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 مخص :الم
بحثية لخدمة المجتمع فى لبناء كراسى  آلية مقترحةوضع مف الدراسة الحالية ىو  اليدؼ الرئيس

 .خبرات كؿ مف جنوب أفريقيا و المممكة العربية السعودية و ألمانيامصر فى ضوء 

ثـ مف الخطوات ، بدأت باإلطار العاـ لمدراسة ،  ى مجموعةوفى سبيؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ قدمت الدراسة ف
كؿ مف دولة  اتلخبر األسس النظرية لمكراسى البحثية لخدمة المجتمع ، و باإلضافة الى ذلؾ تـ عرض 

فى ضوء القوى  جنوب أفريقيا والمممكة العربية السعودية وألمانيا فى مجاؿ الكراسى البحثية لخدمة المجتمع
الجيود المصرية ، ثـ تحميؿ أبرز  لدوؿ الخبرات ألوجو التشابو و اإلختالؼ، ثـ عرض و العوامؿ المؤثرة 

 ، ثـ شممت الخطوة األخيرة اآللية المقترحة لبناء خدمة المجتمعلالبحث العممى والكراسى البحثية فى 
 الكراسى البحثية فى مصر فى ضوء خبرات بعض الدوؿ ، وبما يتناسب مع متطمبات المجتمع المصرى.
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Research Chair in the light of Experiences of  South Africa , 
Saudi Arabia and  Germany for  Community Service and the 
Possibilities of Benefiting from Them 
 in Egypt. 
Dr.viola Mounir Abdou Mansour 
Abstract 

             This study basically aimed at stating  a framework that can 

contribute in building research chairs for community service  in Egypt in 

the light of experience South Africa , Saudi Arabia and  Germany    to 

achieve this aim , the study was presented in a series of steps, starting with 

the general framework of the study, then  the theoretical framework about 

research chairs for community service , in addition  the countries 

experience of South Africa , Saudi Arabia and  Germany  in the field of 

research chairs for community service in light of the forces and factors 

affecting .And the Similarities and differences of these experiences, Then 

The Egyptian current situation of Scientific research and research chairs for 

community service. The last step included the suggested framework that 

can contribute in building the Egyptian research chairs in community 

service in the light of experiences. In accordance with the requirements of 

the Egyptian society. 

 Key Words: Research Chair in Experiences, community service , the 

possibilities of benefiting from them in Egypt. 
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 لمدراسة : اإلطار العام 

 مقدمة : 

، اإلنسػػانية فػى شػتى ميػاديف الحيػػاة ركػائز المعرفػة الركيػزة األساسػػية المنبثقػة مػفيعػد البحػث العممػى 
والمحرؾ األساسى لكافة القطاعات  وذلؾ باعتباره أحد المعايير األساسية التى يقاس بيا مدى تقدـ األمـ ،

 ارتباطيا بمتطمبات التنمية فى المجتمعات.السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ، و 

جامعػػػػات بالبحػػػػث العممػػػػى وجعمتيػػػػا مػػػػف إحػػػػدى وظائ يػػػػا األساسػػػػية ، باعتبػػػػار أف لػػػػذلؾ اىتمػػػػت ال
ثرائيػا وتنميتيػا ممػا يترتػب عػف ذلػؾ قيػاـ الجامعػات بتطػوير ،  (1)الجامعات تتولى مسئولية إنتاج المعرفة وا 

قػـو عمػى يالبحثػى ىػو الكراسػى البحثيػة ، والػذى أركػاف التطػوير البحث العممى وتنوع تنظيماتو ، ومف أىـ 
البحثيػػة وتكػػويف مصػػدر دخػػؿ مسػػتقؿ ثابػػت لػػدعـ األبحػػاث العمميػػة وتسػػويؽ مخرجػػات ىػػذه تجسػػيد الشػػراكة 

 .(2)األبحاث وتحويميا إلى منتج يخدـ المجتمع

وبػيف جيػة أو شػخص كما تركز فكػرة الكراسػى البحثيػة عمػى نػوع مػف الشػراكة بػيف مؤسسػة أكاديميػة 
نشػػاط بحثػػػى  أو  خػػارجى عنيػػا ، تقػػػدـ فييػػا الجيػػػة أو الشػػخص التمويػػػؿ الػػالـز لػػػدعـ مجػػاؿ أو قطػػػاع أو

ىػػذه تييئػػة البيئػػة البحثيػػة الالزمػػة إلتمػػاـ ونجػػاح عممػػى معػػيف ، وفػػى المقابػػؿ تتػػولى المؤسسػػة األكاديميػػة 
 الميمة.

والحاصػميف عمػى درجػات عمميػة مػا بعػد  ويتألؼ الكرسػى البحثػى مػف مجموعػة متنوعػة مػف البػاحثيف
 درجػػػػػات الػػػػػدكتوراه والماجسػػػػػتير ، وىػػػػػـ وحػػػػػاممىواألسػػػػػاتذة المسػػػػػاعديف ، درجػػػػػة الػػػػػدكتوراه مثػػػػػؿ األسػػػػػاتذة 

 .(3)متخصصوف فى مجاؿ عممى معيف ، ويرأسو باحث رئيسى ويطمؽ عميو أستاذ الكرسى البحثى

لبػاحثيف والعممػاء المتميػزيف والميػاجريف فػى الك اءات العمميػة مػف اوتدعـ الكراسى البحثية استقطاب 
، ممػػا يػػؤثر عمػػى توليػػد المعرفػػة العمميػػة ، والتػػى فػػى مػػوطنيـ األصػػمى  دوؿ مختم ػػة لرئاسػػة تمػػؾ الكراسػػى

 .(4)تنعكس بالضرورة عمى تقدـ االقتصاد المعرفى لمدولة التى تتبع الكراسى البحثية إلييا

، مػف البػاحثيف ذوى الخبػرة العالميػةا يمنح لكبػار العممػاء وتنقسـ الكراسى البحثية إلى نمطيف فأحدىم
، واآلخر يمنح لمباحثيف الواعديف بحيث يكوف مدة العمؿ بتمؾ لكراسى حوالى سبع سنوات ويمكف تجديدىا 

ؿ بتمؾ الكراسػى دة العممجاليـ البحثى ويطمؽ عمييا نجوـ بحثية صاعدة ، وم المتميزيف والمشيود ليـ فى
يمكػػػف تجديػػػدىا ، مػػػع مالحظػػػة أف تمويػػػؿ الػػػنمط األوؿ يتضػػػاعؼ عػػػف تمويػػػؿ الػػػنمط ىػػى خمػػػس سػػػنوت و 

 .(5)الثانى وىذا طبقًا لنوعية األبحاث العممية المطبقة
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مػػع مالحظػػة أف إدارة الجامعػػات تقػػـو بةعػػداد خطػػة اسػػتراتيجية تحػػدد مواصػػ ات وشػػروط الممتحقػػيف 
كراسػػى البحثيػػة لدراسػػة أمانػػة سػػر المػػؽ عمييػػا بالكراسػػى البحثيػػة ، ثػػـ تقػػدـ الترشػػيحات لمجنػػة مختصػػة يط

مراعػػاة أف مػػع ،  (6)يرسػػؿ تقريػػر عػػف تمػػؾ الترشػػيحات إلػػى لجنػػة اإلدارة لمكراسػػى البحثيػػة ثػػـ ،الترشػػيحات 
تخ يػػؼ و ، تكػػوف األبحػػاث العمميػػة التػػى يجرييػػا البػػاحثيف تسػػيـ فػػى إثػػراء المعرفػػة اإلنسػػانية بكافػػة فروعيػػا 

تمويػػؿ األبحػػػاث العمميػػة ، وتػػػوفر فػػرص لمشػػػاركة بمػػى عػػػاتؽ الدولػػة فيمػػػا يتعمػػؽ الممقػػػاة عاألعبػػاء الماليػػة 
 .(7)جيات أخرى لتحمؿ جانب مف المسئولية االجتماعية

بخدمة المجتمع المتعمقة ومف ناحية أخرى تعمؿ الكراسى البحثية عمى تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ 
دعػـ المعرفػة العمميػة المتخصصػة ، و التطبيقيػة ، النظريػة و  ثو ومف أىميا إعداد الدراسات والبحػ المحمى ،

دعػػـ مػػذكرات و ، االستشػػارية المتخصصػػةوتنظػػيـ المػػؤتمرات والنػػدوات وحمقػػات النقػػاش ، وتقػػديـ الخػػدمات 
الت اىـ بيف الجامعة والجامعات المحمية والعالمية فى مجاؿ البحث العممى ، والمشاركة فى اإلنتاج البحثػى 

 .(8)ـ بالتقنيات الحديثة ودعـ حركة النشر العممىالوطنى والعالمى واإللما

جػػاالت البحثيػػة ، ومػػف اء الكراسػػى البحثيػػة فػػى مختم ػػة الملػػذلؾ حرصػػت العديػػد مػػف دوؿ العػػالـ بةنشػػ
ـ ، مػف 2006أفريقيا ، فقػد تػـ إطػالؽ مبػادرة إنشػاء الكراسػى البحثيػة بيػا منػذ عػاـ  أبرز تمؾ الدوؿ جنوب

 Department of Science and DSTزارة العمػػـو والتكنولوجيػػا خػػالؿ االت ػػاؽ التعاقػػدى بػػيف و 

Technology ومؤسسة البحث القوميػة ، NRF National Research Foundation  وىػدفت تمػؾ ،
عنػد إجػراء البحػوث العمميػة المبادرة إلى تقوية وتحسيف مستوى البحث العممى وتشجيع التنافسية االبتكاريػة 

الح ػػاظ عمػػى البػػاحثيف المتميػػزيف مػػف العممػػاء والمعتػػرؼ بيػػـ عالميػػًا ، فقػػد تػػـ ، والعمػػؿ عمػػى االسػػتقطاب و 
كرسى بحثى فى بداية االت اقية وفى تخصصات عممية مختم ة ، ويشغميا عمماء متخصصػيف  199إنشاء 
ؼ البػاحثيف المشػاركيف صػنيبحيػث ، (9)أو خارجيػاسػواء بجامعػات جنػوب أفريقيػا فػى البحػث العممػى  دوروا

وعمماء مف الدرجة العمميػة الثانيػة ،  Aمف الدرجة األولى عات عمؿ الكراسى البحثية إلى عمماء فى مجمو 
B  محػػددة يمػػـز توافرىػػا فػػى أدائيػػـ البحثػػى ، وي ضػػؿ اسػػتقطاب العممػػاء ، ويػػتـ ىػػذا التصػػنيؼ وفقػػًا لشػػروط

 .(10)المصن يف عف نظيرىـ األقؿ تصني ًا أو غير مصن يف بتمؾ الكراسى

جنوب دولة ترتبط مجاالتيا بخدمة مجتمع يتـ إجراؤىا  التىاألبحاث العممية ف طبيعة مع مالحظة أ
أفريقيػػا ، وىػػى اسػػتجابة ألولويػػات اىتمػػاـ الحكومػػة ، ويتمثػػؿ فػػى مجػػاالت بحثيػػة مرتبطػػة بالميػػاه والطاقػػة 

سػػاد  كافحػػة الالزراعيػػة وموالبيئػػة والتعمػػيـ والصػػحة والتنميػػة الري يػػة واألمػػف الغػػذائى واستصػػالح األراضػػى 



 
-5- 

أفريقيػػا ، مػػف خػػالؿ تػػوفير حيػػاة جنػػوب دولػػة والجريمػػة ، وقػػد انعكسػػت دراسػػة تمػػؾ المجػػاالت عمػػى مجتمػػع 
وصػحى ، وحمايػة ة كريمة لمواطنى جنوب أفريقيا ، وتواجد مجتمعات ري يػة تتػوفر فييػا أمػف غػذائى صحي

قامة بنية تحتية اقتصادية ذات ك اءة تن  .(11)افسيةوتعزيز الموارد الطبيعية وا 

دالػة بقيػادة ، يوجػد كرسػى بحثػى ل مػف والع University of Cape townب تاوف يف ى جامعة ك
، ويوجد ىذا الكرسى بكمية الحقوؽ  NRFالقومية وزارة العموـ والتكنولوجيا ويدار مف قبؿ مؤسسة البحوث 

الحكومػػة اآلمنػػة ، األمػػف ى : بمػػا يمػػومدتػػو خمػػس سػػنوات ، ويتنػػاوؿ القضػػايا البحثيػػة المتعمقػػة بالجامعػػة ، 
 محميػاً  ءارسػى ىػو بنػاء شػبكة بحثيػة مػف العممػمنع العنؼ وانعداـ الجريمة ومف أىػداؼ ىػذا الكالحضرى ، 

قميميًا ودولياً   .(12)لدراسة تمؾ القضايا واإلشراؼ عمى طالب الدراسات العميا وا 

كندر فػػوف تحػػت رعايػػة مؤسسػػة اسػػأللمانيػػة أمػػا فػػى ألمانيػػا ، فطبقػػًا لمبػػادرة برنػػامج كراسػػى البحػػث ا
، وىػػى تشػػجيع التعػػاوف األكػػاديمى بػػيف  Alexander Von Humboldt Foundationىامبولػػدت 

العممػاء عمػػى مسػػتوى  عمنحػػة بحثيػة سػػنويًا لجميػػ 700فػػى داخػػؿ وخػارج ألمانيػػا ، وتمػػنح أكثػر مػػف العممػاء 
سى بحثيػة ، ومنيػا كرسػى بحثػى ألمػانى كرا قامت بةنشاء عدةف، (13)بحثية تعاونيةالعالـ إلجراء مشروعات 

 Africanفى عمـو الرياضيات وتطبيقاتيا لمؤسسػة االسػكندر بالمعيػد األفريقػى لمرياضػيات والعمػـو بغانػا 

Institute for Mathematical Sciences AIMS   ، ممولػػة مػػف قبػػؿ وزارة التعمػػيـ والبحػػث ىػػى و
يػز البحػث العممػى فػى مجػاؿ عمػـو الرياضػيات فػى أفريقيػا األلمانية ال يدرالية ، وىدؼ ىذا الكرسػى إلػى تعز 

 AIMSجامعػػػات غانػػػا والجامعػػػات األلمانيػػػة مػػػف خػػػالؿ مراكػػػز  ودعػػػـ شػػػبكات التواصػػػؿ االلكترونيػػػة بػػػيف
يورو ، لمدة اربع سنوات بصورة مبدئية ، بحيػث يمتحػؽ بيػذا الكرسػى  560.000األفريقية ، وبمغ التمويؿ 

لدكتوراه ولدييـ خبرة ثالث سنوات فى البحث العممى واإلشراؼ عمى الطالب ، أتموا شيادة اأكاديمييف مف 
د ولػػدييـ سػػجؿ بحثػػى بػػارز ومعتػػرؼ بػػو دوليػػًا ، ويعػػد ىػػذا الكرسػػى قائمػػًا فػػى غانػػا عمػػى أسػػاس دائػػـ ، وقػػ

 .(14)خدمة المجتمع الغانى واأللمانىب المرتبطةاألبحاث  انعكس أىداؼ ىذا الكرسى عمى طبيعة

نشػأة االىتمػاـ بالكراسػى البحثيػة إلػى وى العربػى ف ػى المممكػة العربيػة السػعودية ، فيعػود وعمى المسػت
عمػى مبػادئ الديانػة اإلسػالمية ، ـ ، وكػاف بيػدؼ تسػميط الضػوء 1984منتصؼ الثمانينات وبالتحديد منذ 

الػػدكتور مػػف خػػالؿ إنشػػاء كرسػػى بحثػػى باسػػـ الممػػؾ عبػػد العزيػػز فػػى جامعػػة كالي ورنيػػا ، وترأسػػو األسػػتاذ 
مػػف تمػػؾ الكراسػػى سػػواء داخػػؿ المممكػػة وخارجيػػا ، ثػػـ تػػوالى بعػػد ذلػػؾ إنشػػاء العديػػد ،  (15)سػػتي ف ىم ريػػز

لتعزيػػز المعرفػػػة العمميػػػة المتخصصػػػة ، مػػػف خػػػالؿ إجػػػراء األبحػػػاث العمميػػػة المتميػػػزة والتػػػى تخػػػدـ المجتمػػػع 
 السعودى.
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تبنػت الكراسػى البحثيػة بيػا ، فيػى  وتأتى جامعة الممؾ سعود عمى رأس الجامعات السعودية ، والتػى
كرسى بحثى ، وقػد شػممت عمػى مجػاالت بحثيػة رئيسػة ىػى المجػاالت العمميػة والطبيػة  124تمتمؾ حوالى 

 .(16)والصحية ، واإلنسانية واليندسية ، والتى ساىمت بشكؿ كبير فى تمبية احتياجات المجتمع

والكراسى البحثية الجامعيػة لمنظمػة  (Uni twin)أما فى مصر ، ف ى ظؿ برنامج توامو الجامعات 
ـ ، 1992سيسػػػيا منػػػذ عػػػاـ تػػػـ تأ والتػػػى،  Unesco Chairاليونسػػػكو ويطمػػػؽ عمييػػػا كراسػػػى اليونسػػػكو 
دولػػػػة حػػػػوؿ العػػػػالـ ، وارتبطػػػػت  116مؤسسػػػػة جامعيػػػػة فػػػػى  700واشػػػػتركت فػػػػى تمػػػػؾ المبػػػػادرة أكثػػػػر مػػػػف 

التعمػػيـ والعمػػـو الطبيعيػػة و وىػػى مجػػاالت المجػػاالت البحثيػػة بتمػػؾ الكراسػػى بمجػػاالت عمػػؿ منظمػػة اليونسػػك
إتاحة شبكات معمومات مشتركة بػيف  فى، ويتضمف انشطة ىذا البرنامج (17)واالجتماعية والثقافة واالتصاؿ

نشػػػػاء كراسػػػػى األسػػػػتاذية الدوليػػػػة ، وتقػػػػوـ منظمػػػػة اليونسػػػػكو بػػػػدور الوسػػػػيط ال عػػػػاؿ لمييئػػػػات  الجامعػػػػات وا 
يشػػػػارؾ تمويػػػػؿ تمػػػػؾ الكراسػػػػى ة األكاديميػػػػة الضػػػػمنية ، بحيػػػػث اركوالمؤسسػػػػات المعنيػػػػة عمػػػػى أسػػػػاس المشػػػػ

والتػػػػى تخصػػػػص ، الجامعػػػػات المشػػػػاركة فػػػػى التوأمػػػػة مػػػػف مؤسسػػػػات التعمػػػػيـ العػػػػالى فػػػػى الػػػػدوؿ المتقدمػػػػة 
وتن ػػؽ عمػػى القػػائميف عمػػى تمػػؾ الكراسػػى ، اعتمػػادات ماليػػة كجػػزء مػػف مخصصػػات بػػرامج التعػػاوف الػػدولى 

كػف أف تسػاىـ ـ العػالى فػى الػدوؿ الناميػة والتػى تتمقػى العػوف ، والتػى يمواألبحاث العممية ومؤسسػات التعمػي
 .(18)بتوفير التسييالت المالية لشاغمى الكراسى

 :  (19)عدة كراسى فى مصر تابعة لمنظمة اليونسكو عمى النحو التالىفقد تم إنشاء 

 ـ(.1997)كرسى بحثى بجامعة جنوب الوادى فى مجاؿ التنمية المستدامة فى مناطؽ الج اؼ  -

 ـ(.2002كرسى بحثى بجامعة جنوب الوادى فى مجاؿ التعميـ البيئى ) -

 .(20)ـ2002حقوؽ اإلنساف عاـ  فى مجاؿالقاىرة  فىكرسى بحثى بالجامعة األمريكية  -

 ـ(.1996) الجبريةاليجرة  فى مجاؿبالجامعة األمريكية بالقاىرة كرسى بحثى  -

أعضػػػػػاء ىيئػػػػػة التػػػػػدريس وتطػػػػػوير المنػػػػػاىج  كرسػػػػػى بحثػػػػػى بجامعػػػػػة االسػػػػػكندرية فػػػػػى مجػػػػػاؿ تنميػػػػػة -
دارة الجامعة )  ـ(.1994والتكنولوجيا التعميمية وا 

 ـ(.2009المرأة والعمـو والتكنولوجيا ) فى مجاؿ بجامعة عيف شمسكرسى  -

لمنظمػػػة الجيػػػود والمحػػػاوالت المبذولػػػة مػػػف إنشػػػاء تمػػػؾ الكراسػػػى البحثيػػػة والتابعػػػة وعمػػػى الػػػرغـ مػػػف 
ادة مػػػػف تطبيقػػػػات البحػػػػث العممػػػػى بتمػػػؾ الكراسػػػػى فػػػػى تحقيػػػػؽ التنميػػػػة االسػػػت  نسػػػكو والتػػػػى ىػػػػدفت إلػػػػىاليو 

العممية فى خدمة المجتمع المصرى ، االقتصادية وزيادة القدرة التامة لمجامعات ، واستثمار نتائج األبحاث 
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القائمػة اسػتمرارية ال جػوة و تحقيؽ ذلػؾ ، إال أنو مازاؿ يتواجد العديد مف أوجو القصور والعقبات التى تحوؿ 
بيف األبحاث العممية المطبقة ، واحتياجات المجتمع المحمى ومشكالتو ، والحاجة إلى إنشاء كراسػى بحثيػة 

دارة مصػػرية ، ت تعمػػؽ موضػػوعاتو البحثيػػة بمشػػكالت المجتمػػع المصػػرى ووفقػػًا الحتياجاتػػو بصػػورة بتمويػػؿ وا 
 .لدراسة قضايا بحثية بصددىا يتطور المجتمع المصرى ويزدىر فعمية

 مشكمة الدراسة : 

مف عػدة مشػكالت ، وتحػاوؿ الجامعػات المصػرية مػف تقػديـ حمػوؿ ليػا مػف يعانى المجتمع المصرى 
تحػوؿ دوف تحقيػؽ ذلػؾ إجراء األبحاث العممية المرتبطػة بتمػؾ المشػكالت ، ولكػف ىنػاؾ عػدة عوائػؽ خالؿ 

 بالدرجة المنشودة ، ويمكف إجماؿ تمؾ العوائؽ فيما يمى : 

 نوات اتصاؿ رسمية بيف الجامعة والمجتمع المحمى وضعؼ االرتباط بيف مراكز اإلنتاجقمة وجود ق -1
 .(21)وكميات الجامعة

الحمػوؿ وصػياغة فى معظـ المشروعات البحثية استشػاريًا يتوقػؼ عنػد اقتػراح ال يزاؿ دور الجامعة  -2
 .(22)وال توجد آلية فاعمة لتحقيؽ ومتابعة تن يذ تمؾ التوصيات، التوصيات 

وة القائمػػػة بػػػيف البحػػػث العممػػػى بالجامعػػػات وتطبيػػػؽ نتائجػػػو بالقطػػػاع الخػػػاص ، وذلػػػؾ بسػػػبب ال جػػػ -3
 .(23)سمبًا عمى دور الجامعات فى خدمة المجتمعضعؼ برامج التعاوف والشراكة بينيما ، مما يؤثر 

 ت عيؿ الخطػة الشػاممة لمبحػث العممػى عمػى مسػتوى الجامعػات ، والتػى توجػو البػاحثيف إلػى صعوبة -4
القضػػػايا ذات األولويػػػػة فػػػى البحػػػػث والدراسػػػة ، والتػػػى تنبػػػػع مػػػف حاجػػػػة اإلقمػػػيـ أو حاجػػػػات  تنػػػاوؿ

 .(24)المجتمع الذى توجد فيو الجامعة

والقصػػػور فػػػى ، ضػػػعؼ اختيػػػار الموضػػػوعات البحثيػػػة ذات الصػػػمة باحتياجػػػات وقضػػػايا المجتمػػػع  -5
 .(25)ع اإلنتاجمواجية التحديات التى ت رض ن سيا سواء فى المؤسسات الحكومية أو فى مواق

لزيػادة الػوعى  ، ومشػكالتو  نتائج البحث العممى ومػردود منافعػو بحاجػات المجتمػع  ارتباط ضعؼ -6
 .(26)واإلحساس المجتمعى بأىميتو
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المػػادى  مسػػتواىـلتحسػػيف كثيػػر مػػف البػػاحثيف والعممػػاء إلػػى الخػػارج بصػػ ة مؤقتػػة أو دائمػػة ، ىجػػرة  -7
إنتػاج البحػث العممػى ، وفقػدًا ماديػًا مػف جػراء اسػتقداـ  مػالىوالعممى ، ممػا يشػكؿ فقػدًا كبيػرًا فػى إج

 .(27)العممية لممشاركة فى إجراء األبحاث خبراء أجانب بأعداد كبيرة ، يتقاضوف أجورًا باىظة

المشاركة المجتمعية فى مصر فػى تمويػؿ البحػث العممػى ، نظػرًا الفتقػار الػنظـ ضعؼ أو ىامشية  -8
 .(28)والتعاوف مع المجتمع األىمى السائدة فى اآلليات الالزمة لمتنسيؽ

بالجامعػػػات كراسػػػى بحثيػػة  بنػػاءل آليػػة مقترحػػػةفػػػى تقػػديـ ممػػا سػػبؽ ، تتضػػػح أىميػػة الدراسػػػة الحاليػػة 
وقادرة عمى تعمؿ عمى إنتاج معرفة بحثية متخصصة ، و لمجتمع المصرى ، المصرية مرتبطة باحتياجات ا
ت لمقيػػػاـ بػػػدورىا البحثػػػى المنػػػوط بيػػػا تجػػػاه تنميػػػة ، وتتػػػيح ال رصػػػة لمجامعػػػا وتقػػػديـ حمػػػوؿ جذريػػػة لمشػػػكالت
 المجتمع المصرى وتطويره.

 :  التاليالسؤال الرئيس  ما سبق تحاول الدراسة الحالية اإلجابه عمىوفى 

فػػى  كػػؿ مػػف جنػػوب أفريقيػػا و المممكػػة العربيػػة السػػعودية و ألمانيػػا اتكيػػؼ يمكػػف االسػػت ادة مػػف خبػػر 
 تمع فى مصر؟الكراسى البحثية لخدمة المجمجاؿ 

 فرعية عمى النحو التالى : مف السؤاؿ الرئيسى عدة أسئمة وتت رع 

 ؟فى األدبيات التربوية المعاصرة كراسى البحثية وعالقتيا بخدمة المجتمعلم اإلطار التنظيرىما -1

الكراسػػػى مجػػػاؿ فػػػى كػػػؿ مػػػف جنػػػوب أفريقيػػػا و المممكػػػة العربيػػػة السػػػعودية و ألمانيػػػا  اتمػػػا خبػػػر  -2
 ؟فى ضوء القوى و العوامؿ الثقافية المؤثرة المجتمعخدمة لالبحثية 

كؿ مف جنوب أفريقيا و المممكػة العربيػة السػعودية و ألمانيػا  اتلخبر  أوجو الشبو و اإلختالؼما  -3
 ؟خدمة المجتمع لالكراسى البحثية مجاؿ فى 

 ما واقع الجيود المصرية فى مجاؿ البحث العممى والكراسى البحثية لخدمة المجتمع؟ -4

كػػػؿ مػػف جنػػػوب أفريقيػػػا و  اتأى مػػػدى يمكػػف االسػػػت ادة مػػف اإلطػػػار النظػػرى لمدراسػػػة وخبػػر  إلػػى -5
كراسػػى ال بنػػاءسػػيـ فػػى يمكػػف أف ت،  آليػػة مقترحػػةفػػى وضػػع  المممكػػة العربيػػة السػػعودية و ألمانيػػا

 ؟فى مصربحثية لخدمة المجتمع ال

 أهداف الدراسة : 
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كراسػػػى بحثيػػػة لخدمػػػة  بنػػػاءل ليػػػة مقترحػػػةآمػػػف الدراسػػػة الحاليػػػة ، ىػػػو وضػػػع يتمثػػػؿ اليػػػدؼ الػػػرئيس 
 .دوؿ كؿ مف جنوب أفريقيا و المممكة العربية السعودية و ألمانيا اتالمجتمع فى مصر فى ضوء خبر 

 ويمكن تحقيق هذا الهدف من خالل األهداف الفرعية التالية : 

ات التربويػػة فػػى األدبيػػ مكراسػػى البحثيػػة وعالقتيػػا بخدمػػة المجتمػػعل اإلطػػار التنظيػػرىعمػػى التعػػرؼ  -1
 .المعاصرة

فػػػى مجػػػاؿ الكراسػػػى كػػػؿ مػػػف جنػػػوب أفريقيػػػا و المممكػػػة العربيػػػة السػػػعودية و ألمانيػػػا  اتتحميػػػؿ خبػػػر  -2
 .فى ضوء القوى و العوامؿ الثقافية المؤثرة خدمة المجتمعالبحثية ل

جنػػوب أفريقيػػا و المممكػػة العربيػػة السػػعودية و  كػػؿ مػػف اتفػػى خبػػر  أوجػػو الشػػبو واإلخػػتالؼ تقػػديـ  -3
  خدمة المجتمع.لفى مجاؿ الكراسى البحثية  مانيا أل

 الجيود المصرية لالىتماـ بالبحث العممى والكراسى البحثية.رصد أىـ  -4

ى مصػػر فػػى ضػػوء بحثيػػة فػػالكراسػػى ال بنػػاءسػػيـ فػػى يمكػػف أف ت آليػػة مقترحػػةصػػؿ إلػػى وضػػع التو  -5
ا يتناسػػب مػػع طبيعػػة بمػػ، و  جنػػوب أفريقيػػا و المممكػػة العربيػػة السػػعودية و ألمانيػػا كػػؿ مػػف اتخبػػر 

 المجتمع المصرى.

 أهمية الدراسة : 
 تستمد الدراسة الحالية أهميتها مما يمى : 

أحػد التوجيػات الحديثػة فػى االسػت ادة مػف التى تخدـ المجتمػع المصػرى ، ىػى بحثية الكراسى ال إف -1
 تطبيقات البحث العممى فى إحداث التنمية المستدامة فى كافة القطاعات المجتمعية.

فػى تطػوير ال كػر تسػيـ ىػذه الدراسػة فى مجػاؿ الكراسػى البحثيػة ، ومػف ثػـ  الدراسات المصرية ةقم -2
جات مى وربط تطبيقاتو ونتائجو باحتيالالرتقاء بالبحث العم فعالةالنظرى فى ىذا المجاؿ ، كوسيمة 

 المجتمع المصرى.

تمبػى احتياجػات التػى بيقيػة بػةجراء البحػوث العمميػة التطتسيـ الدراسػة الحاليػة فػى تشػجيع االىتمػاـ  -3
 المجتمع ومؤسساتو ، وتسيـ فى حؿ مشكالتو.

 منهج الدراسة : 
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ميػػؿ والت سػػير العممػػى المػػنظـ لوصػػؼ حتعتمػػد الدراسػػة الحاليػػة عمػػى المػػنيج المقػػارف ، الػػذى ييػػتـ بالت
الظػػاىرة محػػددة ، والقيػػاـ بػػاإلجراءات البحثيػػة التػػى تتكامػػؿ لوصػػؼ وتحميػػؿ تمػػؾ ظػػاىرة أو مشػػكمة وتحميػػؿ 

السػتخالص داللتيػا الوصػوؿ إلػى نتػائج اعتمادًا عمى جمع المعمومات والحقػائؽ ، وتحميميػا تحمػياًل دقيقػًا ، 
 :  (29)منيا

 وتشير الدراسة الحالية وفقًا لمخطوات المنهجية التالية : 

ويػػػة فػػػى األدبيػػػات الترب جمػػع المعمومػػػات والبيانػػػات المتعمقػػػة بالكراسػػى البحثيػػػة فػػػ  خدمػػػة المجتمػػع -1
 .المعاصرة

فػػ  مجػػاؿ الكراسػػى  كػػؿ مػػف جنػػوب أفريقيػػا و المممكػػة العربيػػة السػػعودية و ألمانيػػا  اتخبػػر تحميػػؿ  -2
 البحثية لخدمة المجتمع.

