور الجامعات، مما يُ ؛ واقع ملموستحويلها إلى وموجودة من قبل، 

 وتقدمها.
ً في تعزيز االبتكار؛  .3 نتاج إت على فكلما زادت قدرة الجامعاتلعب المعرفة دوراً أساسيا

 ر.ونشرها زادت قدرتها على االبتكا، وتوليدها، وتطويرها، وتطبيقها، المعرفة
عات د الجامعتماافكلما زاد  يرتبط االبتكار ارتباطاً وثيقاً بالتطور العلمي، والتكنولوجي، .4

ل، العم ساليب التكنولوجية الحديثة زادت قدرتها على تطوير أساليبعلى استخدام األ

 وإستحداث أساليب أكثر تطوراً، وارتباطاً بالتكنولوجيا الحديثة.
ً منفرداً في ايُمث .5 يجاد وإ معات،لتعامل مع المشكالت التي تواجه الجال االبتكار أسلوبا

 مبتكرة لها.حلول 
ً من  مهمم الجامعات، وتميزها، كما يُعد مؤشراً يُمثل االبتكار مظهراً من مظاهر تقد .6 ا

 مؤشرات التنافسية بين الجامعات في مختلف التصنيفات العالمية.
، لجامعاتاخل ايتأثر االبتكار بالعوامل البيئية المحيطة، كما يتأثر بالمناخ التنظيمي د .7

ر ة توفيضرور؛ مما يتطلب إعاقتهوالذي بدوره إما أن يساعد على تشجيع االبتكار، أو 

 .الظروف المالئمة، والمشجعة على االبتكار، ودعم المبتكرين
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مات الخدتتعدد مجاالت االبتكار داخل الجامعات، وتتنوع؛ فقد يكون االبتكار في  .8

ن، تقديم خدمات جديدة؛ تُلبي احتياجات عمالء الجامعة الداخليي وأالُمقدمة، 

 والخارجيين، وقد يكون االبتكار في العمليات، والسياسات، واإلستراتيجيات،

ل ي داخواإلجراءات المتُبعة، والتكنولوجيا المستخدمة؛ مما يُحسن المناخ التنظيم

 امعات.الج
 تقديم كار جذرياً؛ ينتج عنهاالبتون تختلف درجة االبتكار داخل الجامعات؛ فقد يك .9

ميز تُ خدمات جديدة لم تُقدم من قبل، أو ينتج عنه فكرة جديدة، أو براءة إختراع 

ً كبيراً عن مثيالتها الجامعة ً ماديا  ياً؛ عنتدريج وقد يكون االبتكار، ، وهو يتطلب دعما

د فعل، وقئمة بالالقاالخدمات  الُمبتكرة على ، والتعديالتتحسيناتبعض الطريق إدخال 

  تكون هذه التحسينات في بيئة العمل، وإجراءاته.

 في الجامعات: ومبادئه، ثانياً: أهمية االبتكار
ً يلعب االبتكار دوراً   ى العالم،على مستوالدول في العديد من  التنميةتحقيق في  مهما

معرفة، لى الالقائم عوالتي تحولت من االقتصاد القائم على العمل، ورأس المال، إلى االقتصاد 

ً أساسياً ُمحرك، والذي أصبح واالبتكار التكنولوجي صاديات ن االقتمللنمو االقتصادي في كثيٍر  ا

بداية من  وتُشكل فيه المعرفة قيمة ُمضافة إلى أنشطته االقتصادية؛، (125)على مستوى العالم

ى  إللمعرفية، وصوالً الصناعات القائمة على التكنولوجيا المتقدمة، ومروراً بالخدمات ا

ل: ة؛ مثالصناعات االبتكارية، ويتوقف نجاحه على االستغالل األمثل للموارد غير الملموس

ً لكسب ال  مزاياالمعرفة، والمهارات، والقدرات االبتكارية، والتي تُمثل مصدراً رئيسا

 .(126)التنافسية

ً من مؤشرات التنافسية بين  يُعد االبتكارو توى الجامعات على مسمؤشراً أساسيا

اراً في ( للجامعات األكثر ابتكThomson Reuters، ووفقاً لتقرير طومسون رويترز )العالم

د معه يهالى، يلفي الواليات المتحدة األمريكية في المرتبة األو "هارفارد"العالم؛ تأتي جامعة 

ي ( جامعة ف46كثر من )، مع وجود أ"ستانفورد"للتكنولوجيا، ثم جامعة  "ماساتشوستس"

 .(127)لمالواليات المتحدة األمريكية ضمن قائمة أفضل الجامعات المبتكرة على مستوى العا

اعي، جتمكما يساعد االبتكار على تنمية المهارات الشخصية في التفكير، والتفاعل اال

إلى  ويُزيد من جودة القرارات المؤسسية، ويُحسن من جودة الخدمات المقدمة، كما يؤدي

 زيادةيُسهم في تميز المؤسسة، وصورة ذهنية طيبة عن المؤسسة لدى عمالئها؛ مما  تعزيز

 .(128)قدراتها التنافسية

ت، مما سبق: يتضح أهمية االبتكار، ودوره في تعزيز الميزة التنافسية للجامعا

 ي إلى، والتكنولوجيا بأساليب حديثة؛ مما يؤدها على تطبيق المعرفة، واألفكارومساعدت

ي إلى ا يؤدالداخليين، والخارجيين، كم لبي احتياجات عمالء الجامعةاستحداث خدمات جديدة تٌ 

امعة ات الج، كما أنه يُسهم في تعزيز عالقوسياساته الُمتبعةتطوير نظم العمل، وإجراءاته، 

ا: جية؛ لذالخارلمشكالتها الداخلية، و ببيئتها الخارجية، ومساعدتها على إيجاد حلوالً مبتكرةً 

لى سيتها عتناف تعزيزيُعد االبتكار متطلباً أساسياً للجامعات التي تبحث عن التميز، وتسعى إلى 

 كافة المستويات المحلية، واإلقليمية، والعالمية.

 :(129)وتتحدد أهم مبادىء االبتكار على النحو األتي

معية، (: ويُقصد به: مدى توافق االبتكار مع القيم المجتCompatibility) التوافق .1

 والخبرات السابقة، واحتياجات العمالء المتوقعين.
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كل (: وهي نسبة إتاحة االبتكار للتجريب قبل تطبيقه بشTrialability) التجربة .2

  نهائي؛ وذلك لتحديد إيجابياته، وسلبياته.

 لالبتكار في المجتمع. هي المكانة اإلجتماعيةو(: Image) الُسمعة .3

ل واضح (: وهي درجة رؤية االبتكار قيد التطبيق، وانتشاره بشكVisibility) الرؤية .4

 في البيئة المحيطة.

 تكار.(: وهي درجة الحرية المكفولة لتطبيق االبVoluntariness) حرية االستخدام .5

، بتكار(: وتعتمد على وضوح نتائج تطبيق االReasults Clearity) وضوح النتائج .6

 وبروزها بشكل واضح أمام المستخدمين المحتملين. 

يث: حنحو االبتكار؛ من (: وهي إنطباع المستخدم Easy of Use) سهولة االستخدام .7

 سهولة استخدامه، وخلوه من الصعوبات التي تُعيق اإلفادة منه.

، وهي درجة إدراك المستخدم لنتائج االبتكار(: Advantage) مزايا االستخدام .8

 وفاعليته؛ فكلما زادت درجة الفائدة المرجوة منه زادت درجة تبنيه. 

 :(130)بعض المبادىء األخرى، وهي ( م2015الُمطيري، كما أضافت دراسة )
ت مجاالالشراكة بين الجامعات، ومؤسسات القطاع الخاص، وتبادل الخبرات بينها في ال  .1

 المختلفة.

ات نقل المعرفة، والتكنولوجيا، ونتائج البحوث من مختبرات الجامعة إلى القطاع  .2

دة، لجدياالقتصادية، وتقديم النصح، واإلرشاد بخصوص براءات االختراع، واالبتكارات ا

 واتفاقيات الشراكة مع القطاعات المختلفة.

ض تفاوة في الجامعات، والتيسير الحصول على تمويالت خارجية إلجراء البحوث العلمي  .3

 مع الجهات الخارجية، ومراجعة اتفاقيات التمويل.

 الدمج بين معايير الجودة التعليمية، ومتطلبات الكفاءة االقتصادية.  .4

 نها.تحويل التهديدات، والمخاطر في البيئة الخارجية إلى فرص يُمكن االستفادة م  .5

 ً   في الجامعات: خطوات تطبيق االبتكار: ثالثا
تلعب لدعمه، وتشجيعه، والالزمة ينشأ االبتكار من تضافر جميع الجهود المختلفة 

ً بجانب القطاعين: )الحكومي، والخاص( في تطوير االبتكار  ي فالجامعات دوراً كبيرا

كتسابها، ؛ وذلك من خالل إنتاج المعرفة، وتوليدها، وا(131)المجتمعات القائمة على المعرفة

 .(132)مما يُعزز االبتكار في المجتمعوتطبيقها، ونشرها؛ 
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ي أخاذ وذلك قبل ات، ةاالبتكارات الجديدة بمجموعة من الخطوات المتتابع تمرو

 :(133)؛ هيوهذه الخطوات  أو رفضها؛  قرار بتبنيها،

ابتكار جديد، عند وجود  أولى المراحل التي تبدأوهي  (:Knowledgeالمعرفة ) .1

   محاولة رسم تصور واضح عن طبيعته، ومكوناته، وكيفية تطبيقه. وتهدف إلى:

، وكيفية تأتي هذه المرحلة بعد التعرف على طبيعة االبتكارو (:Persuasionاالقتناع ) .2

 دواه؛تطبيقه، وخصائصه؛ حيث تتشكل القناعة إما بجدوى تطبيق هذ االبتكار، أو عدم ج

 تم دراستها.  وذلك بناًء على التصورات، والخصائص التي 

أو  ، وتطبيقه،ويتم في هذه المرحلة اتخاذ قرار؛ إما: بتبني االبتكار (:Decisionالقرار ) .3

 رفضه؛ وذلك بناًء على المعلومات التي تم جمعها في المراحل السابقة. 

ر؛ لذا: تأتي هذه المرحلة بعد القناعة بأهمية االبتكاو (:Implementationالتطبيق ) .4

 بتطبيقه في المؤسسة؛ حتى يكون واقعاً ملموساً. يتم اتخاذ قرار

ية تاتي هذه المرحلة بعد تطبيق االبتكار بفترة زمنو (:Confirmation)التدعيم  .5

ر؛ ذ قراكافية؛ حتى تظهر نتائجه، وتتضح مدى قدرته على تحقيق أهدافه، وفيها يتم اتخا

 .إما: بتدعيم االبتكار، واالستمرار في تطبيقه، أو التخلي عنه
مما سبق: يتضح أن تطبيق االبتكارات الجديدة في الجامعات يتم من خالل مجموعة من          

ي يقه فومتطلبات تطبالخطوات المتسلسلة؛ تبدأ بتحديد طبيعة االبتكار الجديد، وخصائصه، 

روراً لفة، مواالقتناع بجدواه، وأهميته في تطوير الجامعة، وتحسين قدراتها المختالجامعات، 

م : تقييأخيراً على أرض الواقع، و لتطبيقه ، وتهيئة الظروف المالئمةباتخاذ القرارات المناسبة

و أطبيقه، تر في االبتكار، وتحديد إيجابياته، وسلبياته، واتخاذ قرار؛ إما باعتماده، واالستمرا

  التوقف عنه. 

    رابعاً: مقومات االبتكار، ومتطلبات تنميته في الجامعات: 
 التي تساعد على تحفيز االبتكار في الجامعات؛ وهي: جموعة من العومليوجد م

ار، البتكاتقوية الثقافة العلمية، والتكنولوجية في المجتمع، والتوعية المجتمعية بأهمية 

وضرورة وجود عالقة وثيقة بين البحوث من جهة، وبين المؤسسات اإلنتاجية من جهة 

ءات المتميزة داخل الجامعات، وتطوير مكاتب براأخرى، فضالً عن إنشاء مراكز للبحوث 

 لرموزااإلختراع، وتخصيص مكافأة سنوية للباحثين الُمبتكرين، وكذا تركيز األضواء على 

 .(134)البارزة في مجال االبتكارات الحديثة، وتطبيقاتها التكنولوجية

 :(135)فيوتتحدد أهم مقومات االبتكار  

ه في رغبتمما يؤدي إلى زيادة إخالص الفرد لعمله، و :االنتماء، واالرتباط بالمؤسسة .1

 تطويره.

ليب ة على األسا: حيث تعتمد اإلدارة االبتكاريالمشكالت مع التعامل في العلمية العقلية .2

 العلمية في العمل بدالً من أساليب المحاولة، والخطأ.

 تُشجعه؛وار، : حيث تؤمن المؤسسات االبتكارية بأهمية الحواألخر الرأي على اإلنفتاح .3

 مما يُسهم في توفير مناخ تنظيمي يُحفز على اإلبداع، واالبتكار.
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عمل، وتحفيز جميع العاملين على بذل جهودهم لتطوير ال :اآلخرين بمواهب اإليمان .4

وتشجيع روح الفريق؛ فاإلداري المبتكر هو الذي يرى نتيجة جهده من خالل جهود 

 اآلخرين. 

إلنساني، احيث يتحقق االبتكار من خالل االهتمام بالبعد  :العمل في اإلنساني البُعد .5

 ؤسسة.والنظر إلى موارد البشرية باعتبارها أهم أدوات اإلبداع، واالبتكار داخل الم

دعة، : من خالل توفير الموارد البشرية الُمبوالتطوير البحث، بهياكل االهتمام .6

 لتنميتها، ودعمها.والمبتكرة، وتوفير كافة الموارد المالية الالزمة 

في تعزيز  من العناصر الرئيسية التي تؤدي دوراً حاسماً  هذا: ويوجد مجموعة        

 :(136)؛ وهذه العناصر هي، وتنميتهاالبتكار دعمدور الجامعة في 

ة؛ البد أن (: حتى تتمكن الجامعة من تعزيز أنشطتها االبتكاريCulture) الثقافة العامة .1

ر ضع إطاوالتعليمية، وبرامجها الدراسية غير تقليدية، كما ينبغي أن يتم تكون أهدافها 

 قانوني لرعاية االبتكار، وتنظيم المشاركة مع مؤسسات القطاع الخاص.
بتكار، الهتمام قادة الجامعات، ورؤسائها بضرورة افالبد من إ(: Leadership)القيادة  .2

 المجتمع المحيط.بين الجامعة، ومؤسسات وأهمية تعزيز المشاركة 
ة أنشطة (: البد أن تتضمن األنشطة التي تقوم بها الجامعات ثالثActivities) األنشطة .3

ية، ألساساأساسية لتنمية االبتكار؛ وهي: تنمية المعرفة الجديدة من خالل إجراء البحوث 

مع  ةلشراكاوالتطبيقية، ونشر المعرفة عبر نشراتها، وإصداراتها العلمية، وعقد اتفاقيات 

 القطاعات االقتصادية الخارجية.
ً أساسية لتنمية االبتكار؛ من Values) القيم .4 همها: أ(: يجب أن تتبنى الجامعات قيما

 غيرها.وميز، الحرية األكاديمية، واالنفتاح على األفكار الجديدة، وغرس روح اإلنجاز، والت
تطبيق مبدأ ل نظاماً فعاالً  تواجد داخل الجامعاتي أن(: البد Accountability) المحاسبية .5

ج لبراماالمساءلة عن مصادر الدخل، وحجم االستثمارات، وأوجه اإلنفاق المالي، ونوعية 

 األكاديمية، ومعايير توظيف أعضاء هيئة التدريس.
اكز (: فالبد من تكوين تحالفات وثيقة بين الجامعات، والمرAlliances) اتالتحالف .6

هيئة  على تنمية االبتكار، وتبادل الخبرات بين أعضاءالبحثية المختلفة؛ مما يساعد 

    التدريس، والحد من اإلزدواجية في التخصصات العلمية.
 يالدالالت التمجموعة من  فإن هناك؛ (م2016دراسة )عساف،  وكما أشارت

تكون مرشدة  لعملية الخروج عن وتدل على إمكانية االبتكار في المؤسسة؛ 

 :(137)هي الدالالتالمألوف، وهذه 

عد من : وهم العاملون في المؤسسة الذين يتطلعون إلى ما هو أبنفسهداللة المبتكر  .1

 الكفاءة، ويطرحون األسئلة، ويُقدمون اإلجابات غير المألوفة.