جنػػػوب أفريقيػػػا و المممكػػػة العربيػػػة السػػػعودية و كػػػؿ مػػػف  اتلخبػػػر  أوجػػػو الشػػػبو و اإلخػػػتالؼعػػػرض  -3
 ف  مجاؿ الكراسى البحثية لخدمة المجتمع. ألمانيا

 ـ الجيود المصرية ف  البحث العممى والكراسى البحثية.رصد أى -4

 كػؿ مػف اتالكراسػى البحثيػة فػ  مصػر فػ  ضػوء خبػر  بنػاءسػيـ فػ  آلية مقترحة يمكػف أف توضع  -5
 .جنوب أفريقيا و المممكة العربية السعودية و ألمانيا

 حدود الدراسة : 

تنػػػاوؿ نشػػػأة ة الحاليػػػة عمػػػى يمػػػا يتعمػػػؽ بالكراسػػػى البحثيػػػة تقتصػػػر الدراسػػػالحػػػدود الموضػػػوعية : ف -1
دارة وتمويؿ الكراسى البحثية ، باإلضافة إلى دورىا ف  خدمة المجتمع.   وأىداؼ وأنواع وا 

خبرات كػؿ مػف دولػة جنػوب أفريقيػا والمممكػة تقتصر الدراسة الحالية عمى تناوؿ الحدود المجالية :  -2
فػػػ  تطػػػوير البحػػػث العممػػػى و لمػػػا ليػػػـ مػػػف دور مميػػػز و مممػػػوس  العربيػػة السػػػعودية ودولػػػة ألمانيػػػا

 .الكراسى البحثية

 :  مصطمحات الدراسة

 :  Research Chairsالكراسى البحثية  (1)
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بأنو "بذؿ الجيد فى موضوع ما ،وجمػع المسػائؿ التػى تتصػؿ  لغوياً  يعرف المعجم الوسيط البحث
 .(30)بو"

 يمى :  تعددت التعري ات التى تناولت الكراسى البحثية ، ومف أىميا ما اصطالحياً و 

مرتبة بحثية جامعية تتمتع بشراكة استراتيجية مرتبطة بموضوع الكرسػى أو أحػد العممػاء أو البػاحثيف 
 .(31)المتميزيف محميًا وعالميًا فى تخصصاتيـ العممية

،  University of Lethbridgeإدارة مخصصات الكرسى البحثى الكندى بجامعة ليثبردج  وتراىا
لمتعييف فى المناصب القيادية فػى المجػاالت  والمرشحيفىمة لمباحثيف المتميزيف منح شيادات مؤ  توفربأنيا 

وتمكنيـ مف زيادة ، التى يمكف مف خالليا تعزيز خطة األبحاث االستراتيجية لممؤسسة المختم ة ، و العممية 
 .(32)إسياماتيـ البحثية داخؿ الكراسى البحثية

بػػيف الخبػػرات المحميػػة  وتجمػػع، كة ودعػػـ المجتمػػع وىػػى أيضػػًا وحػػدة بحثيػػة تنشػػأ فػػى الجامعػػة بمشػػار 
والصػػػحة والدراسػػػات  واليندسػػػةنػػػة عالميػػػة متميػػػزة فػػػى مجػػػاالت العمػػػـو االجامعػػػة مك والعالميػػػة بيػػػدؼ تبػػػوء

المعرفة ، ويستيدؼ دعـ االقتصاد الوطنى القائـ عمى المعرفة وخدمة المجتمػع اإلنسانية وغيرىا مف فروع 
 .(33)مًا أو مؤقتًا أو وق ياً ، وقد يكوف ىذا الكرسى دائ

مف يراىا بأنيا عبارة عف منحة مالية أو برنامج عممى يقوـ فيو عالـ أو باحث متميػز عالميػًا وىناؾ 
بيػػدؼ  ،، فػػى مجػػاؿ عممػػى معػػيف والمشػػيود لػػو بػػالتميز العممػػى والخبػػرة الرائػػدة بػػةجراء أبحػػاث متخصصػػة 

المحميػة ، ويعػيف عمػى رأس لتحديات لخدمة قضايا التنمية اومواجية إثراء المعرفة اإلنسانية وتطوير ال كر 
البػاحثيف المػؤىميف ذو الخبػرة  ف، ويعمػؿ معػو فريػؽ مػ أستاذ متخصص فى مجػاؿ الكرسػى البحثػى الكرسى

تمويػػػؿ الكرسػػػى مػػػف خػػػالؿ دعػػػـ مػػػالى دائػػػـ أو مؤقػػػت يقدمػػػو فػػػرد أو مؤسسػػػة خاصػػػة أو  ويػػػتـوالك ػػػاءة ، 
 .(34)ثى محددشخصية اعتبارية لدعـ برنامج بح

جرائياااً  لػػو بػػالتميز  دتراىػػا الدراسػػة بأنيػػا وحػػدة بحثيػػة يرأسػػو عػػالـ أو باحػػث متميػػز عالميػػًا ومشػػيو  وا 
فريػػؽ خطػػة بحثيػػة محػػددة مػػع ويعمػػؿ وفػػؽ ، ويطمػػؽ عميػػو أسػػتاذ الكرسػػى البحثػػى ، العممػػى والخبػػرة الرائػػدة 

حثيػػة متنوعػػة مرتبطػػة باحتياجػػات بحثػػى ذوى خبػػرة وك ػػاءة عاليػػة، ويػػتـ مػػف خاللػػو بحػػث ودراسػػة قضػػايا ب
نتػػائج تمػػؾ األبحػػاث بحمػػوؿ جوىريػػة لقضػػايا مجتمعيػػة قائمػػة ، ويتػػيح  بحيػػث تػػرتبطالمجتمػػع ومشػػكالتو ، 
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ى البحثػػى مػػف جيػػة ، والبػػاحثيف أيضػػًا فرصػػًا لمػػنح شػػيادات عمميػػة عاليػػة لمبػػاحثيف المشػػاركيف فػػى الكرسػػ
 سى مف جية أخرى.اتتبناىـ الكر  الذيف

 :  Community Serviceمجتمع خدمة ال (2)

 تتعدد التعري ات التى تناولت دور الجامعة فى خدمة المجتمع ويمكف عرضيا فى التالى : 

كػػؿ مػػا تقدمػػو الجامعػػة وكمياتيػػا المختم ػػة بةمكاناتيػػا الماديػػة والبشػػرية مػػف خػػدمات وأنشػػطة لممجتمػػع  -
 .(35)تقدمو وتطورهالمحيط بيا ، والتى ىى جزء منو ، مف أجؿ 

 عمية لوظائؼ الجامعػة مػف أجػؿ تكيػؼ األفػراد مػع المتغيػرات السػريعة فػى عػالـ العمػـ الترجمة ال ىى -
والتكنولوجيػػا ، وأيضػػًا مػػع الحاجػػات الثقافيػػة فػػى مختمػػؼ المجػػاالت لتحقيػػؽ التنميػػة الشػػاممة لممجتمػػع 

 .(36)فى جوانبيا المختم ة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والبيئية

التنمية اؿ والخدمات والمساىمات التى تقدـ ألفراد ومؤسسات المجتمع ، وذلؾ بيدؼ مجموعة األعم -
والتطػػور ، سػػواء مػػف خػػالؿ تقػػديـ المعرفػػة ألفػػراد المجتمػػع ومؤسسػػاتو أو مػػف خػػالؿ التػػدريب عمػػى 
الميػارات التػػى يحتاجيػػا أفػراد المجتمػػع أو مػػف خػػالؿ المسػاىمة فػػى حػػؿ قضػايا المجتمػػع عػػف طريػػؽ 

 .(37)، وتقديـ االستشارات البحث العممى

 الدراسات السابقة : 
منػى مػف ز الأجنبية ، وتـ ترتيب الدراسات حسػب تاريخيػا  تـ تصني يا إلى دراسات عربية ثـ دراسات

 : كالتالى األحدث إلى األقدـ 

 أواًل : فيما يتعمق بالكراسى البحثية : 

التجاااارب المحمياااة ناشااائة عماااى  اااوء فاااى الجامعاااات الساااعودية ال ("تقيااايم تجرباااة الكراساااى البحثياااة1)
 :  (38)والعالمية"

 ىدفت الدراسة إلى : 

 تحديد طبيعة الكراسى البحثية الموجودة فى الجامعات الناشئة. -1

فػػػى تمويػػػؿ الكراسػػػى والعالميػػػة المحميػػػة يات التػػػى تعػػػوؽ مػػػف تطبيػػػؽ التجػػػارب التعػػػرؼ عمػػػى التحػػػد -2
 البحثية لمجامعات الناشئة.
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ة لت عيػػػؿ دور الكراسػػػى البحثيػػػة فػػػى الجامعػػػات الناشػػػئة فػػػى ضػػػوء التوصػػػؿ إلػػػى توصػػػيات مقترحػػػ -3
 التجارب المحمية والعالمية.

 استخدمت الدراسة : المنيج المسحى الوثائقى ، وذلؾ فى ضوء مقتضيات الدراسة.

 توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج منيا ما يمى : 

 الجامعة وقطاع األعماؿ والقطاع الخاص.غياب التعاوف والتنسيؽ ال عاؿ بيف الكراسى البحثية ب -1

والتسػػويقى بتمػػؾ الكراسػػى ، ممػػا يػػؤدى إلػػى ضػػعؼ تقػػدير الممػػوليف  ىقصػػور الجانػػب اإلعالمػػ -2
 ة البحث العممى.اكيـ ألىمية الكراسى البحثية فى دفع حركوعدـ إدر 

 الخارجى ورفض التغيير.ضعؼ ثقافة االن تاح عمى العالـ  -3

 : (39)تيجية إلصالح الوظيفة البحثية بالجامعات العربية نموذج مقترحكراسى البحث شراكة استرا (2)

 ىدفت الدراسة إلى ما يمى : 

 عمى األسس التاريخية والنظرية لكراسى البحث بالجامعات المعاصرة.الوقوؼ   -

 لمشراكة االستراتيجية إلنشاء كراسى البحث بالجامعات.التعرؼ عمى أىـ الجيود المعاصرة   -

نمػػػوذج مقتػػػرح فػػػى ضػػػوء الشػػػراكة االسػػػتراتيجية إلنشػػػاء كراسػػػى لمبحػػػث بالجامعػػػات التوصػػػؿ إلػػػى   -
 العربية.
 الدراسة : المنيج الوص ى ، وذلؾ فى ضوء مقتضيات الدراسة.استخدمت 

 توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج مف أىميا : 
بنسػػػبة  ياً كرسػػػ 53أف عػػػدد كراسػػػى البحػػػث بالمؤسسػػػات الجامعيػػػة والبحثيػػػة بالػػػدوؿ العربيػػػة بمػػػغ  -

كرسػػى ، ممػػا يعكػػس تػػدنى اىتمػػاـ الػػدوؿ  773مػػف إجمػػالى كراسػػى اليونسػػكو وعػػددىا % 6.85
 العربية بيا.

كراسى اليونسكو ، وتوأمة الجامعات تنوع المجاالت المعرفية لمكراسى الجامعية فى إطار برنامج  -
Unitwin ت بأكثر مف كرسى فى المجاالت العممية المختم ة مع مالحظة شراكة بعض الجامعا

 مف كراسى اليونسكو الجامعية.

 اتساع ال جوة بيف البحوث الجامعية وعمميات تنمية المجتمع. -
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تحسااين إدارة الكراسااى البحثيااة فااى المممكااة العربيااة السااعودية عمااى  ااوء بعاا  الخباارات العربيااة  (3)
 :  (40)والعالمية

 ىدفت الدراسة إلى : 
، ألردنيػة الياشػمية ، دولػة ماليزيػابحثيػة فػى كػؿ مػف )المممكػة اعمى واقع إدارة الكراسى الالتعرؼ  -

 دولة كندا(.

 تحديد أوجو التشابو واالختالؼ فى إدارة الكراسى البحثية فى ىذه الدوؿ )تحميؿ مقارف(. -

 وضع إجراءات مقترحة لتحسيف إدارة الكراسى البحثية فى الجامعات السعودية. -
 وذلؾ فى ضوء مقتضيات الدراسة. استخدمت الدراسة : المنيج المقارف ،

 توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج منيا ما يمى : 
أف توسػػػيع نطػػػاؽ المشػػػاركة فػػػى منظومػػػة البحػػػث العممػػػى ، يتطمػػػب سياسػػػة وطنيػػػة مدروسػػػة ،   -

خضاعو لممراجعة المنتظمة.يد المجاالت الرئيسة لمبحث وأولو وتحد  ياتو لكؿ مجاؿ بحثى وا 

وتتعػدد فتنوع المصادر ى البحث العممى لدوؿ ماليزيا والجامعات السعودية ، ويؿ كراسيتشابو تم  -
 وزارة التربية ومف قبؿ الجامعة وصناديؽ المنح والمنظمات المحمية والدولية.سواء مف قبؿ 

"حوكماة أنشااطة البحاوث العمميااة : دراساة تغذيااة لممارسااات بارامج الكراسااى البحثياة فااى الجامعااات  (4)
 : (41)ذج"السعودية كنمو 

 ىدفت الدراسة إلى : 
 السعودية فى إدارة برامج الكراسى البحثية. دراسة وص ية لتجربة الجامعاتتقديـ  -

تجربة الجامعات السعودية فػى إدارتيػا لبػرامج الكراسػى البحثيػة فػى ضػوء متطمبػات الشػراكة  تقييـ -
 المجتمعية الناجحة لمؤسسات البحث العممى مع المجتمع.

 وفقًا لمقتضيات الدراسة.ة التحميؿ الوثائقى لممضموف وىذا لدراسااستخدمت 
 الدراسة إلى مجموعة مف النتائج منيا ما يمى : توصمت 

 الضوابط التطبيقية الحاكمة لتجربة برامج الكراسى البحثية بالجامعات السعوديةضعؼ  -

يػػة ، وانعكػس ذلػػؾ المسػائمة والحوكمػػة ل نشػطة البحثيػة لبػػرامج الكراسػى البحثعػدـ اكتمػاؿ آليػػات  -
 عمى ضعؼ ثقة المجتمع بيذه المشاريع.
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 ثانيًا : فيما يتعمق بخدمة المجتمع : 
 : (42)م(2017"دراسة مقارنة لدور الجامعة فى خدمة المجتمع فى كل من مصر وكندا واستراليا" ) -1

 ىدفت الدراسة إلى تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ منيا ما يمى : 
 فى خدمة المجتمع.تيا وأىدافيا ووظائ يا تناوؿ فمس ة الجامعة وأىمي  -

 التعرؼ عمى واقع دور الجامعة فى خدمة المجتمع فى ضوء ال كر التربوى المعاصر. -

الوقػػوؼ عمػػى واقػػع دور الجامعػػة فػػى خدمػػة المجتمػػع فػػى كػػؿ مػػف مصػػر وكنػػدا واسػػتراليا والقػػوى  -
 والعوامؿ الثقافية المؤثرة فى كؿ منيا.

 ، وذلؾ فى ضوء مقتضيات الدراسة.المقارف المنيج الدراسة : استخدمت 
 توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج فييا ما يمى : 

 غ تػػأخرة عػػف وظي ػػة جػػامعتى وينسػػيمجتمػػع جػػاءت مأف وظي ػػة جامعػػة عػػيف شػػمس فػػى خدمػػة ال
ى والمتمثميف فف لمجامعة يقورنت بالوظي تيف التقميديإذا واستراليا الكاثوليكية فى خدمة المجتمع ، 

 التدريس والبحث العممى.

  تت ؽ دوؿ المقارنة الثالثة بأف الجامعات بيا ىى قمب المجتمع النابض الذى ييتـ بحؿ مشػكالتو
 ورسـ مستقبمو واإلسياـ فى تقدمو وتطوره.

  تت ػػؽ الجامعػػات الثالثػػة إف لػػػدييا عديػػد مػػف البػػرامج والمشػػػروعات والمراكػػز والوحػػدات التػػى مػػػف
 مع المحمى.خالليا يتـ خدمة المجت

التحااول المطمااوب فااى وظيفااة خدمااة المجتمااع بالجامعااة فااى  ااوء منهجيااة التخطاايط االسااتراتيجى  (2)
 :  (43) م(2009)رؤية تطبيقية عمى جامعة الممك خالد( )

 ىدفت الدراسة إلى ما يمى : 

 طبيعة ومبررات ودعائـ خدمة المجتمع والتعميـ المستمر بالجامعة.دراسة  -

االستراتيجى وتطبيقاتو وتجاربو ونماذجو فى مجاؿ خدمػة المجتمػع والتعمػيـ طيط إبراز أىمية التخ -
 المستمر ببعض الجامعات العالمية والعربية.

 استخدمت الدراسة : المنيج االستقرائى التحميمى ، وذلؾ فى ضوء مقتضيات الدراسة.



 
-16- 

 توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج منيا ما يمى : 

 لبرامج خدمة المجتمع الحالية. وجود مردود معنوى -

التعامػػؿ والعمػػؿ فػػى عػػدد مػػف عػػدد مػػف األسػػاتذة المتخصصػػيف داخػػؿ وخػػراج الجامعػػة فػػى رغبػػة  -
 برامج خدمة المجتمع.

الخطػػػة االسػػػتراتيجية لػػػوزارة التعمػػػيـ العػػػالى فػػػى المممكػػػة العربيػػػة السػػػعودية تػػػدعـ قضػػػايا التكامػػػؿ  -
 والترابط بيف مؤسسات المجتمع.

 :  (44) م(2007عميم الجامعى فى خدمة المجتمع بمحافظة دمياط : رؤية تحميمية )دور الت (3)

 ىدفت الدراسة إلى ما يمى : 

 التعميـ الجامعى فى خدمة المجتمع المحمى. يقدموالتعرؼ عمى طبيعة الدور الذى ينبغى أف  -

 التعرؼ عمى واقع دور التعميـ الجامعى فى خدمة المجتمع بمحافظة دمياط. -

 ور مقترح لت عيؿ دور التعميـ الجامعى فى خدمة المجتمع بمحافظة دمياط.تصوضع  -

 استخدمت الدراسة : المنيج الوص ى ، وذلؾ فى ضوء مقتضيات الدراسة.

 توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج منيا ما يمى : 

بيػا فػى خدمػة قػـو نشػطة التػى تالخػدمات واألزارة بتنوع وغػتتميز بعض الكميات األقدـ فى النشأة  -
 فى الكميات حديثة النشأة.تتضاءؿ تمؾ األنشطة المجتمع مثؿ كميتى التربية والعمـو ، بينما 

 دمياط.البيئة بكميات الجامعة بمحافظة  ال توجد آليات واضحة لخدمة -

شػػػئوف خدمػػػة المجتمػػػع وتنميػػػة البيئػػػة ومؤسسػػػات المجتمػػػع ضػػػعؼ الػػػروابط الرسػػػمية بػػػيف قطػػػاع  -
 المحمى.

جامعة فى خدمة المجتمع المحمى من وجهة نظر أع اء الهيئة التدريسية فيها وعالقة ذلك دور ال (4)
 :  (45) م(2011ببع  متغيرات الشخصية لديهم : جامعة البمقاء التطبيقية نموذجًا )

 ىدفت الدراسة إلى ما يمى : 
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ء ىيئػػة التطبيقيػػة فػػى خدمػػة المجتمػػع ، مػػف وجيػػة نظػػر أعضػػاعمػػى دور جامعػػة البمقػػاء التعػػرؼ  -
 التدريس فى كمية عجموف الجامعية.

 استخدمت الدراسة : المنيج الوص ى ، وذلؾ فى ضوء مقتضيات الدراسة.

 توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج منيا ما يمى : 

مػػػف وجيػػػة نظػػػر أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس فييػػػا عمػػػى البحػػػث يعتمػػػد دور جامعػػػة البمقػػػاء التطبيقيػػػة  -
العممػػى بالدرجػػة األولػػى مػػف  ف خػػالؿ ىيئػػة التػػدريس فييػػا عمػػى البحػػثالعممػػى بالدرجػػة األولػػى مػػ

العمػػػؿ عمػػػى دعػػػـ البحػػػث العممػػػى لمعػػػامميف والبػػػاحثيف وخػػػدمات واستشػػػارات عامػػػة لخدمػػػة  خػػػالؿ
 المجتمع.

الػدور الػػذى تقػػوـ بػػو جامعػػة البمقػػاء التطبيقيػػة فػى خدمػػة المجتمػػع ىػػو متوسػػط ، وذلػػؾ مػػف وجيػػة  -
 نظر اعضاء ىيئة التدريس.

تعػػػزى لمتغيػػػر الجػػػنس لصػػػالح ( 0005فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة )نػػػاؾ ى -
 اإلناث.

تصااور مقتاارح لتفعياال دور الجامعااة فااى خدمااة المجتمااع فااى  ااوء الخباارات والتجااارب الدوليااة :  (5)
 :  (46) م(2013حا نات الجامعة نموذجًا )

 ىدفت الدراسة إلى : 

 حاضنات وم يوميا وأىدافيا.عمى األنواع المختم ة لمالتعرؼ  -

 التعرؼ عمى الدور الذى تمعبو حاضنات الجامعات فى تحقيؽ التنمية االقتصادية واالجتماعية. -

تقػػديـ تصػػػورًا مقترحػػًا لت عيػػػؿ دور الجامعػػة فػػػى خدمػػة المجتمػػػع مػػف خػػػالؿ حاضػػنات الجامعػػػات  -
 مجتمع المصرى.نموذجًا ، وذلؾ فى ضوء الخبرات والتجارب العالمية وبما يتناسب مع ال

 استخدمت الدراسة : المنيج الوص ى وذلؾ فى ضوء مقتضيات الدراسة.

 توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج منيا ما يمى :

باإلمكانيػات المتػوفرة  يةلكؿ حاضنة أعماؿ مجموعة مف الخصائص ، والتى ترتبط بصورة أساسػ -
 لدى كؿ حاضنة.
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وتطػػػوير التكنولوجيػػػا وتطػػػوير القػػػدرات التكنولوجيػػػا تكػػػار تميػػػزت التجربػػػة األمريكيػػػة بتشػػػجيع االب -
 والصناعية.

بالشػػػركات الضػػػخمة التابعػػػة لمدولػػػة ، والتػػػى لػػػـ تميػػػزت الصػػػيف أف معظػػػـ الحاضػػػنات بيػػػا توجػػػد  -
 تستطيع التواؤـ مع المنافسة ولـ تكف ىناؾ جدوى مف ىيكمتيا.

 ثانيًا : الدراسات األجنبية : 
 ثية : فيما يتعمق بالكراسى البح -أ

ثير مبادرة تمويل الكرسى البحثى األفريقى بجنوب يم تأيمويل ال خم عمل الباحثين؟ تقهل يدعم الت (1)
 :  (47)م(2015أفريقيا )

 ىدفت الدراسة إلى : 

 ثير زيادة التمويؿ العاـ عمى معدؿ إنجاز الباحثيف والمرتبط بةنتاجياتيـ البحثية.تأتقييـ  -

مع نظيرىـ مف الباحثيف ،  بمبالغ مالية ضخمةوالذى يموؿ أبحاثيـ مقارنة مستوى أداء الباحثيف  -
 ضعي ة. بمبالغ ماليةالذى يموؿ أبحاثيـ 

 خدمت الدراسة : المنيج الوص ى ، وذلؾ فى ضوء مقتضيات الدراسة.است

 الدراسة إلى مجموعة مف النتائج مف أىميا : توصمت 

  طرديًا.ف معدؿ التمويؿ ونسبتو بمستوى أداء الباحثيارتباط 

 يػػػزداد معػػػدؿ  البػػػاحثوف المصػػػن وف والػػػذيف يتمقػػػوف تمويػػػؿ ضػػػخـ خػػػالؿ إجػػػراء أبحػػػاثيـ العمميػػػة ،
 إنتاجيتيـ البحثية عف نظيرىـ األقؿ تصني ًا والغير مصن وف.

 :  (48) (2013نموذج التطوير القائم عمى المعرفة : استراتيجية الكرسى البحثى ) (2)

 ىدفت الدراسة إلى : 

ية الكرسػػى البحثػػى فػػى ذج مػػف التطػػوير القػػائـ عمػػى المعرفػػة مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ اسػػتراتيجتقػػديـ نمػػو 
ىػػذا النمػػوذج عمػػى ، ودراسػػة تػػأثير  Technologi Code Monteryيرى التكنولوجيػػة مؤسسػػة ديمػػونت

 المنظمات األخرى وخاصة فى المجموعات البحثية فى البيئة الجامعية.

 وذلؾ فى ضوء مقتضيات الدراسة. استخدمت الدراسة : المنيج الوص ى ،
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 منيا ما يمى : لى مجموعة مف النتائج إتوصمت الدراسة 

ادية واالجتماعية مف صتعمى التنمية االقأف نموذج التطوير القائـ عمى المعرفة لو تأثير إيجابى  -
 ـ بدعـ مف الوحدات التنظيمية بالمكسيؾ.2003خالؿ عمؿ الكراسى البحثية والذى عمؿ منذ 

سسػػات التػػى تعمػػؿ فػػى ظػػؿ البيئػػة المعرفيػػة فػػى حاجػػة ماسػػة إلػػى العمػػؿ التعػػاونى وفػػى ظػػؿ المؤ  -
 المعرفة.

 :  (49) م(2010الكرسى البحثى الكندى : الجيد والردئ والقبيح )برنامج  (3)

 ال ردية لمباحثيف األكاديمييف بالكراسى البحثية الكندية.ىدفت الدراسة إلى : توضيح الخبرات 

 الدراسة.سة : المنيج الوص ى ، وذلؾ فى ضوء مقتضيات الدرااستخدمت 

 ومنيا ما يمى : توصمت الدراسة غمى مجموعة مف النتائج 

 مف خالؿ اشتراكيـ فى الكراسى البحثية الكندية.استقطاب العمماء الكندييف المياجريف إلى كندا  -1

المػػادى ة تػػوفير الػػدعـ يػػدعـ برنػػامج الكرسػػى البحثػػى الكنػػدى أداء البػػاحثيف بصػػورة إيجابيػػة نتيجػػ -2
 .الضخـ إلجراء المنتجات العممية متخصصة

الكراسى البحثية الكندية تحرر من الما ى : تأثيرات وم امين المؤسسة الكندية لإلبداع ومبادرات  (4)
 :  (50) م(2002)

 : التعرؼ عمى مبادرات الكراسى البحثية الكندية والدعـ المخصص ليا.إلى ىدفت الدراسة 

 .، وذلؾ فى ضوء مقتضيات الدراسة الدارسة : المنيج الوص ى التحميمى استخدمت

 توصمت الدراسة غمى مجموعة مف النتائج منيا ما يمى: 

 .العمماء المتميزوف مف الخارج شجعت برامج الكراسى البحثية الكندية استقطاب النجوـ -

بالكراسػػػى البحثيػػػة  زيػػػادة معػػػدؿ التنافسػػػية بػػػيف الجامعػػػات عمػػػى الحصػػػوؿ عمػػػى التمويػػػؿ الخػػػاص -
 المؤسسة الكندية لالبتكار.الكندية مف قبؿ 

 فيما يتعمق بخدمة المجتمع :  -ب



 
-20- 

الدراسات العميا والبحث العممى وخدمة المجتمع فى مؤسسات التعميم العالى بسامطنة عماان "دراساة  (1)
 :  (51) م(2010تحميمية" )

ـ العػػالى فػػػى مجػػاالت الدراسػػػات العميػػػا ىػػدفت الدراسػػػة إلػػى تحميػػػؿ الوضػػع الحػػػالى لمؤسسػػات التعمػػػي
 والبحث العممى وخدمة المجتمع.

اسػتخدمت الدراسػػة : المػنيج الوصػػ ى ، وذلػؾ فػػى ضػػوء مقتضػيات الدراسػػة ، وقػد اسػػتعانت الدراسػػة 
ع بػرامج الدراسػات العميػا والبحػث العممػى وخدمػة المجتمػع ضػبو متعمقػة أحػدىما ، بيانات الباستبيانيف لجمع 
البحػػػث و مج الدراسػػػات العميػػػا اتعمػػػيـ العػػػالى الخاصػػػة والحكوميػػػة ، واآلخػػػر متعمقػػػًا بػػػدور بػػػر فػػػى مؤسسػػػات ال

 العممى وخدمة المجتمع بمؤسسات التعميـ العالى فى توجيو الحكومة نحو أىمية مخرجات تمؾ المؤسسات.

سػات نحو تمكيف مؤستوصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا أنو عمى الرغـ مف الجيود المبذولة 
التعميـ العالى فى التعامؿ مع التغييرات المحمية واإلقميمية والدولية إال أنيا  تعانى مف قصور فػى مجػاالت 

 برامج الدراسات العميا والبحث العممى وخدمة المجتمع.

 :  (52) م(2005المقدمة : تعمم خدمة المجتمع واألجندة البحثية بجنوب أفريقيا ) (2)
 ىدفت الدراسة إلى : 

وير أجنػػدة األبحػػاث العمميػػة بجنػػوب أفريقيػػا مػػف خػػالؿ تعزيػػز تعمػػـ خدمػػة المجتمػػع وارتباطيػػا تطػػ -
 بالبحث العممى.

تعزيػػػػز أىميػػػػة التعمػػػػيـ والبحػػػػث العممػػػػى فػػػػى مؤسسػػػػات التعمػػػػيـ العػػػػالى ودمجيػػػػا بمبػػػػادرات خدمػػػػة  -
 المجتمع.

 استخدمت الدراسة : المنيج الوص ى.
 ف أىميا : لى مجموعة مف النتائج مإ توصمت الدراسة

مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالى بجنػػوب أفريقيػػا ف خدمػػة المجتمػػع والبحػػث العممػػى بوالتعزيػػز بػػيأف التكامػػؿ 
 يؤثر عمى تحقيؽ الديمقراطية فى تمؾ المؤسسات.

 م(2003التيارات الحرجة فى تعمم خدمة المجتمع والبحث المجتمعى : التاريخ والنظرية والتطبيق ) (3)

(53)  : 
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ية لػدمج خدمػة النظرية النقدالتاريخية وال مس ية والنظرية المتعمقة بإلى دراسة الجوانب ىدفت الدراسة 
والبحػػوث فػػى جامعػػة واليػػة المجتمػػع والبحػػث المجتمعػػى ، وانعكاسػػاتيا عمميػػًا فػػى مركػػز العمػػؿ المجتمعػػى 

 ىاريسبرج.جامعة بنسم يانيا فى 
 سة.الدرا مقتضياتاستخدمت الدراسة : المنيج الوص ى فى ضوء 

 توصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا ما يمى : 
مع بمركز العمػؿ المجتمعػى والبحػوث تعمـ خدمة المجتمع والبحث العممى القائـ عمى المجتيعد دمج 

بوالية بنسم انيا أقؿ توازنًا بسبب عدة معوقات تتعمؽ بأعباء التدريس ونقص الموارد المالية وضغط األعباء 
 عمى كاىؿ أعضاء ىيئة التدريس فى المركز.تقع المينية التى 

إنتاج المعرفة ونقل التعميم العالى بجنوب أفريقيا نحو إعادة التفكير فى التادريس الجاامعى والبحاث  (4)
 :  (54) م(2002العممى وخدمة المجتمع )

ى ىػػدفت الدراسػػة إلػػى : دراسػػة أىميػػة إنتػػاج لمعرفػػة ودورىػػا فػػى نقػػؿ وتحويػػؿ مؤسسػػات التعمػػيـ العػػال
بجنػػوب أفريقيػػا إلػػى مؤسسػػات قائمػػة عمػػى المعرفػػة فػػى مجػػاالت التػػدريس الجػػامعى والبحػػث العممػػى وخدمػػة 

 ضرورة ارتباط األبحاث العممية التى يجرييا األكاديميوف بخدمة المجتمع.المجتمع والتأكيد عمى 

 استخدمت الدراسة : المنيج الوص ى ، وذلؾ فى ضوء مقتضيات الدراسة.

إلػػى مجموعػػة مػػف النتػػائج مػػف أىميػػا ضػػرورة دراسػػة المشػػاكؿ االجتماعيػػة والثقافيػػة  توصػػمت الدراسػػة
واالقتصػػػادية التػػػى يعػػػانى منيػػػا المجتمػػػع ، مػػػف خػػػالؿ األبحػػػاث العمميػػػة التػػػى تجػػػرى بالجامعػػػات ، واتخػػػاذ 

 خطوات إجرائية لتحقيؽ ذلؾ.

 التعميق عمى الدراسات السابقة : 
 ية : أواًل : فيما يتعمق بالدراسات العرب

 فيما يتعمق بالكراسى البحثية :  -أ

ب بنػػػت نػػػالدراسػػػات العربيػػػة عمػػػى تنػػػاوؿ الكراسػػػى البحثيػػػة بالجامعػػػات كمػػػا فػػػى دراسػػػات )زيركػػػزت  -1
ـ( 2015الػديف عبػد الرافػع محمػد شػياب ،  رنصـ( ، ودراسة )2017محمد بف فالح القحطانى ، 

راسػػػػة عمػػػػى عبػػػػد ا  النػػػػودؿ ، ودـ( ، 2015، ودراسػػػػة )فاطمػػػػة بنػػػػت عبػػػػد العزيػػػػز التػػػػوتجرى ، 
 ـ(.2011
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 فى استخداميا لممنيج الوص ى والمنيج المقارف.تنوعت الدراسات السابقة  -2

مع الدراسات السابقة العربية فى دراسػات الكراسػى البحثيػة ، وسػوؼ تسػت يد  تتشابو الدراسة الحالية -3
لمالمػح الكراسػى فػى عرضػيا الدراسة الحالية فى إطارىا النظرى مف تمؾ الدراسات ، بينما تختمؼ 

والمممكػػة العربيػػة جنػػوب أفريقيػػا  ات كػػؿ مػػفالبحثيػػة وعالقتيػػا بخدمػػة المجتمػػع ، واالسػػتعانة بخبػػر 
آليػػة ، باعتبػػارىـ مػػف رواد ىػػذا المجػػاؿ ، واالسػػت ادة مػػف تمػػؾ لخبػػرات فػػى تقػػديـ  السػػعودية وألمانيػػا

 مية فى المجتمع المصرى.كراسى بحثية فى مصر   لتعظيـ االست ادة العم مقترحة لبناء

 فيما يتعمق بخدمة المجتمع :  -ب

كمػػا فػػى دراسػػات )عػػال زىيػػر بعػػض الدراسػػات دور الجامعػػة فػػى خدمػػة المجتمػػع المحمػػى عرضػػت  -1
ـ( ، ودراسػػػة )أحمػػػد عبػػػد 2013، ودراسػػػة )عبػػػد الباسػػػط محمػػػد ديػػػاب ، ـ( 2011عبػػػد الجػػػواد ، 

إحػػػػدى قػػػػدمت و ـ( ، 2017سػػػػميماف ،  ودراسػػػػة محمػػػػد جػػػػودة تيػػػػامى ،ـ( 2007كػػػػى ، ز ال تػػػػاح ال
منيجية التخطيط االسػتراتيجى ، كمػا فػى )ناصػر شػنوى فى ضوء  الدراسات وظي ة خدمة المجتمع

 ـ(.2009زاىى ، 

 الدراسات السابقة فى عرضيا لممنيج ما بيف المنيج المقارف والوص ى واالستقرائى.تنوعت  -2

خدمػػة المجتمػػع ، وسػػوؼ تسػػت يد الدراسػػة راسػػة تتشػػابو الدراسػػة الحاليػػة مػػع الدراسػػات السػػابقة فػػى د -3
البحثيػة ودورىػا الحالية فى إطارىا النظرى مف تمؾ الدراسات ، بينمػا تختمػؼ فػى عرضػيا لمكراسػى 

فػػى خدمػػة المجتمػػع ، باعتبػػار أف جػػودة األبحػػاث العمميػػة تقػػاس بمػػدى ارتباطيػػا بخدمػػة المجتمػػع 
 البحثية.الذى يستقى منو المشكالت 

 يتعمق بالدراسات األجنبية :  ثانيًا : فيما

 سى البحثية : امتعمقة بالكر ال-أ

 J.W. Fedderke & M. Gold)تناولػت الدراسػات األجنبيػة الكراسػى البحثيػة كمػا فػى دراسػة  -1

Schmidt, 2015)  ودراسة(Francisco J. Cantu and Others, 2009)  ودراسة(Karen 

R. Grent & Janice Orkich, 2010)  ودراسة ،(Claire Polster, 2002). 

 الدراسات السابقة المنيج الوص ى ، وذلؾ وفقًا لطبيعة تمؾ الدراسات.استخدمت  -2
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ثػػػـ عػػػرض تػػػأثير التمويػػػؿ فػػػى عرضػػػيا لمموضػػػوع فنجػػػد فػػػى الدراسػػػة األوؿ تنوعػػػت تمػػػؾ الدراسػػػات  -3
 الضخـ عمػى عمػؿ البػاحثيف فػى الكراسػى البحثيػة بجنػوب أفريقيػا ، وتػـ توضػيح مػدى تػاثير معػدؿ

الكراسػى ، أمػا فػى الدراسػة الثانيػة فػتـ توضػيح اسػتراتيجية  بتمؾالتمويؿ البحثى عمى آراء الباحثيف 
واتبػاع نمػوذج التطػوير القػائـ عمػى المعرفػة ، مؤسسة ريمػونتريرى التكنولوجيػة  الكراسى البحثية فى

ا إحػدى الػدوؿ الرائػدة فػى الدراسة الثالثة والرابعة ، تـ تناوؿ الكراسى البحثية بكنػدا باعتبارىػأما فى 
، ىػػػذا المجػػػاؿ ، ومناقشػػػة دور تمػػػؾ الكراسػػػى فػػػى اسػػػتقطاب العممػػػاء الميػػػاجريف فػػػى دوؿ أخػػػرى 
 واالست ادة مف خبراتيـ البحثية فى تطوير المجتمع الكندى وعالج المشكالت البحثية المختم ة بو.