ً في هذه المؤسسات، ويسغريباً  ليس داللة الجديد .2  عون إلى: حيث يكون الجديد مألوفا

 التشغيلية، ويناقشونه في اجتماعاتهم.دمجه باستمرار في خططهم 

 جميع،: فأي ابتكار جديد يأتي إلى هذه المؤسسة يعرفه الداللة التعلم، والتقاسم .3

 تي يجبالمعرفة المنظمة، وال نوع منويتقاسمون معلوماته، ويقيسون نتائجه؛ باعتباره 

 أن تتحول إلى معرفة ضمنية.
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ضل نته بأفباستمرار إلى تحسين أدائها، ومقار المؤسساتتلك حيث تسعى  :داللة المعايرة .4

 المنافسين، وتقليل الفجوة بينهما.

ً أفضل للرتلك حيث تهتم  داللة الفريق: .5 بط بين المؤسسات بعمل الفريق، وتوفير فرصا

 المجاالت، والتخصصات المختلفة.

ً : داللة اإلدارة االبتكارية .6 عماً بياً داجا إيحيث تسعى إدارة تلك المؤسسات إلى توفير مناخا

 لالبتكار.

ة؛ كاريوجدير بالذكر: فإن هناك مجموعة من المؤشرات التي تدل على الجامعات االبت

 ختراعوهي: عدد براءات اإلختراع التي تم تسجيلها باسم الجامعة لدى مكاتب براءات اإل

ول ألصا الوطنية، واإلقليمية، وعدد المؤسسات المستقلة التي تتقدم بطلبات لالستفادة من

بحوث دد العالعينية في الجامعة، وعدد الباحثين الذين تستعين بهم تلك المؤسسات، فضالً عن 

 .(138)المشتركة بين تلك الجامعات، والمؤسسات الخاصة

مما سبق: يتضح ضرورة توافر مجموعة من المتطلبات الالزمة لدعم االبتكار، 

اء لى إجرعنشر ثقافة االبتكار داخل الجامعة، وتشجيعها وتنميته في الجامعات؛ ومن أهمها: 

ونشرها بين  البحوث األساسية، والتطبيقية؛ مما يؤدي إلى إنتاج المعارف الجديدة، وتوليدها،

، كاديميةة األجميع العاملين في الجامعة، فضالً عن ضرورة تمتع الجامعة باالستقاللية، والحري

ي بن، وتوالحوار المجتمعينجاز، وتشجيع العمل الجماعي، وتبني قيم العمل، والتميز، واإل

   .البتكارمحفزاً لتوفير مناخاً إيجابياً الرأي، والرأي األخر؛ مما يساعد على 

همها: من أ؛ تتميز بالعديد من المميزات االبتكاريةالجامعات ن أ -كذلك–يتضح  كما

 ،مهاراتهموأدائهم، وتحسين قدراتهم، والذين يسعون دوماً إلى تطوير ؛ كوادرها البشريةقوة 

 ألفكار،االبحث عن إلى  وسعيهمعن المألوف،  همخروجووتطبيق إبداعاتهم الذاتية في العمل، 

 باحثيهارية بكما تهتم الجامعات االبتكا ،، وتقاسمها بين الجميعوالمعارف الجديدة، وتطبيقها

باً وذلك جن، تبني ابتكاراتهمتو، احتياجاتهموتُلبي كافة وترعاهم، المتميزين، ذوو الموهبة، 

ً  إلى جنب مع جهودها في استقطاب الباحثين المتميزين  عمل داخللل؛ محلياً، وإقليمياً، وعالميا

  الجامعة.

ً إلى بسعيها  االبتكاريةالجامعات  تتميزكما   نة أدائهاالتميز، ومقارالجودة، ودوما

 ينهما،فجوة بالعالم، ومحاولة االستفادة منها، وتضييق البأداء الجامعات العريقة على مستوى 

لجهود ميع اجتؤمن بأن االبتكار ليس عمالً فردياً، ولكنه عمالً تنظيمياً، يتطلب تضافر  وهي

ً إلى الجامعات االبتكارية ؛ لذا: تسعى لنجاحه هدافها، تطوير رؤيتها، ورسالتها، وأدوما

ركة وذلك بمشا، وبيئتها التنظيميةوإجراءاتها،  وسياساتها، وإستراتيجياتها، وخططها،

ويلها لى تحإ؛ مما يؤدي ثقافة االبتكار داخل المجتمع الجامعي ككلالجميع، كما تسعى إلى نشر 

  محفزة لالبتكار، وداعمة للُمبتكرين. جامعة إلى
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 المحور الخامس:
 تكار في الجامعات المصريةاالبات مؤشر

ً اعت ؛ وذلكمصراالبتكار في ، ومؤشرات البحثالباحثة في هذا المحور:  تتناول  مادا

 العالمية، والمحلية؛ والُمتمثلة في:مؤشرات ال على مجموعة من

الصادر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة،  العالمي: مؤشر المعرفة .1

 اإلنمائي.برنامج األمم المتحدة  /والمكتب اإلقليمي للدول العربية

 Jhonson)"جونسون كورنيل" الصادر عن جامعة  مؤشر االبتكار العالمي: .2

Cornell) اإلنسياد" األمريكية، بالتعاون مع المعهد األوروبي إلدارة األعمال" 

(INSEADوالمنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية ،) The world 

Intellectual Prpperty Organization (WIPO). 

 World Economicالتنافسية العالمي: الصادر عن المنتدى االقتصادي ) مؤشر .3

Forum.في جنيف، وهي مؤسسة سويسرية غير ربحية ،) 

ً  :مؤشر المعرفة، واالبتكار، والبحث العلمي .4 رؤية  -ستدامةستراتيجية التنمية المال وفقا

 .، والصادرة عن مجلس الوزراء المصريم2030مصر 

 على النحو األتي: ذلك بالتفصيل وسيتم تناول

 :(Global Knowledge Index) ؤشر المعرفة العالميم :القسم األول
ه، حاورتتناول الباحثة في هذا القسم، تعريف مؤشر المعرفة العالمي، ومنهجيته، وم

ل : تحليأخيراً واالبتكار(، ومؤشراته المختلفة، و ،والتطوير ،ثم تتناول بالتفصيل محور )البحث

النحو  ك علىمؤشرات )البحث، والتطوير، واالبتكار( في مصر في األعوام الثالثة األخيرة؛ وذل

 األتي:

 أوالً: تعريف مؤشر المعرفة العالمي، وقطاعاته:
، نمائيإلا يُعد مؤشر المعرفة العالمي نتاج مبادرة مشتركة بين برنامج األمم المتحدة

ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والتي أُعلن عنها في قمة المعرفة عام 

ا، ية لقياسه، وأهمية توفير أدوات منهجستراتيجياإلالمعرفة دور على  (؛ وذلك تأكيداً م2016)

بمختلف  ويُعنى مؤشر المعرفة العالمي بقياس المعرفة كمفهوم شامل وثيق،وُحسن إدارتها، 

  تناسقة؛جية مأبعاد الحياة اإلنسانية المعاصرة، وتكريس ذلك في سياق ُمقاربة مفاهيمية، ومنه

   :(139)تتميز بما يأتي

عرفة، الم ممية؛ تؤكد تالزميةاالستناد إلى رؤية فكرية، مبنية على أدبيات، وتقارير أُ  .1

 ىلوالطبيعية إ موارد المادية،والتنمية؛ لتتحول المعادلة من منظور التنمية القائمة على ال

ة، ة الشاملتنميالتنمية القائمة على الموارد المعرفية؛ مما يجعل المعرفة أساساً لتحقيق ال

 والمستدامة.

ليم لتعا؛ وهي: متكاملة اعتماد المفهوم الشامل للمعرفة، والذي يتجلى في سبعة قطاعات .2

وير التطتعليم العالي، والبحث وقبل الجامعي، والتعليم التقني والتدريب المهني، وال

 ية.واالبتكار، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، واالقتصاد، والبيئات التمكين

د ل عقتكريس التواصل المعرفي مع التجارب السابقة، والمنهج التشاركي؛ وذلك من خال .3

   اجتماعات منتظمة؛ لمناقشة مختلف الخيارات، وضمان اتساقها.
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قطاع التعليم قبل   المعرفة العالمي من سبعة قطاعات؛ وهي:ويتكون مؤشر 

لمهني: اقطاع التعليم التقني، والتدريب ، و(%15متغير، بوزن ) (17) ويتكون من :الجامعي

ر، متغي (16قطاع التعليم العالي: ويتكون من )، و(%15متغير، بوزن ) (12ويتكون من )

، (%15متغير، بوزن ) (28واالبتكار: ويتكون من )قطاع البحث والتطوير ، و(%15بوزن )

طاع ق، و(%15متغير، بوزن ) (20قطاع تكنولوجيا المعلومات، واالتصاالت: ويتكون من )و

ن من قطاع البيئات التمكينية: ويتكو، و(%15متغير، بوزن ) (22االقتصاد: ويتكون من )

 (.%10متغير، بوزن ) (18)

فة في مؤشر المعر محور )البحث، والتطوير، واالبتكار( ثانياً: مؤشرات

 : العالمي
 Research, Development, and) البحث، والتطوير، واالبتكار  يتكون قطاع

Innovation) من  عددضم كل منها محاور؛ ي ثالثةمن  في مؤشر المعرفة العالمي

 :(140)المؤشرات؛ وذلك على النحو األتي

 ويتكون من: :(Research and Development) تطويرالبحث، وال محور .1

   البحث والتطويرمدخالت (Research and Development Inputs) : وتضم

سط نسبة اإلنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي اإلجمالي، ومتو مؤشرات:

كل لة لاإلنفاق على البحث والتطوير لكل باحث، ومتوسط عدد الباحثين في القوى العام

يم لتعلاالف فرد، ونسبة خريجو برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  في 

 العالي، ونسبة صافي الواردات عالية التقنية من مجموع التبادل التجاري.

 مخرجات البحث والتطوير (Research and Development Outputs) : 
االستشهادات لكل مستند أو متوسط المستندات لكل باحث، ومتوسط  وتضم مؤشرات:

مرجع بحثي، والمتغير المركب لالستشهاد العلمي، وتصنيف أفضل مجلة علمية في 

ون جودة مؤسسات البحث العلمي، وطلبات تسجيل براءات اإلختراع لكل مليالدولة، و

  نسمة.

 ويتكون من: :(Innovation in Product) االبتكار في اإلنتاج محور .2

 اإلنتاج مدخالت االبتكار في (Inputs of Innovation in Product):  وتضم

لي مؤشرات: نسبة اإلنفاق على البحث والتطوير في مؤسسات األعمال من الناتج المح

 ين فياإلجمالي، ونسبة تمويل البحث والتطوير في مؤسسات األعمال، ونسبة عدد الباحث

 قل التكنولوجيا.قطاع مؤسسات األعمال، واالستثمارات األجنبية المباشرة ون

 مخرجات االبتكار في اإلنتاج (Outputs of Innovation in Product):  وتضم

مؤشرات: نسبة عائد حقوق الملكية الفكرية من مجموع التبادل التجاري، وعدد 

يات مليار من الناتج المحلي اإلجمالي، ودرجة تعقيد العمللكل  التصميمات المقدمة

 اإلنتاجية، ومستوى التسويق. 

 ويتكون من:: (Social Innovation) االبتكار المجتمعي محور .3

  مدخالت االبتكار المجتمعي (Inputs of Social Innovation): وتضم مؤشرات: 

 يجية،سهولة حماية مستثمري األقلية، وصفقات األعمال المشتركة والتحالفات االسترات

ق إلنفاونسبة واردات سلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من واردات السلع، ونسبة ا

 على برمجيات الكمبيوتر من الناتج المحلي اإلجمالي، وكثافة األعمال الجديدة.
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  مخرجات االبتكار المجتمعي (Outputs of Social Innovation):  وتضم

فالم د األ، وعدارية لكل مليار من الناتج المحليعدد طلبات تسجيل العالمات التج مؤشرات:

 من ر، والنشالروائية الوطنية المنتجة لكل مليون نسمة، ونسبة منتجات قطاع الطباعة

  ت.المعلومات واالتصاالتكنولوجيا إجمالي المنتجات الصناعية، ونسبة صادرات سلع 
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 : في مصر )البحث، والتطوير، واالبتكار( اتثالثاً: تحليل مؤشر
عام ، و(214)(م2018)عام و، (141)(م2017)لعام مؤشر المعرفة العالمي اعتماداً على 

تكار( في يُمكن استخالص مؤشرات )البحث، والتطوير، واالب                   ؛(143)(م2019)

 على النحو األتي: مصر، وتحليلها

البحث، )محور ( األتي: مؤشرات 1يوضح الجدول رقم ) :البحث، والتطوير محور -1

 :وذلك على النحو األتي؛ م2019 -م2017الفترة من  خاللفي مصر  (والتطوير
 (1جدول رقم )

 م2019-م2017في الفترة من في مصر  (والتطويرالبحث ) محور مؤشرات

 

 المحاور

 

 الموشرات

 م2019 م2018 م2017

 القيمة المرتبة القيمة المرتبة القيمة المرتبة

مدخالت 

البحث 

 والتطوير

نسبة اإلنفاق على البحث 

 العلمي من الناتج المحلي
50 15.3 49 15.9 50 15.1 

متوسط اإلنفاق على البحث 

 لكل باحثوالتطوير 
62 14.8 66 14.8 72 13 

عدد الباحثين في القوى 

 العاملة لكل ألف فرد
42 20.4 41 20.5 34 34.5 

نسبة خريجي برامج العلوم، 

والتكنولوجيا والهندسة، 

والرياضيات في التعليم 

 العالي

n/a n/a 104 5.8 102 12.7 

نسبة صافي الواردات عالية 

 التقنية
77 20.8 62 29.5 45 36.3 

 

مخرجات 

البحث 

 والتطوير

 

 10.5 94 33.4 22 10.8 92 متوسط المستندات لكل باحث

متوسط االستشهادات لكل 

 مرجع
98 23.0 83 34.1 73 27.6 

المتغير المركب لالستشهاد 

 العلمي
47 16.2 47 16.5 46 17.4 

 72.6 11 66.8 7 60.8 10 تصنيف أفضل مجلة علمية

مؤسسات البحث  جودة

 العلمي
114 29.6 117 29.6 108 29.4 

طلبات تسجيل براءات 

 اإلختراع لكل مليون نسمة
71 0.4 83 2 85 2 

ترتيب مصر في مؤشر )البحث، 

 والتطوير( ككل
78/131 16.2 83/134 18 66/136 19 

  م.2019م، و2018و ،م2017من إعداد الباحثة اعتماداً على مؤشر المعرفة العالمي ألعوام : المصدر
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 البحث،اإلجمالي لمحور مؤشر القيمة السابق: زيادة  (1رقم ) يتضح من الجدول

ام ع( عن 1؛ بزيادة قدرها )م2019( في عام 19)قيمة فقد ارتفع إلى في مصر؛  والتطوير

( 66/136؛ مما أدى إلى احتالل مصر المركز )م2017( عن عام 2.8م، وزيادة قدرها )2018

( عام 78/131والمركز )، م2018( عام 83/134المركز )، بعدما كانت في م2019عام 

 .م2017

في  البحث، والتطويرالفرعية لمحور مؤشرات ال بعضقيمة زيادة  -كذلك–كما يتضح 

)عدد الباحثين في القوى العاملة، ونسبة خريجي برامج العلوم : مؤشرات مصر؛ وهي

قنية، ة التالتعليم العالي، ونسبة صافي الواردات عالي والتكنولوجيا والرياضيات في مؤسسات

بعض قيمة (، وانخفاض تصنيف أفضل مجلة علمية، وجودة مؤسسات البحث العلميو

لي، المؤشرات األخرى؛ وهي مؤشرات: )نسبة اإلنفاق على البحث العلمي من الناتج المح

سط متودات لكل باحث، وومتوسط اإلنفاق على البحث والتطوير لكل باحث، ومتوسط المستن

طلبات )مؤشر قيمة ، مع ثبات (االستشهادات لكل مرجع، والمتغير المركب لالستشهاد العلمي

 تسجيل براءات اإلختراع( عند نفس القيمة.

البتكار ا)محور ( األتي: مؤشرات 2: يوضح الجدول رقم )االبتكار في اإلنتاج محور -2

 :وذلك على النحو األتي؛ م2019-م2017الفترة من خالل في مصر  (في اإلنتاج
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 (2جدول رقم )

 م2019-م2017في الفترة من في مصر  (االبتكار في اإلنتاج)محور  مؤشرات 

 

 المحاور

 

 الموشرات

 م2019 م2018 م2017

 القيمة المرتبة القيمة المرتبة القيمة المرتبة

 

مدخالت 

االبتكار 

في 

 اإلنتاج

نسبة اإلنفاق على 

والتطوير البحث 

في مؤسسات 

األعمال من الناتج 

 المحلي

69 1.3 71 1 71 1.1 

نسبة تمويل 

البحث والتطوير 

من مؤسسات 

 األعمال

76 8.0 74 7.5 76 6.9 

نسبة عدد 

الباحثين في قطاع 

 مؤسسات األعمال

74 5.1 74 5.2 68 5.6 

االستثمارات 

األجنبية المباشرة 

 ونقل التكنولوجيا

70 55 71 55 16 79.7 

 

مخرجات 

االبتكار 

في 

 اإلنتاج

 

نسبة عائد حقوق 

 الملكية الفكرية
105 2.2 100 3.2 101 0 

عدد التصميمات 

المقدمة لكل مليار 

 من الناتج المحلي

56 9.1 55 7.6 52 9.4 

درجة تعقيد 

 العمليات اإلنتاجية
66 46.3 67 46.3 64 38.5 

 52 91 50.8 100 50.8 97 مستوى التسويق

ترتيب مصر في مؤشر 

 )االبتكار في اإلنتاج( ككل
119/131 12.6 128/134 12.7 119/136 12.8 

ً على مؤشر المعرفة العالمي ألعوام : المصدر ، م2018، وم2017من إعداد الباحثة اعتمادا

  م.2019و
كار في المؤشر اإلجمالي لمحور االبتقيمة ق: زيادة الساب( 2رقم )يتضح من الجدول 

ن عام ع( 0.1؛ بزيادة قدرها )م2019( في عام 12.8في مصر؛ فقد ارتفع إلى قيمة ) اإلنتاج

؛ مما أدى إلى احتالل مصر المركز م2017( عن عام 0.2، وزيادة قدرها )م2018

، والمركز م2018( عام 128/134، بعدما كانت في المركز )م2019( عام 119/136)

 .م2017( عام 119/131)

 نتاجاالبتكار في اإلبعض المؤشرات الفرعية لمحور قيمة ادة زي -كذلك–كما يتضح 

نسبة اإلنفاق على البحث والتطوير في مؤسسات األعمال من في مصر؛ وهي مؤشرات: )

جنبية االستثمارات األوالناتج المحلي، ونسبة عدد الباحثين في قطاع مؤسسات األعمال، 

ة قيم (، وانخفاضمات المقدمة، ومستوى التسويقالمباشرة ونقل التكنولوجيا، وعدد التصمي

البحث والتطوير من مؤسسات  تمويلنسبة بعض المؤشرات األخرى؛ وهي مؤشرات: )

 .(ونسبة عائد حقوق الملكية الفكرية، ودرجة تعقيد العمليات اإلنتاجية األعمال،
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بتكار اال)محور ( األتي: مؤشرات 3: يوضح الجدول رقم )االبتكار المجتمعي محور -3

وذلك على النحو ؛ م2019 -م2017في مصر خالل         الفترة من  (المجتمعي

 :األتي
 (3جدول رقم )

 م2019-م2017)االبتكار  المجتمعي( في مصر في الفترة من محور  مؤشرات 

 

 المحاور

 

 الموشرات

 م2019 م2018 م2017

 القيمة المرتبة القيمة المرتبة القيمة المرتبة

 

 

مدخالت 

االبتكار 

 المجتمعي

 55.6 64 55.6 63 48.3 90 سهولة حماية مستثمري األقلية

صفقات األعمال المشتركة/ 

 التحالفات اإلستراتيجية
73 5.3 102 2.4 107 2 

نسبة واردات سلع تكنولوجيا 

 األعمال واالتصاالت
81 18.1 94 39.9 91 14.7 

نسبة اإلنفاق على برمجيات 

من الناتج المحلي الكمبيوتر 

 اإلجمالي

41 26.9 28 27.3 21 38.3 

 n/a n/a n/a n/a n/a n/a كثافة األعمال الجديدة

 

مخرجات 

االبتكار 

 المجتمعي

 

عدد طلبات تسجيل العالمات 

التجارية لكل مليار من الناتج 

 المحلي اإلجمالي

96 5.9 98 4.4 96 7.2 

الروائية الوطنية  عدد األفالم

 المنتجة لكل مليون نسمة
90 2.5 91 28.3 93 2.4 

نسبة منتجات قطاع الطباعة 

والنشر من أجمالي المنتجات 

 الصناعية

93 5.8 93 7 37 28.4 

نسبة صادرات سلع تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت من 

 صادرات السلع

36 79.1 42 23.2 39 23.5 

 18.8 81/136 19.2 103/134 21.4 105/131 مصر في مؤشر )االبتكار المجتمعي( ترتيب

ً على مؤشر المعرفة العالمي ألعوام : المصدر ، م2018، وم2017من إعداد الباحثة اعتمادا

  م.2019و
كار االبتالمؤشر اإلجمالي لمحور قيمة ق: انخفاض ( الساب3يتضح من الجدول رقم )

 (0.4) بانخفاض قدره؛ م2019( في عام 18.8إلى قيمة ) انخفضفي مصر؛ فقد  المجتمعي

 لى، وبرغم ذلك أرتفع ترتيب مصر إم2017( عن عام 2.6) وانخفاض قدرهم، 2018عن عام 

ز ، والمركم2018( عام 103/134، بعدما كانت في المركز )م2019( عام 81/136المركز )

 .م2017( عام 105/131)

في المجتمعي بعض المؤشرات الفرعية لمحور االبتكار قيمة زيادة  -كذلك–كما يتضح 

نسبة اإلنفاق على برمجيات الكمبيوتر من إجمالي الناتج المحلي، مصر؛ وهي مؤشرات: )

وعدد طلبات تسجيل العالمات التجارية، ونسبة منتجات قطاع الطباعة والنشر من إجمالي 

قيمة (، وانخفاض ع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالمنتجات الصناعية، ونسبة صادرات سل

صفقات األعمال المشتركة/التحالفات بعض المؤشرات األخرى؛ وهي مؤشرات: )
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فالم الروائية وعدد األاالستراتيجية، ونسبة واردات سلع تكنولوجيا األعمال واالتصاالت، 

 (.55.6قلية عند قيمة )مؤشر سهولة حماية مستثمري األقيمة ، مع ثبات (الوطنية المنتجة

خالل الفترة من )البحث، والتطوير، واالبتكار(  محورترتيب مصر في أما عن 

 ( األتي:4فُيمكن توضيحه في الجدول رقم )؛ م2019 -م2017
 (4) جدول رقم

 الثالثة عواماألخالل  (البحث، والتطوير، واالبتكار) محورترتيب مصر في 

 م2019 م2018 م2017 العام

 القيمة المرتبة القيمة المرتبة القيمة المرتبة

 17.7 83/136 17.2 108/134 16.5 101/131 الترتيب

 م. 2019م، و2018، وم2017من إعداد الباحثة اعتماداً على مؤشر المعرفة العالمي ألعوام : المصدر

وير، والتطالمؤشر اإلجمالي لقطاع )البحث، قيمة نالحظ من الجدول السابق: زيادة 

ً لمؤشر المعرفة العالمي؛ فقد ارتفع إلى قيمة ) عام  ( في17.7واالبتكار( في مصر وفقا

ا ؛ ممم2017( عن عام 1.2، وزيادة قدرها )م2018( عن عام 0.5؛ بزيادة قدرها )م2019

( 108/134المركز ) تحتل، بعدما كانت م2019( عام 83/136أدى إلى احتالل مصر المركز )

 .م2017عام في ( 101/131، والمركز )م2018عام في 

 :(Index Global Innovation) مؤشر االبتكار العالمي القسم الثاني:
ي ف ليلهوتح، ومحاوره، االبتكار العالميتتناول الباحثة في هذا القسم، تعريف مؤشر 

 مصر في األعوام الثالثة األخيرة؛ وذلك على النحو األتي:

 مؤشر االبتكار العالمي: أوالً: تعريف
ري في بتكافصلة عن األداء االيُقدم مؤشر االبتكار العالمي مجموعة من المقاييس المُ 

 عام ( مؤشراً 80مؤشراته البالغ عددها ) وتستكشفعدد من الدول على مستوى العالم، 

ن مدول؛ رؤية شاملة عن االبتكار بشتى مجاالته، وهو يقيس أداء االبتكار في ال (؛م2019)

 .خالل مدخالت االبتكار، ومخرجاته

ً للدخل القومي اإلجمال ى ي إلويتم تصنيف الدول في مؤشر االبتكار العالمي؛ وفقا

ل فوق الدخ( دولة، والدول ذات 50أربعة مجموعات؛ وهي: الدول ذات الدخل العالي؛ وتضم )

الدول و، ( دولة26المتوسط؛ وتضم )أقل من ( دولة، والدول ذات الدخل 34المتوسط؛ وتضم )

قسيم تكما يتم ، (م2019دولة عام ) (129؛ بإجمالي )( دولة19ذات الدخل المنخفض؛ وتضم )

ً إلى سبعة مناطق؛ وهي: دول جنوب شرق أسيا، وأوقيانوسيا، ودول ش مال الدول جغرافيا

ول ا، وددول وسط، وجنوب أسيإفريقيا، وغرب أسيا، ودول أوروبا، ودول أمريكا الشمالية، و

  . (144)أفريقيا، وجنوب الصحراء، ودول أمريكا الجنوبية، والكاريبي

ما ( من بين االقتصاديات ذات الدخل أقل من المتوسط، ك14وتحتل مصر المرتبة )

ً  (17تحتل المرتبة ) لمؤشر  من بين اقتصاديات دول شمال أفريقيا، وغرب أسيا؛ وذلك وفقا

 (.م2019االبتكار العالمي عام )
 ً  محاور مؤشر االبتكار العالمي: :ثانيا

؛ عتينلى مجمويتم تصنيفها إالتي يتكون مؤشر االبتكار العالمي من مجموعة من المؤشرات 

 :(145)وهما
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ويتكون من خمسة محاور أساسية؛  :( InputsInnovation) مدخالت االبتكار .1

 وهي:

  محور المؤسسات(Inistitution):    وهو يحتوي على ثالثة مؤشرات تقيس تطور

 ة.كل من: البيئة السياسية، والبيئة التنظيمية، والقانوينة، والبيئة االقتصادي

 محور رأس المال البشري، والبحث (Human Capital & Research):  
 لعالي،على ثالثة مؤشرات تقيس تطور كل من: التربية والتعليم، والتعليم اوهو يحتوي 

 والبحث والتطوير.

 محور البنية التحتية (Infrastructure): س وهو يحتوي على ثالثة مؤشرات تقي

 بيئة.تطور كل من: تقنيات المعلومات واالتصاالت، والمرافق العامة، والحفاظ على ال

 محور تطور األسواق (Market Sophistication):  وهو يحتوي على ثالثة

 والتجارة والمنافسة وحجممؤشرات تقيس تطور كل من: حجم اإلقراض، واالستثمار، 

 السوق.

   عمالبيئة األتطور محور (Busniss Sophistication) :ثة وهو يحتوي على ثال

ل ومدى استغال، ومصادر االبتكار، معارف القوى العاملة مؤشرات تقيس تطور كل من:

 المعرفة.

ساسيين؛ أويتكون من محورين  :(Innovation Outputs) مخرجات االبتكار .2

 وهما:

  محور مخرجات المعرفة، والتقنية(Knowledge, Technology Outputs)   :
نشر وهو يحتوي على ثالثة مؤشرات تقيس تطور كل من: خلق المعرفة، وأثر المعرفة، و

 المعرفة.