راسػى البحثيػة ، وسػوؼ يػتـ لكة مػع الدراسػات السػابقة فػى عرضػيا لموضػوع اتتشابو الدراسة الحاليػ -4
، بينما تختمؼ الدراسة الحالية فى عرضيا لإلطار  الحاليةتمؾ الدراسات فى الدراسة  االست ادة مف

، حيث يتـ عرض أىـ مالمح الكراسى البحثية وعالقتيػا بخدمػة المجتمػع ، باإلضػافة إلػى النظرى 
والمممكػػػػة العربيػػػػة ب أفريقيػػػػا جنػػػػو بعػػػػرض واقػػػػع الجيػػػػود المبذولػػػػة نحػػػػو االىتمػػػػاـ بالبحػػػػث العممػػػػى 

 بنػاءيـ فػى آليػة مقترحػة تسػفػى مصػر ، ممػا يسػاعد فػى تقػديـ والجيػود المبذولػة السعودية وألمانيا 
 .الدوؿ فى مصر فى ضوء االست ادة مف خبرات بعضكراسى بحثية 

 المتعمقة بخدمة المجتمع :  -ب

 ى كمػػػػػػا فػػػػػػى دراسػػػػػػات كػػػػػػؿ لعممػػػػػػنبيػػػػػػة عالقػػػػػػة خدمػػػػػػة المجتمػػػػػػع بالبحػػػػػػث اتناولػػػػػػت الدراسػػػػػػات األج -1
 ،  (Mabel Erasmus, 2005)، و  "Salha Abdallah, 2010"مػػػػػػػف 

 .(Ken, Conningham & Kerry E. Vachta, 2003)و 

 طبقًا لطبيعة تمؾ الدراسات.تمؾ الدراسات المنيج الوص ى استخدمت  -2

نمػػػا تختمػػػؼ تتشػػػابو تمػػػؾ الدراسػػػات السػػػابقة مػػػع الدراسػػػة الحاليػػػة فػػػى عرضػػػيا لخدمػػػة المجتمػػػع ، بي -3
الدراسة الحالية عف تمؾ الدراسات فى عرضيا لدور الكراسى البحثيػة فػى خدمػة المجتمػع ، ويمكػف 

 االست ادة مف تمؾ الدراسات فى تدعيـ اإلطار النظرى لمدراسة.

 خطوات الدراسة : 
 تسير الدراسة الحالية وفقًا لمخطوات التالية : 
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 : لدراسػػػة االمقدمػػػة ومشػػػكمة ر العػػػاـ لمدراسػػػة مػػػف حيػػػث تعػػػرض الدراسػػػة فييػػػا اإلطػػػا الخطاااوة األولاااى
 واألىداؼ واألىمية والمنيج والمصطمحات والدراسات السابقة.

 : الكراسى البحثية فى خدمة المجتمع. لماىيةفييا بالتحميؿ تعرض الدراسة  الخطوة الثانية 

  مممكػػػة العربيػػػة والجنػػػوب أفريقيػػػا كػػػؿ مػػػف  اتوتشػػػمؿ عػػػرض لمالمػػػح الميػػػزة لخبػػػر  :الخطاااوة الثالثاااة
 فى مجاؿ الكراسى البحثية لخدمة المجتمع. السعودية وألمانيا

 : والمممكػػػة العربيػػػة جنػػػوب أفريقيػػػا  اتالمقػػػارف بػػػيف خبػػػر وتتضػػػمف عرضػػػًا لمتحميػػػؿ  الخطاااوة الرابعاااة
 فى مجاؿ الكراسى البحثية فى خدمة المجتمع. السعودية وألمانيا

 : المصػػرية بالبحػػث العممػػى والكراسػػى البحثيػػة فػػى وتتضػػمف رصػػد ألىػػـ الجيػػود  الخطااوة الخامسااة
 خدمة المجتمع.

 : الكراسػػى البحثيػػة فػػى مصػػر فػػى ضػػوء خبػػرات  اآلليػػة المقترحػػة لبنػػاءوتتضػػمف  الخطااوة السادسااة
 بعض الدوؿ ، وبما يتناسب مع متطمبات المجتمع المصرى.

 لتربوية المعاصرة:فى األدبيات االجزء الثانى : الكراسى البحثية وعالقتها بخدمة المجتمع 
فػػػى ىػػػذا الجػػػزء تحمػػػياًل نظريػػػًا لمصػػػطمح الكراسػػػى البحثيػػػة وعالقتػػػو بخدمػػػة المجتمػػػع ،  تقػػػدـ الدراسػػػة

 ويمكف توضيح ذلؾ فى الص حات التالية : 

 مالمح الكراسى البحثية : أواًل : 
العامػػػة تقػػػـو فكػػػرة الكراسػػػى البحثيػػػة عمػػػى الشػػػراكة المجتمعيػػػة ال اعمػػػة بػػػيف الجامعػػػات والمؤسسػػػات 

، وتحقيػػؽ الريػػادة العػػالم  بمختمػػؼ التخصصػػػات ، والمجتمعيػػة ، بيػػدؼ بنػػاء مجتمػػع قػػائـ عمػػػى المعرفػػة 
 أىـ مالمح تمؾ الكراسى فيما يمى : ويمكف توضيح 

 : الكراسى البحثيةنشأة -1

منذ  CRC Canada Research Chairفكرة الكراسى البحثية بدولة كندا ويطمؽ عمييا تـ إطالؽ 
كرسػػػى بحثػػػى  2000ف دوالر لتمويػػػؿ مميػػػو  900ـ ، عنػػػدما تعيػػػدت الحكومػػػة الكنديػػػة بمبمػػػغ 2000عػػػاـ 

بالجامعات والمؤسسات البحثية الكندية ، بيدؼ اجتذاب العمماء الكندييف المياجريف إلى الخارج وفؽ تػدفؽ 
القػػدرة البحثيػػة المنػػافس لػػرأس المػػاؿ ال كػػرى ، باإلضػػافة إلػػى تعزيػػز المواىػػب الكنديػػة إلػػى السػػوؽ العػػالمى 

 .(55)واالرتقاء بجودة الباحثيف
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وتنوعػػت تمػػؾ الكراسػػى لتصػػبح كراسػػى مػػف ال ئػػة األولػػى ومػػدتيا سػػبع سػػنوات وقابمػػة لمتجديػػد وىػػى 
البحثيػة الواسػعة والمتميػزة فػى مجػاالتيـ البحثيػة ويطمػؽ عمػييـ "قػادة وذوى الخبرة تختص باألساتذة العمماء 

، وىنػػاؾ كراسػػى مػػف ال ئػػة سػػنوياً دوالر  200.000تمػػؾ الكراسػػى بمبمػػغ  وتمػػوؿالعػػالـ فػػى مجػػاليـ البحثػػى" 
واحدة وىى تختص بالبػاحثيف الناشػئيف ويطمػؽ عمػييـ نجػـو الثانية ومدتيا خمس سنوت وقابمة لمتجديد مرة 

تتمقػػى كػػؿ جامعػػة كنديػػة تمويميػػا مػػف قبػػؿ كمػػا دوالر سػػنويًا ،  100.000ليػػا صػػاعدة ، والتمويػػؿ المقػػدـ 
 (56)لدعـ البحث العممى بيا CFI Canada Foundation for Innovationلكندية لالبتكار ا المؤسسة

األكاديميػة فػى مختمػؼ أعداد كبيرة مف أعضاء ىيئػة التػدريس إلجػراء األبحػاث تشجيع واجتذاب لذلؾ تـ ، 
و  % مػػف الكراسػػى البحثيػػة لمجػػاؿ العمػػـو الطبيعيػػة واليندسػػية ،45التخصصػػات العمميػػة ، فػػتـ تخصػػيص 

 .(57)% لمجاؿ العموـ االجتماعية واإلنسانية20% لمجاؿ العمـو الصحية ، و 35

األولى ىى كراسى بحثيػة صػناعية والثانيػة ىػى كراسػى إلى ثالث أنواع ،  وتـ تصنيؼ تمؾ الكراسى
بحثيػػػة يشػػػرؼ عمييػػػا وكػػػاالت التمويػػػؿ ال يػػػدرالى الكنػػػدى مثػػػؿ مجمػػػس العمػػػـو الطبيعيػػػة والبحػػػث اليندسػػػى 

NSERC The Natural Science and Engineering Research  الكنديػة البحثيػة ، والمؤسسػات
، والثالثػػة ىػػى الكراسػػى البحثيػػة  CIHR Canadian Institutes of Health Researchلمصػػحة 

فػػى مجػػاالت بحثيػػة عديػػدة وىػػى اليندسػػة والعمػػـو الطبيعيػػة البحثػػى  والتػػى تيػػدؼ تحقيػػؽ التميػػزالكنديػػة ، 
 .(58)مـو اإلنسانية واالجتماعيةوالصحية والع

، فقػػػػد بػػػػدأ االىتمػػػػاـ بكراسػػػػى البحػػػػث فػػػػى منتصػػػػؼ السػػػػعودية فكانػػػػت األقػػػػدـ  وأمػػػػا المممكػػػػة العربيػػػػة
، ولكػف اسػت ادت المممكػة مػف تمػؾ الثمانينات ورغـ أنو لـ تكػف ىنػاؾ كراسػى بحػث فػى أى منشػأة سػعودية 

عبػد بػف لمسػالـ والوئػاـ ، فقػد دعػى الممػؾ فيػد الكراسى فى تسميط الضوء عمى مبػادئ اإلسػالـ التػى تػدعو 
لػدكتور األسػتاذ اكرسػى الممػؾ عبػد العزيػز والػذى ترأسػو إلى إنشػاء العزيز فى جامعة كالي ورنيا سانتا باربرا 

 .(59)ـ1984ستي ف ىم ويز منذ عاـ 

ـ ، والػػػذى ضػػػـ مجموعػػػة مػػػف 2002عػػػاـ  إلػػػىإنشػػػاء الكراسػػػى البحثيػػػة  فيعػػػودأمػػػا فػػػى المكسػػػيؾ و 
اتذة الباحثيف وطالب الدكتوراه وقاموا بةجراء أبحاث عممية فى مجاؿ المعرفػة االسػتراتيجية بالجامعػات األس

حضػانة الخميػة الحديثة وتطبيؽ برنػامج تقنيات التكنولوجية فى تطبيؽ الالمكسيكية ، ونجحت تمؾ الكراسى 
 .(60)المتقدمة
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ـ مػػػف 2006عػػػاـ  إلػػػى SARChIثيػػػة مبػػػادرة إنشػػػاء الكراسػػػى البح فترجػػػعأمػػػا فػػػى جنػػػوب أفريقيػػػا ، 
ـ البحػث العممػى بجنػوب أفريقيػا واالعتمػاد عمػى والتى تػدع،  DSTوالتكنولوجية وزارة العموـ تشجيع خالؿ 

البحثػػى وزيػػادة اإلنتػػاج ، والعمػػؿ عمػػى اسػػتقطاب البػػاحثيف الػػرواد المغتػػربيف لجنػػوب أفريقيػػا اقتصػاد المعرفػػة 
 .(61)المعرفية المختم ةفى المجاالت 

 :  الكراسى البحثية  أهداف -2

 تسعى الكراسى البحثية لتحقيؽ مجموعة مف األىداؼ ومنيا ما يمى : 

 االست ادة مف خبرات العمماء الباحثيف والمتخصصيف خارج الجامعة األصمية. -

التسػػييالت البحثيػػة ، المسػػاعدة فػػى تػػوفير بيئػػة مينيػػة جذابػػة لمبحػػث لمعمػػؿ ، والعمػػؿ عمػػى تحسػػيف  -
 ـ المادى لمبحث.وتوفير الدع

ؿ عمػى درجػات عمميػة متقدمػة مثػؿ الماجسػتير لمطػالب البػاحثيف لمحصػو توفير فرص بحثية إضافية  -
فريػػػػػؽ عمػػػػػؿ والػػػػػدكتوراه ، والتػػػػػى تػػػػػتالئـ مػػػػػع المجػػػػػاؿ البحثػػػػػى لمكراسػػػػػى البحثيػػػػػة ، وتحػػػػػت إشػػػػػراؼ 

 .(62)الكرسى

 طبيقيا.يد المعرفة الجديدة وتقدرة الجامعات البحثية ، والعمؿ عمى تولتحسيف  -

 الموارد البحثية أفضؿ استغالؿ ، والتخطيط االستراتيجى ليا.استقالؿ  -

العمميػة التػى يجرييػا العممػاء البػاحثيف أسػاتذة الكراسػى است ادة المجتمع الخارجى مف نتػائج األبحػاث  -
 .(63)البحثية

مػػػاء مػػػف خبػػػرات العمأىػػػداؼ الكراسػػػى البحثيػػػة  والتػػػى تسػػػعى إلػػػى تعظػػػيـ االسػػػت ادة وبػػػذلؾ يتضػػػح 
الداعمػػة لمبحػػث المتخصصػػيف واسػػتقطابيـ مػػف خػػارج جػػامعتيـ األصػػمية ، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ تػػوفير البيئػػة 

العممى وتوفير اإلمكانيات المادية والبشرية  والتى تشجع مػف تحقيػؽ التنافسػية ، والعمػؿ عمػى تحسػيف قػدرة 
ة مػف نتػائج األبحػاث العمميػة والتػى الجامعات البحثية وتوليد المعرفة الجديدة وتطبيقيا ، ممػا يتػيح االسػت اد

 يجرييا األساتذة وبما يعود بالن ع عمى المجتمع الخارجى.

 : الكراسى البحثيةأهمية  -3

 :  (64)الكراسى البحثية فيما يمىأىمية تتبمور 
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بشكؿ كبيػر فػى تطػوير وترقيػة البحػث العممػى وتشػجيع العممػاء والبػاحثيف عمػى اإلسػياـ فػى  اإلسياـ
مػف األعبػاء الماليػة الممقػاه عمػى فة اإلنسانية بكافة فروعيػا مػف جيػة ، ومػف جيػة أخػرى يخ ػؼ إثراء المعر 

فػػى لممؤسسػػات واألفػػراد لممشػػاركة عػػاتؽ الدولػػة ، فيمػػا يتعمػػؽ بتمويػػؿ األبحػػاث العمميػػة ، كمػػا تػػوفر فرصػػًا 
 تحمؿ جانب مف المسئولية االجتماعية.

وبنػػاء المجتمػػع  ،ز فػػى االرتقػػاء بالمنظومػػة البحثيػػة ر ىػػاـ وبػػار وبػػذلؾ فػػةف الكراسػػى البحثيػػة ليػػا دو 
، وتكرس  مختمؼ اإلمكانيات المتاحة لػدعـ االبتكػار واإلبػداع البحثػى المعرفى الداعـ لمتطور والتكنولوجيا 

، ممػػا يػػؤثر تمقائيػػًا عمػػى نمػػو المجتمػػع الخػػارجى وتمبيػػة احتياجاتػػو المختم ػػة وعػػالج المشػػكالت المجتمعيػػة 
 الناجمة.

 :  A Professor Research Chairاذ الكرسى البحثى أست-4

، وخػػارج نطػػاؽ المؤسسػػة الجامعيػػة بصػػورتيا التقميديػػة ىػػو منصػػب يػػتـ إنشػػاؤه داخػػؿ قسػػـ أكػػاديمى 
، ويخضػػع الحاصػػميف عمػػى متخصصػػة ، وتحػػدد ب تػػرة زمنيػػة محػػددة العاديػػة ، بيػػدؼ إجػػراء أنشػػطة بحثيػػة 

 .(65)المحددةىذا المنصب مجموعة مف الشروط التعاقدية 

 إجراءات إنشاء الكراسى البحثية : -5
 :  (66)كف إجماليا فى التالىمثية ، ويالكراسى البحعند إنشاء  التى تتـىناؾ مجموعة مف اإلجراءات 

 مبادرة العمماء الفردية : من خالل الخطوات التالية :  -أ
محتمػػػؿ خػػػارجى ، بعػػػد  يقػػػـو الباحػػػث بةعػػػداد مقتػػػرح بحثػػػى ، ويبػػػادر باالتصػػػاؿ األولػػػى مػػػع ممػػػوؿ -

 مف قبؿ اإلدارة المعينة بالكمية.مراجعة ذلؾ المقترح 

، وتقػػػديـ ثػػػـ تقػػػـو لجنػػػة لمبحػػػوث ولمطبوعػػػات التابعػػػة لمكميػػػة ، بتقيػػػيـ مػػػدى جػػػدوى البحػػػث المقتػػػرح  -
 التوصيات الالزمة إلدارة الكمية.

 عميو.يحاؿ المقترح البحثى إلى مجمس الشيوخ لمموافقة النيائية  -

المحتمػؿ ليػذا المقتػرح وؿ عمى موافقة مجمس الشيوخ يتـ إجراء اتصػاؿ رسػمى مػع الػداعـ بعد الحص -
 وبعد الموافقة ، يتـ إنشاء الكرسى البحثى.

 مبادرة الجامعة :  -ب
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دعػػـ مراكػػز البحػػوث دى المالئػػـ لمبحػػث المقتػػرح ، مػػف خػػالؿ اتقػػـو إدارة الجامعػػة بتػػوفير الػػدعـ المػػ
تنوعػػة والمرتبطػػة بمجػػاؿ البحػػث المقتػػرح ، ممػػا يسػػاعد عمػػى تػػوفير التمويػػؿ الممولػػة لممجػػاالت البحثيػػة الم

تاحػة ال رصػة لتشػجيع التنػافس بػيف الجيػات الداعمػة الالـز  ليػذا المقتػرح لتمويمػو ، ويػتـ اختيػار أفضػؿ ، وا 
 الجيات وفقًا لشروط مت ؽ عمييا.

 مبادرة الممولين أو الداعمين :  -ج
الػػدعـ الػػالـز  أف تػػوفرأو شػػركات خاصػػة وعامػػة ومحميػػة ودوليػػة    يمكػػف لمجيػػة الممولػػة مثػػؿ أفػػراد

وتػػوفير إعالنػػات بحثيػػة فػػى مجػػاالت بحثيػػة محػػددة ، وتشػػجيع البػػاحثيف لتقػػديـ مقترحػػاتيـ لممقتػػرح البحثػػى 
 األفضؿ بينيـ ، وبما يتناسب مع اىتماـ الجية المانحة البحثى.البحثية عمى أساس تنافسى ، واختيار 

الجامعػة إلنشػاء الكراسػى البحثيػة ىنػاؾ مجموعػة مػف اإلجػراءات الواجػب مراعاتيػا درة وفى حالػة مبػا
 :  (67)وتتمثؿ فيما يمى

الم اضمة بيف السير الذاتية المقدمة لممرشػحيف  مثؿتعييف أستاذ لمكرسى البحثى وفقًا لشروط محددة  -
ى واإلشػػراؼ المتميػػز والتميػػز فػػى مجالػػو البحثػػ، عمػػى أسػػاس الت ػػوؽ البحثػػى بعػػد اإلعػػالف عػػف ذلػػؾ 

 لمرسائؿ العممية.

مف قبؿ رئيس القسـ الذى يعمؿ فيو األستاذ المرشح ، ويوضح فيو مدى توافؽ المجػاؿ خطاب تأييد  -
 البحثى لممرشح مع الكرسى البحثى المقترح.

 البحثى خمسة أعضاء عمى األقؿ ويتـ التقييـ وفقًا لمرحمتيف : يسيـ فى تقييـ آراء المرشح  -

ىيئػة التػدريس المعاونػة لػو فػى التقيػيـ ، وينػاقش يقـو العميد بالتشاور مػع أعضػاء  األولى :المرحمة 
 السيرة الذاتية لممرشحيف ، ثـ يحدد المرشح الذى ي ى المعايير الجامعية ليذه الوظي ة.

، بحيػػث تكػػوف مػػف يقػػـو العميػػد بتحديػػد اسػػـ المرشػػح ، وتقديمػػو لمجنػػة استشػػارية  المرحمااة الثانيااة :
المرشػػح فػػى اـ تمػػؾ المجنػػة مراجعػػة السػػجؿ العممػػى والتعميمػػى والخػػدمى لممرشػػح ، ومػػدى ك ايتيػػا لتعيػػيف ميػػ

يقػػـو العميػػد بتقػػديـ توصػػية مصػػحوبة بتقريػػر مػػف قبػػؿ الكرسػػى البحثػػى ، وفػػى حالػػة التعيػػيف منصػػب أسػػتاذ 
لػػذى يقػػـو باتخػػاذ القػػرار المجنػػة االستشػػارية ورئػػيس القسػػـ إلػػى رئػػيس الجامعػػة والنائػػب التن يػػذى لمػػرئيس ، وا

 النيائى لمتعييف.
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الالزمػػػة إلنشػػػاء الكراسػػػى البحثيػػػة ، سػػػواء مػػػف خػػػالؿ مبػػػادرة العممػػػاء وممػػػا سػػػبؽ تتضػػػح اإلجػػػراءات 
الجامعػػة ، ومبػػادرة الممػػوليف لتمػػؾ الكراسػػى ، مػػع مالحظػػة ضػػرورة االلتػػزاـ بقواعػػد اختيػػار ال رديػػة ومبػػادرة 

 ءات المتبعة لضماف نجاح عمؿ الكرسى البحثى.أستاذ الكرسى البحثى ، وكافة اإلجرا

 :  أنواع الكراسى البحثية -6

 :  (68)تتعدد أنواع الكراسى البحثية ويمكف توضيحيا فى التالى

ىػػى التػػى تؤسسػػيا الجامعػػات والمؤسسػػات التعميميػػة ، وتسػػتمر أكثػػر مػػف  كراسااى البحااث الدائمااة : -1
فػى  تمؾ الكراسى : كرسى ىندسػى لوكػاس ومف أمثمة عشر سنوات ، وتحمؿ اسـ مموؿ الكرسى ،

 عاماً مضت. 340يرجع تاريخو إلى كامبريدج ، الذى 

لما ال يقؿ عػف ثػالث سػنوات ، وتعتبػر معظػـ الكراسػى وىى التى تستمر  كراسى البحث المؤقتة : -2
و البحثية بالمممكة العربية السعودية ضمف ىذا النوع ، وترتبط تمؾ الكرسى بمدة التمويؿ المحددة لػ

 ، ويمكف االنتياء بعد ن اذ التمويؿ المحدد.

وتػػرتبط تمػػؾ الكراسػػى فػػى تمويميػػا بمػػنح محػػددة ، وتقػػدـ عائػػد سػػنوى ، وتتوقػػؼ  كراسااى الماانح : -3
 عمميا عمى الشروط التى تحددىا المنحة مسبقًا وشروط المموؿ.

تكػـر عضػو  تريػد أفىػذا النػوع مػف الكراسػى عػادة مػا تضػعو المؤسسػات التػى  الكراسى الفخرياة : -4
وعادة ما تعد تمؾ الكراسى تعبيرًا مف ىيئة تدريس متميز ولو إنجازات بحثية أو اختراعات جديدة ، 

الجامعة عمى تقديرىا لو ، وليس بالضػرورة أف تخصػص ىػذه الكراسػى فقػط ل كػاديمييف بػؿ يمكػف 
 ليـ إسيامات فعالة فى المجتمع.اف تمنح ألشخاص 

المتميزيف فػى مجػاليـ البحثػى بصػورة ىذا النوع مف الكراسى ل ساتذة ويتـ منح الكراسى الوقفية :  -5
ويتـ تمويميػا مػف خػالؿ ،  (69)متميزة ، حيث يتـ مكافأتيـ عمى أدائيـ المتميز برياسة تمؾ الكراسى

ينة الدائمة سػواء مػف قبػؿ الجامعػة أو مػف الجيػة الخارجيػة الممولػة ، ويعػد أوؿ كرسػى األوقاؼ الع
ـ ، والذى كاف 1712المتحدة األمريكية ىو كرسى ىوليز بجامعة ىارفارد منذ عاـ وت ى بالواليات 

إنشػاء الكراسػى الوق يػة تػػوفير مػف مدينػة لنػدف ، وييػدؼ ممولػو تومػاس ىػوليز وىػو تػاجر انجميػزى 
الػػدعـ المػػالى المالئػػـ ألنشػػطة الكراسػػى البحثيػػة مػػف جيػػة ، واالت ػػاؽ عمػػى األبحػػاث العمميػػة التػػى 

 .(70)ء ىيئة التدريس مف جية أخرىيجرييا أعضا
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أو مػف الجامعػة ذاتيػا ، وفػى ومف المالحظ أنػو يمػـز تػوفر ىيئػة دائمػة مػف مصػدر خػارجى لمجامعػة 
مت ػػؽ عمييػػا مػػف كمتػػا الطػػرفيف ، تيسػػر عمػػؿ الكرسػػى شػػروط محػػددة كمتػػا الحػػالتيف ، يمػػـز أف تكػػوف وفػػؽ 

مػة ألسػتاذ الكرسػى البحثػى وفريػؽ العمػؿ البحثػى الوق ى ، فمف خالؿ ىػذا التمويػؿ يمكػف تػوفير مرتبػات دائ
 .(71)الذى يعمؿ معو

 عوامل نجاح عمل الكراسى البحثية :
 :(72)ىناؾ عدة عوامؿ يجب توافرىا ليتحقؽ نجاح عمؿ الكراسى البحثية ويمكف إجماليا فى التالى

 توفير الدعـ المالى. -

 لمية.قدرة الكراسى البحثية عمى مواكبة المستجدات المحمية والعا -

 توفير الك اءات البشرية ال نية والبحثية. -

 ارتباط موضوعات الكراسى البحثية بحاجات المجمع ومتطمباتو. -

 التى تعمؿ فى مجاؿ الكرسى.المشاركة المجتمعية مع المؤسسات المحمية والعالمية  -

 اإلرادة الحقيقية لإلنتاج البحثى. -

 وجود خطة عمؿ سنوية واضحة لمكرسى البحثى. -

 ادة مف اإلمكانيات المتاحة لكؿ كرسى فى خدمة وتن يذ برامج كرسى آخر.االست  -

 مدى االحتياج إلى قضايا الكرسى البحثية. -

 نشر األبحاث العممية فى مجالت عممية عالمية معترؼ بيا. -

 الكراسى فى العديد مف المجاالت ، مثؿ : التأليؼ  والترجمة ، والتعاوف الدولى.تنوع أنشطة  -

ذا كػػػاف الب منظمػػػة يػػػتـ وفػػػؽ طػػػرؽ منيجيػػػة ، ووسػػػيمة لمحصػػػوؿ عمػػػى حػػػث العممػػػى عمميػػػة فكريػػػة وا 
المشكالت البحثية ، لػذا يسػيـ فػى نشػر المعمومات الالزمة ، والتى يعتمد عمييا فى التعامؿ مع الكثير مف 

اسى ، وعميو فةف الكر وتحقيؽ الك اية االجتماعية واالقتصادية الوعى وتطور المجتمع ونموه وحؿ مشكالتو 
سيـ فى حؿ المشكالت البحثية المرتبطة بالمجتمع نظرًا ألف مجاالتو البحثية سواء كانت المتعمقة البحثية ت

بػالعمـو الطبيعيػة والنظريػة اإلنسػػانية والعمػـو الصػحية ، ىػػى مرتبطػة بحاجػات المجتمػػع المختم ػة ، لػذا فػػةف 
 يمكف توضيح تمؾ العالقة. خدـ متطمبات المجتمع الخارجى ، وفيما يمىالكراسى البحثية ت
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 خدمة المجتمع : ثانيًا : 

إلػػػى التػػػدريس تعتبػػػر وظي ػػػة خدمػػػة المجتمػػػع ىػػػى إحػػػدى الوظػػػائؼ الجامعيػػػة الرئيسػػػة ، فباإلضػػػافة 
والبحػػػث العممػػػى فػػػةف الجامعػػػات مطالبػػػة بػػػأف يكػػػوف ليػػػا دور حيػػػوى فػػػى خدمػػػة المجتمػػػع الػػػذى تعػػػيش فيػػػو 

مكانيػػػات مػػػا يؤىميػػػػا مجتمػػػع فػػػى إنيػػػا تمتمػػػػؾ المػػػوارد واإلالوتتعامػػػؿ مػػػع مكوناتػػػو ، وتكمػػػف أىميػػػػة خدمػػػة 
الجامعػػات لحػؿ مشػػكالت  السػتثمارىا فيمػا يخػػدـ المجتمػع ، ويسػػيـ فػى حػػؿ مشػكالتو ، وأف تتجػػاوز من عػة

 لتصؿ إلى المجتمع الخارجى. ىاألكاديم مجتمعيا المجتمع

 أدوارها فى خدمة المجتمع من خالل ما يمى : تحقيق مجامعة لويمكن 

 التعميـ والتدريب لمواجية احتياجات المجتمع. -

 البحث العممى اليادؼ إلى تجميع التراث العمـ وتسجيمو. -

االجتماعيػػة  ت المجتمػػع ، وتحقيػػؽ الك ايػػةالبحػػوث التطبيقيػػة التػػى تسػػتيدؼ اإلسػػياـ فػػى حػػؿ مشػػكال -
 .(73)واالقتصادية

اده ، واإلسػػػياـ فػػػى حػػػؿ بعػػػض االستشػػػارات العمميػػػة التػػػى تقػػػدميا الجامعػػػة لمؤسسػػػات المجتمػػػع وأفػػػر  -
الجامعيػة فػى عػدد مػف ال عاليػات مثػؿ المشكالت التى تواجػو المجتمػع ، وتتمثػؿ وظي ػة االستشػارات 

إمػػػداد المؤسسػػػات القائمػػػة  –)القيػػػاـ بالدراسػػػات األساسػػػية لتحديػػػد الجػػػدوى االقتصػػػادية لممشػػػروعات 
ـ بعمميػػات القيػػاس واالختبػػارات النوعيػػة القيػػا –بالمعمومػػات ال نيػػة واإلداريػػة والتطػػورات التكنولوجيػػة 

 .(74) تقديـ الخبرة مف قبؿ األساتذة الجامعييف المتخصصيف لحؿ المشكالت( –لممنتجات 

 فى خدمة المجتمع يجب أف يراعى: ولكى يتحقؽ دور الجامعة 

ممػػا تػػو بػػدور الجامعػػة الػػرئيس فػػى تقػػديـ خػػدمتيا لحػػؿ مشػػكالتو ، افئوعػػى المجتمػػع بمختمػػؼ زيػػادة  -
مجتمعية واألفراد عمى الجامعة باعتبارىا بيػت خبػرة متخصػص ؤدى إلى إقباؿ وان تاح المؤسسات الي

 متكامؿ التخصصات.

بالنسبة ليـ، أعضاء ىيئة التدريس ب مس ة دور الجامعة فى خدمة المجتمع ومردوده اإليجابى ناع تاق -
فػػػى إجػػػراء البحػػػوث التطبيقيػػػة  لوقػػػت والجيػػػداعػػػالوة عمػػػى ال ائػػػدة المجتمعيػػػة ، نظػػػرًا لمػػػا يبذلػػػو مػػػف 

بمعممو فى الجامعة بم رده أو مف خػالؿ العمػؿ مػع فريػؽ عمػؿ المرتبطة بواقع مجتمعو ، والمرتبطة 
 .(75)مف خالؿ مراكز ووحدات الجامعة متكامؿ مع زمالئو
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مػػػػف التقاليػػػػد االجتماعيػػػػة التػػػػى تقػػػػؼ حجػػػػر عثػػػػرة فػػػػى سػػػػبيؿ التقػػػػدـ االجتمػػػػاعى المجتمػػػػع تخمػػػػيص  -
 .(76)واالقتصادى

الحرية األكاديمية والبحثية ، وذلؾ مف خالؿ توفير حرية الت كير لػدى البػاحثيف واألكػاديمييف، تعزيز  -
الالزمة ألبحاثيـ دوف قيود أو تح ظ ، والتى بدورىا تمكنيـ مػف الوصػوؿ إلػى وتزويدىـ بالمعمومات 

 نتائج عممية دقيقة تخدـ المعرفة والمجتمع ، وتساعد عمى تحقيؽ التنمية.

وىنػػاؾ مجموعػػة مػػف االعتبػػارات الواجػػب مراعاتيػػا لكػػى تشػػارؾ البحػػوث العمميػػة فػػى الجامعػػات فػػى 
 :  (77)برامج وخطط التنمية ، يمكف إجماليا فى التالى

 رصد الواقع العممى واستخداـ األساليب العممية فى معالجة مشكالت العمـ واتخاذ القرارات المناسبة. -

ى بأىميػػة البحػػث العممػػى ، ودوره فػػى تحسػػيف العمميػػة التنمويػػة الحػػرص عمػػى زيػػادة الػػوعى االجتمػػاع -
 فى المجتمع.

 ضرورة التوصؿ عف الحديث فى المياديف العممية وتطبيقو. -

العمػػػؿ عمػػػى تحػػػديث المنػػػاىج مػػػف مرحمػػػة التعمػػػيـ القبػػػؿ الجػػػامعى حتػػػى الجػػػامعى بكػػػؿ عناصػػػره ،  -
 متطمبات العصر والتحديات المستقبمية.لمواجية 

مف التواصؿ بػيف الجامعػات ومراكػز اتخػاذ القػرار ، والػذى يطمػؽ عميػو حػوار السياسػات إقامة قنوات  -
 .Scientific Policy Dialogueالعممية 

عمػػى ميػػارات تسػػويؽ المعرفػػة البحثيػػة ليصػػبح بالباحػػث باعتبػػاره وسػػيطًا معرفيػػًا ، وتدريبػػو االىتمػػاـ  -
يػؿ وعػالـ التطبيػؽ ، والتوصػؿ إلػى نتػائج وسيط لممعرفة ، وقادرًا عمػى الػربط بػيف عػالـ البحػث والتحم

 وتوصيات تتصؿ باحتياجات المجتمع المختم ة.

أخرى توجد عالقة تبادلية بيف البحث العممى وخدمة المجتمع ، وتظيػر تمػؾ العالقػة فػى ومف ناحية 
 : (78)التالى

المعرفة وتطبيػؽ تعتمد عمى قواعد المعرفة والتكنولوجيا وال سبيؿ لنقؿ اإلنتاجية أصبحت أف العممية  -
 التكنولوجيا إال مف خالؿ البحث العممى.

 البحث العممى فى ارت اع مستمر ، ويتطمب دعـ متواصؿ ومصادر تمويمية غير تقميدية.أف تكم ة  -
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االسػػػػتعانة بخبػػػػرات العممػػػػاء المتخصصػػػػيف ذوى الك ػػػػاءات العمميػػػػة المرموقػػػػة بالجامعػػػػات ، وتػػػػوفير  -
 .(79)التى تقدميا شركات ومؤسسات غير وطنية المالييف التى تصرؼ عمى االستشارات

عميػػػػو ، فػػػػةذا كػػػػاف البحػػػػث العممػػػػى يسػػػػيـ بػػػػدور كبيػػػػر فػػػػى حػػػػؿ مشػػػػكالت المجتمػػػػع  القائمػػػػة وبنػػػػاًء 
والمسػػػتقبمية ، فػػػةف الكراسػػػى البحثيػػػة باعتبارىػػػا إحػػػدى ركػػػائز البحػػػث العممػػػى تقػػػوـ بػػػدور فعػػػاؿ فػػػى خدمػػػة 

متعػػاوف تحػػت إشػػراؼ أسػػتاذ كرسػػى متميػػز ، لمناقشػػة مشػػاركة فريػػؽ بحثػػى المجتمػػع وتطػػويره ، مػػف خػػالؿ 
مشػػػكمة بحثيػػػة نابعػػػة مػػػف المجتمػػػع والمسػػػاىمة فػػػى عالجيػػػا بمػػػا يتناسػػػب مػػػع متطمبػػػات المجتمػػػع الخػػػارجى 

 واإلمكانيات المتاحة.