  االبتكاريةمحور المخرجات (Creative Outputs)  : وهو يحتوي على ثالثة

 مؤشرات تقيس تطور كل من: األصول غير الملموسة، والسلع والخدمات االبتكارية،

 االبتكار عبر اإلنترنت.و

 في مصر: االبتكار العالمي  تحليل مؤشر ثالثاً: 
، وعام (147)(م2018، وعام )(146)(م2017العالمي لعام ) االبتكاراعتماداً على مؤشر 

 ي:يُمكن استخالص مؤشرات االبتكار في مصر، وتحليلها على النحو األت؛  (148)(م2019)

تكار في ( األتي: مؤشرات مدخالت االب5: يوضح الجدول رقم )مدخالت االبتكار اتمؤشر .1

 :وذلك على النحو األتي؛ م2019 -م2017مصر خالل  الفترة من 
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 (5) جدول رقم

 م2019-م2017مؤشرات  مدخالت االبتكار في الفترة من 

 

 المحاور

 

 الموشرات

 م2019 م2018 م2017

 القيمة المرتبة القيمة المرتبة القيمة المرتبة

 

 المؤسسات

 39.7 106 29.8 117 26.9 119 البيئة السياسية

البيئة التنظيمية، 

 والقانونية
120 33.1 116 41.3 120 40.8 

 63.2 90 61.7 93 61.3 90 االقتصادية البيئة

ترتيب مصر في محور 

 المؤسسات
121/127 40.4 120/126 44.3 118/129 47.9 

رأس المال 

البشري، 

 والبحث

 37.0 94 45.3 74 48.6 58 التربية، والتعليم

 11.4 108 11.3 106 20.2 103 التعليم العالي

البحث، 

 والتطوير
54 11.9 53 12.3 55 10.7 

ترتيب مصر في محور رأس 

 المال البشري
82/127 26.9 89/126 23.0 96/129 19.7 

 

البنية 

 التحتية

تقنيات 

المعلومات، 

 واالتصاالت

91 43.0 91 43.8 96 49.4 

 21.1 116 29.2 102 27.4 100 المرافق العامة

الحفاظ على 

 البيئة
63 44.9 53 40.6 55 39.9 

 ترتيب مصر في محور البنية

 التحتية
93/127 38.4 90/126 37.9 94/129 36.8 

 

تطور 

 األسواق

 25.8 103 21.1 112 20.2 111 حجم اإلقراض

 30.8 119 30.0 116 26.6 121 االستثمار

وحجم التجار، 

 السوق
56 63.4 48 65.4 48 66.4 

ترتيب مصر في محور تطور 

 األسواق
107/127 36.7 104/126 38.8 97/129 41.0 

 

تطور بيئة 

 األعمال

القوى معارف 

 العاملة
108 21.2 101 21.7 106 21.1 

 17.5 110 18.2 113 19.2 113 مصادر االبتكار

 24.9 103 18.6 111 22.5 111 استغالل المعرفة

ترتيب مصر في محور تطور 

 بيئة األعمال
120/127 21.0 117/126 19.5 116/129 21.2 

م، 2018، وم2017اعتماداً على مؤشر االبتكار العالمي ألعوام من إعداد الباحثة : المصدر

 م. 2019و

؛ ء مصر في مؤشرات مدخالت االبتكارأدا ضعفالسابق: ( 5رقم )يتضح من الجدول 

وإن كان هناك تحسن  مراكز متأخرة مقارنة بالدول التي يشملها التقرير،مصر حيث احتلت 
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( 47.9والذي زادت قيمته إلى )في بعض المحاور؛ مثل: محور المؤسسات؛ في أدائها طفيف 

؛ م2017( عن عام 7.5، وزيادة قدرها )م2018( عن عام 3.6؛ بزيادة قدرها )م2019عام 

، بعدما كانت تحتل المركز م2019 ( عام118المركز ) إلىمصر  ترتيب مما أدى إلى ارتفاع

 .م2017( عام 121، والمركز )م2018( عام 120)

، م2019( عام 97إلى المركز ) ؛في محور: تطور األسواق رتفع ترتيب مصراكما 

ة وذلك بزياد ؛م2017( عام 107، والمركز )م2018( عام 104بعدما كانت تحتل المركز )

 ها فيكما ارتفع ترتيب، م2017( عن عام 4.3) قدرها، وزيادة م2018( عن عام 1.2) قدرها

( 117) ، بعدما كانت تحتل المركزم2019( عام 116إلى المركز )عمال األبيئة محور: تطور 

، م2018( عن عام 1.7) قدرهاوذلك بزيادة  ؛م2017( عام 120، والمركز )م2018عام 

 ،  م2017( عن عام 0.2) قدرهاوزيادة 

والذي تراجع ترتيب مصر في محور: رأس المال البشري؛  -كذلك–كما يتضح 

 ، وانخفاضم2018( عن عام 3.3، بانخفاض قدره )م2019( عام 19.7انخفضت قيمته إلى )

، م2019( عام 96إلى المركز ) مصر ترتيب تراجع ؛ مما أدى إلىم2017عام عن ( 7.2قدره )

رتيب ، كما تراجع تم2017( عام 82، والمركز )م2018( عام 89بعدما كانت تحتل المركز )

عدما ، بم2019( عام 94إلى المركز )ترتيبها  تراجعالبنية التحتية؛ حيث مصر في محور: 

ه وذلك بانخفاض قدر؛  م2017( عام 93، والمركز )م2018( عام 90كانت تحتل المركز )

 ،  م2017( عن عام 1.6، وانخفاض قدره )م2018( عن عام 1.1)

: مؤشرات مدخالت ( األتي6: يوضح الجدول رقم )مخرجات االبتكار اتمؤشر .2

 :وذلك على النحو األتي؛ م2019 -م2017االبتكار في مصر خالل  الفترة    من 
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 (6) جدول رقم

 م2019-م2017مؤشرات  مخرجات االبتكار في الفترة من 

 

 المحاور

 

 الموشرات

 م2019 م2018 م2017

 القيمة المرتبة القيمة المرتبة القيمة المرتبة

 

مخرجات 

المعرفة، 

 والتقنية

 11.1 66 9.2 73 8.0 71 خلق المعرفة

 43.7 32 40.5 45 25.3 90 أثر المعرفة

 11.6 94 13.7 103 17.6 97 نشر المعرفة

ترتيب مصر في محور 

 مخرجات المعرفة والتقنية

93/127 17.0 66/126 21.1 64/129 22.1 

 

المخرجات 

 االبتكارية

األصول غير 

 الملموسة

103 30.2 93 35.0 95 35.8 

السلع، 

والخدمات 

 االبتكارية

73 15.2 94 17.6 77 12.1 

االبتكار عبر 

 اإلنترنت

97 11.0 102 0.9 103 0.7 

ترتيب مصر في محور 

 المخرجات االبتكارية

97/127 21.6 89/126 22.1 89/129 21.1 

م، 2018، وم2017على مؤشر االبتكار العالمي ألعوام  من إعداد الباحثة اعتماداً : المصدر

  م.2019و

( السابق: أن أداء مصر في مؤشرات مخرجات االبتكار 6يتضح من الجدول رقم )

جات أفضل من أدائها في مؤشرات مدخالت االبتكار؛ حيث ارتفع ترتيب مصر في محور: مخر

عام  (66بعدما كانت تحتل المركز )، م2019( عام 64المعرفة، والتقنية؛ لتحتل المركز )

 ، وزيادةم2018( عن عام 1.0؛ وذلك بزيادة قدرها )م2017( عام 93، والمركز )م2018

 .م2017( عن عام 5.1قدرها )

عام  (89المركز ) عندكما ياُلحظ ثبات ترتيب مصر في محور: المخرجات االبتكارية 

عام  (97بعدما كانت تحتل المركز ) ،م2018وهو نفس ترتيبها عام (، 21.1بقيمة )، م2019

 م.2017

 -م2017ترتيب مصر في محاور مؤشر االبتكار العالمي خالل الفترة من أما عن 

 ( األتي:4؛ فُيمكن توضيحه في الجدول رقم )م2019
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 (7) جدول رقم

 ترتيب مصر في مؤشر  االبتكار العالمي خالل األعوام الثالثة

 مؤشر االبتكار ككل االبتكار مخرجات مدخالت االبتكار العام

 105/127 97 106 م2017

 95/126 79 105 م2018

 92/129 74 106 م2019

م، 2018، وم2017من إعداد الباحثة اعتماداً على مؤشر االبتكار العالمي ألعوام : المصدر

 م. 2019و

لى نالحظ من الجدول السابق: ارتفاع ترتيب مصر في مؤشر االبتكار ككل؛ ليصل إ

كز ، والمرم2018( عام 95/126، بعدما كانت تحتل المركز )م2019( عام 92/129المركز )

ار أن أداء مصر في مؤشرات مخرجات االبتك -كذلك–الحظ ، كما يُ م2017( عام 105/127)

جات ( في مخر74مصر المرتبة ) احتلتحيث ؛ أفضل من أدائها في مؤشرات مدخالت االبتكار

( 106كز )وهو أفضل من األعوام السابقة، بينما تراجعت مصر إلى المر، م2019االبتكار عام 

 .م2019عام  في مدخالت االبتكار
 The Global Competitiveness) القسم الثالث: مؤشر التنافسية العالمي

Index): 
ناول م تتتتناول الباحثة في هذا القسم، تعريف مؤشر التنافسية العالمي، ومحاوره، ث

القدرة رات )بالتفصيل محور )القدرة على االبتكار(، ومؤشراته المختلفة، وأخيراً: تحليل مؤش

 على االبتكار( في مصر في األعوام الثالثة األخيرة؛ وذلك على النحو األتي:

 نافسية العالمي، ومحاوره:أوالً: تعريف مؤشر الت
ة التنافسية ( من المؤشرات المهمة التي تقيس القدر4.0) يُعد تقرير التنافسية العالمي

ه في ، وقد تم إصدارمنتدى االقتصادي العالمي في جنيف بسويسراال عن يصدرللدول، وهو 

ً قبلتقارير التنافسية العالمية التي كانت تص استبداالً  (م2018عام ) المرة األولى ل در سنويا

حو وذلك على النأربعة أبعاد أساسية؛  ( محوراً، ُمقسمين على12) ، وهو يتكون منذلك

 :(149)األتي

 لمتعلقةات االمؤشر: ويتكون من أربعة محاور؛ وهي: )بُعد البيئة االقتصادية التمكينية .1

 تبني تكنولوجياومؤشرات البنية التحتية، ومؤشرات ، العامة والخاصة المؤسساتب

 (.استقرار االقتصاد الكليومؤشرات المعلومات واالتصاالت، 

ومؤشرات الصحة، مؤشرات : ويتكون من محورين؛ وهما: )بُعد رأس المال البشري .2

 التدريب والمهارات(.

كفاءة سوق المنتجات، )مؤشرات : ويتكون من أربعة محاور؛ وهي: األسواق بُعد .3

 (.حجم السوق ومؤشراتتطور النظام المالي،  ومؤشراتكفاءة سوق العمل،  ومؤشرات

عمال، األبيئة ديناميكية : ويتكون من محورين؛ وهما: ) مؤشرات بُعد بيئة االبتكار .4

 .(القدرة على االبتكار ومؤشرات

ً للدخل  القومي اإلجمالي إلى ويتم تصنيف الدول في مؤشر التنافسية العالمي؛ وفقا

، والدول توسطوالدول ذات الدخل فوق المت؛ وهي: الدول ذات الدخل العالي، أربعة مجموعا

ً إلى المتوسط، والدول ذات الدخل المنخفض، ذات الدخل أقل من  كما يتم تقسيم الدول جغرافيا
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شمالية، شرق أسيا، والمحيط الهادي، ودول أوروبا، وأمريكا السبعة مناطق؛ وهي: دول 

أمريكا الالتينية، ومنطقة ودول أوراسيا، ودول الشرق األوسط، وشمال أفريقيا، ودول 

 .الكاريبي، ودول جنوب أسيا، ودول أفريقيا، وجنوب الصحراء

 :العالمي التنافسيةثانياً:  مؤشرات القدرة على االبتكار  في تقرير 
في مؤشر ( Innovation Capability)القدرة على االبتكار  محوريتكون 

 :(150)؛ وهيالفرعية التنافسية العالمي من مجموعة من المؤشرات

 :مؤشرات ويتكون من (:Interaction and Diversity) مؤشر التفاعل، والتنوع .1

  ( تنوع القوى العاملةDiversity of Workforce.) 

  ( حالة التنميةState of Development). 

   الدولية المشتركة لكل مليون نسمة ) اإلختراعاتعددInternational Co-

Inventions.) 

  ( تعاون أصحاب المصالح المشتركةMulti-Stakeholder Collaboration.) 

 ويتكون من (:Research and development) مؤشر البحث، والتطوير .2

 :مؤشرات

  عدد( المنشورات العلميةScientific Publications.) 

 ( طلبات تسجيل براءات اإلختراع لكل مليون نسمةPatent applications.) 

 ميزانية ( البحث، والتطوير من الناتج المحلي اإلجماليR&D Expenditures.) 

  شهرة( المؤسسات البحثيةResearch institutions prominence.) 

 :مؤشرات ويتكون من (:Commercialization) التجاري مؤشر التسويق .3

  المنتجاتدرجة تعقيد (Product Sophistication.) 

 ( طلبات العالمات التجارية لكل مليون نسمةTrademark Applications.) 