فااى  كاال ماان جنااوب أفريقيااا و المممكااة العربيااة السااعودية و ألمانيااا اتخباار الجاازء الثالااث : 
 فى  وء القوى و العوامل الثقافية المؤثرة:خدمة المجتمع كراسى البحثية فى مجال ال
 تمهيد : 

بحثيػػػة واستشػػػارية وتدريبيػػػة ذات معػػػايير عمميػػػة عاليػػػة ، تقػػػـو عمػػػى إف الكراسػػػى البحثيػػػة تػػػوفر بيئػػػة 
فػػى مختمػػؼ تخصصػػات المعرفػػة ، وبمػػا المجتمعيػػة ، وتسػػتيدؼ إثػػراء المعرفػػة النظريػػة والتطبيقيػػة  ةالشػػراك

حثيػة الخارجى مف خالؿ العمػؿ عمػى إحػداث نقمػة نوعيػة لػو ، والتوصػؿ لعػالج المشػكالت البي يد المجتمع 
جنػػػوب أفريقيػػػا  ومػػػف تمػػػؾ الػػػدوؿبيػػػذا المجػػػاؿ ، دوؿ العػػػالـ التػػػى اىتمػػػت  النابعػػػة مػػػف المجتمػػػع ، وتتعػػػدد

 ت التالية : ويمكف تقديـ عرض ت صيمى لتمؾ الخبرات ، فى الص حا وألمانيا ، والمممكة العربية السعودية ،

 جنوب أفريقيا : أواًل : 
 خمفية عامة : 

االسـ الرسمى لجميورية جنوب أفريقيا ىى جنوب أفريقيا ، ونظاـ الحكـ بيػا جميػورى ، وعاصػمتيا 
أمػا مدينػة كيػب تػاوف فيػى المركػز التشػريعى لمػبالد ، ومدينػة بموم ػوتيف وىػى العاصػمة اإلداريػة بريتوريػا ، 

الواليػة الحػرة  –سـ جميورية جنوب أفريقيا إلى تسع مقاطعات ىػى )الكػاب الشػرقية ، وتنقالمركز القضائى 
الكػػػػاب  –الكػػػػاب الشػػػػمالية  –الشػػػػمالية الغربيػػػػة  –ميماالذجػػػػا  –ليمبوبػػػػو  –ناتػػػػؿ  –كوازولػػػػو  –جػػػػوتنج  –

كـ مربع ، ويحدىا مػف الشػرؽ والجنػوب المحػيط الينػدى ، ومػف الغػرب  1221040بمساحة تبمغ  الغربية(
أمػػػػػا بالنسػػػػػبة لمتركيبػػػػػة ،  (80)الشػػػػماؿ ناميبيػػػػػا وبوتسػػػػػوانا وزيمبػػػػػابوى وموزمبيػػػػؽمحػػػػيط األطمسػػػػػى ، ومػػػػػف ال

 34ـ مػػػا فػػػوؽ تعػػػداد 2014، فػػػالمجتمع مركػػػب ومتعػػػدد األعػػػراؽ ، يبمػػػغ حسػػػب تقػػػديرات عػػػاـ المجتمعيػػػة 
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د % زنػػػػػوج ، والبقيػػػػػة يتوزعػػػػػوف بػػػػػيف البػػػػػيض والمختمطػػػػػيف والينػػػػػو 80مميػػػػػوف نسػػػػػمة ، تػػػػػوزع عمػػػػػى نسػػػػػبة 
 .(81)واألسيوييف

ليا ، لذلؾ قد اىتمت دولة جنوب أفريقيا بالبحث العممى ، وجعمتو مف إحدى ركائز التنمية الشاممة و 
شػجعت مؤسسػػاتيا البحثيػة عمػػى إقامػة الكراسػػى البحثيػػة فػى مختمػػؼ التخصصػات ، لمػػا لػو مػػف دور مميػػز 

 خبرة فى النقاط التالية : ويمكف تناوؿ أىـ مالمح تمؾ الفى خدمة المجتمع بجنوب أفريقيا ، 

 : الكراسى البحثيةنشأة 

، تحػػػت إدارة  (SARChI)ـ 2006فػػػى جنػػػوب أفريقيػػػا عػػػاـ لقػػػد تأسسػػػت مبػػػادرة الكراسػػػى البحثيػػػة 
شراؼ المؤسسة الوطنيػة لمبحػث  ت ، وىػدف (DST)وممولػة مػف قبػؿ قسػـ العمػـو والتكنولوجيػا ،  (NRF)وا 

ى وتطػػوير القػػدرة البحثيػػة وتح يػػز المعرفػػة الحديثػػة ، وبحمػػوؿ عػػاـ إلػػى االرتقػػاء بالبحػػث العممػػ تمػػؾ المبػػادرة
 2.5وصػػؿ إلػػى  فقػػدالػػدعـ الكػػافى لكػػؿ كرسػػى  مػػع مراعػػاة تػػوافركرسػػى بحثػػى ،  210ـ تػػـ إنشػػاء 2010

ىػػذا المبمػػػغ مرتبػػات شػػاغمى الكراسػػػى ، ومكافػػات لطػػالب الدراسػػػات  ويخصػػػص مػػفمميػػوف دوالر سػػنويًا ، 
، ومسػػػتمزمات المعػػػدات  األبحػػػاث العمميػػػة، وتكػػػاليؼ إجػػػراء لكػػػؿ كرسػػػى بحثػػػى ، المرشػػػحوف طبقػػػًا العميػػػا 

، قػػد التزمػػوا  NRFلمبحػػث ، والمؤسسػػة الوطنيػػة  DSTالبحثيػػة ، وطبقػػًا الت اقيػػة قسػػـ العمػػوـ والتكنولوجيػػا 
أف كػػؿ كرسػػى مػػع األخػػذ فػػى االعتبػػار سػػنوات ، بميػػوف دوالر عمػػى مػػدار سػػتة  1.61بتػػوفير تمويػػؿ قػػدره 

 .(82)كؿ خمس سنوات تـ مراجعة أدائوبحثى ي

 : الكراسى البحثيةأهداف 

 :  (83)نقاط ما يمىىدفت مبادرة إنشاء الكراسى البحثية بجنوب أفريقيا إلى عدة 

 وتحسيف البحث العممى.تقوية  -

 تطوير القدرة البحثية لمجامعات. -

 تنوع مجاالت البحث العممى. -

االجتماعيػػػة ب التنافسػػػية االبتكاريػػػة ، واالسػػػتجابة تحسػػػيف البحػػػث الػػػدولى بجنػػػوب أفريقيػػػا ممػػػا يواكػػػ -
 االقتصادية.

 والح اظ عمى العمماء الباحثيف المتميزيف.استقطاب  -
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 البحثية ، وخاصة لحاصمى درجات الماجستير والدكتوراه.زيادة اإلنتاجية  -

 توفير مسارات بحثية مينية لصغار الباحثيف المتميزيف. -

ء الكراسػػى البحثيػػة بدولػػة جنػػوب أفريقيػػا ، والتػػى ركػػزت عمػػى وبػػذلؾ تػػـ اسػػتعراض أىػػـ أىػػداؼ إنشػػا
، والعمػػؿ عمػػى مواكبػػة التنافسػػية  ضػػرورة تطػػوير القػػدرة البحثيػػة بالجامعػػات وزيػػادة معػػدؿ اإلنتاجيػػة البحثيػػة

فى مجاالت تخصصاتيـ العممية مف الدوؿ األخرى ، وباألخص فى  فتكارية واستقطاب العمماء البارزياالب
 عمى العمماء الحالييف بجامعتيـ األصمية.ة ، والح اظ الدوؿ الغربي

 اإلرشادية لمبادرة الكراسى البحثية : المبادئ 

، يمكػف فػى جنػوب أفريقيػاىناؾ مجموعة مف المبادئ الواجب مراعاتيا عند إنشػاء الكراسػى البحثيػة و 
 :  (84)إجماليا فى التالى

لمبحػث القػومى ، مػع مراعػاة أف يكػوف رئػيس مرفػؽ إقامػة الكراسػى البحثيػة مػف خػالؿ إشػراؼ  أف يتـ -
ال رصة الكاممة لتسجيؿ الباحثيف فى فريػؽ ة فى جنوب أفريقيا ، إلتاحة منتسبًا لجامعة عامالكرسى 

 الكرسى البحثى مف ىـ لدرجات الماجستير والدكتوراه.

سػػػية تقػػػـو إدارة المرفػػػؽ البحثػػػى القػػػومى بتقػػػديـ عطػػػاء لمحصػػػوؿ عمػػػى كرسػػػى بحثػػػى فػػػى عمميػػػة تناف -
، فيمكف لكؿ مرفؽ بحثى قومى أف يقدـ ما ال يزيد عف ثالث طمبات لمحصوؿ عمى كرسػى م توحة 

 بحثى ، ولف يحصؿ إال عمى كرسى واحد فقط.

، وأيضًا طالب لمحصوؿ عمى درجة الماجستير والدكتوراه يتيح الكرسى البحثى اإلشراؼ عمى عشرة  -
 طالب ما بعد الدكتوراه والباحثيف الصاعديف.

تنػػػوع الكراسػػػى البحثيػػػة إلػػػى كراسػػػى مػػػف الدرجػػػة األولػػػى ، وىػػػى مخصصػػػة لكبػػػار العممػػػاء البػػػاحثيف ت -
أنحػػاء دولػػة مػػف قبػػؿ جنػػوب أفريقيػػا فػػى وطػػنيـ األـ اسػػتقطاب العممػػاء  وتشػػجيعوالمعتػػرؼ بيػػـ دوليػػًا 

سػػى بحثيػػة مػػف الدرجػػة الثانيػػة ، وىػػى مخصصػػة لصػػغار البػػاحثيف ، والػػذيف ادوؿ العػػالـ ، وىنػػاؾ كر 
 لدييـ قدرات بحثية متميزة.
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ومػػف المالحػػظ عمػػى المبػػادئ الواجػػب مراعاتيػػا عنػػد إنشػػاء الكراسػػى البحثيػػة ، وتصػػنيؼ العممػػاء إلػػى  -
بتمػػؾ الكراسػػى المصػػن وف عػػف نظيػػرىـ إنػػو مػػف الم ضػػؿ أف يمتحػػؽ  Bوالثانيػػة  Aدرجتػػيف ، األولػػى 

 مف العمماء األقؿ تصني ًا والغير مصن وف.

 ى البحثية : الكراسإنشاء معايير 

، األولػػىنوعيػػة الكرسػى البحثيػة سػػواء المصػنؼ مػػف الدرجػة عػدة معػػايير يجػب توافرىػػا لتحديػد ىنػاؾ 
 :  (85)والمصنؼ مف الدرجة الثانية ، ويمكف إجماليا فى التالى

  كراسػى بحثيػة مػف الدرجػة األولػىTier 1 Research Chairs  : ويجػب تػوافر عػدة معػايير عنػد
 اليا فى التالى : إنشاؤىا ، ويمكف إجم

  بنظػػاـ الػػدواـ الكامػػؿ المحػػدد عنػػد تعيػػيف أسػػتاذ الكرسػػى ، يمػػـز أف يكػػوف حاصػػؿ عمػػى األسػػتاذية
 قوميًا.

 .يجب أف يكوف أستاذ الكرسى حقؽ إنجازات بحثية ليا تأثير كبير فى مجالو البحثى 

 .االعتراؼ الدولى ألستاذ الكرسى البحثى فى مجالو البحثى 

 حثى سجؿ متميز مف اإلشراؼ عمى طالب الدراسات العميا ما بعد الدكتوراه.ألستاذ الكرسى الب 

 أفريقيا طواؿ مدة منح الكرسػى البحثػى ، أمػا فػى ذة الكراسى البحثية بجنوب تاإلقامة الكاممة ألسا
% عمػػى األقػػؿ مػػف 50، فيسػػمح ليػػـ بقضػػاء لمكرسػػى مػػف خػػارج جنػػوب أفريقيػػا حالػػة المرشػػحوف 

البحثػى القػومى المشػرؼ وب أفريقيا ، بعد الحصػوؿ عمػى موافقػة المرفػؽ مدة الكرسى البحثى بجن
 عمى الكرسى.

 :  Tier 2 Research Chairsكراسى بحثية من الدرجة الثانية 

عػػيف أسػػتاذ الكرسػػى البحثػػى الحاصػػؿ عمػػى درجػػة أسػػتاذ مسػػاعد أو أسػػتاذ بنظػػاـ الػػدواـ الكامػػؿ عمػػى ي -
 مستوى قومى.

درات بحثيػػة معتػػرؼ بيػػا عمػػى مسػػتوى دولػػى خػػالؿ آخػػر خمػػس إلػػى يتػػوفر لػػدى أسػػتاذ الكرسػػى قػػأف  -
 عشر سنوات سابقة لترشيحو لمكرسى البحثى.
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الدراسػات العميػا ومػا بعػد الػدكتوراه لإلشػراؼ لدى أستاذ الكرسى القدرة عمى اجتػذاب طػالب أف يكوف  -
 عمييـ فى مجاؿ الكرسى البحثى.

 ئمة خالؿ فترة الكرسى البحثى.الكرسى فى جنوب أفريقيا بصورة داأف يقيـ أستاذ  -

ات وتجػػدد مػػرتيف لتصػػؿ الدرجػػة األولػػى تمتػػد لمػػدة خمػػس سػػنو مالحظػػة أف الكراسػػى البحثيػػة مػػف مػػع 
قابمػػة لمتجديػػد لخمػػس سػػنة ، أمػػا الكراسػػى البحثيػػة مػػف الدرجػػة الثانيػػة تمتػػد لمػػدة خمػػس سػػنوات  15مػػدتيا 

 .سنوات أخرى

ولة جنوب أفريقيا ، سواء المتعمقة بكراسػى الدرجػة األولػى وبذلؾ تـ تناوؿ معايير الكراسى البحثية بد
وكراسػػى الدرجػػة الثانيػػة ، ومػػف المالحػػظ ضػػرورة االلتػػزاـ بتمػػؾ المعػػايير ، حتػػى يضػػمف النجػػاح لعمػػؿ تمػػؾ 

 الكراسى بمختمؼ تخصصاتيـ.

 :  تمويل الكراسى البحثية فى جنوب أفريقيا

موكػػػؿ ليػػػا ميمػػػة تعزيػػػز ودعػػػـ البحػػػث يميػػػة ىػػػى وكالػػػة تمو  NRFل بحػػػاث تعػػػد المؤسسػػػة الوطنيػػػة 
 دوالر أمريكػى سػنوياً  300.000 تقػديـ مػنح مقػدارىاوافقت عمى ـ ، 2009 –ـ 2008العممى ، ف ى عاـ 

حتى خمسة عشر عامػًا ، بيػدؼ زيػادة إنتػاج ات ، ويمكف تجديدىا كرسى بحثى لمدة خمس سنو  80لدعـ 
ا قامػت تمػؾ المؤسسػة بتصػنيؼ البػاحثيف العممػاء الرواد ، كم دعـ المالى لمباحثيفالمعرفة البحثية وتوفير ال

بػاحثيف معػروفيف ىػـ  A. فعممػاء المسػتوى األوؿ B، والمسػتوى الثػانى  Aإلى مستوييف ، المسػتوى األوؿ 
عالميػة فػى مجػاؿ مػف ىػـ أقػؿ شػيرة  Bى الثػانى خصصػيـ البحثػى ، أمػا عممػاء المسػتو تعالميًا فى مجاؿ 

راسى البحثية ، كالرئاسة ية ل بحاث األساتذة المصن وف لمترشيح فى نسة الوطتخصصيـ ، وت ضؿ المؤس
دوالر أمريكػػى لػػدعـ  8.000و  Aدوالر أمريكػػى لػػدعـ األسػػاتذة مػػف التصػػنيؼ  10.000فػػتـ تخصػػيص 

سنويًا ، ومف المالحظ أف الكراسػى البحثيػة التػى بيػا أسػاتذة بػاحثوف مصػن وف ،  Bاألساتذة مف التصنيؼ 
 .(86)حاث عممية أكثر تميزًا مف الكراسى البحثية التى بيا أساتذة باحثوف غير مصن وفتؤدى أب

عمػػؿ الكراسػػى البحثيػػة ، ىػػو تػػوافر الػػدعـ والتمويػػؿ الكػػافى سػػواء لم ريػػؽ ومػػف المالحػػظ إف مبػػررات 
عمى البحث  البحثى الذى يعمؿ فييا أو لتكاليؼ األبحاث العممية ، نظرًا لتبادلية العالقة بيف معدؿ اإلن اؽ

 العممى ومعدؿ جودتو وتميزه.
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 :  إدارة الكراسى البحثية

، والمؤسسػػة  DSTقسػػـ العمػػـو والتكنولوجيػػا فػػى دولػػة جنػػوب أفريقيػػا مػػف قبػػؿ  ار الكراسػػى البحثيػػةدتػػ
الت اقيػة بػيف األطػراؼ ، فعنػد قبػوؿ جػائزة الكرسػى البحثػى ، والتوقيػع عمػى شػروط  NRFالوطنية لمبحػوث 
، والجامعػػػػة المؤسسػػػػة الوطنيػػػػة ل بحػػػػاث  NRF، سػػػػواء مػػػػف قبػػػػؿ الجيػػػػة الممولػػػػة وىػػػػى  المشػػػػاركيف فيػػػػو

، يطمػػب مػػف أسػػتاذ الكرسػػى المعػػيف تن يػػذ خطػػة النشػػاط البحثػػى ، المستضػػي ة لمكرسػػى ، وأسػػتاذ الكرسػػى 
ف أسػتاذ الكرسػى بتقػديـ تقريػر ف ػى نيايػة كػؿ سػنة ماليػة ، سػوؼ يطمػب مػوالذى يعػد جػزءاً مػف االت اقيػة ، 

نوات ، يقػػـو رئػػيس قسػػـ األبحػػاث بتقيػػيـ ، وبعػػد مػػرور خمػػس سػػ NRFى لممؤسسػػة الوطنيػػة ل بحػػاث نو سػػ
متعمؽ إلطار األنشػطة البحثيػة لمكرسػى ، ويقػدـ نتيجػة التقيػيـ إلدارة المؤسسػة الوطنيػة ل بحػاث ، ولمتأكػد 

 وط االت اقية كما ىو موضح بالشكؿ :مف مدى االلتزاـ بشر 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1شكر رقم )

 شكل يو ح إدارة الكرسى البحثى بجنوب أفريقيا

(Source : National Research Foundation, Feb. 2016). 

 خطة األنشطة البحثية

 تقرير سنوى متقدم

 تقييم متعمق لألقران

 إنهاء

 مخرج
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فيوضػػح الشػػكؿ السػػابؽ آليػػة إدارة الكراسػػى البحثيػػة ، فبعػػد عػػرض خطػػة األنشػػطة البحثيػػة لممؤسسػػة 
مسئولية المتابعة لعمؿ تمؾ الخطة ، سواء مف الوطنية ل بحاث ، وبعد موافقتيا عمى تمؾ الخطة ، تتحمؿ 

 خالؿ مراجعة التقرير السنوى المقدـ ليا مف قبؿ أستاذ الكرسى ، أو تقييـ دائـ ألعضاء ال ريؽ البحثى.

 : الكراسى البحثية لخدمة المجتمع 

مػػف أىػػداؼ الكراسػػى البحثيػػة بجنػػوب أفريقيػػا ىػػو خدمػػة المجتمػػع ، ويمكػػف توضػػيح ذلػػؾ مػػف خػػالؿ 
 ما يمى :  كمالمبادرة الكراسى البحثية بيا ،  أمثمةعرض 

  : (87)كرسى بحثى لمتنمية الريفية والزراعية -أ

ومكػػػاف الدرجػػػة األولػػػى ،  ويصػػػنؼ الكرسػػػى مػػػفـ الزراعيػػػة ، و العمػػػ فػػػىالمجػػػاؿ البحثػػػى  ويتخصػػػص
عمػػؿ  تػػاريب بدايػػة أمػػا ، University of Kwazulu-Natalجامعػػة كوازولوناتػػاؿ انعقػػاد الكرسػػى ىػػو 

 ـ.2014يناير فى الكرسى 

عمػى شػيادة الػدكتوراه فػى إدارة الغابػات نجوبػا ، وىػو حاصػؿ و البروفيسػور مافىػو أستاذ الكرسى أما 
حاصػػػؿ عمػػػى درجػػػة الماجسػػػتير فػػػى التنميػػػة ، و والمػػػوارد الطبيعيػػػة )الغابػػػات الزراعيػػػة( مػػػف جامعػػػة فموريػػػدا 

المتحػػػدة ، وحاصػػػؿ عمػػػى درجػػػة ف بالمممكػػػة بجامعػػػة لنػػػد Wye Collegeمػػػف قبػػػؿ كميػػػة واى الزراعيػػػة 
عامًا  28، ولديو خبرة بحثية تزيد عف مف جامعة زيمبابوى ، البكالوريوس بمرتبة الشرؼ مف كمية الزراعة 

دارة  المػػوارد الطبيعيػػة ، ونشػػر مػػع مختمػػؼ المنظمػػات الدوليػػة والجامعػػات فػػى مجػػاالت البحػػوث الزراعيػػة وا 
لمعمػػـو ، كتػػاب( ، وىػػو زميػػؿ أكاديميػػة زيمبػػابوى  23قػػاؿ صػػح ى و م 82مػػف  المنشػػورات المحكمػػة ) 85

عمميػة فػى عػدة مجػاالت أبحػاث عديػدة فػى خدمػة المجتمػع ، مػف خػالؿ إجػراء اىتمامات ولمكرسى البحثى 
نتاج المحاصيؿ الزراعية(. –األمف الغذائى  –منيا )إدارة الموارد الطبيعية   وسائؿ زيادة خصوبة التربية وا 

 :  (88)ثى بعنوان عمم البيئة السموكى وعمم وظائف األع اءكرسى بح -ب
لمكرسػػى ىػػو العمػػـو البيولوجيػػة ، ويصػػنؼ الكرسػػى بأنػػو مػػف الدرجػػة األولػػى ،  المجػػاؿ البحثػػىويعػػد 

، ولقػد بػدأ العمػؿ بالكرسػى منػذ سػبتمبر  University of Pretoriaبريتوريػا جامعػة  ويوجػد الكرسػى فػى
عمػى درجػػة الػدكتوراه فػى عمػػـ ، وىػػو حاصػؿ  Bennettبينيػت لبروفيسػور ا ـ ، وأسػتاذ الكرسػى ىػػو2007

وحاصػػػؿ عمػػػى أسػػػتاذ كرسػػػى أوسػػػتف روبػػػرتس ،  Capetown Universityالحيػػػواف بجامعػػػة كػػػابتوف 
Austin Roberts Char وحاصػؿ اف رئػيس قسػـ عمػـ الحيػواف ، فى عمـ الثدييات بجامعػة بريتوريػا ، وكػ

أفريقيا ، وحاصؿ المتميزة دوليًا ، وزميؿ قسـ عمـ الحيواف بمندف وجنوب  ثو عمى الميدالية الذىبية فى البح
خمػػس مناسػػبات عمميػػة ، ومصػػنؼ مػػف قبػػؿ مؤسسػػة مػػرتيف خػػالؿ  Chancellor شانسػػيمور عمػػى ميداليػػة
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رئيس تحرير مجمػة ، كما تولى منصب كتب  10بحث عممى و  225، ونشر  Aالبحث القومية بمستوى 
 ورئيس تحرير مجمة بيولوجى. عمـ الحيواف بمندف ،

 الكرسى فى خدمة المجتمع :  ذلؾ اىتماماتأما فيما يتعمؽ ب
التغييػػر الجينػى المبكػر فػػى  –ميػػة فػى عػدة مجػاالت منيػػا )العقػـ لػدى الثػدييات إجػراء أبحػاث عمىػو 

فيمػػا وكػػاف لتمػػؾ الدراسػػات مػػردود إيجػػابى لمجتمػػع جنػػوب أفريقيػػا ، وخاصػػة مجػػاؿ عمػػـ الحيػػواف(  –النػػواة 
 يتعمؽ بمجاؿ عمـ الحيواف.

 :  (89)كرسى بحثى بعنوان : أبحاث الفحم -ج

ة الكيميائية والعمـو الكيميائية ، ويصػنؼ مػف الدرجػة الثانيػة اليندسلمكرسى ىو  المجاؿ البحثىويعد 
 ، أمػا تػاريب بػدء الكرسػى فػى North – West Universityجامعػة الشػماؿ الغربػى ، يوجد الكرسػى فػى 

 ـ.2013يوليو 

فػػى مجػػاؿ وىػػو حاصػػؿ عمػػى درجػػة الػػدكتوراه ،  Buntبونػػت بروفيسػػور  البحثػػى ىػػوأسػػتاذ الكرسػػى و 
تـ تعيينو رئيس لمؤسسة مبادرة الكراسػى و ،  ـ2006تحويؿ ال حـ إلى غاز مف جامعة الشماؿ الغربى منذ 

يػػة دوليػػة ـ ، وىػػو يعمػػؿ محكػػـ فػػى عػػدة مجػػالت عمم2013منػػذ عػػاـ  SARCh1بجنػػوب أفريقيػػا البحثيػػة 
بحػػػث بمجػػػالت  100متميػػزة ، وأشػػػرؼ عمػػػى العديػػػد مػػػف طػػػالب الماجسػػػتير والػػػدكتوراه ، ونشػػػر أكثػػػر مػػػف 

 متميزة عف االنحالؿ الحرارى لمغاز.عممية مشيورة ، وأجرى عدة دراسات 

إجػراء أبحػاث عمميػة فػى عػدة مجػاالت مثػؿ : الكرسى البحثى فى خدمة المجتمػع ىػو اىتمامات أما 
اسػػػتغالؿ ال حػػػـ وتكسػػػيره تطػػػوير  –معالجػػػة ال حػػػـ النػػػاعـ وأساسػػػيات تج ي ػػػو  –حػػػـ الجػػػاؼ ال )اسػػػتخراج 

التعامػػؿ مػػع الن ايػػات : مثػػؿ ثػػانى أكسػػيد الكربػػوف والرقػػاد ومخم ػػات األلغػػاـ  –وتحويمػػو لوقػػود غيػػر مػػدخف 
 الحمضية(.

بمسػػػتوى  فػػػى تطػػػوير اقتصػػػاد جنػػػوب أفريقيػػػا واالرتقػػػاءتمػػػؾ الدراسػػػات عمػػػى المسػػػاىمة انعكسػػػت قػػد و 
 البيئى. ثالمعيشى لممواطنيف وتوفير احتياطات ال حـ ، والح اظ عمى البيئة النظي ة وعالج التمو 

 :  (90)كرسى بحثى مشترك بين جنوب أفريقيا وناميبيا -د

ـ ، عنػػدما اجتمعػػت وفػػود وزاريػػة مػػف دولتػػى جنػػوب 2014ويرجػػع نشػػأة ىػػذا الكرسػػى إلػػى أغسػػطس 
طرؽ تعزيػز العالقػات بػيف الػدولتيف فػى مجػاؿ   لمناقشة  Windhoekندىوؾ أفريقيا وناميبيا فى مدينة وي
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البحث العممى وخاصة فى مجاؿ ال مؾ وعمـو ال ضاء ، واالست ادة مف الميزة الجغرافية لموقػع دولػة جنػوب 
المرصػػد  لمتابعػػة عمػػؿأفريقيػػا إلنشػػاء مرصػػد فمكػػى ذو موجػػات بػػأطواؿ متعػػددة ، وتػػـ إنشػػاء كرسػػى بحثػػى 

ل بحػػاث بجنػػوب أفريقيػػػا ، والمؤسسػػػة الوطنيػػة  DST، وممػػوؿ مػػف قبػػػؿ قسػػـ العمػػـو والتكنولوجيػػا ال مكػػى 
NRF  والمجنػػة الوطنيػػة لتكنولوجيػػا األبحػػاث فػػى ناميبيػػاNCRST National Commission on 

Research Science and Technology. 

، كػؿ خمػس سػنواتالتجديػد  يػة ، ويمكػفئوتـ تحديد مدة ىذا التمويؿ وىػو خمػس سػنوات بصػورة مبد
دارة ىذا الكرسى تابعة إلى المؤسسة   عموـ، ويمثؿ المجاؿ البحثى لمكرسى ىو ال NRFالوطنية ل بحاث وا 

 :  (91)يدؼ الكرسى إلىيال مكية ، و 

 تقوية القدرات البحثية فى كؿ مف جنوب أفريقيا وناميبيا. -

 تعزيز التبادؿ والتعاوف الدولى لعمماء الدولتيف. -

 ميزيف والح اظ عمييـ.طاب الباحثيف والعمماء المتاستق -

 خريجى الباحثيف لدرجات الماجستير والدكتوراه.زيادة إنتاجية  -

ليػػػذا تحقيػػؽ التنػػاغـ بػػيف أىػػداؼ الكرسػػى البحثػػى ومصػػمحة الػػدولتيف ، ولحػػؽ الػػدولتيف االستضػػافة  -
 الكرسى بالتناوب كؿ خمس سنوات.

 :  (92)فى خدمة المجتمعالكرسى ذلؾ مات اىتماأما فيما يتعمؽ ب

جنػوب أفريقيػا وناميبيػا  ات كػؿ مػف دولتػىمجتمعػ ت يػدتقديـ أبحاث عممية فقد ساىـ ىذا الكرسى فى 
دولػة جنػوب ـ فػى 2012فػى عػاـ إقامػة مشػروع التمسػكوب باألشػعة ، مف خػالؿ فى مجاؿ ال يزياء ال مكية 

عكػػػس ىػػػذا المشػػػروع إيجابيػػػًا عمػػػى مجتمػػػع أفريقيػػػا ، والػػػذى يتكػػػوف مػػػف مئػػػات األطيػػػاؼ الالسػػػمكية ، وقػػػد ان
 جنوب أفريقيا اقتصاديًا اجتماعيًا.

 القوى والعوامل الثقافية المؤثرة : 

 العامل االجتماعى :
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 تطػوير وتحسػيف القػدرة البحثيػةلػى يورية جنوب أفريقيا إمى البحثية بجمبادرة إنشاء الكراس لقد ىدفت
تاحة ال رصة لمزيد مف التنافسي ة االبتكارية ، واالستجابة لمتطورات العمميػة واالقتصػادية عمػى لمجامعات  وا 

معػػدؿ اإلنتاجيػػة البحثيػػة مػػف خػػالؿ تشػػجيع صػػغار البػػاحثيف لمحصػػوؿ مسػػتوى العػػالـ ، والعمػػؿ عمػػى زيػػادة 
عمميػة متقدمػة ضػمف مجػاالت عمػؿ الكرسػى البحثػى ، وأيضػًا العمػؿ عمػى اسػتقطاب العممػاء عمى درجات 

تماعى دورًا مؤثرًا فى ، ومف  المالحظ أف لمعامؿ االجثراء القاعدة البحثية بالجامعات الباحثيف المتميزيف إل
العنصػرى إلػى النظػاـ الػديمقراطى متعػدد األعػراؽ منػذ ذلؾ ، فقد انتقمت جميورية جنوب أفريقيا مف النظاـ 

وىى تحت سخات ـ أعمف الرئيس مانديال فى البرلماف حممة الما1995، وفى فبراير عاـ  (93)ـ1990عاـ 
شعار "ىيا بنا نبنى سويًا" ، والعمؿ عمى تن يذ خطة النمو والتشغيؿ فى مختمؼ المجاالت وخاصة المجاؿ 

لػـ ينحصػر عمػى إعػداد جيػؿ مػتعمـ قػادر عمػى المنافسػة ، بػؿ أيضػًا القػدرة عمػى مواجيػة التعميمى ، والذى 
والعمؿ عمى زيادة اإلنتاجية البحثية ، ، (94)ىمديات االجتماعية واالقتصادية مف خالؿ ثورة البحث العمحالت

نشػاء الكراسػى البحثيػة كبعػد مػف أبعػاد  التقػدـ واستقطاب العمماء المتميزيف فػى مختمػؼ المجػاالت البحثيػة وا 
 نوب أفريقيا.لمبحث بجميورية ج

 العامل االقتصادى : 

ىػى المسػئولية عػػف  NRFوفيمػا يتعمػؽ بتمويػػؿ الكراسػى البحثيػة ، فتعػػد المؤسسػة الوطنيػة ل بحػػاث 
ـ أن قػػت 2009 –ـ 2008دعػػـ وتمويػػؿ البحػػث العممػػى بمػػا فيػػو مػػف إنشػػاء الكراسػػى البحثيػػة ، ف ػػى عػػاـ 

كرسى بحثى بمختمؼ التخصصات لمدة خمس سنوات ،  80دوالر أمريكى سنويًا لدعـ  3000000حوالى 
لمؤسسػة بتصػنيؼ العممػاء إلػى والتى تـ تجديدىا حتػى خمػس عشػر عامػًا ، باإلضػافة إلػى ذلػؾ تقػوـ تمػؾ ا

دوالر أمريكػػى  100000، حيػػث تػػـ تخصػػيص  B، والمسػػتوى الثػػانى  Aمسػػتوييف ، وىمػػا المسػػتوى األوؿ 
سػنويًا ،  Bدوالر أمريكػى لػدعـ األسػاتذة مػف المسػتوى الثػانى  80000، و  Aلدعـ األساتذة مػف المسػتوى 
 ليـ البحثى.اث العممية المتميزة فى مجاحبيدؼ تشجيعيـ إلجراء األب

اإلفريقيػػػة لمعامػػػؿ االقصػػػادى ، فتعتبػػػر جميوريػػػة جنػػػوب أفريقيػػػا ىػػػى األولػػػى فػػػى القػػػارة ويرجػػػع ىػػػذا 
بالنسػبة لمتقػدـ الصػناعى والتقنػػى والعسػكرى واالقتصػادى ، فتحتػػؿ مرتبػة دوليػة متقدمػػة فػى تصػدير الػػذىب 

الخصػوبة والتػى تتػوافر ليػا المػوارد والماس واليورانيوـ والنحاس والكروـ ، إلى جانب تميز معظـ أراضػييا ب
ومػف ناحيػة أخػرى أصػبحت جميوريػة جنػوب ،  (95)المائية ، ويتوافر أيضًا الموانئ الجوية والبحريػة العديػدة
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ـ مسػػت يدة بصػورة كبيػػرة مػػف المسػاعدات الخارجيػػة األمريكيػػة ، وخاصػة لتصػػدى مػػرض 1992أفريقيػا عػػاـ 
 4086صػػؿ دخػػؿ ال ػػرد مػػف الػػدخؿ القػػومى اإلجمػػالى مػػف و ية اإليػػدز ، حتػػى ر فيػػروس نقػػص المناعػػة البشػػ

 .(96)ـ2012دوالر أمريكى فى عاـ  12615إلى 

 العامل السياسى :

والمؤسسػػة  DSTمػػا إدارة الكراسػػى البحثيػػة فيػػى تقػػع عمػػى عػػاتؽ كػػؿ مػػف قسػػـ العمػػـو والتكنولوجيػػا أ
نص عمػػى ضػػرورة دعػػـ ـ ، والػػذى يػػ1998لعػػاـ  23بموجػػب قػػانوف البرلمػػاف رقػػـ  NRFالوطنيػػة لمبحػػوث 

العناصر البشرية المدربة مػف أجػؿ إتاحػة ال رصػة وتعزيز البحوث العممية مف خالؿ توافر التمويؿ الكافى و 
فػػى مختمػػؼ العمػػـو والتكنولوجيػػا ، وال يقتصػػر دور المؤسسػػة الوطنيػػة الكافيػػة لممعرفػػة واالبتكػػار والتطػػوير 

 ؿوليـ عمػى مػنح عمميػة لمحصػو ثيف المتميػزيف حصػتشػجيع البػاحفى دعػـ الكراسػى البحثيػة فقػط ،  لمبحوث
ومف المالحظ تشجيع القائميف عمى صناع القرار السياسى لتطوير ،  (97)عمى درجات الماجستير والدكتوراه

 البحث العممى بجنوب أفريقيا والعمؿ عمى إنشاء الكراسى البحثية المتميزة فى مختمؼ المجاالت.منظومة 

ديمقراطيػػػة ليػػػا برلمػػػاف منتخػػػب بجميوريػػػة جنػػػوب أفريقيػػػا ، فيػػػى دولػػػة لمعامػػػؿ السياسػػػى  يعػػػودوىػػػذا 
حقوؽ اإلنساف والمساءلة العرقية محميػة دسػتوريًا ، ويعػد ىػذا تحػواًل كبيػرًا مف مراعاة ديمقراطى ، ويعد كؿ 

حيث شيدت صراعًا استمر ألكثر مف أربعيف عامًا مع كؿ مف المجتمع الدولى ومبادئ القانوف الدولى بيا 
نتيجة لمتميز العرقى والحرماف مف حقوؽ اإلنساف الذى ساد فى البمد ، وىذا خػالؼ ميثػاؽ األمػـ المتحػدة ، 

ثػػـ بعػػد انتقػػاؿ جميوريػػة جنػػػوب ،  (98)وقواعػػد حقػػوؽ اإلنسػػاف والتػػى وضػػعت بعػػد الحػػػرب العالميػػة الثانيػػة
ضػػرورى التكػػاتؼ حػػوؿ أفريقيػػا مػػف النظػػاـ العنصػػرى إلػػى النظػػاـ الػػديمقراطى متعػػدد األعػػراؽ جعػػؿ مػػف ال

إحداث التنمية فى مختمؼ مجاالتيا االقتصػادية واالجتماعيػة والسياسػية ، والعمػؿ عمػى إحػداث نقمػة بحثيػة 
 تديرىا قسـ العمـو والتكنولوجيا والمؤسسة الوطنية لمبحوث.

    السياسية و التاريخية :و  وامل االجتماعيةالع

، فيناؾ عالقة وثيقة بينيـ ، وترجع ألف أىمية لمجتمع وفيما يتعمؽ عالقة الكراسى البحثية وخدمة ا
عمميػة تخػدـ المجتمػع وتػوفر بيئػة داعمػة لػذلؾ ، لػذلؾ تػـ إنشػاء الكراسى البحثية ترتكز عمى إنتػاج أبحػاث 

جػػراء  العديػػد مػػف الكراسػػى البحثيػػة بجميوريػػة جنػػوب أفريقيػػا ، وتسػػعى لتحقيػػؽ التنميػػة الري يػػة والزراعيػػة وا 
سػػتخراج ال حػػـ الجػػاؼ ومعالجتػػو ، وباإلضػػافة إلػػى مجػػاؿ ال مػػؾ وعمػػـو ال ضػػاء ، ويرجػػع أبحػػاث عمميػػة ال
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خدمػػة دعػػـ اىتمامػػات الكراسػػى البحثيػػة لاىتمػػاـ صػػناع القػػرار السياسػػى بتشػػجيع  لػػذلؾ ىػػوالسػػبب الػػرئيس 
ى بمػغ تعػداد السػكاف فػاألثػر فػى ذلػؾ حيػث لعامػؿ االجتمػاعى والسياسػى بالدولػة ا ، ويعد كػؿ مػف المجتمع

% ونسبة 26% ، والممونيف واألسيوييف 72يعد نسبة السود بينيـ و نسمة ،  658’430647ـ 2006عاـ 
، وكػػانوا ينقسػػموف حسػػب نظػػـ الت رقػػة العنصػػرية إلػػى قسػػميف البػػيض وغيػػر البػػيض ، ويعػػد % 12البػػيض 

عاـ تاريب الدولة حتى النزاع العرقى والعنصرى بيف األقمية البيضاء واألكثرية السوداء شغؿ حيزًا كبيرًا مف 
ـ عندما عمؿ الحزب الوطنى عمى سياسة ال صؿ العنصرى ، وعمى الرغـ مف ذلؾ استمرت األقمية 1948

ـ عػدة قػرارات تػديف ذلػؾ ، 1962األمػـ المتحػدة عػاـ  أصػدرتفى سياسة ال صؿ العنصػرى حتػى البيضاء 
الحكـ ، وىو يعد السجيف األشير فى  وتدعو لمقاطعة جميورية جنوب أفريقيا ، حتى تولى نيسموف مانديال

العالـ حيث قضى فى السػجف سػبعة وعشػريف عامػًا ، وفػى أوؿ انتخابػات عامػة عقػب ت كيػؾ نظػاـ ال صػؿ 
، وأصػػبح ىػػو أوؿ رئػػيس اسػػود لجميوريػػة فػػى االنتخابػػات العنصػػرى فػػاز حزبػػو المػػؤتمر الػػوطنى األفريقػػى

يػة احتياجػات مجتمعيػا فػى كػؿ أركػاف التنميػة الشػاممة ، اىتـ بتطػوير الدولػة وتمب، والذى  (99)جنوب أفريقيا
وب أفريقيػا نػتعاقب ال ترات التاريخية تأصؿ فى أذىاف المسئوليف ضرورة االرتقاء بمجتمع جميوريػة جومع 

نشاء الكراسى البحثيػة ،  وخدمتو ، مف خالؿ تكريس مختمؼ المنظومات ، ومنيا منظومة البحث العممى وا 
 حمواًل داعمة لمشكالت المجتمع. تشارؾ فى تقديـبحاث إجرائية والتى تسعى إلجراء أ

 ثانيًا : خبرة المممكة العربية السعودية : 

 خمفية عامة: 

جنوب غرب قارة آسيا يحدىا مف ، فى أقصى تقع المممكة العربية السعودية فى شبو الجزيرة العربية 
ف الشػػرؽ كػػؿ مػػف راؽ ، ودولػػة الكويػػت ، ومػػة العػػالشػػماؿ كػػؿ مػػف المممكػػة األردنيػػة الياشػػمية ، وجميوريػػ

الخمػػيج العربػػى ، ودولػػة قطػػر ، ودولػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة ، سػػمطنة عمػػاف، ومػػف الجنػػوب كػػؿ مػػف 
سمطنة عماف والجميورية اليمنية ومف الغرب البحر األحمر وخميج العقبة ، وتقػدر مسػاحة المممكػة العربيػة 

، وعاصمتيا الرياض ، وبمغ عدد سكانيا  2كـ 2149690ية نحو مساحة الجزيرة  العرب % مف70حوالى 
 .(100)مميوف نسمة 30ـ أكثر مف 2014عاـ 

 الخبرة فى النقاط التالية : يمكن تو يح أهم مالمح و 

 : نشأة الكراسى البحثية
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 البحثية فى المممكػة العربيػة السػعودية فػى منتصػؼ الثمانينػات ، ورغػـ أنػولقد بدأ االىتماـ بالكراسى 
البحػث إلطػالؽ سياسػة فى أى منشأة سعودية ، وقد استخدمت المممكة كراسػى  بحثيةلـ تكف ىناؾ كراسى 

عػى الممػؾ ى مبػادئ اإلسػالـ والوئػاـ ، فقػد دعمػالحوار مع الحضارات والثقافات األخرى ، ولتسميط الضػوء 
سػانتا بػاربرا  –الي ورنيػا إلنشاء أوؿ كرسػى بحثػى باسػـ الممػؾ عبػد العزيػز فػى جامعػة كبف عبد العزيز فيد 
وبعد ذلؾ تـ إنشاء كرسى الممؾ فيد بجامعػة ،  (101)ـ ، وترأسو األستاذ الدكتور ستي ف ىم ريز1984عاـ 

ـ ، 1993عػػاـ  فػػىالممػػؾ فيػػد بجامعػػة ىارفػػارد األمريكيػػة وكرسػػى ـ ، 1993عػػاـ  فػػىىارفػػارد األمريكيػػة 
آؿ  ـ ، وكرسػػى الممػػؾ عبػػد العزيػػز1995عػػاـ  فػػىجامعػػة لنػػدف بوكرسػػى الممػػؾ فيػػد لمدراسػػات اإلسػػالمية 

بيػة ر لتعمػيـ المغػة الع بف عبد العزيز ـ ، وكرسى االمير نايؼ1998عاـ  فىجامعة بولونيا بةيطاليا ب سعود
صػػدور الالئحػػة الموحػػدة لمجامعػػػات  ثػػـ تػػـ،  (102)ـ1996والدراسػػات اإلسػػالمية فػػى جامعػػة موسػػكو عػػاـ 

ت بتػوفير مصػادر تمويػؿ إضػافية ، واصػبح الطريػؽ مميػدًا لتقػديـ السعودية التى تضػمنت السػماح لمجامعػا
 .(103)الجامعات السعوديةمختمؼ برامج الكراسى السعودية فى 

ومف المالحظ عمى نشأة الكراسى البحثية بالمممكة ، إنو بدأ قػديمًا منػذ منتصػؼ الثمانيػات ، وكانػت 
ثػػـ بعػػد ذلػػؾ بػػدأ التوسػػع فػػى تمػػؾ ال كػػرة  تقتصػػر فػػى البدايػػة عمػػى تواجػػدىا فػػى جامعػػات بخػػارج المممكػػة ،

 وتعاظـ إدراؾ أىميتيا ، وتوالى إنشاء المئات مف الكراسى بالجامعات السعودية داخؿ المممكة.

 :  أهداف الكراسى البحثية

 :  (104)أىمياالعربية السعودية إلى تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ تسعى الكراسى البحثية بالمممكة 

واالبتكػػػار والتطػػػوير فػػػى مختمػػػؼ العمػػػـو والمعػػػارؼ بمختمػػػؼ لعممػػػى واإلبػػػداع المسػػػاىمة فػػػى التميػػػز ا -
 .وتطويرىاالتخصصات 

 واإلثراء المعرفى. ىالعممى والبحث مسار التميزدعـ  -

 المساىمة فى نقؿ وتوطيف التقنية الحديثة. -

اعػػؿ ابتكػػار سػػبؿ فاعمػػة لتحقيػػؽ الشػػراكة بػػيف الجامعػػة ومؤسسػػات المجتمػػع ، وتحقيػػؽ تبػػادؿ بنػػاء وف -
 بينيما.

 زات وتوظي يا فى خدمة المجتمع.لموارد البشرية والمرافؽ والتجيياالستثمار األمثؿ لمك اءات وا -

 نشر عالمية مرموقة. مجالتنشر بحوث عممية متميزة فى  -
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دعػػـ بػػرامج الدراسػػات العميػػا وتعزيػػز قػػدراتيا عمػػى تخػػريج جيػػؿ مػػف البػػاحثيف المػػؤىميف وفػػؽ المنػػاىج  -
 الحديثة. والمخرجات العممية

 اإلسياـ فى تحقيؽ التنمية المستدامة. -

 ربط البحث العممى فى الجامعة بحاجات المجتمع وحؿ مشكالتو ومعالجة قضاياه. -

يبػػػدو ممػػػا سػػػبؽ أف أىػػػداؼ إنشػػػاء الكراسػػػى البحثيػػػة بالمممكػػػة لػػػـ تقتصػػػر عمػػػى دعػػػـ التميػػػز العممػػػى 
دامة لممممكػػة ، بػؿ أيضػػًا تحقيػػؽ التػػرابط والبحثػى فػػى مختمػػؼ التخصصػات العمميػػة ، وتحقيػػؽ لتنميػة المسػػت

 مف البحث العممى بالجامعات وحاجات المجتمع وتقديـ حموؿ مبتكرة لمشكالتو وقضاياه المتنوعة.

 تحقيق كراسى البحث ألهدافها : آليات 

ىنػػاؾ مجموعػػة مػػػف اآلليػػات الواجػػػب توافرىػػا لتحقيػػػؽ أىػػداؼ الكراسػػػى البحثيػػة فػػػى المممكػػة العربيػػػة 
 :  (105)، ويمكف إجماليا فى التالىالسعودية 

 المعرفة العممية المتخصصة.دعـ  -

 تقديـ الخدمات االستشارية المتخصصة. -

اسػػتقطاب طػػالب الدراسػػات العميػػا المتميػػزيف مػػف داخػػؿ وخػػارج المممكػػة العربيػػة السػػعودية مػػف خػػالؿ  -
 عدد مف المنح الدراسية.

 باحثيف عمماء متميزيف فى مجاؿ كراسى البحث.استقطاب  -

 عقد ات اقيات شراكة وتعاوف مع جامعات ومراكز بحوث عالمية رائدة فى مجاالت كرسى البحث. -

لعالقػات دعـ الشراكة مع القطاعيف العاـ والخاص فى مجػاالت كراسػى البحػث ، واالسػتثمار األمثػؿ  -
 الجامعة مع قطاعات ومؤسسات المجتمع.

مػػػػع وحػػػػدات الجامعػػػػة المنظمػػػػة  بالتعػػػػاوفإقامػػػػة نػػػػدوات وورش عمػػػػؿ ومجموعػػػػات بحػػػػث ومػػػػؤتمرات  -
 لمكرسى البحثى المختم ة.

وترى الراسة بأنو يمـز توافر تمؾ اآلليات حتى تتمكف الكراسى البحثية مف تحقيؽ أىػدافيا المختم ػة ، 
ألف تمؾ اآلليات تتيح ال رصة لمقائميف عمى الكراسى البحثية عمى دعـ المعرفة العممية المتخصصة بشكؿ 

 إجرائى.



 
-47- 

   :البحثىرسي أستاذ الك

يكوف لكؿ كرس  مسئوؿ يسمى " أستاذ الكرس " يرتبط برئيسة مجمس الكراس ، ويعمؿ أستاذ 
الكرس  عمى توجيو الكرس  لتحقيؽ أىدافو ، وذلؾ وفؽ أحكاـ ىذه الالئحة ، وبما ال يتعارض مع 

  :(106)عدة مياـاألنظمة والتعميمات المعموؿ بيا ف  الجامعة ، ولو عمى وجو الخصوص 

. تمثيؿ الكرس  أو مف ي وضو مف الييئة العممية لمكرس  داخؿ الجامعة وخارجيا ، والتعاوف مع 1
مراكز البحوث ومؤسساتو ومعاىده داخؿ المممكة وخارجيا والتنسيؽ فيما بينيـ، واستخداـ الموارد 

 واإلمكانات المتاحة . 

 . إعداد الخطط اإلستراتيجية  والتشغيمية لمكرس . 2

 راح أسماء أعضاء الييئة االستشارية لمكرس  . . اقت3

. يتولى إعداد الميزانية التقديرية لمكرس  مشتممة عمى موارده ومصروفاتو المتوقعة وفؽ بنودىا 4
ويقدميا إلى رئيسة مجمس الكراس  قبؿ بداية السنة المالية بثالثة أشير عمى األقؿ ، تمييدًا لعرضيا عمى 

دراج  يا ضمف الميزانية الموحدة لمكراس  . المجمس لدراستيا ، وا 

. ترشيح الباحثيف والمدربيف والمستشاريف الالزميف ، لمقياـ بمياـ الكرس  ف  ضوء الخطة 5
 التشغيمية لو، وف  حدود الصالحيات الممنوحة لو . 

 . الصرؼ مف الميزانية المقررة لمكرس  ف  حدود الصالحيات المالية الممنوحة لو .6

 ضاء الييئة العممية بما يراه مف مياـ . . تكميؼ أع7

 . تقويـ أداء العامميف بالكرس  ، ورفع التقارير السنوية عنيـ 8

 . إعداد التقرير السنوي عف برامج الكرس  ونشاطاتو.9

بناء عمى توصية مجمس الكراس  مف بيف أعضاء و ُيعيف أستاذ الكرس  بقراٍر مف مدير الجامعة و 
عة الحاصميف عمى رتبة أستاذ مشارؾ عمى األقؿ ف  التخصص الرئيس لمكرس  ، أو ىيئة التدريس بالجام

تعيػيف  ة واحػدة ، ويجػوزأحد التخصصات المتعمقة بو . ويكوف التعييف لمدة ثالث سنوات قابمة لمتجديد لمر 
غيػػر السػػعودييف أسػػاتذة لكراسػػ  البحػػث فػػ  الجامعػػة عمػػى أال تقػػؿ رتبتػػو عػػف درجػػة أسػػتاذ فػػ  التخصػػص 

 . لرئيس لكرس  البحث العمم ا
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 :  تمويل الكراسى البحثية

 :  (107)تتمثؿ مصادر التمويؿ المخصصة لمكراسى البحثية ما يمى

الماليػة المقطوعػة أو المقدمػة عمػى دفعػات لتمويػؿ الكراسػى الدائمػة أو المؤقتػة أو التبرعات أو المػنح  -
 الكمية أو الجزئية.عينى يست اد مف عوائده لتغطية ن قات الكرسى وقؼ استثمار 

تتبػع ليػا الكراسػى أو مػف صػندوؽ وقػؼ لتمويؿ الكراسى البحثية مف ميزانيػة الجامعػة التػى ما يرصد  -
 الجامعة.

 التمويؿ الذاتى الناشئ مف أنشطة وبرامج الكراسى مثؿ : االستشارات والدراسات والتدريب. -

عات النقدية والعينية والمنح والوصايا الكرسى البحثى إليو قبوؿ التبر الجامعة الذى يتبع تنظر مجمس  -
 واألوقاؼ المحددة لمتمويؿ وفقًا ل نظمة المعموؿ بيا.

والحػد األدنػى ، سػعودىخمسػة ماليػيف   الحد األدنى لتأسيس الكرسى الدائـ أو الوق ى فى التمويؿ  -
 .سعودى لتمويؿ الكرسى المؤقت مميونًا  

فػى حسػاب مسػتقؿ لكػؿ كرسػى باسػـ الجامعػة التػابع ليػا ، ؼ تودع التبرعات والمػنح وعائػدات األوقػا -
لكػػػؿ كرسػػى عممػػى وفقػػػًا وذلػػؾ فػػى أحػػد المصػػػارؼ المحميػػة ، ويػػتـ الصػػػرؼ مػػف الحسػػاب المسػػتقؿ 

بموافقػػة رئػػيس الجامعػػة أو مػػف وذلػػؾ ، ل غػػراض المحػػددة فػػى مشػػروع الميزانيػػة التقديريػػة المعتمػػدة 
 مراقب المالى لمجامعة.شراؼ الو ، ويخضع عممية الصرؼ إلينوب عن

السػػجالت الماليػػة الخاصػػة بالكرسػػى دوريػػًا ، ويرفػػع يقػػـو المراقػػب المػػالى لمجامعػػة ب حػػص ومراجعػػة  -
 تقريرًا بذلؾ لرئيس أو مدير الجامعة.

 الكراسى البحثية : أنواع 

 : (108)إلى عدة أنواع ، يمكف تحديدىا فى التالىالكراسى العممية بالمممكة العربية السعودية تتنوع 

ىػػو الكرسػػى العممػػى الػػذى ين ػػؽ عمػػى تمويمػػو مػػع المتبػػرع لمػػدة ال تقػػؿ عػػف  البحثااى الاادائم :الكرسااى  -
 عشر سنوات.

 ىو كرسى عممى يتـ تمويمو مف ريع وق ى. البحثى الوقفى :الكرسى  -

 ىو كرسى عممى يتـ تمويمو بصورة مؤقتة ال تقؿ عف سنتيف. كرسى عممى مؤقت : -
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فرد أو جماعة أو مؤسسة متبرعػة بمنحػة نقديػة أو عينيػة لتأسػيس الكرسػى يكوف المتبرع ممثؿ عف و 
يشرؼ عمى الكرسى عضو ىيئة تدريس لو إنتاج بحثى متميز فى مجػاؿ الكرسػى و أو تمويؿ كرسى قائـ ، 

الرئيسػػة لمكرسػػى ليكػػوف المسػػئوؿ عػػف الشػػئوف الماليػػة واإلداريػػة وال نيػػة مػػف قبػػؿ رئػػيس المجنػػة ، يػػتـ اختيػػاره 
مػػف يػتـ اختيػػارىـ و وتتكػػوف تمػؾ المجنػػة مػف مجموعػػة مػف ذوى الخبػػرة مػف داخػػؿ وخػارج الجامعػػة  ، لمكرسػى

قبؿ مدير الجامعة أو مف ينوبو ، وليـ مياـ واضحة فى وضع السياسة والضػوابط العامػة لتسػيير الكراسػى 
 بالجامعة.

 ولممول الكراسى البحثية مجموعة من االمتيازات ، يمكن عر ها كالتالى : 

 سمية كرسى البحث باسـ المموؿ سواء كاف فرد أو مؤسسة ما لـ يتنازؿ المموؿ عف حقو فى ذلؾ.ت -

 اإلعالمية بةنشاء كرسى البحث بالجامعة.التغطية  -

الدراسػات العميػا بالجامعػة سػواء سػنويًا لمػف تنطبػؽ عميػو شػروط منح الممػوؿ مقعػدًا واحػدًا فػى بػرامج  -
، ة لمػػػف تنطبػػػؽ عمػػػييـ شػػػروط القبػػػوؿ يػػػفػػػى المرحمػػػة الجامعالقبػػػوؿ ، باإلضػػػافة إلػػػى منحػػػو مقعػػػديف 

 وتكوف المنحة ليذه المقاعد خالؿ مدة بقاء الكرسى واستمراريتو.

الكرسػػػى لمعنايػػػة بالقضػػػايا البحثيػػػة الميػػػتـ بيػػػا ، بمػػػا ال يتعػػػارض مػػػع لمممػػػوؿ توجيػػػو بعػػػض ميػػػاـ  -
 األىداؼ المحددة فى الالئحة المنظمة لكراسى البحث.

 ؿ فى السجؿ الذىبى لمجامعة التابع ليا الكرسى البحثى.وضع اسـ الممو  -

الحػؽ فػى ترشػيح عضػو واحػد ضػمف فريػػؽ عمػؿ الكرسػى البحثػى الػذى يمولػو والػذى ينطبػػؽ لمممػوؿ  -
 عميو الشروط.

عػػػالف اسػػػمو فػػػى مختمػػػؼ  - ال عاليػػػات وضػػػع اسػػػـ الممػػػوؿ عمػػػى المختبػػػرات التػػػى تخػػػص الكرسػػػى ، وا 
رسى ، ووفقًا ل نظمة والتعميمات المتبعػة لمجامعػة التػابع الكرسػى واألنشطة العممية ذات العالقة بالك

 البحثى ليا.

لمجامعػػػػة المشػػػػرفة عمػػػػى الكرسػػػػى البحثػػػػى مػػػػنح الممػػػػوؿ حػػػػؽ االسػػػػت ادة مػػػػف نتػػػػائج البحػػػػوث يجػػػػوز  -
 والدراسات المرتبطة بيا.

 بداعمى كراسى البحث.منح المموؿ درع الجامعة الخاص  -
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والنػػػدوات والدراسػػػات العمميػػػة المنشػػػورة فػػػى المجػػػالت العمميػػػة ، اسػػػـ الممػػػوؿ فػػػى البحػػػوث التنويػػػو ب -
 والمقاءات العممية والمؤل ات التى يتـ إنجازىا تحت مظمة الكرسى.

 تكريـ المموؿ تحت إشراؼ المجنة العميا لبرنامج كراسى البحث. -

 :  (109)إدارة الكراسى البحثية

لييئػة العميػا المشػرفة عمػى برنػامج كراسػى يعد مجمس كراسى البحث بالمممكة العربية السػعودية ىػى ا
، وتقويـ أداء نامج األكاديمى واإلدارى والمالىالبحث ، ويتولى المجمس التخطيط لمختمؼ جوانب عمؿ البر 

كراسى البحث ، ويتكوف المجمس مف مدير الجامعة رئيسًا ، وكيؿ الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممػى 
بحث العممى ، وثالثة مف أساتذة كراسى البحث بالجامعة يعينػوف بقػرار مػف مػدير ، وعميد ال"نائبًا لمرئيس" 

عػػاميف بقػػرار مػػف مػػدير لمػػدة الجامعػػة لمػػدة عػػاميف ال تقػػؿ درجػػتيـ العمميػػة عػػف أسػػتاذ مشػػارؾ ، ويعينػػوف 
 لصندوؽ كراسى البحث وأميف المجمس.الجامعة ، والمدير التن يذى 

داريػػة وماليػػة رئيسػػتاف ،  ويت ػػرع مػػف مجمػػس كراسػػى البحػػث وحػػدتاف تتوليػػاف القيػػاـ بميػػاـ أكاديميػػة وا 
الزمػػة لقيػػاـ المجمػػس بميامػػو وىمػػا ، األمانػػة العامػػة لمجمػػس كراسػػى البحػػث ، وصػػندوؽ كراسػػى البحػػث ، 

يسػمى ويعيف لكؿ كرسى مسػئوؿ يتػولى مسػئولية اإلشػراؼ عمػى الشػئوف العمميػة واإلداريػة والماليػة لمكرسػى 
جاىدة لدعـ أستاذ الكرسى ، توجد الييئة العممية االستشارية لكرسى البحث والتى تعمؿ و "استاذ الكرسى" ، 

، أو مػػف ابع الكرسػػى البحثػػى ليػػا عمػػى األقػػؿوتتمثػػؿ تمػػؾ الييئػػة عمػػى ثالثػػة أعضػػاء مػػف داخػػؿ الجامعػػة التػػ
 خارجيا بدرجة أستاذ مشارؾ فى تخصص الكرسى أو خبراء فى مجاؿ اىتماـ الكرسى.

 خدمة المجتمع : البحثية فى دور الكراسى 

تيدؼ الكراسى البحثية بالمممكة العربية السعودية إلػى خدمػة المجتمػع ، ومػف أبػرز الكراسػى البحثيػة 
 :  (110)الدالة عمى ذلؾ ما يمى

، فػتـ  Research Chairs in King Saud Universityالبحثيػة بجامعػة الممػؾ سػعود الكراسػى  -
ت بحثيػة لػدعـ البحػث العممػى ، والمعرفػة القائمػة عمػى االقتصػاد فى عدة مجاالإنشاء كراسى بحثية 

الطػػػب  –الػػػوطنى وتمبيػػػة احتياجػػػات تمويػػػؿ البحػػػث العممػػػى ، ومػػػف أىػػػـ تمػػػؾ المجػػػاالت )اليندسػػػة 
العمـو اإلنسانية واالقتصاد( ، ويشػارؾ تمويػؿ تمػؾ الكراسػى ميزانيػة  –الزراعة  –العموـ  –والصيدلة 

ى ، والػػدعـ المػػالى المقػػدـ مػػف صػػندوؽ التعمػػيـ العػػالى ، باإلضػػافة إلػػى ث العممػػحػػالجامعػػة لػػدعـ الب
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التبرعػػات اليػػدايا ، وقػػد انعكػػس أداء تمػػؾ الكراسػػى إيجابيػػًا عمػػى خدمػػة المجتمػػع السػػعودى واالرتقػػاء 
 بالتنمية الوطنية.

 :  (111)كراسى بحثية بجامعة الممك فيصل ، ومن أهمهاأمثمه لوهناك 

 العمران لألمرا  المستوطنة فى منطقة الحساء :  كرسى محمد عبد الرحمن -أ

ورؤيتيا ىو أف تكوف مركزًا وطنيًا ألمراض الدـ ، وتقديـ برامج تعميمية وعالجية مختم ة معترؼ بيا 
حسػاء بالمممكػة العربيػة اض الػدـ السػائدة فػى منطقػة اإل، وخاصة فى أمراض الييموجموبيف وغيرىا مف أمػر 

 السعودية.

فير البيئػػة المثاليػػة ألداء البحػػوث األساسػػية المبتكػػرة فػػى أمػػراض الػػدـ السػػائدة فػػى ورسػػالتيا ىػػى تػػو 
لسػػػكاف اإلحسػػػاء منطقػػػة اإلحسػػػاء والمنػػػاطؽ المحيطػػػة بيػػػا ، ممػػػا يػػػنعكس عمػػػى تحسػػػيف الحالػػػة الصػػػحية 
عمػػػؿ الكرسػػػى  والمنػػػاطؽ المحيطػػػة ، باإلضػػػافة إلػػػى تػػػدعيـ مينػػػة الطػػػب بجمعػػػة الممػػػؾ فيصػػػؿ مػػػف خػػػالؿ

 البحثى.

تدريب العػامميف الصػحييف عمػى اسػتخداـ التقنيػات الجديػدة  –تتمثؿ فى )نقؿ التكنولوجيا أىدافيا  أما
إجػراء البحػػوث الرائػػدة فػى مجػػاؿ أمػػراض الػدـ لممسػػاىمة فػػى  –تقػديـ العػػالج الجينػػى فػى نيايػػة المطػػاؼ  –

الب الدراسػػات إتاحػػة فػػرص وافػػرة لطػػ –تحسػػيف الحالػػة الصػػحية لسػػكاف اإلحسػػاء والمنػػاطؽ المحيطػػة بيػػا 
جػػراء البحػػوث حػػوؿ أمػػراض الػػدـ ، والمسػػاىمة  العميػػا والبػػاحثيف اآلخػػريف لمتػػدريب عمػػى أحػػدث التقنيػػات ، وا 

تشجيع البحوث التعاونية مع المنظمات الدوليػة الشػييرة المتخصصػة  –ب اعمية فى تحقيؽ أىداؼ الكراسى 
 فى أمراض الدـ(.

وأستاذ الكرسى ىو البروفيسور أميف العمػى ، ومػف أمثمػة المشػروعات البحثيػة التػى أجريػت : )الجػزء 
اليالسيميا وعالقتو بالنمط الظاىرى لممرض تأثير حيث  –األساسى لمرض اليالسيمية فى منطقة الحساء 

 الجموتاميف فى المرضى الذيف يعانوف مف فقر الدـ المنجمى(.

 :  (112)التقنيات الحديثة فى تكاثر اإلبلكرسى بحثى لتطبيق -ب

رؤيػػة الكرسػػى ىػػو تحقيػػؽ التميػػز واألصػػالة فػػى مجػػاالت أبحػػاث تكػػاثر اإلبػػؿ ، ورسػػالتيا ىػػى تن يػػذ 
 الحديثة فى تكاثر اإلبؿ لرفع ك اءتيا اإلنتاجية والتناسمية وأىدافيا : أحدث التقنيات 
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الحديثػة فػػى تكػػاثر اإلبػؿ لرفػػع اإلنتاجيػػة  تطػوير وتحسػػيف الثػروة اإلبميػػة مػػف خػالؿ تطبيػػؽ التقنيػػات -
 بك اءة.

استقطاب الك اءات العممية المتخصصة والمتميػزة واالسػت ادة منيػا لتن يػذ بػرامج الكرسػى ، وتطػوير  -
 البحث العممى.

متطػػورة ، كػػالمختبر والوحػػدة الخاصػػة بتجميػػد يػػات المطموبػػة إلنشػػاء وحػػدة بحثيػػة تػػوفير جميػػع التقن -
 األجنة.الحيوانات المنوية و 

 أما عن المشاريع البحثية التى أجريت فهى تتمثل فى : 

 التمقيح الصناعى. -

 نقؿ األجنة وتقنية اإلباضة المتعددة فى اإلبؿ. -

 إنشاء وحدة متخصصة فى ىذا المجاؿ. -

 القوى والعوامل الثقافية المؤثرة : 

 العامل السياسى :

 –لػػى عػػدة نقػػاط منيػػا )دعػػـ التميػػز العممػػى ىػػدفت الكراسػػى البحثيػػة فػػى المممكػػة العربيػػة السػػعودية إ
اإلسياـ فى تحقيؽ  –نشر بحوث عممية متميزة  –االبتكار فى مختمؼ العمـو والمعارؼ بكؿ التخصصات 

التنميػػة المسػػتدامة ، ربػػط البحػػث العممػػى فػػى الجامعػػة بحاجػػات المجتمػػع وحػػؿ مشػػكالتو ومعالجػػة قضػػاياه( 
ثرًا فى تمؾ األىداؼ ، فقد نصت المادة الثانية فى الئحة الدراسات ويعد العامؿ السياسى لممممكة عاماًل مؤ 

العمميػػػة الموحػػػدة عمػػػى ضػػػرورة اإلسػػػياـ فػػػى إثػػػراء المعرفػػػة اإلنسػػػانية بكافػػػة فروعيػػػا عػػػف طريػػػؽ الدراسػػػات 
المتخصصػػػة ، والبحػػػث الجػػػاد لموصػػػوؿ إلػػػى إضػػػافات عمميػػػة وتطبيقيػػػة مبتكػػػرة ، والكشػػػؼ عػػػف الحقػػػائؽ 

نشاء الكراسى البحثية الداعمػة لػذلؾ ، مما ج (113)الجديدة عمت ال رصة لمتوسع فى إنتاجية البحث العممى وا 
 التوسع.