 ً  : تحليل مؤشرات القدرة على االبتكار في مصر:ثالثا
يُمكن ؛ (215)(2019، وعام )(151)(2018العالمي لعام ) التنافسيةاعتماداً على مؤشر 

 استخالص مؤشرات القدرة على االبتكار في مصر، وتحليلها على النحو األتي:
 (8جدول رقم )

 م2019-م2018مؤشرات  القدرة على االبتكار في الفترة من 

 

 المحاور

 

 الموشرات

 م2019 م2018

 القيمة المرتبة القيمة المرتبة

 

 

التفاعل، 

 والتنوع

 74.2 12 66.8 25 تنوع القوى العاملة

 63.6 23 53.9 39  حالة التنمية 

 2.2 89 2.38 88 عدد اإلختراعات الدولية المشتركة

 44.0 77 40.6 85 تعاون أصحاب المصالح المشتركة

 

 

البحث، 

 والتطوير

 80.9 48 79.9 49 عدد المنشورات العلمية

تسجيل براءات اإلختراع لكل مليون 

 نسمة

88 3.47 92 3.2 

البحث، والتطوير من الناتج  ميزانية

 المحلي

50 24.1 53 20.2 
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 المحاور

 

 الموشرات

 م2019 م2018

 القيمة المرتبة القيمة المرتبة

 14.8 37 15.30 32 شهرة المؤسسات البحثية

التسويق 

 التجاري

 39.0 85 36.4 86 درجة تعقيد المنتجات

طلبات العالمات التجارية لكل مليون 

 نسمة

99 53.81 101 54.0 

 ترتيب مصر في محور القدرة 

 على االبتكار ككل

64/140 37.7 61/141 39.6 

 م. 1920م، و2018من إعداد الباحثة اعتماداً على تقرير التنافسية العالمي ألعوام  المصدر:

ة على ( السابق: زيادة قيمة المؤشر اإلجمالي لمحور القدر8يتضح من الجدول رقم )

عن عام  (1.9؛ بزيادة قدرها )م2019( في عام 39.6االبتكار في مصر؛ حيث ارتفع إلى قيمة )

ركز ، بعدما كانت في المم2019( عام 61/141؛ مما أدى إلى احتالل مصر المركز )م2018

 .م2018( عام 64/140)

القدرة على بعض المؤشرات الفرعية لمحور  ارتفاع ترتيب مصر فيكما يتضح 

( 12ز )حيث ارتفع ترتيب مصر إلى المرك؛ (تنمية القوى العاملة)؛ وهي مؤشرات: االبتكار

ث ؛ حي(حالة التنمية)، ومؤشر: م2018( عام 25، بعدما كانت تحتل المركز )م2019عام 

( عام 39، بعدما كانت تحتل المركز )م2019( عام 23ارتفع ترتيب مصر إلى المركز )

كز ؛ حيث ارتفع ترتيب مصر إلى المر(تعاون أصحاب المصالح المشتركة)، ومؤشر: م2018

 ومؤشر)عدد المنشورات ،م2018( عام 85ت تحتل المركز )، بعدما كانم2019( عام 77)

لمركز ، بعدما كانت تحتل ام2019( عام 48العلمية(؛ حيث ارتفع ترتيب مصر إلى المركز )

كز ومؤشر: )درجة تعقيد المنتجات(؛ حيث ارتفع ترتيب مصر إلى المر، م2018( عام 49)

 .م2018( عام 86، بعدما كانت تحتل المركز )م2019( عام 85)

بينما تراجع ترتيب مصر في بعض المؤشرات األخرى؛ وهي: مؤشر )عدد 

، م2019( عام 89حيث انخفض ترتيب مصر إلى المركز ) اإلختراعات الدولية المشتركة(؛ 

، ومؤشر )تسجيل براءات اإلختراع(؛ حيث م2018( عام 88بعدما كانت تحتل المركز )

( عام 88، بعدما كانت تحتل المركز )م2019( عام 92انخفض ترتيب مصر إلى المركز )

 (53(؛ حيث انخفض ترتيب مصر إلى المركز )ميزانية البحث، والتطوير، ومؤشر )م2018

ومؤشر )شهرة المؤسسات ، م2018( عام 50، بعدما كانت تحتل المركز )م2019عام 

مركز تل ال، بعدما كانت تحم2019( عام 37البحثية(؛ حيث انخفض ترتيب مصر إلى المركز )

، ومؤشر )طلبات العالمات التجارية(؛ حيث انخفض ترتيب مصر إلى م2018( عام 32)

   .   م2018( عام 99، بعدما كانت تحتل المركز )م2019( عام 101المركز )

مصر  رؤيةلاً المعرفة، واالبتكار، والبحث العلمي وفقات قياس أداء مؤشرالقسم الرابع:   

 :م2030
ن ، مجموعة مم2030رؤية مصر  -وفقاً الستراتيجية التنمية المستدامةحددت مصر 

ذلك المستحدثة على مستوى المدخالت، والمخرجات، والنتائج االستراتيجية؛ و المؤشرات

 عاون معبالت لتنفيذهالقياس أداء المعرفة، واالبتكار، والبحث العلمي، مع وضع اإلطار الالزم 

  :(153)األطراف المعنية؛ وهذه المؤشرات هي
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 اق علىنسبة اإلنف تضم مؤشرات:و: مدخالت المعرفة، واالبتكار، والبحث العلمي  .1

الي ي إجمفنسبة مساهمة الشركات ، واالبتكار، والبحث، والتطوير من الميزانيات القطاعية

، بتكارنسبة التمويل الدولي لالو ،اإلنفاق على االبتكار، والبحث، والتطوير القطاعي

رة، نسبة التمويل الخارجي للشركات الصغي، وإلى إجمالي التمويل والبحث، والتطوير

 والمتوسطة.
عدد الشركات  : وتضم مؤشرات:مخرجات المعرفة، والبحث العلمي، واالبتكار .2

، اربتكاال عدد الجوائز العالمية في مجال، والصغيرة، والمتوسطة المتعاقدة مع الحكومة

ث، ، والبحباالبتكارنسبة الشركات التي تقوم ، وعدد الشركات الجديدة في كل قطاعو

 عدد براءات اإلختراع في كل قطاع.والتطوير في كل قطاع، و
قتصاد نسبة إسهام اوتضم مؤشرات: : نتائج المعرفة، والبحث العلمي، واالبتكار .3

 نسبة، وبتكاراالجتماعي على االستثمار في االالعائد ، والمعرفة في الناتج المحلي اإلجمالي

مالي لى إجإالنسبة القطاعية للمكون المحلي ، والمكون المحلي إلى إجمالي التصنيع الوطني

 التصنيع الوطني.
 بمؤشر المعرفة، واالبتكار، والبحثلالرتقاء قد حددت مصر بعض اآلليات و

 : (154)العلمي؛ وهي
 نتجاتمالفكرية، وآليات تنفيذها، وتفعيل مبدأ حماية حقوق مراجعة تشريعات الملكية  .1

 المعرفة، واالبتكار، والبحث العلمي.
في  ثمارمراجعة قانون االستثمار،؛ بحيث يتم منح حوافز لتشجيع المستثمرين عند االست .2

 لبحثالبحث العلمي، وتشجيعهم على إعادة استثمار حد أدنى من أرباحهم في مجاالت ا

 مجاالت عملهم.التطوير في 
لم الس مراجعة تشريعات تنظيم الجامعات؛ بحيث يتم دمج االبتكار ضمن مسار الترقي في .3

 الوظيفي.
 عند مراجعة التشريعات الحاكمة لمنظومة االستثمار؛ بحيث يتم منح إعفاءات ضريبية .4

ي، البحث، واالستثمار في المجاالت عالية المخاطر؛ من حيث حجم االستثمار البحث

 ئد منه.والعا
ثي ذو البحمراجعة تشريعات التعليم العالي؛ مما يساعد على تحفيز اإلنتاج االبتكاري، و .5

 التأثير العالي.
حثية الب مراجعة تشريعات البحث العلمي؛ مما يُتيح للمبتكرين في الجامعات، والمؤسسات .6

 الحق في تأسيس الشركات دون اإلخالل بمسؤولياتهم األكاديمية، والبحثية.
سات خريطة األولويات في االبتكار، والتنسيق بين كافة مخرجات الخطط، والدرا رسم .7

 المستقبلية على المستويين القطاعي، والقومي.
ي إلى يؤد تحقيق التكامل بين الوزارات المعنية بالتعليم الجامعي، والبحث العلمي؛ مما .8

وماتي، معلالعلمي، وال رفع الكفاءة المؤسسية، واستغالل الموارد المتاحة، وتقنين العمل

 والبحثي، واالبتكاري.
ية، لتنافسالتعظيم الميزة وذلك إنشاء التجمعات االبتكارية في المجاالت ذات األولوية؛  .9

 والقيمة المضافة للمنتج المحلي.
 .تكارإنشاء حاضنات ريادة األعمال لمساعدة الشركات الصغيرة، والمتوسطة على االب  .10
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 .بتكارالتمويلية، والتسويقية لتشجيع القطاع الخاص على االتبني حزمة من المحفزات   .11
قطاع التوسع في الشراكات بين المؤسسات األكاديمية، والبحثية من ناحية، وبين ال  .12

 الخاص من ناحية أخرى؛ وذلك للربط بين مخرجات المعرفة، واحتياجات السوق.
 ون معاألولوية، بالتعاإطالق عدد من مسابقات، وجوائز االبتكار في القطاعات ذات   .13

 القطاع الخاص؛ وذلك لتشجيع االبتكار.
محلية  وادرالتوسع في البرامج األكاديمية المتخصصة في مجال إدارة االبتكار؛ إلعداد ك  .14

 مؤهلة، وتطويرها.
لى جع عتطوير المناهج التعليمية، والتوسع في تطبيق األساليب، واألدوات؛ التي تُش  .15

 نمي ثقافة االبتكار.التفكير اإلبداعي، وتُ 
 المحور السادس:

  نتائج الدراسةأهم  
تي ج المما سبق: وبعد عرض محاور الدراسة المختلفة؛ فإنه يُمكن تحديد أهم النتائ

 توصلت إليها الدراسة على النحو األتي:

قه تعو العديد من التحديات، المعوقات التي تواجه البحث العلمي في مصر، والتي يوجد .1

 عن القيام بوظائفه، كما تؤثر على دوره في دعم االبتكار، وتنميته.

بين وأوصت العديد من الدراسات إلى ضرورة تفعيل الشراكة بين الجامعات من ناحية،  .2

ي تحمل جزء من العبء المالم في مؤسسات القطاع الخاص من ناحية أخرى؛ مما يُسه

لتي الموجه إلى تطوير البحث العلمي، وتوجيهه نحو ايجاد حلول مبتكرة للمشكالت ا

 تواجهه.

ع لقطاتُعد الكراسي البحثية شكالً من أشكال الشراكة بين الجامعات، وبين مؤسسات ا .3

أو  الخاص؛ وهي تعتمد على الشراكة بين إحدى المؤسسات الجامعية، وبين جهة،

ط نشا شخص خارجي؛ بحيث تُقدم هذه الجهة،           أو الشخص التمويل الالزم لدعم

مام هذه إلت بحثي معين، وفي المقابل تهيئ تلك المؤسسة الجامعية البيئة البحثية الالزمة

 المهمة، ونجاحها.

4.  ً ى الدول  إلترجع بداية نشأة الكراسي البحثية إلى العصور اإلسالمية، ثم انتقلت تدريجيا

ً لتمويل البحث العلمي، واستقطاب البا  حثينالغربية، وتطورت، وأصبحت مصدراً مهما

 المتميزين في العديد من الجامعات العريقة على مستوى العالم.

سي يرجع نشأة الكراسي البحثية في مصر إلى برنامج توأمة الجامعات، وبرنامج كرا .5

 لمي، وتمويله.(؛ بهدف دعم البحث العم1992اليونسكو عام )

 فعيلتهدف برامج الكراسي البحثية في الجامعات؛ إلى: دعم االبتكارات العلمية، وت .6

ن المشاركة المجتمعية بين الجامعات، وبين مؤسسات القطاع الخاص، وجذب الباحثي

رف المتميزين، واستقطابهم؛ مما يُسهم في تعزيز قدرة الجامعات على توليد المعا

 قدراتها التنافسية.الجديدة، وزيادة 

ً ألهدافها، ومدتها الزمنية .7 لجهات ، واتتعدد أنواع الكراسي البحثية في الجامعات؛ وفقا

 الوقفية،ة، والداعمة لها؛                ومن أهمها: الكراسي البحثية الدائمة، والمؤقت

ت اوالفخرية، وكراسي المنح البحثية، وكراسي قادة العالم، وكراسي إتحاد الجامع

 النوعية.
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ا، تواجه الكراسي البحثية العديد من التحديات، والمعوقات التي تحول دون نجاحه .8

 واإلفادة منها في دعم البحث العلمي.

شرية، الب يُمكن تصنيف أهم المتطلبات الالزمة لنجاح الكراسي البحثية؛ إلى: المتطلبات .9

 تنظيمية.والمتطلبات المالية، والمتطلبات التشريعية، والمتطلبات ال

ل كتختلف إجراءات إنشاء الكراسي البحثية من جامعة إلى جامعة أخرى؛ حيث تُحدد  .10

ا جامعة مجموعة من اإلجراءات التي تتناسب مع طبيعتها، وإستراتيجياتها، وخططه

 المستقبلية.

 معاتيختلف التنظيم اإلداري للكراسي البحثية من جامعة إلى أخرى؛ فهناك بعض الجا .11

وهناك بعض  االستقالل المالي، وتنفرد بإدارة الكراسي البحثية بشكل مستقل،التي تتمتع ب

، الكراسي البحثية تحت اإلشراف المباشر من الحكومة، وتكون مسؤولة عن إدارتها

 وتمويلها.

: همهاأيوجد مجموعة من المعايير المحددة عند اختيار أستاذ الكرسي البحثي؛ لعل من  .12

ً في ً متخصصا متع إحدى المجاالت المعرفية، وأستاذاً في تخصصه، يت أن يكون عالما

 بكفاءة علمية عالية في مجال دراسات الكرسي البحثي.
ك، تتعدد طرق تمويل الكراسي البحثية؛ فقد يتم تمويلها عن طريق التمويل المشتر .13

لية رة كوالتعاون بين الجامعات، وبين القطاعين العام، والخاص، وقد يتم تمويلها بصو

 ائجها.ن نتلميزانية العامة للدولة؛ لضمان استمراريتها، واستفادة كافة القطاعات ممن ا
لى تمنح الجامعات الجهات الممولة للكراسي البحثية بعض اإلمتيازات؛ لتشجيعهم ع .14

 تمويلها، ودعمها.

وذلك  ددة؛يتم تقييم برامج الكراسي البحثية في الجامعات وفق مجموعة من المعايير المح .15

 على مدى تحقيقها ألهدافها. للوقوف
 ة، والتيلقيمايُمكن تعريف االبتكار في الجامعات؛ بأنه: "المعرفة، واألفكار الجديدة ذات  .16

الميزة  عزيزيتم إنتاجها داخل الجامعات، وتطبيقها؛ مما يؤدي إلى تحقيق قيمة ُمضافة، وت

 عالمية".التنافسية للجامعة على كافة المستويات المحلية، واإلقليمية، وال
ية، الرؤوفي: )التوافق، والتجربة، والُسمعة،  تتحدد أهم مبادئ االبتكار في الجامعات .17

 وحرية االستخدام، ووضوح النتائج، وسهولة االستخدام، ومزاياه(.

 رفة،يمر تطبيق االبتكارات الجديدة في الجامعات بالعديد من الخطوات؛ وهي: )المع .18

 التدعيم(.واالقتناع، والقرار، والتطبيق، و

لعقلية ، واتتعدد أهم مقومات االبتكار في الجامعات؛ ومن أهمها: )اإلنتماء إلى المؤسسة .19

اهب العلمية في التعامل مع المشكالت، واإلنفتاح على الرأي األخر، واإليمان بمو

دة، ، والقياعامةاألخرين، والبُعد اإلنساني في العمل، واالهتمام بهياكل البحث، والثقافة ال

 ألنشطة، والقيم، والمحاسبية، والتحالفات(.وا

ومن  لفة؛توجد العديد من الدالالت التي تدل على إمكانية االبتكار في المؤسسات المخت .20

ة م، وداللتقاسأهمها: )داللة المبتكر نفسه، وداللة الجديد ليس غريباً، وداللة التعلم وال

 المعايرة، وداللة الفريق، وداللة اإلدارة االبتكارية(. 

اور ة محر" في مؤشر المعرفة العالمي من ثالثيتكون قطاع "البحث، والتطوير، واالبتكا .21

ار بتكرئيسية؛ وهي: )محور البحث، والتطوير، ومحور االبتكار في اإلنتاج، ومحور اال

 المجتمعي(.
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 زيادة قيمة: م2019-م2017يتضح من تحليل مؤشر المعرفة العالمي في مصر من عام  .22

ة ى قيمفي مصر؛ فقد ارتفع إلالمؤشر اإلجمالي لقطاع )البحث، والتطوير، واالبتكار( 

عن  (1.2، وزيادة قدرها )م2018( عن عام 0.5؛ بزيادة قدرها )م2019( في عام 17.7)

 ، بعدما كانتم2019( عام 83/136؛ مما أدى إلى احتالل مصر المركز )م2017عام 

 .م2017( في عام 101/131، والمركز )م2018( في عام 108/134تحتل المركز )

؛ االبتكار العالمي من مجموعة من المؤشرات؛ وهي: مدخالت االبتكاريتكون مؤشر  .23

وتضم خمسة محاور أساسية؛ وهي: )المؤسسات، ورأس المال البشري، والبنية 

ن؛ التحتية، وتطور األسواق، وتطور بيئة العمل(، ومخرجات االبتكار؛ وتضم محوري

 وهما: )مخرجات المعرفة، واالبتكار، والمخرجات التقنية(.

ارتفاع : م2019-م2017يتضح من تحليل مؤشر االبتكار العالمي في مصر من عام  .24

تل ، بعدما كانت تحم2019( عام 92/129ترتيب مصر في مؤشر االبتكار إلى المركز )

 .م2017( عام 105/127، والمركز )م2018( عام 95/126المركز )

ي من مجموعة من يتكون محور القدرة على االبتكار في مؤشر التنافسية العالم .25

 .اري(المؤشرات الفرعية؛ وهي: )التفاعل والتنوع، والبحث والتطوير، والتسويق التج

مة زيادة قي: م2019-م2018يتضح من تحليل مؤشر التنافسية العالمي في مصر من عام  .26

( في 39.6المؤشر اإلجمالي لمحور القدرة على االبتكار في مصر؛ حيث ارتفع إلى قيمة )

كز ؛ مما أدى إلى احتالل مصر المرم2018( عن عام 1.9بزيادة قدرها ) ؛م2019عام 

 .م2018( عام 64/140، بعدما كانت في المركز )م2019( عام 61/141)

ً الستراتيجية التنمية المستدامةحددت مصر  .27 ، مجموعة من م2030رؤية مصر  -وفقا

؛ االستراتيجيةالمؤشرات المستحدثة على مستوى المدخالت، والمخرجات، والنتائج 

ات آلليوذلك لقياس أداء المعرفة، واالبتكار، والبحث العلمي، كما حددت مجموعة من ا

 لالرتقاء بمؤشر "المعرفة، واالبتكار، والبحث العلمي".

  :السابعالمحور  
 مصرية في الجامعات اللدعم االبتكار إلدارة الكراسي البحثية  التصور المقترح

ي فية تتناول الباحثة في هذا المحور: عرض التصور المقترح إلدارة الكراسي البحث

كافة  سية علىتعزيز ميزتها التناف مما يؤدي إلى؛ لدعم ابتكاراتها العلمية الجامعات المصرية

جامعات دارة الكراسي البحثية في الإل اً مركزإنشاء  :المستويات، ويتمثل هذا التصور في

 المصرية.

 ً ، منطلقات التصور المقترح للمحاور األتية؛ وهي:ويتم عرض هذا التصور وفقا

 :؛ وذلك على النحو األتيوهدفه، ومراحل تنفيذه

 القسم األول: منطلقات التصور المقترح، ومرتكزاته:
ة؛ لدراساهذا التصور المقترح على مجموعة من المنطلقات، والمرتكزات التي أفرزتها  يستند

 لعل من أهمها:

يها م علكثرة التحديات الداخلية، والخارجية التي تواجه الجامعات المصرية؛ مما يُحت .1

 ضرورة التأقلم معها، واالستعداد لها.

ة، لبحثيايتطلب ضرورة تحسين قدراتها زيادة حدة التنافسية بين الجامعات؛ األمر الذي  .2

يمية، إلقلواالبتكارية؛ مما ينعكس على تعزيز مكانتها على كافة المستويات المحلية، وا

 والعالمية.
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 حدة تعاظم دور البحث العلمي في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى؛ نظراً لزيادة .3

م على لقائالعمل إلى االقتصاد التنافسية بين الدول، وتحولها من االقتصاد القائم على ا

 . المعرفة، واعتمادها على االبتكار باعتباره عنصراً مؤثراً في تحقيق التنمية

ً لما وفق توجهات الدولة، وزيادة اهتمامها بالبحث العلمي، والمعرفة، واالبتكار؛ وذلك .4 ا

 أن تكون مصر بحلول عامجاء في استراتيجية التنمية المستدامة، وتركيزها على 

مل لعوامجتمع مبدع، ومنتج للعلوم، والمعارف، والتكنولوجيا، مع توفير جميع ا م2030

تلف ي مخالالزمة لتحويل المعرفة، واالبتكار، والبحث العلمي إلى منتج ذو قيمة، يُلب

 االحتياجات التنموية للمجتمع.

 لىإها عظمتعدد المشكالت، والمعوقات التي تواجه البحث العلمي في مصر، والتي يرجع م .5

 ضعف الميزانية المخصصة للصرف على البحث العلمي من الناتج المحلي اإلجمالي،

 وضعف مشاركة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي في مصر.

 ات الصلةية ذضعف المنظومة التشريعية لتحفيز االبتكار، وقلة االهتمام باالبتكارات العلم .6

ة مخرجاتها في مواجهة التحديات األساسي بمشروعات التنمية، وضعف االستفادة من

 التي يعاني منها المجتمع.

ا تراجع ترتيب الجامعات المصرية في معظم التصنيفات العالمية؛ بسبب قصور دوره .7

 البحثي، وضعف قدرتها على االبتكار في المجاالت المختلفة.

ذلك ص؛ وتفعيل الشراكة في مجال البحث العلمي بين الجامعات، وبين القطاع الخا حتمية .8

 احيةللتغلب على المعوقات التي تواجهه من ناحية، وتنمية االبتكار، وتشجيعه من ن

 .2030رؤية مصر  -أخرى؛ وذلك وفقاً لتوجهات إستراتيجية التنمية المستدامة

امعات، الج اآلليات الناجحة لتفعيل الشراكة بين أهمية الكراسي البحثية باعتبارها إحدى .9

 وبين مؤسسات القطاع الخاص في العديد من الجامعات على مستوى العالم.

ة لبحثيدعم التميز البحثي، وزيادة القدرات اتعدد أهداف الكراسي البحثية، ودورها   .10

ا، طبيقهللجامعات، وتحسين قدرتها على توليد المعارف، والتكنولوجيا الحديثة، وت

م على لقائوتوفير بيئة داعمة لالبتكارات العلمية؛ مما يُسهم في تعزيز فرص االقتصاد ا

 المعرفة.

 القسم الثاني: هدف التصور المقترح:
ي كل فثية يهدف هذا التصور المقترح إلى: إنشاء مركزاً مستقالً إلدارة الكراسي البح

احي النو لجامعة، ويتمتع بكيان مستقل منجامعة مصرية؛ بحيث يكون تابعاً مباشرةً لرئيس ا

 مة لها،لُمنظاإلدارية، والمالية، والفنية؛ وذلك إلدارة الكراسي البحثية، وتحديد القواعد ا

 وتقييمها. 

 القسم الثالث: محاور تنفيذ التصور المقترح:
ركز فة ميتم تنفيذ هذا التصور المقترح وفقاً لمجموعة من المحاور؛ وهي: تحديد فلس

امه، ، ومهإدارة الكراسي البحثية في الجامعة، ومبررات إنشائه، ورؤيته، ورسالته، وأهدافه

خيراً: ا، وأوهيكله التنظيمي، والوحدات التابعة له، وكيفية اختيار أعضائها، ومصادر تمويله

 حها؛ وذلك على النحو األتي:عوامل نجا
 أوالً: فلسفة مركز إدارة الكراسي البحثية في الجامعة، ومبررات إنشائه:

وحدة ذات طابع خاص، يتمتع باستقالل "يُعد مركز إدارة الكراسي البحثية المقترح 

مالي، وإداري، وفني، ويتولى تنسيق جميع الجهود على كافة المستويات اإلدارية، 
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تنفيذ خطط برامج والمالية، والفنية، واألكاديمية في الجامعة؛ بما يُسهم في والتنظيمية، 

الكراسي البحثية، وأنشطتها، ومشروعاتها في المجاالت المختلفة، وتوجيهها نحو تحقيق 

 ، ويتم إنشائه للعديد من المبررات من أهمها:"أهدافها

اع وبين مؤسسات القط تفعيل الشراكة بين الجامعات، والمراكز البحثية من ناحية، .1

ي الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ورجال األعمال من ناحية أخرى؛ مما يُسهم ف

فة، لمعرادعم البحث العلمي، وتمويله، كما يُسهم في التحول إلى االقتصاد القائم على 

 وتحقيق التنمية في كافة القطاعات التنموية المختلفة.

نع ، وملمصرية، واإلبقاء على الباحثين المتميزينزيادة عدد الباحثين في الجامعات ا .2

ميتها؛ ، وتنمما يُسهم في استثمار العقول البشرية استثماراً أمثالً   هجرتهم إلى الخارج؛ 

 باعتبارها من أغلى الموجودات، وأكثرها أهمية، وقيمة.

ي، إنشاء الكراسي البحثية في مختلف المجاالت؛ مما يُسهم في تطوير البحث العلم .3

اء والتغلب على مشكالته، ودعم المعرفة، واالبتكار؛ األمر الذي يساعد على ارتق

 الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية.

 ءتهممساعدة الباحثين في التغلب على المعوقات التي تواجههم، والتي تؤثر على كفا .4

توفير وهم، البحثية، والعمل على توفير البيئة العلمية المناسبة، وتلبية جميع احتياجات

عكس م ينالبرامج الالزمة لدعمهم؛ مما ينعكس على قدراتهم، ومهاراتهم البحثية، ومن ث

 مي. على جودة البحث العل

ارف ، واالبتكار في الجامعات المصرية، وتحسين قدرتها على توليد المعدعم التميز .5

ع مافق الجديدة، وتطبيقها، ونشر ثقافة االبتكار في المجتمع الجامعي؛ وذلك بما يتو

 .2030مصر رؤية  -لتنمية المستدامةإستراتيجية ا
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 :إدارة الكراسي البحثية، ورسالته ثانياً: رؤية مركز
 بحث،تتحدد رؤية مركز إدارة الكراسي البحثية المقترح في: "إثراء المعرفة، وال

عم دة في واالبتكار، وتوفير بيئة ُمحفزة للبحث العلمي؛ مما يُسهم في تعزيز جهود الجامع

 ".االقتصاد القائم على المعرفة، وتعزيز الشراكة مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني

 حثيةدارة الكراسي البحثية المقترح في: "إنشاء كراسي بكما تتحدد رسالة مركز إ

 ً ؛ مما مثالً أمتخصصة في المجاالت المعرفية المختلفة، واستثمار الكفاءات البحثية استثمارا

يات لمستويُسهم في تعزيز الميزة التنافسية للجامعة، وتحسين قدراتها البحثية على كافة ا

 المحلية، واإلقليمية، والعالمية". 
 الثاً: أهداف مركز إدارة الكراسي البحثية:ث

ا مها ميتوقع أن يُحقق مركز إدارة الكراسي البحثية المقترح مجموعة من األهداف؛ من أه

 يأتي:

ة عرفيإجراء المشروعات النظرية، والتطبيقية، والعملية الُمبتكرة في المجاالت الم .1

 المختلفة.
ية د علموالبحث العلمي، وترسيخها وفق قواعدعم البنية التحتية لالبتكار، والمعرفة،  .2

 ثابتة، ومحددة.
ار، بتكاستقطاب الباحثين المتميزين من مختلف الجامعات، وتحفيزهم على اإلبداع، واال .3

 ي فيواالستفادة من خبراتهم البحثية، وابتكاراتهم العلمية في تطوير البحث العلم

 الجامعة.
ات المجتمع المدني، ورجال األعمال، تفعيل المشاركة بين الجامعة، وبين مؤسس .4

 .وتحفيزهم على المشاركة في دعم البحوث العلمية، وبراءات اإلختراع، وتمويلها
، مصريبما يخدم متطلبات التنمية في المجتمع ال ؛توجيه البحوث العلمية في الجامعة .5

 وبما يُسهم في التحول نحو اقتصاد المعرفة.
 ، وترسيخ ثقافة العمل البحثي المشترك.دعم المشروعات البحثية الُمبتكرة .6
 متابعة فرق عمل المشروعات البحثية، ومساعدتها على إنجاز أهدافها. .7
 نشر ثقافة اإلبداع، واالبتكار في الجامعة. .8
 .التنسيق بين الكراسي البحثية الممولة داخل الجامعة؛ لتعظيم االستفادة منها .9
 عة.لجامجذب التمويل المناسب للكراسي البحثية في المجاالت العلمية المختلفة داخل ا .10
رموقة؛ ة المالكراسي البحثية داخل الجامعة في المجالت العلمي تُنتجهانشر األبحاث التي  .11

 مما يُسهم في تحسين تصنيف الجامعة في التصنيفات العالمية للجامعات.
ياً، ى محلالكراسي البحثية المناظرة في الجامعات األخرتبادل الخبرات مع مراكز إدارة  .12

 وإقليمياً، وعالمياً، واالستفادة منها في تطوير أهداف المركز باستمرار.
 رابعاً: مهام مركز إدارة الكراسي البحثية، ومسؤولياته:

ن ؛ مولياتيتوقع أن يقوم مركز إدارة الكراسي البحثية المقترح بمجموعة من المهام، والمسؤ

 أهمها:

ً ألهداف الجامعة، وإستراتيجياتها، وإمكا .1 ا من ناتهتحديد أولويات البحث العلمي؛ وفقا

ً لمتطلبات خطط التنمية، واحتياجات مؤسسات القطاع الخاص من نا حية ناحية، ووفقا

 أخرى.

 وضع السياسات العامة إلنشاء الكراسي البحثية في الجامعة. .2
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تعديلها ة، وتحديد القواعد، والقوانين، والتشريعات التي تُنظم العمل في الكراسي البحثي .3

 في ضوء مستجدات الواقع المحلي، والعالمي.

امج ل برمن الجهات المختلفة لتموي ، والمساعداتتحديد قواعد قبول الهبات، والتبرعات .4

 التنظيمية. الكراسي البحثية داخل الجامعة؛ وذلك بما يتفق مع الئحتها

حثية في الب وضع المعايير، والمتطلبات القبلية الالزمة قبل الموافقة على إنشاء الكراسي .5

 الجامعة.

 ا معمراجعة مشروعات الكراسي البحثية قبل الموافقة عليها؛ للتأكد من مدى اتفاقه .6

 القواعد، والقوانين، والتشريعات الُمنظمة للعمل داخل الجامعة.

ها، نشائم برامج الكراسي البحثية داخل الجامعة، ومتابعة إجراءات إاإلشراف على تنظي .7

 وتقييمها. 

 المشكالتت، وتقديم الدعم الالزم للكراسي البحثية في الوقت المناسب، وتذليل كافة العقبا .8

 التي تواجهها، ومساعدتها على تحقيق أهدافها.