 العامل االقتصادى :

تتنػوع مصػادر التمويػؿ المخصصػة لمكراسػى البحثيػػة ، ومػف تمػؾ المصػادر التبرعػات والمػنح الممكيػػة 
ت اد مػػػف عوائػػػده لتغطيػػػة ن قػػػات المقدمػػػة لتمويػػػؿ الكراسػػػى الدائمػػػة أو المؤقتػػػة أو اسػػػتثمار وق ػػػى عينػػػى يسػػػ
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الكرسى الكمية أو الجزئية ، وما تقدمو ميزانية الجامعة التى تتبع ليػا الكراسػى أو صػندوؽ وقػؼ الجامعػة ، 
والتمويػػؿ الػػذاتى الناشػػئ مػػف أنشػػطة وبػػرامج لمكراسػػى مثػػؿ ، االستشػػارات والدراسػػات ، ويصػػؿ الحػػد األدنػػى 

اليػػػيف   ، بينمػػػا يبمػػػغ الحػػػد األدنػػػى لتمويػػػؿ الكرسػػػى المؤقػػػت لتأسػػػيس الكرسػػػى الػػػدائـ أو الػػػوق ى خمسػػػة م
مميوف   ، ويعود السبب الرئيس وراء توافر التمويؿ الالـز لتمؾ الكراسى ىػو العامػؿ االقتصػادى بالمممكػة 

كرسػػى بحثػػى ، ويقػػدر التمويػػؿ المخصػػص  203ـ بمػػغ عػػدد الكراسػػى البحثيػػة بالمممكػػة 2013، ف ػػى عػػاـ 
مميػػػوف   ، لتػػػدعـ تمويػػػؿ األبحػػػاث واألنشػػػطة العمميػػػة المتخصصػػػة ل تػػػرات مختم ػػػة  700ليػػػـ مػػػا يقػػػارب 

مميػػػوف   كمتوسػػػط اإلن ػػػاؽ السػػػنوى  150تػػػـ اعتمػػػاد مبمػػػغ  تتػػػراوح بػػػيف ثػػػالث إلػػػى خمػػػس سػػػنوات ، كمػػػا
المحمى لتمؾ لكراسى ، حتػى يتحقػؽ أىػداؼ الكراسػى البحثيػة بيػا ، وباإلضػافة إلػى ذلػؾ تػـ تخصػيص فػى 

 .(114)ألؼ   433725كرسى عممى بمبمغ قدره  44ـ تمويؿ 2013ـ عا

، فيطمػؽ عمػى المممكػة ىػى دولػة الػن طويرجع االنتعاش االقتصادى لممممكة ىو ارت اع أسعار الػن ط 
ـ 2007بميػوف   سػعودى خػالؿ عػاـ  1414فقد تزايدت خالؿ ال ترة األخيرة ، وبمغ حجـ النػاتج المحمػى 

بميػػوف دوالر أمريكػػى ،  20102ـ حػػوالى 2007ـ الصػػادرات الن طيػػة فػػى عػػاـ جػػت ػػاع ح، باإلضػػافة إلػػى ار 
بميوف دوالر أمريكى ، وقد ساعد ذلػؾ إلػى تحقيػؽ فػائض فػى الميػزاف التجػارى  10109وبمغ عائد الواردات 

 .(115)بميوف دوالر أمريكى 14909ـ إلى 2007السعودى، والذى وصؿ فى عاـ 

 العامل السياسى :

يتعمػػػؽ بػػػةدارة الكراسػػػى البحثيػػػة ، فيعػػػد مجمػػػس كراسػػػى البحػػػث بالمممكػػػة ىػػػى الييئػػػة العميػػػا أمػػػا فيمػػػا 
المشػرفة عمػى برنػامج كراسػػى البحػث ، ويتػولى المجمػس مسػػئولية التخطػيط لمختمػؼ جوانػب العمػػؿ اإلدارى 

ممكػػى ، واألكػاديمى والمػالى لبػرامج الكراسػػى ، ويعػد السػبب وراء ذلػػؾ ىػو أف نظػاـ الحكػـ فػػى المممكػة ىػو 
 .(116)ويختار الممؾ ولى العيد ، بحيث يكوف ولى العيد مت رغًا لوالية العيد وما يكم و الممؾ مف أعماؿ

يعػػد الممػػؾ ىػػو القائػػد األعمػػى لكافػػة القػػوات العسػػكرية ، وبػػذلؾ يقتػػرب الػػنمط اإلدارى لممممكػػة إلػػى و 
مقتصػر عمػى جيػة محػددة مسػئولة النمط المركزى ، وقد انعكس ذلؾ عمى إدارة الكراسى البحثية ، ليصػبح 

 بصورة مباشرة فى التخطيط والتنظيـ والمتابعة.

 العامل االجتماعى :

أما عف عالقة الكراسى البحثية بخدمة المجتمع ، فيرجع مف أسباب االىتماـ بذلؾ ىػو وعػى صػناع 
 القضػػايامػػؾ األبحػػاث العمميػػة لتنتػػائج حػػؿ المشػػكالت المجتمعيػػة مػػف خػػالؿ رصػػد  بضػػرورةالقػػرار السياسػػى 
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اعى ، ف ػى مػؽ التقدـ والنمػو الحضػارى لممممكػة ، وىػذا يرجػع لمعامػؿ االجتبما يسيـ فى تحقي، ومعالجتيا 
تحػاوؿ مختمػؼ المؤسسػات ظؿ تكاتؼ المجتمع السعودى لمتصدى تجاه المشكالت االجتماعيػة المختم ػة ، 

 البحثية توجيو عنايتيا بالبحث العممى وركائزه.

 مانيا : ثالثًا : خبرة أل
 خمفية عامة : 

تقػػع ألمانيػػا فػػى قمػػب القػػارة األوروبيػػة ، ويحػػدىا تسػػع دوؿ مػػف الجيػػات األربعػػة ، مػػف بينيػػا النمسػػا 
غػة األلمانيػة ، وخاصػة فػى المنػاطؽ المحاذيػة لمحػدود ، وىػى أحػد موسويسرا ، التػى يػتكمـ بعػض شػعوبيا ال

 357340وتبمػغ مسػاحتيا اإلجماليػة حػوالى ، دولػة  28والذى يضػـ حاليػًا  EUأعضاء االتحاد األوروبى 
كيمػػو متػػرًا مربعػػًا ، وعاصػػمة جميوريػػة ألمانيػػا االتحاديػػة ىػػى بػػرليف ، ويقػػع فػػى شػػماؿ ألمانيػػا بحػػر البمطيػػؽ 

 .(117)وبحر الشماؿ ، أما فى جنوبيا يوجد جزء مف سمسمة جباؿ األلب

نيػػا ، حيػػث تػػرى اإليػػو ألمالػػذى وصػػمت  النيضػػة الحضػػاريةفػػى  بػػدور مميػػزالبحػػث العممػػى  ويسػػاىـ
م تػػاح االبتكػػار ، وأف االبتكػػار ىػػو عصػػب التنميػػة االقتصػػادية ، وتبعػػًا  الحكومػػة األلمانيػػة أف البحػػث ىػػو

ث ابحػـ الػدعـ المػالى المناسػب لتمويػؿ األيتقػدمػف خػالؿ لذلؾ تولى الحكومة األلمانية الكثير مف االىتمػاـ 
مميػػار  12بمػػغ اإلن ػػاؽ الحكػػومى حػػوالى ، حتػػى قتصػػادى ، ممػػا يسػػاعد عمػػى دفػػع عجمػػة النمػػو اال يػػةالعمم

 .(118)ـ2013دوالر عاـ 

 : نشأة الكراسى البحثية فى ألمانيا - أ

لقد تميزت دولة ألمانيا بازدىار البحث العممى بيا فى مختمؼ المجاالت العممية ، وعممػت حكومتيػا 
ولـ تقتصر اىتماميػا بالكراسػى البحثيػة مف الكراسى البحثية بيا تدعيمًا لمبحث العممى ، عمى إنشاء العديد 

فى حدود ألمانيا فقط ، بؿ عممت عمى توقيػع ات اقيػات تعػاوف إلعػداد بػرامج لمكراسػى البحثيػة األلمانيػة مػع 
 مختمؼ الدوؿ النامية وخاصة الدوؿ األفريقية.

ب البػػاحثيف يعػػد برنػػامج الكراسػػى البحثيػػة األلمانيػػة أحػػد المبػػادرات االسػػتراتيجية التػػى تيػػدؼ إلػػى جػػذ
ية وتطبيقاتيػػا بالتعػػػاوف مػػػع ضػػػالموىػػوبيف المتميػػػزيف عمػػى إنشػػػاء مجموعػػػات بحثيػػة فػػػى مجػػاؿ العمػػػـو الريا

،  AIMS (African Institute for Mathematical Science)المعيػد األفريقػى لعمػـو الرياضػيات 
 By The Fedral Ministry of)البرنػامج الممػوؿ مػف وزارة التعمػيـ واألبحػاث ال يدراليػة وىذا فػى إطػار 

Education and Research BMBF).  ـ ، وىػػو يقػػدـ 2013وتػػـ إطػػالؽ ىػػذا البرنػػامج منػػذ عػػاـ
 .(119)المستوى ورائدة ألساتذة الكراسى البحثية لمدة خمس سنواتمناصب رفيعة 
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 :  أهداف الكراسى البحثية-ب

كندر فػػػػػوف ىامبودلػػػػػت فضػػػػػمف مبػػػػػادرة برنػػػػػامج كراسػػػػػى البحػػػػػث األلمانيػػػػػة ، تشػػػػػرؼ مؤسسػػػػػة االسػػػػػ
Alexander Von Humboldt Foundation  بالتمويػؿ عمػى تمػؾ الكراسػى مػع وزارة التعمػيـ والبحػث
لمعمػػػـو الرياضػػػية ، لتنشػػػر اىتماميػػػا بةنشػػػاء الكراسػػػى األلمػػػانى ال يػػػدرالى ، بالتعػػػاوف مػػػع المعيػػػد األفريقػػػى 

 . (120)جامعات األلمانية واألفريقيةالبحثية فى العديد مف الدوؿ األفريقية ووفقًا لمشراكة بيف ال

 وهدفت تمك المبادرة إلى ما يمى : 

والجامعػػػات  AIMSتعزيػػػز شػػػبكات التواصػػػؿ االلكترونيػػػة بػػػيف المعيػػػد األفريقػػػى لعمػػػـو الرياضػػػيات  -
 .(121)األفريق  واأللمانية

 .(122)إجراء أبحاث عممية ت يد فى عمـو الرياضيات الحديثة -

 ار البحثية لمكرسى البحثية القائمة.بحثية تدعـ األفكإجراء مؤتمرات  -

عقد ورش عمؿ بحثية فى مجاؿ الكراسى البحثية القائمة وسػد العجػز فػى عػدد العممػاء المػدربيف فػى  -
 .(123)مجاؿ الرياضيات

 :  (124)تمويل الكراسى البحثية -جا

متعميـ والبحث تعد مسئولية تمويؿ الكراسى البحثية تقع عمى عاتؽ كؿ مف الوزارة األلمانية ال يدرالية ل
وأسػػتاذ الكرسػػى البحثػػى بعقػػد ات اقيػػة ،  AIMSالكسػػندر فػػوف ىومبودلػػت ، لػػذلؾ تقػػـو مؤسسػػة ومؤسسػػة 

وتقػػديميا لمؤسسػػة الكسػػندر فػػوف ىومبودولػػت ، لمناقشػػة كي يػػة إن ػػاؽ التمويػػؿ المخصػػص لمكرسػػى البحثػػى 
سػنوات ويصػؿ مبمػغ التمويػؿ إنشاء الكرسى البحثى ، وتقتصر مدة التمويؿ إلى أربع وتوضيح الغرض مف 

يورو ، لإلن اؽ عمى إنشاء الكراسى البحثية بجنػوب أفريقيػا عمػى سػبيؿ المثػاؿ ، بحيػث  628.000حوالى 
، ويتمثػؿ ت اصػيؿ ألمانيػا وجنػوب أفريقيػايشترؾ فى ال ريؽ البحثػى أسػاتذة متخصصػوف فػى كػؿ مػف دولتػى 

 ات اؽ التمويؿ عمى ما يمى : 

 يوريو. 10.000حثى تصؿ إلى ن قات أستاذ الكرسى الب -

اإلقامة البحثية ، التى يقوـ بيا أستاذ الكرسى البحثى خالؿ تن يذ المشروعات البحثية فى الجامعات  -
يػػػورو شػػػيريًا لتغطيػػػة  3000يػػػورو ، باإلضػػػافة إلػػػى إن ػػػاؽ  10.000المشػػػاركة بألمانيػػػا تصػػػؿ إلػػػى 

 يا.ن قات المعيشة ألستاذ الكرسى خالؿ إقامتو البحثية بألمان
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رحػػالت بحثيػػة لمبػػاحثيف المشػػاركيف فػػى الكرسػػى البحثػػى لمػػدوؿ األفريقيػػة األخػػرى فػػى السػػنغاؿ وغانػػا  -
 يورو. 2000والكاميروف وتنوانيا تصؿ إلى 

 يورو. 15000فى المؤتمرات داخؿ وخارج الدولة تصؿ إلى المشاركة  -

بحػاث العمميػة تصػؿ تكم تيػا إلػى الكتابات األدبية األكاديمية ، وشراء أجيزة وأدوات الزمة إلجراء األ -
 يورو. 20.000

 يورو. 100.000مرتب أستاذ الكرسى يصؿ إلى  -

مجموعػػػة مػػػف اإلجػػػراءات الالزمػػػة الختيػػػار أسػػػتاذ الكرسػػػى البحثػػػى ، ويمكػػػف توضػػػيحيا فػػػى  وىنػػػاؾ
 :  (125)التالى

 إرسػػاؿ خطػػاب قبػػوؿ المنحػػة المقدمػػة مػػف مؤسسػػة الكسػػندر ، عنػػد اختيػػار األسػػتاذ المتخصػػص وذو -
 الشيرة العممية فى مجاؿ تخصصو.

 .AIMSاالنتياء بنجاح مف الم اوضات المتعمقة بالتعييف مع  -

 .AIMSاالت اؽ الموقع عميو مف قبؿ كؿ مف أستاذ الكرسى ومؤسسة تقديـ  -

أنػػو عنػػد إجػػراء التجػػارب العمميػػة ، يمػػـز إخطػػار مؤسسػػة الكسػػندر فػػوف ىومبولػػدت عنػػد مػػع مالحظػػة 
ان ػاؽ التمويػؿ المخصػص لمكرسػى البحثػى ، مػف خػالؿ خطػة ماليػة معتمػدة ، مػع إحداث تغييػر فػى كي يػة 

ضرورة إجراء رقابة بحثية مخصصػة لمتابعػة قواعػد الممارسػة العمميػة الجيػدة ، ومراعػاة المبػادئ األخالقيػة 
، عنػد لمبحوث الطبية عند تن يذ التجارب عمى اإلنساف ، وااللتزاـ بػالموائح الخاصػة بقػانوف حمايػة الحيػواف 

التجػػػارب عمػػػى الحيوانػػػات ، أمػػػا فػػػى حالػػػة التجػػػارب الجينيػػػة ، فيمػػػـز االلتػػػزاـ بػػػنظـ اليندسػػػة الوراثيػػػة إجػػراء 
 .(126)وقواعد تن يذه ، ومراعاة االست ادة مف نتائج األبحاث العممية بما ي يد مجتمع دولة ألمانيا

 :  (127)أستاذ الكرسى البحثىشروط اختيار  -د

سػػػى البحثػػػى يراعػػػى تػػػوافر عػػػدة أمػػػور ، فعنػػػد إنشػػػاء كرسػػػى بحثػػػى ألمػػػانى عنػػػد اختيػػػار أسػػػتاذ الكر 
بالشػػػراكة مػػػع الجامعػػػات الكاميرونيػػػة عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ ، يراعػػػى عػػػدة شػػػروط ، يمػػػـز توافرىػػػا لػػػدى أسػػػتاذ 

 :  (128)الكرسى البحثى ، منيا ما يمى
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لتػدريس ، وقدرتػو الدكتوراه منذ ثالث سنوات عمػى األقػؿ ولديػو خبػرة فػى مجػاؿ اعمى درجة حصولو  -
البحثيػػػة المتميػػػزة والخبػػػرة فػػػى اإلشػػػراؼ عمػػػى طػػػالب الجامعػػػات لمحصػػػوؿ عمػػػى درجػػػات الماجسػػػتير 

 والدكتوراه.

 أف يكوف لديو سجؿ بحثى متميز معترؼ بو دوليًا. -

إجػػػراء البحػػػوث فػػػى مجػػػاؿ الرياضػػػيات وتطبيقاتيػػػا ، ولديػػػو القػػػدرة التنافسػػػية داخػػػؿ وخػػػارج األوسػػػاط   -
 األكاديمية.

 فى المساىمة فى تطوير المجتمع األفريقى.اء بحوث تطبيقية ، ولدييا تأثير إيجابى إجر  -

 لديو بال عؿ تعاوف عممى مع مؤسسة جامعية ألمانية متميزة. -

 :  (129)إدارة الكراسى البحثية -ها

مػػع  تػػدار الكراسػػى البحثيػػة األلمانيػػة مػػف قبػػؿ الػػوزارة األلمانيػػة ال يدراليػػة لمتعمػػيـ والبحػػث ، بالتنسػػيؽ
مػػارس مػػف كػػؿ  30مؤسسػػة الكسػػندرفوف ىومبولػػدت ، باعتبػػارىـ الجيػػات الممولػػة لتمػػؾ الكراسػػى، وبحمػػوؿ 

، المنجػػز تقريػػر موجػػو عػػف العمػػؿعػػاـ يمػػر عمػػى عمػػؿ الكرسػػى البحثػػى ، ُيطمػػب مػػف أسػػتاذ الكرسػػى تقػػديـ 
 ية إن اؽ التمويؿ المقدـ ، التى تـ تحقيقيا ، باإلضافة إلى تقديـ تقرير رقمى يوضح فيو كيوالنتائج البحثية 

باإلضػػافة إلػػى إسػػناده إلػػى حسػػاب بنكػػى معتمػػد مػػف إحػػدى البنػػوؾ ، وتقػػديـ ذلػػؾ إلػػى المػػراجعيف الػػزمالء 
التابعػػة لمكرسػػى  AIMSبمؤسسػػة الكسػػندر فػػوف ىومبولػػدت ، والتػػى تقػػـو بتقيػػيـ تمػػؾ التقػػارير وتتػػابع ىيئػػة 

 البحثى لمتابعة صحة نتائج تمؾ األبحاث.

 :  (130)لكراسى البحثية األلمانية فى خدمة المجتمعدور ا -و

لمكراسػػػى البحثيػػػة دور ميػػػـ فػػػى خدمػػػة المجتمػػػع األلمػػػانى وفػػػؽ أمثمػػػة ذلػػػؾ كرسػػػى البحثػػػى األلمػػػانى 
، وأسػتاذ الكرسػى ىػو البروفوسػور الػدكتور مايكػؿ أورتيػز  Universitat ONNلمرياضػيات بجامعػة بػوف 

Prof. Dr. Michael Ortiz سػػػة الطيػػراف واليندسػػة الميكانيكػػا فػػى معيػػد كالي ورنيػػػا وىػػو أسػػتاذ ىند
، وىػى أكبػر جػائزة دوليػة فػى مجػاؿ  2015عمػى ميداليػة تيموشػينكو فػى عػاـ لمتكنولوجيا أيضػًا ، وحصػؿ 

الميكانيكا التطبيقيػة ، ولمكرسػى البحثػى إسػيامات عديػدة فػى مجػاؿ الرياضػيات والػذى انعكػس ذلػؾ إيجابيػًا 
 مجتمع األلمانى فى ىذا المجاؿ.عمى التقدـ العممى بال
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كرس  بحث ألمان  ف  "الرياضيات وتطبيقاتيا" لمؤسسة الكسندر فوف ىامبولت ف  المعيد األفريق  
( فػػ  غانػا، كجػػزء مػف مبػػادرة برنػامج "كراسػػ  األبحػاث األلمانيػػة" ،حيػث اىتمػػت AIMSلمعمػـو الرياضػية )

البحػػػث ال يدراليػػػة األلمانيػػػة )بالتعػػػاوف مػػػع المعيػػػد المؤسسػػػة بةقامػػػة كرسػػػ  بحػػػث ممػػػوؿ مػػػف وزارة التعمػػػيـ و 
 15األفريق  لمعموـ الرياضية ف   مدينو بيريوا بدولو غانا،و قامت ىذه المبادرة بةنشػاء شػبكة منسػقة تضػـ 
 مركًزا متميًزا عمى المستوى اإلقميم  ف  إفريقيا تمبية احتياجات العمماء المدربيف ف  مجاؿ الرياضيات. 

الكرسػػػ  البحثػػػى و الػػػذي يػػػتـ اإلعػػػالف عنػػػو دولًيػػػا ، لممسػػػاعدة فػػػ  تعزيػػػز التعمػػػيـ  قػػػد تػػػـ تصػػػميـو 
، جامعػػات غانػػا والجامعػػة األلمانيػػة الجػػامع  فػػ  الرياضػػيات واألبحػػاث فػػ  إفريقيػػا ، وتعزيػػز التواصػػؿ بػػيف

فػػ  إفريقيػػا، الػػذيف يجػػروف أبحاثًػػا ذات صػػمة بالتطبيقػػات فػػ   AIMSودعػػـ التواصػػؿ بػػيف مختمػػؼ مراكػػز 
جػاؿ الرياضػػيات ، ولػدييـ عػػدة سػنوات مػػف الخبػرة فػػ  تػدريب الطػػالب والمرشػحيف لحصػػوليـ عمػى درجػػة م

الدكتوراه، و تـ التدعيـ مف قبؿ شريؾ تعاون  واحد عمػى األقػؿ فػ  دولػو ألمانيػا، ويػتـ تقيػيـ عمػؿ الكرسػ  
ة أربػػع سػػنوات وستصػػؿ بعػػد ثػػالث سػػنوات مػػف بػػدء التمويػػؿ ، وتػػـ تػػوفير التمويػػؿ االـز بصػػوره مبدئًيػػو لمػػد

 ويشمؿ البنود التالية: يورو. ، 560،000قيمتيا اإلجمالية إلى 

 يورو سنويا. 85000يصؿ إلى  الراتب المرتبط بأستاذ الكرس  البحثى •

 يورو مرة واحدة فقط(. 10.000لى تكاليؼ عمؿ الكرس  )ما يصؿ إ •

 10.000ألمانيا )مػا يصػؿ إلػى  تكاليؼ المشاريع البحثية ف  ظؿ مساعدة المؤسسات المتعاونو ف  •
 .يورو سنويا(

 يورو سنويا(. 7500)ما يصؿ إلى  المشاركة ف  المؤتمرات الوطنية والدولية •

 يورو سنويا(. 15000غانا ) AIMSتن يذ ورش العمؿ والمؤتمرات ف   •

غانػػػػػا )مػػػػػا يصػػػػػؿ إلػػػػػى  AIMSتمويػػػػػؿ األدبيػػػػػات المتخصصػػػػػة والمعػػػػػدات والمػػػػػواد المسػػػػػتيمكة فػػػػػ   •
 و سنويا(.يور  20.000

بحيػػث يكػػوف اسػػتاذ الكرسػػ  فػػ  مػػؤىاًل لرعايػػة الخػػريجيف مػػف مؤسسػػة الكسػػندر فػػوف ىامبولػػت فػػ   
مجػػاؿ "الرياضػػيات وتطبيقاتيػػا" ، و أف يكػػوف المتقػػدميف مػػف قبػػؿ األكػػاديمييف الػػذيف أكممػػوا درجػػة الػػدكتوراه 

خبػػػرة فػػػ  اإلشػػػراؼ عمػػػى ولػػػدييـ مػػػا ال يقػػػؿ عػػػف ثػػػالث سػػػنوات مػػػف الخبػػػرة فػػػ  التػػػدريس ، بمػػػا فػػػ  ذلػػػؾ ال
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الطػػالب الجػػامعييف و لػػدييـ سػػجؿ أبحػػاث متميػػز ومعتػػرؼ بػػو دولًيػػا ، و مينمػػوف بمجػػاؿ الشػػبكات العمميػػة 
 الدولية والتعاوف ، و لدييـ خبرة ف  بناء القدرات العممية )البحث والتدريس(.

 القوى والعوامل الثقافية المؤثرة : 

 : العامل التاريخى

البحػػػث األلمانيػػػة ، والتػػػى تشػػػرؼ عمييػػػا مؤسسػػػة االسػػػكندر فػػػوف نػػػامج كراسػػػى لقػػػد ىػػػدفت مبػػػادرة بر 
ىامبولت إلى إجراء أبحاث عممية متقدمة خاصة فػى مجػاؿ عمػـو الرياضػيات الحديثػة، والعمػؿ عمػى إقامػة 
المػػؤتمرات العمميػػة البحثيػػة تػػدعـ أفكػػار الكراسػػى البحثيػػة القائمػػة وتعزيػػز شػػبكات التواصػػؿ االلكترونػػى بػػيف 

عيػػػػػد األفريقػػػػػى لعمػػػػػـو الرياضػػػػػيات والجامعػػػػػات اإلفريقيػػػػػة واأللمانيػػػػػة ، وسػػػػػد عجػػػػػز العممػػػػػاء المتػػػػػدربيف الم
 والمتميزيف.

وىذا يرجع إلى العامؿ التاريخى وتطور الجامعػة األلمانيػة عمػى مػر العصػور وخاصػة فػى المتصػؼ 
تعػػد مؤسسػػة متميػػزة فػػى الثػػانى لمقػػرف التاسػػع عشػػر ، واسػػتنادًا إلػػى مبػػادئ مؤسسػػة فػػوف ىامبولػػت ، والتػػى 

مجالى التدريس والبحث العممى ، حيث دعا ىذا التطور إلى تحقيؽ الوحدة األلمانية ، والتى تحققت بدعوة 
والتػػػػى جعمػػػػت ألمانيػػػػا أكبػػػػر قػػػػوة اقتصػػػػادية فػػػػى ـ ، وتأسػػػػيس اإلمبراطوريػػػػة األلمانيػػػػة 1871سػػػػيمارؾ منػػػػذ 

و الريػػػادة العمميػػػة سػػػواء مػػػف حيػػػث التػػػدريس ، وأصػػػبح مسػػػتوى الجامعػػػات األلمانيػػػة متميػػػز ولػػػ (131)أوروبػػػا
الجػػامعى والبحػػث العممػػى وخدمػػة المجتمػػع ، ممػػا دعمػػا محاولػػة تحقيػػؽ أىػػداؼ البحػػث العممػػى والكراسػػى 

 البحثية لتحقيؽ الريادة البحثية.

 العامل االقتصادى :

يدراليػة لمتعمػيـ الكراسى البحثيػة فيػى تقػع عمػى عػاتؽ كػؿ مػف الػوزارة األلمانيػة ال وفيما يتعمؽ بتمويؿ 
 628.000والبحث ، ومؤسسة الكسندر فوف ىامبولت ، ليصؿ مبمغ تمويؿ الكرسى البحثى الواحد حػوالى 

يورو لمدة خمس سنوات ، ويرجع ذلؾ إلى انتعاش النمػو االقتصػادى أللمانيػا باعتبارىػا إحػدى أكبػر الػدوؿ 
تج المحمػى اإلجمػالى بعػد الواليػات المتحػدة الصناعية فى العالـ ، حيث تحتؿ المرتبة الرابعػة مػف حيػث النػا

األمريكيػػة والصػػيف واليابػػاف ، كمػػا تحتػػؿ المرتبػػة الخامسػػة مػػف حيػػث القػػوة الشػػرائية ، ألنيػػا أكبػػر دولػػة مػػف 
إلػػى جػػذب مميػػوف نسػػمة ، باإلضػػافة  82حيػػث عػػدد السػػكاف فػػى أوروبػػا ، حيػػث بمػػغ عػػدد سػػكانيا حػػوالى 

العػالـ ، ومػف مظػاىر النمػو االقتصػادى ىػو أف صػادراتيا خػالؿ  المالييف مف الميػاجريف مػف جميػع أنحػاء
تريميػػوف دوالر ، ممػػا يجعميػػا ثالػػث أكبػػر مصػػدر فػػى العػػالـ ، ومػػف أىػػـ  1.41ـ وصػػمت  إلػػى 2014عػػاـ 
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ـ ، 2014% مػف إجمػالى صػادرات ألمانيػا فػى عػاـ 16المنتجات التى تصدرىا ىى السػيارات والتػى تمثػؿ 
ـ ، ووصػمت نسػبة 2014% فػى عػاـ 4.49كما وصمت نسػبة صػادراتيا إلػى  يمييا قطع غيار المركبات ،

 .(132)ـ2014تريميوف دوالر فى عاـ  1.13استيرادىا 

االزدىػار البحثػى ، والعمػؿ عمػى التوسػع انعكس االنتعاش االقتصادى بألمانيا عمػى تشػجيع وبالطبع 
خاصػة فػى القػارة ا أو بدوؿ خػارج ألمانيػا فى إنشاء الكراسى البحثية وتوفير الدعـ الكافى لذلؾ سواء بألماني

األفريقية ، ويتحقؽ ذلؾ مف خالؿ شراكة المؤسسات الجامعية األلمانية مع نظيرىا فى دوؿ القارة اإلفريقيػة 
يمانًا بأف البحث العممى أحد ابعاد التنمية اال  قتصادية.، وا 

 العامل السياسى :

مػف قبػؿ الػوزارة األلمانيػة ال يدراليػة لمتعمػيـ والبحػث ، ومف حيث إدارة الكراسى البحثيػة األلمانيػة فيػى 
نمػط تػأثر ذلػؾ الجانػب بالعامػؿ السياسػى و ومػف المالحػظ يؽ مع مؤسسػة الكسػندر فػوف ىامبولػت ، وبالتنس

والواليػػػػات إدارة التعمػػػػيـ العػػػػالى األلمػػػػانى ، والػػػػذى يعػػػػد مسػػػػئولية مشػػػػترة بػػػػيف الدولػػػػة )الحكومػػػػة االتحاديػػػػة( 
نى مسػػئولية الحكومػػة االتحاديػػة فػػى وضػػع إطػػار عػػاـ لسياسػػة التعمػػيـ ادد الدسػػتور األلمػػاأللمانيػػة، حيػػث حػػ

العالى ، ويترؾ لكؿ والية مسئولية تن يذ ىذه السياسة التعميـ العالى ، ويتػرؾ لكػؿ واليػة مسػئولية تن يػذ ىػذه 
كيػاف الدولػة ، عمػى وحػدة  االتحاديػة ال تقتصػر االسياسة ، وىذا يرجع ألف البيئة ال يدرالية لجميورية ألمانيػ

بؿ أيضًا لمواليػات السػت عشػر الحػؽ فػى سػمطة الدولػة ، فكػؿ واليػة مسػئولية السػيادة المحػددة ، مػف خػالؿ 
 .(133)السمطة التشريعية والتن يذية والقضائية الخاصة بيا

ة ذاتسػيح ل فةذا كاف لوزارة التعميـ والبحث األلمانى الحؽ فى إدارة الكراسى البحثية ، فةنيػا تتػوبذلؾ 
 الكراسى البحثية الحؽ فى طبيعة العمؿ بتمؾ الكراسى.

 العامل االجتماعى :

تيدؼ الكراسى البحثية األلمانية لخدمة المجتمع وتمبية احتياجاتو ، ومحاولػة تكػريس نتػائج األبحػاث 
ة فػػى مختمػػؼ المجتمعيػػة األلمانيػػة بصػػورة ممحوظػػة ، تحقيقػػًا لمتنميػػة االجتماعيػػالعمميػػة فػػى حػػؿ المشػػكالت 

 القطاعات ، واالرتقاء بالوعى تجاه ارتباط العالقة بيف التطوير البحثى والتنمية الشاممة.

لمكراسااى البحثيااة فااى خدمااة المجتمااع فااى  ااوء  أوجااه الشاابه و اإلخااتالف :  رابااعالجاازء ال
 :   جنوب أفريقيا و المممكة العربية السعودية و ألمانيا ة كل منخبرا



 
-61- 

 : تمهيد 

والمممكػػة العربيػػة السػػعودية ودولػػة دولػػة جنػػوب أفريقيػػا تػػـ عرضػػو مػػف خبػػرات كػػؿ مػػف  فػػى ضػػوء مػػا
يتنػػاوؿ تحميػػؿ مقػػارف لتمػػؾ الخبػػرات ، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ عػػدة  جػػزءألمانيػػا فػػى الكراسػػى البحثيػػة ، فػػةف ىػػذا ال

دور  –تمويػػؿ الكراسػػى البحثيػػة  –إدارة الكراسػػى البحثيػػة  –محػػاور رئيسػػة وىػػى )أىػػداؼ الكراسػػى البحثيػػة 
تنطمػػؽ منػػو الدراسػػة فػػى وضػػع الكراسػػى البحثيػػة فػػى خدمػػة المجتمػػع( ، ويعػػد ىػػذا التحميػػؿ األسػػاس الػػذى 

 اإلجراءات المقترحة.

 أواًل : أهداف الكراسى البحثية : 

كػػة العربيػػة السػػعودية والمممفريقيػػا أتتشػػابو أىػػداؼ الكراسػػى البحثيػػة فػػى خبػػرات كػػؿ مػػف دولػػة جنػػوب 
تاحػة العمػؿ عوألمانيا ، فػى  ال رصػة لمتنافسػية واالبتكػار مػى تطػوير وتحسػيف القػدرة البحثيػة بالجامعػات ، وا 

 واستقطاب العمماء المتميزيف مف خارج بالدىـ ، وتشجيعيـ لمعمؿ خالؿ فرؽ الكراسى البحثية.

،  Competitive Advantageفػػػى ضػػػوء م يػػػـو الميػػػزة التنافسػػػية ت سػػػير وجػػػو التشػػػابو ويمكػػػف 
بالنسػبة ة المؤسسة عمى الصياغة والتطبيؽ لالستراتيجيات التى تجعميا فى مركز أفضػؿ مقدر وتعرؼ بأنيا 

لممؤسسػات األخػػرى العامػػة فػػى ن ػػس النشػػاط ، وتتحقػؽ مػػف خػػالؿ االسػػتثمار األفضػػؿ لإلمكانيػػات والمػػوارد 
ا ، والتػى تمكػف لػدى المؤسسػة وك اءتيػعف مقدرة المواد البشػرية ال نية والمالية والمادية والتنظيمية ، فضاًل 

وتعػرؼ أيضػًا بأنيػا امػتالؾ المؤسسػة لممػوارد والك ػاءات التػى مف تصميـ االستراتيجية التنافسية وتطبيقيػا، 
جودة ، وقدرتيا عمى إنجاز أنشطتيا بطريقػة مت ػردة تمكنيا مف تقديـ خدمات ومخرجات بأقؿ تكم ة وأعمى 

 . ، بما يؤىميا لمت وؽ عمى المنافسيف

عػف أقرانيػا التنافسية لمجامعة بأنيا الكي يػة التػى تسػتطيع بيػا الجامعػة أف تميػز ن سػيا وتعرؼ الميزة 
ومنافسييا مف الجامعات األخرى ، وتحقؽ لن سيا الت وؽ والتميػز عمػييـ مػف خػالؿ مجموعػة مػف الميػارات 

ـ ومنػافع لممسػت يديف التى تستطيع إدارة الجامعة تنسيقيا واسػتثمارىا لخمػؽ قػيوالتكنولوجيا والموارد والقدرات 
 أعمى ما يحققو المنافسوف ، والسرعة فى التجديد والتطوير ، والتأكيد عمى التميز واالختالؼ.

تحقيػػؽ الميػػػزة  إلػػػىحيػػث تسػػعى خبػػػرات كػػؿ مػػػف جنػػوب أفريقيػػػا والمممكػػة العربيػػة السػػػعودية وألمانيػػا 
البحثيػػة بمختمػػػؼ شػػاء الكراسػػػى والعمػػؿ عمػػػى التوسػػع فػػػى إنالتنافسػػية لجامعتيػػػا فػػى مجػػػاؿ البحػػث العممػػػى 

البحثػى ، والتوصػػؿ إلػى الريػادة البحثيػػة التػى تػػؤثر مجاالتيػا البحثيػة   لتحقيػػؽ الميػزة التنافسػية فػػى المجػاؿ 
 بصورة مباشرة عمى تحقيؽ التنمية االقتصادية واالجتماعية.
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بيػػا ثػػورة ويقصػػد  Globalizationوجػػو التشػػابو أيضػػًا فػػى ضػػوء م يػػوـ العولمػػة كمػػا يمكػػف ت سػػير 
عممية تكنولوجية واجتماعية تغطى العالـ بشبكة مف المواصالت واالتصاالت ، أنتجت أنماطًا مف الم اىيـ 

وىػى أيضػًا التحػوؿ الخاصة والعامػة، والقيـ السموكية ما يجعميا ذات تأثير فعاؿ فى مختمؼ جوانب الحياة 
فػى مع الثقافات المختم ة ، والعمػـ عمػى االنػدماج  إلى العالمية والبعد عف اإلنغالقية واالتجاه إلى االحتكاؾ

 إطار المجتمع العالمى وعدـ التخوؼ مف ذلؾ واالن تاحية.

الحػػواجز الجغرافيػػػة أو التاريخيػػة والسياسػػية والثقافيػػػة ، والعمػػؿ عمػػػى تسػػعى الجامعػػػات إللغػػاء لػػذلؾ 
شػػػجيع االن تػػػاح البحثػػػى فػػػى الكراسػػػى البحثيػػػة ، وتتوظيػػػؼ وسػػػائؿ اإلعػػػالـ والتكنولوجيػػػا وتحقيػػػؽ أىػػػداؼ 

 مختمؼ المياديف العممية.

 ثانيًا : إدارة الكراسى البحثية : 

الكراسػػى البحثيػػة فػػى دوؿ المقارنػػة يمكػػف تحديػػد أوجػػو التشػػابو فػػى ضػػوء مػػا تػػـ عرضػػو حػػوؿ إدارة 
 واالختالؼ بينيـ وت سيرىا ، وىى كما يمى : 

 المقارنة : اوجه التشابه بين دول -1

مقارنػػة فػػى تشػػجيع الجيػػات التػػى تػػدير الكراسػػى البحثيػػة عمػػى إجػػراء األبحػػاث العمميػػة تتشػػابو دوؿ ال
القػائميف لػوعى بأىميػة البحػث العممػى مػف قبػؿ االتى تحقػؽ الريػادة البحثيػة فػى مختمػؼ المجػاالت ، وزيػادة 

والتػػى م يػػـو الثقافػػة التنظيميػػة ، فػػى ضػػوء ذلػػؾ ت سػػير عمػػى صػػنع القػػرار التعميمػػى بتمػػؾ الػػدوؿ ، ويمكػػف 
تعرؼ بأنيا مجموعة مف القيـ والمعتقدات واالفتراضات األساسية والمعايير واألعراؼ التنظيمية التى يؤمف 
بيا العامميف داخؿ الجامعة والتى تؤثر بشكؿ مباشر أو غير مباشػر عمػى سػموكياتيـ وكي يػة أدائيػـ لمميػاـ 

 المنوطة بيـ.

البيئة المناسبة بالجامعات وغرس ية والعمؿ عمى توفير لذا اىتمت دوؿ المقارنة بةدارة الكراسى البحث
البحث العممى، وزيادة وعى األساتذة الباحثيف بأىمية الكراسػى البحثيػة القيـ التى تشجع عمى تعزيز مبادئ 
 فى مختمؼ المياديف العممية المتقدمة.

 أوجه االختالف بين دول المقارنة : -2

المتبػػع لمكراسػػى البحثيػػة بيػػا ، ويرجػػع ذلػػؾ الخػػتالؼ الػػنمط  تختمػػؼ دوؿ المقارنػػة فػػى الػػنمط اإلدارى
بيػػا بػػيف السياسػػى لتمػػؾ الػػدوؿ ، ف ػػى دوؿ كػػؿ مػػف جميوريػػة جنػػوب أفريقيػػا وألمانيػػا يجمػػع الػػنمط اإلدارى 
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اإلطار العاـ لسياسػة التعمػيـ يعنى بأف الحكومة لدييا القدرة فى وضع م يوـ المركزية والالمركزية ، والذى 
السػعودية نظػاـ حكومة المحمية مسئولية تن يذ تمؾ السياسة ، وفى المممكة العربيػة ؾ لمواليات وال، ولكف يتر 

السػمطة  صػياغةلمنظػاـ السياسػى المركػزى بالمممكػة وم يػـو المركزيػة يرتكػز عمػى مػدى  الحكـ الممكى وىػو
 رة العميا.التى تتركز فى سمطة اإلدابالسمطات يمى لمدولة ، وحؽ االحت اظ فى الييكؿ التنظ

الكراسػػى البحثيػػة بيػػا ، فقػػد شػػاركت السػػمطة إدارة لػػدوؿ المقارنػػة عمػػى وقػػد انعكػػس الػػنمط السياسػػى 
دارة بالكراسػى البحثيػة ، بينمػا فػى التشريعية والمحميػة التن يذيػة بكػؿ مػف جميوريػة جنػوب أفريقيػا والمانيػا اإل

المشػرفة عمػى برنػامج كراسػى البحػث العميػا المممكة العربية السعودية يعد مجمس كراسى البحػث ىػى الييئػة 
 وتتولى مسئولية التخطيط اإلدارى واألكاديمى والمالى ، ومتابعة التن يذ.

 تمويل الكراسى البحثية : ثالثًا : 

 سػػير لمكراسػػى البحثيػػة بتمػػؾ الػػدوؿ ، ويمكػػف تالمقارنػػة فػػى ارت ػػاع التمويػػؿ المخصػػص  دوؿتتشػػابو 
ـ جػػػػنميػػػػة االقتصػػػػادية وتعػػػػرؼ بأنيػػػػا الزيػػػػادة السػػػػنوية المتتاليػػػػة فػػػػى حالتأوجػػػػو التشػػػػابو فػػػػى ضػػػػوء م يػػػػـو 

وفػى حجػـ التوظيػؼ لعناصػر اإلنتػاج المتاحػة وفػى إنتاجيػة العمػؿ االستثمارات المباشػرة المحميػة واألجنبيػة 
جتمػػاعى وتحسػػف مسػػتوى التعمػػيـ والتػػدريب وتزايػػد درجػػة االسػػتقرار االقتصػػادى والسياسػػى واالورأس المػػاؿ 

 االجتماعية. والظروؼ

وقد انعكس ىذا الم يوـ عمى توفير التمويؿ الالـز لمكراسى البحثية فى دوؿ المقارنة ، مما أثر عمى 
 نجاح عمؿ تمؾ الكراسى والتوصؿ إلى نتائج بحثية تسيـ بصورة مباشرة فى إحداث التنمية االقتصادية.

 رابعًا : الكراسى البحثية فى خدمة المجتمع : 

إلػػى خدمػػة المجتمػػع ، ويمكػػف ت سػػير أوجػػو قارنػػة فػػى أف الكراسػػى البحثيػػة بيػػا تيػػدؼ الم دوؿتتشػػابو 
والتػػى تعػػرؼ بأنيػػا الوظي ػػة الثالثػػة  Community Serviceخدمػػة المجتمػػع التشػػابو فػػى ضػػوء م يػػـو 

لمجامعة وتشمؿ كؿ ما يمكف أف تقدمو الجامعة لممجتمػع مػف خػدمات وبػرامج وأنشػطة وغيرىػا خػارج إطػار 
ارج أسػوار الجامعػة ، اط تعميـ يعمؿ عبر نشػر المعرفػة خػلتعميـ والبحث العممى، كما أنيا تعد نشوظي تى ا

حػداث تغييػرات تنمويػػة  ، فالجامعػػة اإلنتاجيػة واالجتماعيػػة المختم ػة فػى البيئػػة المحيطػة بالجامعػة ووحػػدتياوا 
 بذلؾ.ىى المؤسسة االجتماعية الوحيدة التى تمتمؾ قدرات فكرية تمكنيا مف القياـ 

مػػوارد الكميػػة لخدمػػة المجمػػع الخػػارجى بشػػكؿ غيػػر ربحػػى مػػف خػػػالؿ وتعػػرؼ أيضػػًا بأنيػػا اسػػتثمار 
نػػوعيف مػػف األنشػػطة الخدميػػة ، أحػػدىما وىػػى األنشػػطة غيػػر المباشػػرة الموجيػػة لطالبيػػا لموفػػاء باحتياجػػات 



 
-64- 

فػػى بػػػرامج التعمػػػيـ  والثانيػػة ىػػػى األنشػػطة المباشػػػرة والمتمثمػػػةمػػف التخصصػػػات المختم ػػػة ، البيئػػة المحيطػػػة 
جػػراء  يواجػػو المجتمػػع المحمػػى مػػف مشػػكالت ، وتقػػديـ االستشػػارات البحػػوث التطبيقيػػة لحػػؿ مػػا المسػػتمر ، وا 

 العممية لمؤسسات المجتمع المختم ة.

الم يػػـو تسػػعى الكراسػػى البحثيػػة بخبػػرات دوؿ المقارنػػة إلػػى خدمػػة مجتمعاتيػػا وتحقيػػؽ ف ػػى ظػػؿ ىػػذا 
مختمؼ المشكالت البحثية بيا ، وىذا يتماشى أيضًا مع ىدؼ إنشاء ومعالجة  والتطوير المجتمعىاالرتقاء 

 الكراسى البحثية ، والتى تسعى بالدرجة الدولى إلى تطوير المجتمع المحمى وخدمتو.

ويمكف ت سير أوجو التشابو فى ظؿ م يـ مجتمعات الممارسة والذى يعرؼ بأنو مجموعة مف األفػراد 
وع معػػيف ، أو يسػػعوف لتحقيػػؽ ىػػدؼ مشػػترؾ ، وىػػؤالء األفػػراد لػػيس بالضػػرورة لػػدييـ اىتمػػاـ مشػػترؾ بموضػػ

 طار مشترؾ مف االىتمامات.إأنيـ يعمموف فى مكاف واحد ولكف اىتماماتيـ متقاربة أو يجمعيـ 

حيث يرتكز عمؿ الكراسى البحثيػة عمػى فريػؽ عمػؿ يشػتركوا اىتمامػاتيـ البحثيػة ، لتحقيػؽ مجموعػة 
 مى خدمة المجتمع الذى يشجع عمؿ تمؾ الكراسى وتدعميا.مف األىداؼ والعمؿ ع

 

: الجهااود المصاارية فااى تطااوير البحااث العممااى والكراسااى البحثيااة لخدمااة الجاازء الخااامس 
 المجتمع : 

 تمهيد : 

أصػػػػبح لمصػػػػر رصػػػػيد ضػػػػخـ تعتػػػػز بػػػػو مػػػػف العممػػػػاء والخبػػػػراء فػػػػى مختمػػػػؼ التخصصػػػػات العمميػػػػة 
ازاتيـ العمميػػة لخدمػػة المجتمػػع وتنميػػة مػػوارده وقدراتػػو ، لػػذا يشػػجع األكاديميػػة ، والقػػادريف عمػػى تطويػػع إنجػػ

الميتميف بمجاؿ البحث العممى باستيعاب تمػؾ القػدرات واسػتثمارىا ، ويمكػف توضػيح أىػـ الجيػود المصػرية 
 فى تطوير البحث العممى والكراسى البحثية فى خدمة المجتمع ، وفقًا لممحاور التالية : 

 رية فى تطوير البحث العممى فى خدمة المجتمع.أواًل : الجيود المص

 ثانيًا : مبادرات منظمة اليونسكو لدعـ البحث العممى والكراسى البحثية فى مصر.

نشاء كراسى بحثية.  ثالثًا : معوقات الجيود المصرية نحو تطوير البحث العممى وا 
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 ويمكف تناوؿ تمؾ المحاور فى الص حات التالية عمى النحو التالى : 

 أواًل : الجهود المصرية فى تطوير البحث العممى فى خدمة المجتمع : 

نظرًا لمتحوالت االقتصػادية الدوليػة الجاريػة وتعػاظـ المنافسػة التجاريػة التػى شػيدتيا األسػواؽ المحميػة 
والعالميػػة ، جعػػؿ مػػف الضػػرورى أف يوجػػو أصػػحاب القػػرار فػػى مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالى بمصػػر إلػػى تعزيػػز 

 ممى ومف مظاىر ىذا االىتماـ ما يمى : البحث الع

 Technological Incubatorحا نات التكنولوجية :  (1)

وىى عبارة عف وحدات لمدعـ العممى والتكنولوجى ، وتقـو بالتعاوف مػع الجامعػات ومراكػز األبحػاث 
اء ىيئػػة العمميػػة التابعػػة لتمػػؾ الجيػػات ، وتشػػتمؿ عمػػى معامػػؿ وورش وأجيػػزة بحػػوث ، باإلضػػافة إلػػى أعضػػ

تدريس وباحثيف عامميف ، وخبػراء متخصصػيف فػى مجػاالتيـ البحثيػة ، بيػدؼ تسػويؽ العمػـ والتكنولوجيػا ، 
مف خالؿ التعاقدات واالت اقات التػى تػتـ بػيف مجتمػع المػاؿ واألعمػاؿ وتطبيقػات البحػث العممػى ، لػذا فيػى 

 .(134)ترتكز عمى الشراكة والتعاوف كاستراتيجية لمتنمية االقتصادية

ـ بةقامػػػة أولػػػى الحاضػػػنات التكنولوجيػػػة 2000حيػػػث قامػػػت وزارة االتصػػػاالت والمعمومػػػات فػػػى عػػػاـ 
المتخصصػػة فػػى تكنولوجيػػا االتصػػاالت ، وأطمػػؽ عمييػػا حاضػػنة تطػػوير األفكػػار بالقريػػة الذكيػػة بػػالجيزة ، 

جيػة ـ ، لػدعـ خمػس شػركات تكنولو 2013وساىمت  أكاديمية البحث العممى بةنشاء حاضنات خالؿ عػاـ 
 .(135)ناشئة مف مشروعات تخرج الطالب

ـ أعمػػف وزيػػر التعمػػيـ العػػالى والبحػػث العممػػى عػػف مبػػادرة البرنػػامج القػػومى 2015وفػػى أكتػػوبر عػػاـ 
لمحاضػػنات التكنولوجيػػة بمراكػػز البحػػوث التابعػػة ألكاديميػػة البحػػث العممػػى والتكنولػػوجى بمحافظػػات سػػوىاج 

لسػويس ، بالتعػاوف مػع عػدد مػف الجامعػات ووزارة التعمػيـ ال نػى وطنطا والوادى الجديد ودميػاط والزقػازيؽ وا
 STOF Science andووزارة الصػػػناعة بػػػدعـ مػػػف قبػػػؿ صػػػندوؽ دعػػػـ العمػػػـو والتنميػػػة التكنولوجيػػػة 

Technology Development Fund
، وذلػؾ باعتبػار أف الحاضػنات التكنولوجيػة ليػا دور ميػـ  (136)

بترجمة مخرجات البحث العممى مف خالؿ برامج اإلبداع واالبتكار  فى تحقيؽ اقتصاد المعرفة لكونيا تعنى
، وتطويرىػػا وتسػػويقيا ولمشػػركات الناشػػئة ، وبػػذلؾ يمكػػف تحويميػػا لثػػروة تسػػيـ فػػى االقتصػػاد الػػوطنى ، لػػذا 

 .(137)فيى تقدـ دورًا أساسيًا فى ربط المؤسسات العممية والبحثية بالقطاعات الصناعية والخدمية
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حاضػػػنة أعمػػػاؿ الجامعػػػة ات األعمػػػاؿ التكنولوجيػػػة بالجامعػػػات فػػػى مصػػػر ىػػػى ومػػػف أمثمػػػة حاضػػػن
الجامعػػة األمريكيػػة مػػف خػػالؿ حاضػػنة رواد األعمػػاؿ باحتضػػاف الشػػركات الناشػػئة األمريكيػػة ، حيػػث تقػػـو 

مكانيػػة تسػػويؽ ال كػػرة وخبػػرة رائػػد األعمػػاؿ أو ال ريػػؽ القػػائـ  واجتيػػاز الشػػركات بنػػاء عمػػى حداثػػة المبػػادرة ، وا 
المشروع ، وتقدـ الجامعة دورات تدريبية لمشركات ، كما توفر شبكة مف العالقات داخؿ وخارج الحـر  عمى

ـ، والتػػى ترتكػػز ميمتيػػا بجانػػب الخػػدمات السػػابقة تسػػويؽ 2007الجػػامعى ، وتػػـ إنشػػاء فيوتشػػر الب عػػاـ 
ـ فػػػػى التنميػػػػة المنتجػػػػات التكنولوجيػػػػة لممشػػػػروعات الصػػػػغيرة المحتضػػػػنة ، لتمويميػػػػا إلػػػػى مشػػػػروعات تسػػػػاى

 .(138)االقتصادية

 :  (139)وتشمل الحا نات التى تم تأسيسها ما يمى

 حاضنة تال )حاضنة أعماؿ بمحافظة المنوفية(. -

حاضنة المشروعات التكنولوجية بالتبيف )حاضنة تكنولوجية بحمواف وتقع فػى التبػيف وىػى قريبػة مػف  -
 معيديف لبحوث يركزاف لعمـ المعادف وحماية البيئة(.

 مدينة السادس مف أكتوبر )حاضنة تكنولوجية بمحافظة الجيزة(. حاضنة -

 حاضنة األعماؿ والتكنولوجيا بأسيوط. -

 حاضنة عيف شمس بكمية اليندسة. -

 حاضنة أسواف وىى حاضنة أعماؿ تكنولوجية. -

 حاضنة العاشر مف رمضاف. -

 حاضنة الدويقة الم توحة بمحافظة القاىرة. -

 األقصر.حاضنة أعماؿ طيبة الجديدة بمدينة  -

 حاضنة بورسعيد الم توحة. -

 حاضنة أعماؿ وتكنولوجيا أبو رواش بمحافظة الجيزة. -

 حاضنة السالـ الم توحة بالقاىرة. -
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 ( الحدائق العممية والتكنولوجية : 2)

لقػػد أدرؾ المسػػئولوف فػػى مصػػر أىميػػة الحػػدائؽ العمميػػة والتكنولوجيػػة فػػى تحقيػػؽ النمػػو االقتصػػادى 
عتبارىػػا آليػػة لتحويػػؿ البحػػوث العمميػػة إلػػى تطبيقػػات تكنولوجيػػة ، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ والتكنولػػوجى ، وذلػػؾ با

احتوائيا عمى شركات تدعميا المراكز البحثية والمؤسسات األكاديمية والجامعات ، مف خالؿ تقديـ الحمػوؿ 
ج والتسػويؽ واألفكار البحثية ودراسة كي ية تطبيقيا ، وتدعميا المؤسسات الصػناعية الكبيػرة وميمتيػا اإلنتػا

، حيث تقوـ بتمويؿ واحتضػاف األبحػاث العمميػة القابمػة لمتطبيػؽ التكنولػوجى ، وبػراءات االختػراع ، وكػذلؾ 
 .(140)مشروعات التخرج الجامعية وتسويقيا

 وبدأت مصر فى تبنى إنشاء بع  الحدائق العممية ومن أهمها ما يمى : 

 :  (141)تطبيقات التكنولوجيةالهيئة العامة لمدينة مبارك لألبحاث العممية وال-أ

مقرىػا مدينػػة بػرج العػػرب الجديػدة وتتبػػع وزيػػر و ـ ، 1993لسػػنة  85وىػذا وفقػػًا لمقػرار الجميػػورى رقػـ 
 الدولة لشئوف البحث العممى ، وتتكوف الييئة مف مجموعة مف المعاىد والمراكز اآلتية : 

 معيد بحوث اليندسة الوراثية. -

 ة.معيد بحوث زراعية األراضى القاحم -

 معيد المعموماتية. -

 معيد الميزر. -

 معيد بحوث التكنولوجيا المتقدمة والمواد الجديدة. -

 معيد بحوث البيئة والموارد الطبيعية. -

 معيد بحوث الطاقات الجديدة والمتجددة. -

 معيد تنمية القدرات العممية والتكنولوجية. -

 معيد تنمية الصناعات الصغيرة. -

 معيد تطوير الصناعات اليندسية. -

 عيد تطوير الصناعات الدوائية والصيدلية والتخميرية.م -

 معيد بحوث الكيماويات الدقيقة. -
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 :  (142)كما تهدف الهيئة العامة لمدينة مبارك إلى

 اقتراح إنشاء معاىد ومراكز أبحاث عممية وتطبيقات تكنولوجية متخصصة. -

 يارس والطباعة.إنشاء وحدات خدمة البحوث كالورش ومحطات التجارب ومراكز الوثائؽ وال  -

 القياـ بالمشروعات البحثية والتطبيقية بم ردىا أو باالشتراؾ مع غيرىا بالداخؿ والخارج. -

تػػوفير خػػدمات التػػدريب عمػػى األسػػاليب العمميػػة والتكنولوجيػػة الحديثػػة لمعػػامميف فػػى مختمػػؼ األنشػػطة  -
 اإلنتاجية والخدمية.

العمميػػة والتطبيقػػات التكنولوجيػػة بالػػداخؿ التعػػاوف مػػع جيػػات اإلنتػػاج والخػػدمات ومؤسسػػات األبحػػاث  -
 والخارج.

 االشتراؾ مع الجيات اإلنتاجية بالدولة فى عمميات نقؿ التكنولوجيا مف الداخؿ والخارج. -

ي اد المنح والبعثات فى حدود القانوف. -  تدريب المتخصصيف وا 

جنبيػػػة أو الدوليػػػة فػػػى إبػػػراـ االت اقيػػػات والعقػػػود ، مػػػع الييئػػػات والشػػػركات المصػػػرية أو العربيػػػة أو األ -
 مجاالت اختصاصاتيا.

وتػػـ إصػػدار الالئحػػة التن يذيػػة لمييئػػة العامػػة لمدينػػة مبػػارؾ ل بحػػاث العمميػػة والتطبيقػػات التكنولوجيػػة 
ـ ، بحيػػث يكػوف القػػائموف بالبحػػث العممػػى ىػػـ أعضػػاء ىيئػػة 2005لسػػنة  147وفقػًا لمقػػرار الجميػػورى رقػػـ 

تذة مسػػػاعدوف وبػػػاحثوف ، ويعػػػاونيـ البػػػاحثوف المسػػػاعدوف ومسػػػاعدو البحػػػوث بالمدينػػػة مػػػف األسػػػاتذة وأسػػػا
 .(143)الباحثيف

 القرية الذكية :  -ب

الجتػػػػػذاب الصػػػػػناعات واألنشػػػػػطة الخدميػػػػػة التػػػػػى تسػػػػػتند إلػػػػػى تقنيػػػػػات المعمومػػػػػات القريػػػػػة صػػػػػممت 
فػداف ، ويتكػوف المشػروع  663ـ ، وبمػغ مسػاحتيا حػوالى 2001واالتصاالت ، وتأسسػت فػى نػوفمبر عػاـ 

% مػػف المسػػاحات الخضػػراء والمسػػاحات التجميميػػة ، وتعػػد أولػػى مجمعػػات 5% مػػف المبػػانى ، و 15مػػف 
الشركات فى مصر ، وىى تعد موقع لمئػات الشػركات المتعػددة الجنسػيات والشػركات المحميػة ، ويوجػد بيػا 

 .(144)جامعة النيؿ واألكاديمية العربية لمعمـو والتكنولوجية والنقؿ البحرى
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  تكنولوجيا باإلسماعيمية :وادى ال -جا

يسعى ىذا المشروع إلى تحقيؽ التنمية االقتصادية واالجتماعيػة فػى منطقػة شػبو جزيػرة سػيناء ، وقػد 
كيمو مترًا مربعًا عمى الشاطئ الشرقى مػف قنػاة السػويس شػماؿ شػرقى الػبالد  72خصصت لو مساحة تبمغ 
مؤسسػػػػات العمميػػػػة والبحثيػػػػة والتعميميػػػػة والتدريبيػػػػة لمتقنيػػػػة ، فيضػػػػـ العديػػػػد مػػػػف ال ، ويعػػػد وادى التكنولوجيػػػػا

والصػػػػناعية والخدميػػػػػة ، وتيػػػػػتـ بالمجػػػػػاالت البحثيػػػػػة المختم ػػػػة مثػػػػػؿ : تقنيػػػػػات المعمومػػػػػات واالتصػػػػػاالت ، 
والتقنيات الحيوية ، واإللكترونيات ، وتقنيات المواد الجديدة ، وتقنيات الطاقة المتجددة وتشرؼ عمييا وزارة 

 .(145)ووزارة الدولة لمبحث العممى ، وصندوؽ التنمية االجتماعيةالتعميـ العالى ، 

 ثانيًا : جهود منظمة اليونسكو لدعم الكراسى البحثية : 

والكراسػػػى البحثيػػػػة الجامعيػػػػة لمنظمػػػػة اليونسػػػػكو ،  (Unitwin)فػػػى ظػػػػؿ برنػػػػامج توأمػػػػة الجامعػػػػات 
ـ ، واشػتركت فييػا 1992عػاـ ، وقػد  تػـ تأسيسػيا منػذ  Unesco Chairويطمػؽ عمييػا كراسػى اليونسػكو 

دولػػة حػػوؿ العػػالـ ، وارتبطػػت المجػػاالت البحثيػػة بتمػػؾ الكرسػػى  116مؤسسػػة جامعيػػة فػػى  700أكثػػر مػػف 
بمجػػػػػػػاالت عمػػػػػػػؿ منظمػػػػػػػة اليونسػػػػػػػكو وىػػػػػػػى مجػػػػػػػاالت التعمػػػػػػػيـ والعمػػػػػػػـو الطبيعيػػػػػػػة واالجتماعيػػػػػػػة والثقافػػػػػػػة 

 .(146)واالتصاؿ

نشاء كراسى األستاذية ويشمؿ أنشطة ىذا البرنامج إتاحة شبكات معمومات مش تركة بيف الجامعات وا 
الدوليػػػة ، بحيػػػث تقػػػـو منظمػػػة اليونسػػػكو بػػػدور الوسػػػيط ال عػػػاؿ لمييئػػػات والمؤسسػػػات المعنيػػػة عمػػػى أسػػػاس 
المشاركة األكاديمية الضمنية ، ويشارؾ تمويؿ تمؾ الكراسى الجامعات المشاركة فى التوأمػة مػف مؤسسػات 

 . التعميـ العالى فى الدوؿ المتقدمة

 :  (147)وقد تم إنشاء عدة كراسى بحثية لميونسكو فى مصر عمى النحو التالى

كرسى بحثى لمنظمة اليونساكو ، والجهاة المست ايفة هاى جامعاة جناوب الاوادى ، بعناوان التنمياة  -1
 م( :1997المستدامة فى مناطق الجفاف عام )

قمػيـ الصػعيد ، ومػف أىػـ وىدفت إلى تن يذ مشروعات خاصة بةدارة الموارد الطبيعية لػوادى  العػاقى وا 
البرامج المقدمة )برامج تعمـ القراءة والكتابة فى وادى العاقى وخزاف المحػيط الحيػوى وبصػ ة خاصػة لمنسػاء 

تشػػجيع الطػػالب عمػػى إجػػراء أنشػػطة عمميػػة فػػى مقػػرر دراسػػى عػػف النظػػاـ البيئػػى والمجتمعػػات  –واألط ػػاؿ 
 –ى إجراء وسائؿ عممية ماجستير ودكتػوراه فػى ىػذا التخصػص تشجيع الباحثيف عم –النباتية والصحراوية 

 إتاحة فرص عمؿ لمسيدات فى الصعيد ، ومنسؽ الكرسى ىو بروفوسور ايرينا سيرنجؿ.
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 م( : 2002كرسى اليونسكو بجامعة جنوب الوادى فى مجال التعميم البيئى )عام  -2

التعميميػة عمػى مسػتوى الطػالب  وىدؼ إلػى تعزيػز الػتعمـ البيئػى متعػدد التخصصػات فػى المؤسسػات
والخريجيف ، وتنمية مبػادئ التقنيػة البيئيػة ، وزيػادة الػوعى البيئػى بػيف الجميػور والمعينػيف وصػناعى القػرار 

بالتعػػػاوف الوثيػػػؽ مػػػع منظمػػػة  RCUالتعميمػػػى ، ومػػػف أىػػػـ أنظمػػػة ىػػػذا الكرسػػػى وحػػػدة التنسػػػيؽ اإلقميمػػػى 
والتػػى نظمػػت اجتماعػػات الكرسػػى ، وتعتبػػر جامعػػة جنػػوب  اليونسػػكو ومكتػػب القػػاىرة والجامعػػة األردنيػػة ،

الوادى ىػى المنسػقة لشػبكة التقنيػة البيئيػة فػى اإلقمػيـ العربػى وأسػتاذ الكرسػى ىػو بروفيسػور أحمػد عصػمت 
 بالؿ.

الجامعاة  م المؤسساة المست ايفة :2002ن عاام كرسى بحث منظمة اليونساكو فاى حقاوق اإلنساا -3
 األمريكية فى القاهرة : 

إلى تعزيز النظاـ البحثى فى مجاؿ حقوؽ اإلنساف ويتـ التعاوف الدولى بيف الباحثيف المعترؼ  ىدؼ
بيػػػـ دوليػػػًا وأعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس بالجامعػػػة ، وترسػػػيب مبػػػادئ المسػػػاواة بػػػيف الرجػػػؿ والمػػػرأة ، ومػػػف أىػػػـ 

 األنشطة الرئيسية لمكرسى ىو : 

العػػالمى لحقػػػوؽ اإلنسػػاف وىػػػو مقػػرر دراسػػػى برنػػامج حقػػوؽ اإلنسػػػاف وىػػو برنػػػامج أكػػاديمى لمقػػػانوف 
يدرسو طالب الدراسات العميا لمدة عامميف وينتيى بحصوليـ عمى درجة الماجستير ، ويتكوف البرنامج مف 

البحػث فػى كتابػة القػانوف الػدولى لحقػوؽ اإلنسػاف  –ستة أجزاء وىو : )مقرر مبدئى لقانوف حقوؽ اإلنساف 
النظػاـ األوروبػى ونظػاـ الواليػات المتحػدة األمريكيػة لحمايػة  –لمتحػدة حقوؽ اإلنسػاف فػى دسػتور األمػـ ا –

القػػػانوف الدسػػػتورى فػػػى مقارنػػػة حقػػػوؽ  –حقػػػوؽ اإلنسػػػاف فػػػى الشػػػرؽ األوسػػػط وأفريقيػػػا  –حقػػػوؽ اإلنسػػػاف 
 اإلنساف(.

وؿ مػػف مؤسسػػة فػػورد ، باإلضػػافة إلػػى تمويػػؿ مػػنح دراسػػية لمطػػالب المصػػرييف المتخػػرجيف مػػف ويمػػ
مية وساىمت فى الدعـ جامعة بريتوريا لحقوؽ اإلنساف والديمقراطية وجامعة حقػوؽ اإلنسػاف الجامعات القو 

SUR  طالػب ومنسػؽ الكرسػى ىػو د. انيػد  40ـ 2003بجنوب أفريقيا ، وبمغ عػدد طػالب الماجسػتير فػى
 .Dr. Enid Hillىيؿ 
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ى الجامعاااة م والمؤسساااة المست ااايفة هااا1991شااابكة كراساااى اليونساااكو لدراساااات الهجااارة القرياااة -4
 األمريكية بالقاهرة : 

وىدفت إلػى تعزيػز المعرفػة األكاديميػة فػى مجػاؿ اليجػرة الجبريػة ، وتعزيػز التواصػؿ بػيف المشػاركيف 
فى برامج الالجئيف واليجرة الجبريػة ، ويشػارؾ فػى تمػؾ الشػبكة جامعػة النجػاح الوطنيػة ب مسػطيف والجامعػة 

كػػز دراسػػػات جنػػوب أفريقيػػا جنػػوب أفريقيػػا ، ومركػػز التنميػػػة األردنيػػة وجامعػػة الحسػػف الثػػانى بػػالمغرب ومر 
 الدولية بجامعة أكس ورد بالمممكة المتحدة.

كرساى اليونساكو فاى مجااال تنمياة أع ااء هيئاة التاادريس وتطاوير المنااهج والتكنولوجياا التعميميااة  -5
دارة الجامعة )  م( : 1994وا 

وؿ العربيػػة ، والجامعػػة المشػػاركة فػػى ىػػذا إلػػى تحقيػػؽ الػػدعـ مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالى فػػى الػػد وىػػدؼ
 Stellenboshجامعػة سػتيمينبوش  –الجامعػة األردنيػة بػاألردف  –البرنامج : )جامعة بػرليف الحػرة بألمانيػا 

 بجنوب أفريقيا ، جامعة الخرطوـ بالسوداف(.

ن شامس م والجامعة المست يفة هى جامعة عاي2009كرسى اليونسكو لممرأة والعموم والتكنولوجيا  -6
 : 

واليدؼ الرئيسى مف ىذا الكرسى ىو دعـ المساواة بيف الجنسيف ودعـ التنمية المستدامة فى السػالـ 
 .(148)، والمنسؽ ىو أ.د/ أحمد ذكى بدر

نشاء كراسى لميونسكو بيا ، نجد أنيػا  وباستقراء جيود منظمة اليونسكو لتوأمة الجامعات المصرية وا 
مػػػف األنشػػػطة المتعمقػػػة بعقػػػد نػػػدوات ومػػػؤتمرات ، وباإلضػػػافة إلػػػى تقتصػػػر أىػػػدافيا عمػػػى إجػػػراء مجموعػػػة 

اإلشراؼ عمى طالب الدراسات العميا ، ولـ تسعى إلحداث نقمػة بحثيػة فػى الجامعػات المصػرية ، أو إجػراء 
أبحػػػاث عمميػػػة متخصصػػػة فػػػى المجػػػاالت العمػػػوـ االجتماعيػػػة والطبيعيػػػة وغيرىػػػا ... ، والمرتبطػػػة أىػػػدافيا 

صػػرى ، كمػػا أف تمويػػؿ تمػػؾ الكراسػػى اقتصػػر عمػػى منظمػػة اليونسػػكو وجامعػػات الػػدوؿ بخدمػػة المجتمػػع الم
 المتقدمة المشاركة فى التوأمة.