عة مراج البحثي، وذلك بعداختيار مشرفي الكراسي البحثية، وأساتذتها، وأعضاء الفريق  .9

 ملفاتهم؛ للتأكد           من مطابقتها للمعايير المحددة سلفاً.

ب لحسااالرقابة المالية على الكراسي البحثية، وإقرار الموازنات السنوية، ومراجعة  .10

 الختامي لها.

ئيس لى رتقييم الكراسي البحثية التي يتم إنشائها، ومناقشة تقارير األداء، ورفعها إ .11

 الجامعة.

جذب الكراسي البحثية في الجامعة، و تُنتجهاتسويق نتائج البحوث، واألنشطة التي  .12

 من ذلك في دعم البحوث، واالبتكارات العلمية، وتمويلها. الجهات المستفيدة 

التواصل مع مؤسسات القطاع الخاص، ورجال األعمال، وتشجيعهم، وتحفيزهم على  .13

 لك.المجاالت التي تخدم مصالحهم الخاصة، وإقناعهم بذتمويل الكراسي البحثية في 

 فتح مسارات بحثية جديدة للباحثين المبتكرين على مستوى الجامعة.  .14

 يلوضع بروتوكوالت التعاون، والشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص التي تقوم بتمو .15

 ما يُسهم في تنظيم العمل، وتوضيح آلياته.الكراسي البحثية؛ 

، ؛ لتحقيق أهداف الكراسي البحثيةمختلف وحدات الجامعة، ومراكزهاين بالتنسيق  .16

 وتوفير متطلباتها الالزمة.

 .تحديد االمتيازات التي تمنحها الجامعة للجهات الممولة للكراسي البحثية .17

فة، لمعرعقد المؤتمرات، والندوات، وورش العمل، وتنظيمها؛ مما يُسهم في نشر ثقافة ا .18

  ، ودورها.بأهمية الكراسي البحثية والتوعيةلمي، واالبتكار، والبحث الع

اخل الكراسي البحثية د التي تُنتجهاتوثيق جميع األنشطة، والبحوث، واالبتكارات  .19

ي الجامعة؛ وذلك لحماية حقوق الملكية الفكرية لمنسوبيها، والعمل على نشرها ف

 المجالت العلمية العالمية.

 الهيكل اإلداري، والتنظيمي للوحدات الُمنبثقة عن المركز. إقرار .20

 تقديم الخدمات االستشارية لمختلف المؤسسات، والهيئات المعنية. .21
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 خامساً: الهيكل التنظيمي المقترح لمركز إدارة الكراسي البحثية:
ى النحو عل عةفي الجامتقترح الباحثة أن يتكون الهيكل التنظيمي لمركز إدارة الكراسي البحثية 

 األتي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (1)شكل رقم 

 الهيكل التنظيمي المقترح لمركز إدارة الكراسي البحثية )من إعداد الباحثة(

، جامعةيتضح من الشكل السابق: أن مركز إدارة الكراسي البحثية المقترح يتبع مباشرة رئيس ال

 أعضاء ؛  وذلك على النحو األتي:( 10)ويتشكل مجلس إدارته من 
 البحثية.رئيساً لمركز إدارة الكراسي  :رئيس الجامعة -

 يس.للرئ : نائباً أوالً نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث -

ً ثانائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة - ً : نائبا  نيا

 للرئيس.

معة : ويتم اختياره من بين أعضاء هيئة التدريس؛ ممن يتمتعون بسُ المركز مدير -

 عن مجال البحث العلمي محلياً، وعالمياً، فضالً علمية طيبة، وممن لهم خبرة في 

ز، لمركخبراته اإلدارية، ويتم اختياره بناًء على طلبات الترشيح المقدمة لرئيس ا

 ونوابه.

عون : ويتم اختياره من بين أعضاء هيئة التدريس؛ ممن يتمتنائب مدير المركز -

ً بُسمعة علمية طيبة، وممن لهم خبرة في مجال البحث العلمي محل ضالً ، فياً، وعالميا

مركز، س العن خبراته اإلدارية، ويتم اختياره بناًء على طلبات الترشيح المقدمة لرئي

 داتهونوابه، وتكمن مهمته في مساعدة مدير المركز على إدارته، واإلشراف علي وح

 المختلفة.

: وهم مديرو الوحدات الفرعية لمركز إدارة الكراسي اإلدارة مجلس أعضاء -

 ة، وعددهم خمسة أعضاء هيئة تدريس؛ يتم اختيارهم من بين أعضاء هيئةالبحثي

ية، التدريس في الجامعة؛ ممن يتمتعون بُسمعة علمية طيبة، وممن لهم خبرة إدار

 نطبقويتم اختيارهم بناًء على طلبات الترشيح المقدمة إلى مدير المركز، وممن ت

 .    عليهم المعايير المحددة سلفاً لشغل هذه الوحدات

 وتتحدد مهمة مجلس إدارة الكراسي البحثية المقترح؛ في:

 رئيس الجامعة

وحدة الشؤون 

المالية للكراسي 

 البحثية

وحدة تقييم الكراسي 

 البحثية
وحدة اإلشراف على 

 الكراسي البحثية

 

 مركز إدارة الكراسي البحثية

وحدة برنامج كراس 

 البحث

 وحدة التسويق، واإلعالم
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لتي مناقشة التوصيات المتعلقة بمقترحات الكراسي البحثية، واختيار المشروعات ا .1

 تندرج تحت تخصص الجامعة، وتُحقق أهدافها، وإستراتيجياتها من ناحية، وتخدم

ية ن ناحمت الجهات الممولة احتياجات المجتمع، وتُحقق متطلبات التنمية، وتُلبي رغبا

 أخرى الجامعة.

ة، نظيميمراجعة مشروعات الكراسي البحثية المقدمة، والتأكد من مطابقتها لالئحة الت .2

 وكذا مطابقتها للمعايير المحددة سلفاً قبل الموافقة عليها.

ثية البح مناقشة التقارير اإلدارية، والفنية، والمالية الواردة بشأن برامج الكراسي .3

 قائمة في الجامعة، ومراجعتها، والتأكد من مطابقتها للوائح المنظمة.ال

ددة المح مراجعة الميزانية المخصصة للكراسي البحثية، والتأكد من إنفاقها في البنود .4

 سلفاً، وكذا التأكد من تدفق الموارد المالية طوال مدة الكرسي البحثي.

 وية.لجامعة، وإقرار خطتها السناعتماد الموازنات السنوية للكراسي البحثية في ا .5

ي لكراسفحص التوصيات المتعلقة بتقييم الكراسي البحثية، والواردة من وحدة تقييم ا .6

ار استمرالبحثية في المركز، والوقوف على مدى تحقيقها ألهدافها، واتخاذ قرار إما ب

   ة.  يعمل الكرسي البحثي، أو إيقافه لكثرة التجاوزات اإلدارية، والمالية، والفن

ال توقيع بروتوكوالت التعاون، والشراكة مع الجامعات، والمراكز الرائدة في مج .7

 .الكراسي البحثية

واألفراد، توقيع بروتوكوالت التعاون، والشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص،  .8

 الجامعة.داخل الممولة للكراسي البحثية  ومنظمات المجتمع المدنيوالهيئات، 

ثية؛ على تعيين مشرفي الكراسي البحثية، وأساتذتها، وأعضاء الفرق البح الموافقة .9

 ممن تنطبق عليهم القواعد، والمعايير المحددة سلفاً.

ً لمجالها العلمي، وميزانيتها المخص .10 صة، تحديد مدة عمل الكراسي البحثية؛ وفقا

 والتكلفة المتوقعة لمشروعاتها، وأنشطتها المختلفة.

 لتنظيمية لمركز إدارة الكراسي البحثية:سادساً: الوحدات ا
لنحو ايتكون مركز إدارة الكراسي البحثية المقترح من ثالثة وحدات تنظيمية؛ وذلك على 

 األتي:

 وحدة اإلشراف على الكراسي البحثية: .1
ج تهدف وحدة اإلشراف على الكراسي البحثية إلى: اإلشراف على تنفيذ خطط برام

، تائجهانومشروعاتها التي تم اعتمادها من المركز، ومتابعتها، وتسويق الكراسي البحثية، 

ا، اتذتهفضالً عن التنظيم الداخلي لكل كرسي بحثي، واختيار مشرفي الكراسي البحثية، وأس

قتها مطاب وأعضاء الفريق البحثي من بين المتقدمين، وذلك بعد مراجعة ملفاتهم، والتأكد من

، لجامعةاوكذا توثيق المستندات الخاصة بالكراسي البحثية داخل للمعايير المحددة سلفاً، 

وحفظها، ورفع مقترحات الخطط السنوية لكل كرسي بحثي إلى مجلس إدارة المركز؛ 

 هما:والعتمادها، واتخاذ القرارات المختلفة بشأنها، وهي تنقسم إلى وحدتين فرعيتين؛ 

اسي لوحدة اإلشراف على الكر : وهي وحدة فرعية تابعةوحدة برنامج كراسي البحث .أ

ة، البحثية، ويرأسها أحد أعضاء هيئة التدريس المتخصصين ممن يتمتعون بسمعة علمي

ً وممن لهم باع   ةيعاونه ثالث في مجال االبتكارات العلمية كمديراً للوحدة،محلياً، وعالميا

 أعضاء هيئة تدريس، وتكمن مهمتها في:
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 التي يتم إنشائها في الجامعة. اإلشراف الفني على الكراسي البحثية 

 هامة ، وممتابعة توفير االحتياجات، والمتطلبات الالزمة لتحقيق أهداف الكرسي البحثي

 المحددة، وتقديم التسهيالت المطلوبة، والدعم الفني، والمالي الالزم له.

 لتي ، واتقارير تقويم األداء، ورفعها إلى وحدة اإلشراف على الكراسي البحثية إعداد

 بدورها ترفعها إلى إدارة المركز؛ لمراجعتها باستمرار.

 ة، فرز ملفات أعضاء هيئة التدريس المتقدمين لشغل وظائف مشرفي الكراسي البحثي

 وأساتذتها، وأعضاء الفريق البحثي، ومتابعة تنفيذ اإلجراءات.

 حثية، الب تقديم الخدمات اإلستشارية الفنية الخاصة بالمشروعات التي تُنتجها الكراسي

 وذلك لمختلف الهيئات، والمؤسسات المعنية.

 ا فية المقترح إنشائهإعداد كراسات الشروط، والمواصفات الخاصة بالكراسي البحثي 

نشاء بمقترحات إوكذا إعداد النماذج، واألدلة اإلرشادية الخاصة للتقدم الجامعة، 

 كراسي بحثية جديدة. 

سي : وهي وحدة فرعية تابعة لوحدة اإلشراف على الكراوحدة التسويق، واإلعالم .ب

ي الم فالبحثية، ويرأسها أحد أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مجال التسويق، واإلع

ال ي مجف الجامعة كمديراً للوحدة، يعاونه ثالثة أعضاء هيئة تدريس من المتخصصين كذلك

 التسويق، واإلعالم، وتكمن مهمتها في:

  ص الكراسي البحثية إلى مؤسسات القطاع الخا تُنتجهاتسويق نتائج البحوث التي

 المعنية، وذلك مقابل تمويل تلك الكراسي، ودعمها.

 .إصدار مطبوعات المركز، وتقاريره، وكتيباته، واإلعالن عنها، وتسويقها 

  البحثية في المجتمع الجامعي.نشر الوعي بأهمية الكراسي 

 سي عقد الندوات، واللقاءات، وورش العمل، والمؤتمرات التي يقترحها أستاذ الكر

بيان وعة، البحثي، واإلعالن عنها؛ مما يُسهم في نشر ثقافة الكراسي البحثية في الجام

 أهميتها.

 ركزي الماقتراح برامج تدريبية متخصصة للتنمية المهنية ألعضاء الفريق البحثي ف. 

  انتجهتُ التواصل مع المجالت العالمية المتخصصة، ونشر نتائج البحوث العلمية التي 

 الملكية الفكرية لمنسوبيها.حقوق الكراسي البحثية؛ وذلك لحفظ 

  التواصل مع مؤسسات القطاع الخاص، ورجال األعمال، وتحفيزهم على تمويل

وغيرها  تائجها، وأنشطتها المختلفة،الكراسي البحثية، ودعمها مقابل االستفادة من ن

 من اإلمتيازات التي تمنحها الجامعة للجهات الممولة.
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 وحدة تقييم الكراسي البحثية: .2
 راسيتهدف وحدة تقييم الكراسي البحثية في المركز إلى: متابعة شاملة ألداء الك

فة مدى لمعر عليها؛ وذلك البحثية وفق مجموعة من المعايير المحددة سلفاً، والتي تم اإلتفاق

كذا ، و-تإن وجد -تحقيقها ألهدافها، ومشروعاتها المحددة، وتحديد إنجازاتها، وتجاوزاتها 

لدورية رها اتحديد أهم المشكالت، والمعوقات التي تواجهها، كما تقوم هذه الوحدة برفع تقاري

 لكرسيلى استمرار اإلى رئيس الجامعة مباشرة، وتقديم توصياتها؛ وذلك إما بالموافقة ع

 .البحثي، أو التوقف عنه لكثرة تجاوزاته اإلدارية، وعدم تحقيقه ألهدافه المحددة

 أعضاء؛ وهم: مدير أربعةوتتكون وحدة تقييم الكراسي البحثية في المركز من 

يجوز أعضاء هيئة تدريس في التخصصات المختلفة داخل الجامعة، و ثالثةالوحدة، يسانده 

 ك بعدعن الجهات الداعمة للكراسي البحثية في اجتماعاتها الدورية، وذل مشاركة ممثلين

 موافقة مجلس إدارة المركز على ذلك.
 المالية للكراسي البحثية: وحدة الشؤون .3

مور لكراسي البحثية في المركز إلى: مراجعة جميع األالشؤون المالية لتهدف وحدة 

لمخصصة زانية اإنشائها داخل الجامعة؛ مثل: الميبالكراسي البحثية التي يتم  المتعلقةالمالية 

ته، لكل كرسي البحثي، ومصادر تمويله المختلفة، وأوجه اإلنفاق على مشروعاته، وأنشط

خصصة ة الموتجهيزاته البحثية، واحتياجاته التشغيلية، وبنيته التحتية، فضالً عن الميزاني

 افآت، وغيرها.لورش العمل، والندوات، والمؤتمرات، والرواتب، والمك

فق تتم و الكراسي البحثيةكما تهدف هذه الوحدة إلى: التأكد من أن أوجه اإلنفاق على 

داد نظمة للمركز، وهي تقوم بإعقواعد الصرف المنصوص عليها في الالئحة المالية المُ 

ه تقاريرها المالية، ورفعها بصورة دورية إلى رئيس الجامعة مباشرة؛ بحيث تشمل هذ

وفات المصركافة مصروفات الكرسي البحثي، وإيراداته السنوية، كما تشمل موازنة ب التقارير:

 المتوقعة في العام القادم.

هم: أعضاء؛ و أربعةوتتكون وحدة الشؤون المالية الكراسي البحثية في المركز من 

معة، مدير الوحدة؛ وهو أحد أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مجال االقتصاد في الجا

 من المتخصصين في مجال االقتصاد، والحسابات. ثالثةاونه يع
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 سابعاً: مصادر تمويل مركز إدارة  الكراسي البحثية:
يُمكن تمويل مركز إدارة الكراسي البحثية المقترح في الجامعة من العديد من المصادر  

 المختلفة؛ مثل:

 لتمويل كراسيها البحثية. خصصات المالية التي ترصدها الجامعةالمُ  .1
من مؤسسات القطاع الخاص،  ، والمساعدات الُمقدمةالمنح، والتبرعات، والهبات .2

 يرها.والهيئات، ومؤسسات المجتمع المدني، ورجال األعمال، وأعضاء هيئة التدريس، وغ
 أنشطتهاوالكراسي البحثية في الجامعة،  تُنتجهاتسويق األبحاث التي  منالعائد الناتج  .3

 المختلفة إلى مؤسسات القطاع الخاص، والهيئات المعنية مقابل دعمها.
لناتج العائد اتقديم المشورة الفنية للمؤسسات، والهيئات المختلفة، وكذا  منالعائد الناتج  .4

 إبرام االتفاقيات، وبروتوكوالت التعاون مع تلك المؤسسات. من
لبرامج اوورش العمل، وحقائب واللقاءات، عقد المؤتمرات، والندوات،  مناتج العائد الن .5

 التدريبية، وتسويقها محلياً، وإقليمياً، وعالمياً. 
 ثامناً: عوامل نجاح مركز إدارة الكراسي البحثية في الجامعة:

 وافرنجاح مركز إدارة الكراسي البحثية في تحقيق أهدافه؛ فإنه البد من ت لضمان

 لعل من أهمها ما يأتي: مجموعة من العوامل

وضوح أهداف المركز، ورؤيته، ورسالته، وإستراتيجياته، وخططه، وتشريعاته،  .1

هم وإجراءاته، والئحته التنظيمية، واختصاصات وحداته، ومسؤوليات أعضائه، ومهام

 . بدقة
 و منأكفاءة الموارد البشرية العاملة في المركز؛ سواء أكانت من الهيكل اإلداري،  .2

فق وأعضاء الفرق البحثية، ومشرفي الكراسي البحثية، وأساتذتها، وُحسن اختيارهم 

و أئي، المعايير المحددة، بعيداً عن المجامالت، والمحسوبية، مع ضرورة تفرغهم الجز

 نوطة بهم.الكلي إلنجاز المهام الم
ء علماتوفير الُسبل الداعمة الستقطاب الباحثين المتميزين، والعقول المبتكرة، وال .3

محفزة ة الالمتخصصين للعمل في الكراسي البحثية، وتلبية جميع متطلباتهم، وتوفير البيئ

 على البحث، واالبتكار.
 معة.ضرروة استقالل المركز إدارياً، ومالياً، وتبعيته المباشرة لرئيس الجا .4
 لتفعيل الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص حددةالموضع مجموعة من الضوابط  .5

إلجراء البحوث العلمية، والتعرف على احتياجات هذه المؤسسات من األبحاث، 

 .واالبتكارات؛ حتى تقوم الجامعة بتوفيرها
تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على تمويل الكراسي البحثية في الجامعة، ودعم  .6

تحصل  التي تتالئم مع مجال عملها؛ مقابل حوافز ضريبية معينةواالبتكارات البحوث، 

ا من غيرهعليها، وكذا مقابل استفادتها من نتائج البحوث التي تُنتجها تلك الكراسي، و

 المركز في الئحتة التنظيمية. االمتيازات االخرى التي يُحددها
وضوح إتفاقيات التعاون، والشراكة مع المؤسسات الداعمة؛ بما يضمن حقوق كال  .7

 الطرفين.
 ثيةلبح، والمراكز االتنسيق، والتعاون مع مراكز إدارة الكراسي البحثية في الجامعات .8

ً  األخرى  ، وتبادل الخبرات بينهم. محلياً، وإقليمياً، وعالميا
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لوعي انشر يئة الداخلية للجامعة؛ مما يساعدها على تبني المفاهيم الجديدة، وتهيئة الب .9

 بأهمية الكراسي البحثية، ودورها في تطوير البحث العلمي، ودعم االبتكارات.
 وجود نظام فعال لضمان الرقابة المالية الدقيقة على الكراسي البحثية. .10
 راسيكرين على المشاركة في الكوضع نظام فعال لتحفيز الباحثين المتميزين، والمبت .11

 البحثية في الجامعة، مع إمكانية تفرغهم طوال مدة عمل الكرسي البحثي.
 ى جذبالكراسي البحثية في الجامعة؛ مما يساعد عل ما تُنتجهوضع نظام فعال لتسويق  .12

 مؤسسات القطاع الخاص، ورجال األعمال في دعم المركز، وتمويله.
ي فوالبيروقراطية، وتسهيل إجراءات إنشاء الكراسي البحثية تخفيف حدة الروتين،  .13

 الجامعة، وذلك بما ال يُخل بالالئحة الُمنظمة لها.
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https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB/?c=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB/?c=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7


 .........................................................تصور مقترح  إلدارة الكراسي البحثية لدعم االبتكار  

72 
 

B9%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%8D9%84%D9%85%D8%

4%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7، م13/1/2020: في. 

، متاح على: تعريف البحث(. م2020معجم المعاني الجامع ) .52

-https://www.almaany.com/ar/dict/ar

/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%ABم13/1/2020: ، في. 

ي (. دور كراسي البحث في تطوير البحث العلمم2018بوزيدي، هدى، وبورغده، حسين الطيب ) .53

صادرة المجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، قراءة في تجارب بعض الدول،  -وإرساء مجتمع المعرفة

، ص (23د )كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدعن 

134. 

 .16، ص مرجع سابق(، م2012العذل، حسين بن عبد الرحمن ) .54

 ، متاح على:تعريف االبتكار(. م2020معجم اللغة العربية المعاصرة ) .55
-r/dict/arhttps://www.almaany.com/a

ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%

A7%D8%B1/?c=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%2

0%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A

9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8

B1%D8%A9% :م.13/1/2020، في 

، متاح على: تعريف االبتكار(. م2020المعجم الوسيط ) .56

-https://www.almaany.com/ar/dict/ar

%D8%AA%D9%83%D8%ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8

A7%D8%B1/?c=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D

9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7 ،

 م.13/1/2020في: 

لنشر لاألردن: دار الراية  -، عمانإدارة اإلبداع واالبتكارات(. م2012خيري، أسامة محمد ) .57

 .67والتوزيع، ص 

ار األردن: د -، عمانواالبتكار اإلداري في التنظيم والتنسيق اإلبداع(. م2014مسلم، عبدهللا محمد ) .58

 .149المعتز للنشر والتوزيع، ص 

 .78-77، ص ص مرجع سابق(. م2012خيري، أسامة محمد ) .59

ل العملية (. الوقف على الكراسي العلمية في المساجد ودورها في تفعيم2017مباركي، نور الدين ) .60

، معاصرةحياة المقدمة إلى ملتقى الوقف العلمي وسُبل تفعيله في الورقة بحثية العلمية في الجزائر، 

-552مارس، جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي، الجزائر ص ص  2-1الذي عُقد في الفترة من 

553. 

 .18-17، ص ص مرجع سابق(، م2012العذل، حسين بن عبد الرحمن ) .61

، معهد البحوث تاريخ الكراسي العلمية. (م2020وزارة التعليم العالي، جامعة الملك عبد العزيز ) .62

scientific-ar-https://raci.kau.edu.sa/Pages-واالستشارات، متاح على:  

chairs.aspx، م.13/1/2020: في 

، معهد البحوث والدراسات الكراسي العلميةدليل (. م2020وزارة التعليم العالي، جامعة الجوف ) .63

، متاح على: 3االستشارية والتدريب، ص 

https://www.ju.edu.sa/fileadmin/Research_Institute/%D8%A7%D9%84

D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB/?c=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB/?c=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1/?c=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1/?c=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1/?c=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1/?c=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1/?c=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1/?c=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1/?c=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1/?c=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1/?c=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1/?c=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7
https://raci.kau.edu.sa/Pages-ar-scientific-chairs.aspx
https://raci.kau.edu.sa/Pages-ar-scientific-chairs.aspx
https://raci.kau.edu.sa/Pages-ar-scientific-chairs.aspx
https://www.ju.edu.sa/fileadmin/Research_Institute/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.ju.edu.sa/fileadmin/Research_Institute/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf
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D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D9%84%

D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7D9%8A%D9%84_%D8%A7%%

D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%

D9%8A%D8%A9.pdf% :م.14/1/2020، في 

64. Grant, K., & Drakich, J. (2011). When Women are Equal- the Canada 

Research Chair Experience, Canadian Journal of Higher Education, Vol. 

(41), No. (1), p. 62. 

65. The Minister of Innovation, Science and Economic Development (2016). 

Evaluation of the Canada Research Chairs Program - Final Report, Goss 

Glory INC, Management Consultants, ISBN: (978-0-660-05841-2), June, p. 

9. 

66. National Research Foundation (2018). Framework & Funding Guide For the 

Department of Higher Education and Training Research Chairs in Post-

School Education and Training (PSET), Research Chairs & Centers of 

Excellence (RCCE), and Grants Management & Systems Administration 

(GMSA) May, p.3.   

67. National Research Foundation (2013). Guide for Applications - South 

African Research Chairs Initiative Chair in Science Communication, 

September, p. 4. 

ن دراسة احتياجات العمل الخيري السعودي م(. م2013المركز القومي لألبحاث، والدراسات) .68

هد ملك فدراسة مقدمة إلى وقف سعد، وعبد العزيز الموسى، الرياض، مكتبة ال ،الكراسي البحثية

 .12-11ص ص   الوطنية،

لكراسي دراسة نقدية لبرامج ا -(. حوكمة أنشطة البحوث العلميةم2011النودل، علي عبد هللا ) .69

نهوض ة للليورقة بحثية مقدمة إلى مؤتمر الرؤية المستقبالبحثية في الجامعات السعودية كنموذج، 

لمنظمة مارس، تحت رعاية ا 29-28والذي عُقد في الفترة من بالبحث العلمي في الوطن العربي، 

 .365العربية للتنمية اإلدارية، وجامعة اليرموك،  ص 

 .258، مرجع سابق(. م1995المركز العربي للتعليم والتنمية ) .70

 .259، ص المرجع السابق .71

 .1214جع سابق، ص (. مرم2019منصور، فيوال منير عبده ) .72

ء (. تطوير الكراسي البحثية بالجامعات السعودية في ضوم2018الثبيتي، محمد بن عثمان ) .73

 .84، ص (2، العدد )مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة تبوكمؤشرات اقتصاد المعرفة، 

الالئحة المنظمة للكراسي العلمية بجامعة الملك (. م2009وزارة التعليم العالي، جامعة الملك فيصل ) .74

، متاح على: 1، إدارة التبادل والتعاون المعرفي،  ص فيصل

https://www.kfu.edu.sa/ar/Departments/knowledgeExchange/Documents

D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D/%

9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A.pdf :في ،

 م.14/1/2020

ً  -على الكراسي العلمية الوقف(. م2011المهيدب، خالد بن هدوب ) .75 ، ورقة كراسي الحسبة نموذجا

 10-9ن ترة م"، الذي عُقد في الفبحثية مقدمة إلى مؤتمر "أثر الوقف اإلسالمي في النهضة العلمية

 .4مايو، جامعة الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة، ص 

https://www.ju.edu.sa/fileadmin/Research_Institute/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.ju.edu.sa/fileadmin/Research_Institute/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.ju.edu.sa/fileadmin/Research_Institute/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.ju.edu.sa/fileadmin/Research_Institute/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.kfu.edu.sa/ar/Departments/knowledgeExchange/Documents/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A.pdf
https://www.kfu.edu.sa/ar/Departments/knowledgeExchange/Documents/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A.pdf
https://www.kfu.edu.sa/ar/Departments/knowledgeExchange/Documents/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A.pdf
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اسي العلمية بجامعة الطائف، الالئحة المنظمة للكر(. م2019وزارة التعليم العالي،  جامعة الطائف ) .76

،           متاح على:  5عمادة البحث العلمي، ص 

-8df6-4b90-8ac6-https://www.tu.edu.sa/Attachments/691efd77

b9f97a3c8ee1_.pdf :م.15/1/2020، في 

 

جتمع (. استثمار مخرجات البحث العلمي بالجامعات في مم2018إسماعيل، حنان إسماعيل أحمد ) .77

ن ورقة بحثية مقدمة إلى المؤتمر العلمي السنوي الخامس والعشريصيغ مقترحة،  -المعرفة

نعقد في الم ،فةنظم التعليم ومجتمع المعر –للجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية 

 .104يناير، جامعة عين شمس،             ص  28-27الفترة من 

ية ورقة بحث(. تجربة ممولي كراسي البحث، وتطلعاتهم من مخرجاتها، م2012الفوزان، طارق ) .78

رات الخب التجربة المحلية في ضوء -مقدمة إلى ندوة كراسي البحث في المملكة العربية السعودية

مية، عمادة إبريل، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسال 18-16دت في الفترة من الذي عُقالدولية، 

 .66-65البحث العلمي، الرياض، ص ص 

 يُمكن الرجوع إلى: .79

 .3-2، ص ص مرجع سابق  (.م2009الالئحة المنظمة للكراسي العلمية بجامعة الملك فيصل ) -

 .8، ص مرجع سابق(. م2019الالئحة المنظمة للكراسي العلمية بجامعة الطائف ) -

، وكالة برنامج كراسي البحث(. م2020وزارة التعليم العالي، جامعة محمد بن سعود اإلسالمية ) -

العمادة لكراسي البحث، متاح على: 

src/profile/Pages/default.aspxhttps://units.imamu.edu.sa/rchairs/g ،

 م.15/1/2020في: 

80. The Minister of Innovation, Science and Economic Development (2016). 

Op.Cit,                pp. 9-10. 

81. National Research Foundation (2012). Five Year Review of the South 

African Research Chairs Initiative (SARChI), National Development Plan: 

Vision 2030, National Planning Commission, September, p. 4. 

82. Sokonia University of Agriculture (2018). Revised Operational Policy and 

Procedures on Establishing Professorial Research Chairs, The Directorate of 

Postgraduate Studies, Research, Technology Transfer and Consultancies, 

Sokoine University of Agriculture, Morogoro, Tanzania, June, 2 th Edition,  

pp. 4-5. 

 يُمكن الرجوع إلى: .83

 .86(. مرجع سابق، ص م2018الثبيتي، محمد بن عثمان ) -

- Humphreys, R., & Al Aqeeli, N. (2012). Research Chairs – The Saudi 

Experience in the Light of International Experience, Saudi Journal of 

Higher Education, Ministry of Education&  Center for Research and 

Studies in Higher Education, No. (8), December, p. 22. 

84. National Research Foundation (2018). Framework & Funding Guide for the 

DST-NRF/SAIMI - Operation Phakisa Research Chair in Petroleum 

Geoscience and Engineering, Research Chairs & Centers of Excellence 
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