إلنشػػاء كراسػػى بحثيػػة بالجامعػػات المصػػرية تحقػػؽ أىػػداؼ  إلػػى الػػدعوة لػػذلؾ تسػػعى الدراسػػة الحاليػػة 
ية ، ممػػػا يتػػػيح إجػػػراء الكراسػػػى البحثيػػػة والمرتبطػػػة بخدمػػػة المجتمػػػع المصػػػرى ، وتشػػػرؼ عمييػػػا إدارة مصػػػر 

أبحاث عممية مف قبؿ خبراء متخصصوف عممػاء مصػرييف وذو مكانػة عمميػة لعػالج المشػكالت المجتمعيػة 
 بصورة واقعية ممموسة.
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 ثالثًا : معوقات تطبيق الكراسى البحثية فى خدمة المجتمع المصرى : 

 سبيؿ المثاؿ ما يمى:تعددت وتنوعت معوقات تطوير الكراسى البحثية فى مصر، نذكر منيا عمى 

ضعؼ ك اية الموارد الماليػة والبشػرية الالزمػة إلجػراء البحػوث التطبيقيػة التػى يشػارؾ فييػا أعضػاء  -1
 .(149)ىيئة التدريس بيدؼ خدمة المجتمع

ضػػػعؼ توظيػػػؼ البحػػػث العممػػػى وتنميػػػة القػػػدرات العمميػػػة فػػػى تطػػػوير المعرفػػػة ، وتطويػػػع التقنيػػػات  -2
 .(150)لمجتمع ، إلحداث التنمية المجتمعيةالحديثة لممشاركة فى حؿ مشكالت ا

إف معدؿ اإلن اؽ عمى البحث العممى فى مصر بصػ ة عامػة أقػؿ مػف المعػدؿ العػالمى ، حيػث أف  -3
ـ 2006/2007ـ ، 2006ـ/2005االعتمػػػادات المخصصػػػة لمبحػػػث العممػػػى ثابتػػػة فػػػى األعػػػواـ 

% ثػػػـ 0027لػػػى ـ لتصػػػؿ إ2007/2008% ثػػػـ تزايػػػدت فػػػى العػػػاـ المػػػالى 0026بنسػػػبة تقػػػدر بػػػػ 
ـ 2009/2010% ثػـ وصػمت فػى 0024ـ لتصػؿ إلػى 2008/2009انخ ضت فػى العػاـ المػالى 

وتمػؾ النسػبة منسػوبة لمنػاتج القػومى حيػث أف منظمػة األمػـ المتحػدة والبنػؾ الػدولى أكػػدوا  004إلػى 
% 1% إلػػى 106% فيػػى جيػػدة ، ومػػف 106% إلػػى 2% ومػػف 2بػػأف اإلن ػػاؽ المثػػالى أكثػػر مػػف 

 .(151)ودوف ذلؾ فيى ضعي ة جداً  تكوف حرجة ،

ضػػعؼ اإلنتاجيػػػة البحثيػػة ، وتػػػدنى دور الجامعػػات المصػػػرية فػػى إنتػػػاج المعرفػػة عالميػػػًا ، وابتعػػػاد  -4
 .(152)الكثير مف البحوث عف معالجة مشكالت المجتمع

ضعؼ االتصاؿ بيف العممػاء ، وغيػاب التجمعػات العمميػة بيػنيـ ، والتػى يمكػف أف تشػجع البػاحثيف عمػى و 
 .(153)ج األفكار اإلبداعية الحديثة فى مختمؼ المجاالت البحثيةإنتا

كراسى بحثية فى خدمة المجتمع فى مصر فى  وء خبارات  لبناءالسادس : آلية مقترحة زء جال 
 :جنوب أفريقيا و المممكة العربية السعودية و ألمانياكل من 

الجيػػود المصػػرية فػػى وحتػػى واقػػع بعػػد العػػرض السػػابؽ الدراسػػة ، بػػدءًا مػػف اإلطػػار العػػاـ لمدراسػػة ، 
كراسى بحثية فى خدمػة  لبناءفى ىذا الجزء آلية مقترحة البحث العممى والكراسى البحثية ، تعرض الدراسة 

، فيػتـ أواًل عػػرض  كػؿ مػف جنػوب أفريقيػا و المممكػة العربيػة السػعودية و ألمانيػاالمجتمػع فػى ضػوء خبػرات 
عمى اعتبار أف ىذه  النتائج تعد األساس الذى تنطمؽ منو الدراسة ، لنتائج التى توصمت إلييا الدراسةأىـ ا

 فى وضع اآللية المقترحة.

 أواًل : نتائج الدراسة : وتشمل عمى ما يمى : 
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 نتائج تتعمؽ باإلطار النظرى لمدراسة. -1

فػػػى  كػػػؿ مػػػف جنػػػوب أفريقيػػػا و المممكػػػة العربيػػػة السػػػعودية و ألمانيػػػانتػػػائج تتعمػػػؽ بواقػػػع خبػػػرات  -2
 البحثية لخدمة المجتمع.الكراسى 

 وفيما يمى عر  ألهم نتائج الدراسة : 

 نتائج تتعمق باإلطار النظرى لمدراسة :  (1

ـ ، بيػػػدؼ اجتػػػذاب العممػػػاء الكنػػػدييف 2000انطمقػػػت فكػػػرة الكراسػػػى البحثيػػػة بدولػػػة كنػػػدا منػػػذ عػػػاـ  -
 المياجريف إلى السوؽ العالمى المنافس لرأس الماؿ الكندى.

ـ ، إلجػراء أبحػاث عمميػة فػى 2002منذ عػاـ اء الكراسى البحثية بدولة المكسيؾ بةنشبدأ االىتماـ  -
مجاؿ المعرفة االستراتيجية بالجامعات المكسيكية ، وتـ تطبيؽ التقنيػات التكنولوجيػة الحديثػة بتمػؾ 

 الكراسى.

ييػػػدؼ إنشػػػاء الكراسػػػػى البحثيػػػة تحسػػػػيف قػػػدرة الجامعػػػات البحثيػػػػة واالسػػػت ادة مػػػػف خبػػػرات العممػػػػاء  -
لبػػاحثيف والمتخصصػػيف فػػػى مجػػاالت عمميػػػة متقدمػػة ، وىػػػـ يعممػػوف بخػػػارج جػػامعتيـ األصػػػمية ، ا

لمحصػػوؿ عمػػى درجػػات عمميػػة متقدمػػة مثػػؿ الماجسػػتير والعمػػؿ عمػػى تػػوفير فػػرص بحثيػػة إضػػافية 
والػػػدكتوراه ، باإلضػػػافة إلػػػى ضػػػرورة اسػػػت ادة المجتمػػػع الخػػػارجى مػػػف نتػػػائج األبحػػػاث العمميػػػة التػػػى 

 راسى.تجرى بتمؾ الك

العمػػػؿ عمػػى إثػػػراء المعرفػػػة فػػى االرتقػػػاء وتطػػوير البحػػػث العممػػى ، و تبػػرز أىميػػػة الكراسػػى البحثيػػػة  -
اإلنسػػانية بكافػػة فروعيػػا ، وتخ يػػؼ العػػبء المػػالى الممقػػى عمػػى عػػاتؽ الدولػػة فػػى تحويػػؿ األبحػػاث 

 العممية.

سػػيرة ذاتيػػػة  البحثػػى أسػػتاذ جػػػامعى متميػػز ومشػػيور بحثيػػػًا ، ويحمػػؿيشػػغؿ وظي ػػة أسػػتاذ الكرسػػػى  -
 مت ردة ، وقاـ بنشر أبحاث عممية فى مجالت عممية مشيد ليا فى مجاؿ تخصصو العممى.

 يراعى عند إنشاء الكراسى البحثية مبادرة كؿ مف العمماء ال ردية والجامعة والمموليف أو الداعميف. -

ر سػػنوات ، الكراسػػى البحثيػػة ومنيػػا كراسػػى البحػػث الدائمػػة وىػػى تسػػتمر أكثػػر مػػف عشػػتتعػػدد أنػػواع  -
، تسػتمر لمػا ال يقػؿ عػف ثػالث سػنوات وتحمؿ اسـ ممػوؿ الكرسػى ، وكراسػى البحػث المؤقتػة وىػى

فخريػػة ، وىػػى عػػادة مػػا تمويميػػا بمػػنح محػػددة ، وكراسػػى وكراسػػى المػػنح وتػػرتبط تمػػؾ الكراسػػى فػػى 
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تكػػـر عضػػو ىيئػػة تػػدريس متميػػز ولػػو إنجػػازات بحثيػػة أو اختراعػػات جديػػدة ، تراعػػى الجامعػػات أف 
ويػػتـ مػػنح ىػػذا النػػوع مػػف الكراسػػى ل سػػاتذة المتميػػزيف فػػى مجػػاليـ البحثػػى ويػػتـ  وكراسػػى وق يػػة ،

 الجامعة أو مف جية خارجية ممولة.تحويميا مف خالؿ األوقاؼ العينية الدائمة سواء مف قبؿ 

تعد وظي ة خدمة المجتمع ىى إحػدى الوظػائؼ الجامعيػة الرئيسػة وتأكػدت أىميتيػا فػى إنيػا تمتمػؾ  -
 لموارد اإلمكانيات التى يمكف استثمارىا واإلسياـ فى حؿ مشكالتو.ا

والتػدريب لمواجيػة احتياجػات المجتمػع فى خدمة المجتمع مف خػالؿ التعمػيـ تحقؽ الجامعة أدوارىا  -
جراء البحث العممى اليادؼ والبحوث التطبيقية.  وا 

فعػػاؿ فػػى خدمػػة المجتمػػع  البحػػث العممػػى ، والتػػى تقػػوـ بػػدورحػػدى ركػػائز تعػػد الكراسػػى البحثيػػة إ -
يػة ، ومػف خػػالؿ البحثوتطػويره ، مػف خػالؿ مشػاركة ال ريػؽ البحثػى المتعػاوف تحػت مظمػة الكرسػى 

، وبمػػا يتناسػػب مػػع متطمبػػات إشػػراؼ أسػػتاذ كرسػػى متميػػز ومناقشػػة المشػػكالت البحثيػػة المجتمعيػػة 
 المجتمع الخارجى واإلمكانيات المتاحة.

فاى مجااال  جنااوب أفريقياا و المممكاة العربياة السااعودية و ألمانياا كال ماننتاائج تتعماق بواقاع خباارات -2
 الكراسى البحثية فى خدمة المجتمع : 

شػراؼ المؤسسػة إـ ، تحػت 2006تأسست مبادرة الكراسى البحثية فى دولة جنوب أفريقيا منذ عاـ  -
 ومعمـ العمـو والتكنولوجيا. N.Rلمبحوث  القومية

وتحسػيف البحػث الػدولى ة إلػى تطػوير القػدرة البحثيػة لمجامعػات ىدفت مبادرة إنشػاء الكراسػى البحثيػ -
جنػػوب أفريقيػػا ممػػا يواكػػب التنافسػػية االبتكاريػػة واسػػتقطاب العممػػاء المتميػػزيف مػػف الخػػارج ، بدولػػة 

 وزيادة معدؿ اإلنتاجية البحثية وخاصة فيما يتعمؽ بحاصمى درجات الماجستير والدكتوراه.

ة مرافػػؽ لمبحػػث القػػومى ، وبحيػػث تقػػـو إدارة كػػؿ مرفػػؽ بتقػػديـ البحثيػػالكراسػػى يشػػرؼ عمػػى تأسػػيس  -
 ة.حيثية فى عممية تنافسية م توحة وصر عطاءات لمحصوؿ عمى الكراسى البح

، وتتػػيح الكرسػػى اإلشػػراؼ  فػػى دولػػة جنػػوب أفريقيػػالجامعػػة عامػػة  انتسػػاب أسػػتاذ الكرسػػى البحثػػى -
 مف مجاؿ البحث لمكرسى.الماجستير والدكتوراه ضعمى عشرة طالب لمحصوؿ عمى درجة 

تنقسػػـ الكراسػػى البحثيػػة إلػػى نػػوع  يطمػػؽ عمػػى النػػوع األوؿ الدرجػػة األولػػى وىػػو مخصػػص لكبػػار  -
أما النوع الثانى يطمؽ عميو الدرجػة الثانيػة وىػى مخصصػة والمعترؼ بيـ دوليًا ، العمماء الباحثيف 

 لصغار الباحثيف والمشيود ليـ عمميًا.
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ـ تـ 2009 –ـ 2008تحويؿ الكراسى البحثية ، ف ى عاـ  NRFوث تتعيد المؤسسة القومية لمبح -
كرسػى بحثػى عمػى مػدار خمػس سػنوات  80سنويًا لػدعـ دوالر أمريكى  3000000إن اؽ ما يقرب 

دوالر  000و  Aدوالر أمريكى لدعـ األساتذة مف التصنيؼ  100000، باإلضافة إلى تخصيص 
 سنويًا. Bأمريكى لدعـ األساتذة مف التصنيؼ 

الرئيسػػة لعمػػؿ الكراسػػى البحثيػػة ، وفػػى مختمػػؼ خدمػػة المجتمػػع بدولػػة جنػػوب أفريقيػػا مػػف األىػػداؼ  -
كرسى بحثػى عمػـ  –المجاالت البحثية ، وعمى سبيؿ المثاؿ )كرسى بحثى لمنمية الري ية والزراعية 

كرسى بحثى مشترؾ بػيف  –كرسى بحثى ألبحاث ال حـ  –البيئة السموكى وعمـ وظائؼ األعضاء 
 ا فى مجاؿ ال مؾ وعمـ ال ضاء(.يودولة ناميبلة جنوب أفريقيا دو 

تعود نشأة االىتمػاـ بةنشػاء الكراسػى البحثيػة بالمممكػة العربيػة السػعودية منػذ منتصػؼ الثمانينػات ،  -
وكانػػت بيػػدؼ إطػػالؽ سياسػػة الحػػوار مػػع الحضػػارات والثقافػػات األخػػرى ، فػػتـ إنشػػاء كرسػػى بحثػػى 

ـ ، ثـ توالى إنشاء كراسى متنوعػة المجػاالت 1984عة كالي ورنيا منذ بجام باسـ الممؾ عبد العزيز
 البحثية سواء خارج المممكة أو بداخميا.

زيػػػادة معػػػدؿ التوسػػػع فػػػى إنشػػػاء الكراسػػػى البحثيػػػة بالمممكػػػة العربيػػػة السػػػعودية خاصػػػة بعػػػد صػػػدور  -
فير مصػػػادر السػػػعودية ، والتػػػى تتػػػيح فػػػرص لمجامعػػػات السػػػعودية لتػػػو عػػػات مالالئحػػػة الموحػػػدة لمجا

 تمويؿ إضافية.

البحثيػػة بالمممكػػة فػػى تحقيػػؽ التميػػز العممػػى واالسػػتثمار االمثػػؿ لمك ػػاءات البشػػرية تسػػاعد الكراسػػى  -
 وتوظي يا فى خدمة المجتمع السعودى ، واإلسياـ فى تحقيؽ التنمية المستدامة.

صػػة ، وتقػػديـ تتحقػػؽ أىػػداؼ الكراسػػى البحثيػػة بالمممكػػة مػػف خػػالؿ دعػػـ المعرفػػة العمميػػة المتخص -
الخػػدمات االستشػػارية المتخصصػػة ، وعقػػد ات اقيػػات شػػراكة وتعػػاوف مػػع جامعػػات ومراكػػز بحػػػوث 

بػػاحثيف عممػػاء ميتكػػويف فػػى مختمػػؼ اسػػتقطاب عالميػػة رائػػدة فػػى البحػػث العممػػى ، باإلضػػافة إلػػى 
 المجاالت البحثية.

برعػات أو المػنح الماليػة المخصصة لمكراسى البحثيػة بالمممكػة ، وتشػتمؿ التتتنوع مصادر التمويؿ  -
المقدمػػػة لتمويػػػؿ الكراسػػػى الدائمػػػة أو المؤقتػػػة أو اسػػػتثمار وقػػػؼ عينػػػى يسػػػت اد مػػػف عوائػػػده لتغطيػػػة 

مػػف قبػػؿ صػػندوؽ  دية مػػف ميزانيتيػػا أوو تحػػدده الجامعػػات السػػعن قػػات الكرسػػى ، باإلضػػافة إلػػى مػػا 
 قبمو مف تبرعات نقدية وعينية.وما ت ،وقؼ الجامعة 



 
-76- 

بحثيػػػة دائمػػػة ، ووق يػػػة ، أنػػػواع ، ومنيػػػا كراسػػػى راسػػػى البحثيػػػة بالمممكػػػة إلػػػى عػػدة تتعػػدد أنػػػواع الك -
 ومؤقتة.

يجػػػوز لمجامعػػػة المشػػػرفة عمػػػى الكرسػػػى البحثػػػى مػػػنح الممػػػوؿ حػػػؽ االسػػػت ادة مػػػف نتػػػائج البحػػػوث  -
 والدراسات المرتبطة بيا.

سػواء مػف خػالؿ  البحث بالمممكة بدور بارز فى إدارة جميع الكراسى البحثيػة ،يقوـ مجمس كراسى  -
 تقويـ عمؿ أداء الكرسى البحثى.لعمؿ البرنامج األكاديمى واإلدارى والمالى وأيضًا التخطيط 

ووكيػػػؿ مػػػدير الجامعػػػة رئيسػػػًا ،  البحثيػػػة بالمممكػػػة كػػػؿ مػػػف :يشػػػارؾ فػػػى تكػػػويف مجمػػػس الكراسػػػى  -
مػف أسػػاتذة ثػػة العميػػا والبحػث العممػى نائػػب لمػرئيس وعميػػد البحػث العممػى ، وثالالجامعػة لمدراسػات 

عػاميف وال تقػؿ درجػتيـ العمميػة  عينوف بقرار مف مػدير الجامعػة لمػدةوىـ ي كراسى البحث بالجامعة
 عف أستاذ مشارؾ.

بالمممكػػة ىػػو خدمػػة المجتمػػع السػػعودى ، مػػف خػػالؿ البحثيػػة الرئيسػػة لعمػػؿ الكراسػػى مػػف األىػػداؼ  -
جػرى مػف خػالؿ عمػؿ الكراسػى ، البحػوث العمميػة التػى ت جتوفير مختمػؼ فػرص االسػت ادة مػف نتػائ

ومػف أبػرز تمػػؾ الكراسػى ىػى الكراسػػى البحثيػة بجامعػة الممػػؾ سػعود لتمبيػة احتياجػػات المجتمػع فػػى 
 مجاالت اليندسة والطب والصيدلة والعمـو والزراعة والعمـو اإلنسانية واالقتصاد.

فػػوف ىامبولػػت عمػػى تشػرؼ عمييػػا مؤسسػػة االسػػكندر تيػدؼ مبػػادرة الكراسػػى البحثيػػة بألمانيػػا والتػػى  -
أبحػػػػاث عمميػػػػة متميػػػػزة فػػػػى مختمػػػػؼ المجػػػػاالت وخاصػػػػة فػػػػى مجػػػػاؿ عمػػػػـو الرياضػػػػيات الحديثػػػػة ، 
باإلضػػػػافة عمػػػػى تحقيػػػػؽ التواصػػػػؿ بػػػػيف شػػػػبكات التواصػػػػؿ اإللكترونػػػػى بػػػػيف الجامعػػػػات األلمانيػػػػة 

 لعمـو الرياضيات.المعيد األفريقى والجامعات اإلفريقية مف خالؿ تدعيـ 

موت فػػػى ة األلمانيػػػة ال يدراليػػػة لمتعمػػػيـ والبحػػػث ومؤسسػػػة الكسػػػندر فػػػوف ىػػػابميشػػػارؾ كػػػؿ مػػػف الػػػوزار  -
فػػى أنحػػاء ألمانيػػا أو خارجيػػا فػػى مختمػػؼ القػػارة لمانيػػة سػػواء المتواجػػدة تمويػػؿ الكراسػػى البحثيػػة األ

 األفريقية.

دارة يشارؾ كؿ مف الوزارة األلمانية ال يدرالية لمتعميـ والبحث ومؤسسة الكسػندر فػوف ىامبولػت فػى إ -
الكراسى البحثية ، فكؿ منيما يشاركوا ايضػًا فػى تمويػؿ الكراسػى ، مػع مالحظػة أف يتػرؾ لمواليػات  

 الحؽ فى المشاركة فى اإلشراؼ عمى تمؾ الكراسى.
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تسػػعى الكراسػػى البحثيػػة األلمانيػػة بدرجػػة كبيػػرة إلػػى خدمػػة المجتمػػع األلمػػانى ، واالسػػت ادة الحقيقيػػة  -
التػػػى تثػػػرى القاعػػػد البحثيػػػة ، فػػػتـ إنشػػػاء كراسػػػى بحثيػػػة فػػػى مختمػػػؼ األبحػػػاث العمميػػػة و مػػػف نتػػػائج 

فػى الرياضػيات الكرسى األلمػانى المجاالت وخاصة فى مجاؿ العموـ الرياضية وعمى سبيؿ المثاؿ 
وتطبيقاتيػػػا بجنػػػوب أفريقيػػػا ، والكرسػػػى البحثػػػى األلمػػػانى فػػػى الرياضػػػيات وتطبيقاتيػػػا فػػػى غانػػػا ، 

لرياضػػيات وتطبيقاتيػػا فػػى تنزانيػػا ، والكرسػػى البحثػػى األلمػػانى فػػى والكرسػػى البحثػػى األلمػػانى فػػى ا
 مجاؿ الرياضيات وتطبيقاتو فى الكاميروف.

أبحػػاث الكراسػػى البحثيػػة عمػػى المجتمػػع األلمػػانى بػػؿ اشػػتممت مجتمعػػات أخػػرى ، خدمػػة ال تقتصػػر  -
 تاخى الشعوب.لتحقيؽ فكرة 

 خدمة المجتمع فى مصر : الكراسى البحثية فى  لبناءثانيًا : اآللية المقترحة 

فػػػى ضػػػوء خبػػػرات كػػػؿ مػػػف دولػػػة جنػػػوب أفريقيػػػا والمممكػػػة العربيػػػة السػػػعودية ودولػػػة ألمانيػػػا ، يمكػػػف 
التوصؿ إلى آلية مقترحة يمكف أف تسيـ فى إنشاء الكراسى البحثية لخدمة المجتمع فى مصر ، مف خالؿ 

 مجموعة مف النقاط التالية : 

 الدواعى واألسباب :

 إرساء دعائـ التميز الجامعى.الحرص عمى  -

 بناء قاعدة عممية وبحثية متميزة داخؿ الجامعات المصرية. -

 وضع الجامعات المصرية عمى خريطة التنافس العالمى مع الجامعات المتقدمة. -

 دعـ الجامعات المصرية عمى إنتاج العقوؿ االبتكارية مف شباب الباحثيف. -

 لبحث العممى والكراسى البحثيةمحاكاة الجامعات الدولية فى االىتماـ با -

 وتعزيز جيود الجامعات المصرية فى دعـ التنمية البحثية.المعرفة النظرية والعممية إثراء  -

حػػرص الجامعػػات المصػػرية عمػػى توطيػػد ميثػػاؽ التػػرابط بػػيف أبحاثيػػا العمميػػة وحاجػػات المجتمػػع ،  -
 والمساىمة فى حؿ مشكالتو ومعالجة قضاياه.

 :  رسالة الكراسى البحثية
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اسػػتثمار الخبػػرات والك ػػاءات العمميػػة لػػدى الجامعػػة المصػػرية لالرتقػػاء بمكانتيػػا العمميػػة ودعميػػا فػػى 
الوصػػوؿ إلػػى الريػػادة والتميػػز المحمػػى والعػػالمى مػػع استشػػراؼ قضػػايا المجتمػػع واإلبػػداع فػػى طػػرح حموليػػا 

لمشػػػاركة فػػػى حػػػؿ وتييئػػػة جيػػػؿ موىػػػوب وواعػػػد مػػػف البػػػاحثيف مػػػت يـ الحتياجػػػات مجتمعػػػو ، وقػػػادر عمػػػى ا
، وسػػاع لتشػػريع عجمػػة التنميػػة الشػػاممة مػػف خػػالؿ تػػوفير البيئػػة البحثيػػة واالستشػػارية ذات معػػايير مشػػكالتو 
 عالمية تقوـ عمى تجسيد الشراكة المجتمعية.عممية 

 رؤية الكراسى البحثية :

ورافػدًا مػف  فػى المنظومػة البحثيػة ،حرص الجامعات المصرية لجعؿ الكراسى البحثية عنصػرًا فػاعاًل 
روافد التنمية المستدامة ، وبيئػة مناسػبة لتطبيػؽ المشػاريع البحثيػة فػى مختمػؼ المجػاالت ، وبمػا يػتالئـ مػع 

 احتياجات المجتمع المصرى ومشكالتو.

 البحثية : األهداف العامة لمكراسى 

النظريػػػة  واالبتكػػار والتطػػوير فػػى مختمػػؼ المجػػاالت البحثيػػةاإلسػػياـ فػػى التميػػز العممػػى واإلبػػداع  -1
 والتطبيقية.

 االست ادة مف الموارد البشرية والمادية المتاحة داخؿ الجامعات المصرية. -2

 البحثية.لمكراسى إعالء قيـ التميز والقدرة التنافسية  -3

المتميػػػزيف والمشػػػاركيف فػػػى فريػػػؽ عمػػػؿ اإلسػػػياـ فػػػى تنميػػػة القػػػدرات اإلبداعيػػػة لصػػػغار البػػػاحثيف  -4
درجػػػات عمميػػػة متقدمػػػة مثػػػؿ الماجسػػػتير والػػػدكتوراه ، أو  حثػػػى ، سػػػواء لمحصػػػوؿ عمػػػىالكرسػػػى الب

 بيدؼ مشاركة فريؽ العمؿ فى اإلثراء البحثى.

 نشر بحوث عممية متميزة ومشيود ليا فى مختمؼ التخصصات العممية. -5

 ومعالجة قضاياه.دعـ ميثاؽ الصمة بيف البحث العممى وحاجات المجتمع وحؿ مشكالتو  -6

 مستدامة.المشاركة فى تحقيؽ التنمية ال -7

تبػادؿ بنػاء وفاعػؿ  بػيف الجامعػة ومؤسسػات المجتمػع ، وتحقيػؽابتكار سبؿ فاعمة لتحقيؽ الشػراكة  -8
 بينيما.
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لمجػػػامع لػػػدى العػػػالـ المصػػػرى ، مػػػف خػػػالؿ إتاحػػػة ال رصػػػة لتقػػػديـ توليػػػد قيمػػػة االعتػػػزاز واالنتمػػػاء  -9
عمى خريطة التنافس العممية ، وضرورة مشاركتو فى وضع بمده مشاعر االمتناف والتقدير لمجيود 

 الدولى.

 وسائل تحقيق الكراسى البحثية ألهدافها : 

 دعـ المعرفة العممية المتخصصة مف خالؿ تشجيع براءات االختراع والتأليؼ والترجمة. -1

تقػػػديـ الخػػػدمات االستشػػػارية المتخصصػػػة فػػػى مختمػػػؼ المجػػػاالت البحثيػػػة مػػػف خػػػالؿ عمػػػؿ لجػػػاف  -2
 بحثية.استشارية اشرافية عمى عمؿ الكراسى ال

تاحػػة مػػنح  -3 اسػػتقطاب طػػالب الدراسػػات العميػػا المتميػػزيف مػػف داخػػؿ وخػػارج الجامعػػات المصػػرية ، وا 
 عممية داخمية تمكنيـ مف االلتحاؽ بالكراسى البحثية.

استقطاب باحثيف عمماء ومتميزيف مصرييف ومشيود ليػـ عالميػًا ، واالسػت ادة مػف خبػراتيـ البحثيػة  -4
 وابتكاراتيـ العممية.

شػػراكة وتعػاوف رسػػمية بػػيف الجامعػات المصػػرية والجامعػػات العربيػة واألجنبيػػة الرائػػدة اقيػػات عقػد ات  -5
 فى مجاؿ الكراسى البحثية.

الخػػػاص فػػػى مجػػػاالت الكراسػػػى عقػػػد ات اقيػػػات شػػػراكة رسػػػمية بػػػيف الجامعػػػات المصػػػرية والقطػػػاع  -6
 البحثية.

سػات المجتمػع المحمػى إقامة مؤتمرات وندوات وورش عمؿ سػواء فػى الجامعػات المصػرية أو بمؤس -7
لنشػػػػر ثقافػػػػة تشػػػػجيع ودعػػػػـ البحػػػػث العممػػػػى وأىميػػػػة الكراسػػػػى البحثيػػػػة وعالقتيػػػػا بخدمػػػػة المجتمػػػػع 

 البحثى بيف مختمؼ فئات المجتمع.المصرى ، بما يؤثر عمى زيادة الوعى 

 قيػػاـ الجيػػاز اإلدارى بػػوزارة التعمػػيـ العػػالى بةعػػداد خطػػة تتعمػػؽ بميزانيػػة التمويػػؿ الخاصػػة بالكراسػػى -8
 البحثية ومتطمبات إنشاؤىا بمختمؼ الجامعات المصرية.

بوضػػع بنػود شػػاممة داخػػؿ الخطػػة تتعمػػؽ أيضػػًا بكي يػػة بػػوزارة التعمػػيـ العػػالى اىتمػاـ الجيػػاز اإلدارى  -9
تاحػػة ال رصػػة  لتػػوفير بػػدائؿ دعػػـ اختيػػار أسػػتاذ الكرسػػى واألسػػاتذة المشػػاركيف فػػى العمػػؿ معػػو ، وا 

د أنػػواع الكراسػػى البحثيػػة المػػراد إنشػػاؤىا ومػػدتيا ، كي يػػة تحديػػد مقترحػػة إلنشػػاء الكراسػػى ف وتحديػػ
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مجػػػػاالت عمػػػػؿ الكراسػػػػى البحثيػػػػة وتكريسػػػػيا لخدمػػػػة المجتمػػػػع المصػػػػرى وأيضػػػػًا تقيػػػػيـ عمػػػػؿ تمػػػػؾ 
 الكراسى.

 الكراسى البحثية :  لبناءاإلجراءات الالزمة 

طػػة المتعمقػػة بةنشػػاء الكراسػػػى الجيػػاز اإلدارى بػػوزارة الػػػتعمـ العػػالى والبحػػث العممػػى بتن يػػػذ  الخقيػػاـ 
 البحثية عمى النحو التالى : 

 فيما يتعمق باإلدارة :  -أ

يػػػيف لجنػػػة عميػػػا لمكراسػػػى البحثيػػػة بػػػوزارة التعمػػػيـ العػػػالى تشػػػكؿ مػػػف وزيػػػر التعمػػػيـ العػػػالى البحػػػث تع -
المصػرية ، ويػتـ اختيػارىـ وفقػًا لعػدة شػروط مف رؤسػاء الجامعػات العممى )رئيسًا( وخمس أعضاء 

باإلشػراؼ االستشػارة فػى إنشػاء الكراسػى البحثيػة( ، وتقػـو تمػؾ المجنػة  –الخبػرة  –ى : )الك ػاءة وى
التقيػػيـ  العػػاـ لعمػػؿ الكراسػػى البحثيػػة عمػػى مسػػتوى الجامعػػات المصػػرية ، والمشػػاركة فػػى إجػػراءات 

 المتبعة.

اثنػػػاف مػػػف توقيػػػع عقػػػد شػػػراكة تعاونيػػػة رسػػػمية بػػػيف الجامعػػػات المصػػػرية الحكوميػػػة ، يشػػػير إنشػػػاء  -
كبدايػػػة أوليػػػة ، أحػػػدىما فػػػى مجػػػاؿ العمػػػـو اإلنسػػػانية واألخػػػرى فػػػى مجػػػاؿ العمػػػـو الكراسػػػى البحثيػػػة 

 عيف شمس باعتبارىا أقدـ جامعة مصرية مكاف إنشاء كال الكرسياف.الطبيعية  ، واختيار جامعة 

المجنة العميا تعييف لجنة يطمؽ عمييا لجنة الكراسى البحثية بجامعة عيف شمس ، وىى تابعة لعمؿ  -
لمكراسػػى البحثيػػة بػػوزارة التعمػػيـ العػػالى والبحػػث العممػػى، ويرأسػػيا رئػػيس جامعػػة عػػيف شػػمس وعشػػر 

بصػػ ة عامػػة ، وتػػـ اختيػػارىـ بنػػاًء عمػػى طمبػػات الترشػػيح أعضػػاء مػػف أسػػاتذة الجامعػػات المصػػرية 
وخاصػة مػف لػو  ،المقدمة لرئيس المجنػة ، ويقػـو بتعيػيف األسػاتذة فػى ضػوء أفضػمية السػيرة الذاتيػة 

عالميػة وفنيػة ، وتخػتص عمػؿ تمػؾ المجنػة فػى تحديػد شػروط الواجػب توافرىػا  خبرة إدارية وماليػة وا 
لدى أستاذ الكرسى البحثى وفريؽ العمؿ الخاص بػو والمجػاؿ البحثػى الحػدد لمكرسػى ونوعػو ومدتػو 

رسػػػى ، كمػػػا تخػػػتص بةعػػػداد تقػػػارير رسػػػمية بصػػػورة دوريػػػة كػػػؿ ثػػػالث أشػػػير عػػػف طبيعػػػة عمػػػؿ الك
 عميا لمكراسى البحثية بالوزارة.، وتقديميا إلى المجنة الالبحثى 

تعييف مشرؼ عمى كؿ كرسى بحثى ، ويتـ اختياره مف أعضاء ىيئة التدريس ذوى العالقػة بمجػاؿ  -
واضػػحة لمكرسػػى ، ووضػػع الخطػػط العمميػػة لتن يػػذ ىػػذه الكرسػػى ، وتتمثػػؿ ميامػػو فػػى إعػػداد رؤيػػة 
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عدا متابعة العمؿ بالكرسى البحثػى بصػورة شػيرية وتقػديميا لمجنػة الكراسػى د تقارير عف الرؤية ، وا 
 البحثية بجامعة عيف شمس.

، أعضػػاء مػف األسػػاتذة 7ىػػى تتكػوف مػف تشػكيؿ ىيئػة استشػػارية تابعػة إلشػراؼ رئػػيس الجامعػة ، و  -
حػػوؿ ويػػتـ اختيػػارىـ مػػف قبػػؿ مختمػػؼ الجامعػػات المصػػرية ، وىػػـ مسػػئوليف عػػف المشػػاركة بػػارائيـ 

 ر المجاالت البحثية المطروحة لمبحث ، والتى تتعمؽ باحتياجات المجتمع المصرى.اختيا

قسػػـ أمانػػة  –البحثيػػة ثػػالث أقسػػاـ ، وىػػـ قسػػـ التسػػويؽ واإلعػػالـ لجنػػة الكراسػػى يت ػػرع مػػف عمػػؿ  -
 قسـ الشئوف المالية واإلدارية. –المجمس 

 فيما يتعمق بالتمويل :  -ب

، ؾ المجة بكؿ كرسى بحثػى تػـ إنشػاؤهى البحثى، وتوجد تملجنة يطمؽ عمييا صندوؽ الكرستشكيؿ  -
ويرأسيا أستاذ أكػاديمى متخصػص فػى االقتصػاد والتمويػؿ ، ويعمػؿ معػو فريػؽ عمػؿ متخصػص ، 

مباشر مف المجنة العميا لمكراسػى البحثيػة أف تمؾ المجاف تبع إشراؼ عضو ، مع مالحظة  50مف 
 بالوزارة ، ويتمثؿ مياميا فيما يمى : 

ماليػػة العينيػػة والنقديػػة ، سػػواء مػػف قبػػؿ الجامعػػات ومؤسسػػات المجتمػػع الوؿ التبرعػػات واليبػػات قبػػ -أ
 المدنى ورجاؿ األعماؿ ، والميتميف بمجاؿ البحث العممى وتحقيؽ التنمية الشاممة فى مصر.

% مػف مخصصػاتيا 60لمكراسى البحثية مف قبؿ الػوزارة وىػو حػوالى حصر التمويؿ المخصص -ب
 وير البحث العممى فى مصر.المالية لتط

فػػػى االت اقيػػػة ، سػػػواء المشػػػاركة الجامعػػػات المصػػػرية قبػػػوؿ الػػػدعـ المػػػالى المخصػػػص مػػػف قبػػػؿ  -ج
 الموجود بميزانياتيا أو مف عائدات الوقؼ لدييا.

 التمويؿ الذاتى الناشئ عف أنشطة الكراسى البحثية ، كاالستشارات والدراسات. -د

ومػا يناظرىػا بصػورة خمس ماليػيف جنيػو ، ية كبيرة وىى ال تقؿ عف تشجيع المتبرعيف بمبالغ مال-ىػ
عينية ، ىو أف يحمؿ اسـ الكرسى البحثى اسـ الشػخص المتبػرع لمكرسػى ، كصػورة مػف صػور 

 اإلمتناف والتكريـ لممتبرع وتشجيعو لمبحث العممى.

ييػػػا يتحػػػدد مػػػف وزيػػػر التعمػػػيـ العػػػالى والبحػػػث العممػػػى ، وفيخصػػػص الصػػػندوؽ ميزانيػػػة معتمػػػدة  -و
 المخصصات المالية لكؿ مف : 
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 مصرى سنويًا. 100.000الكرسى البحثى ويخصص لو أستاذ  -

 سنويًا. 40.000كؿ عضو بال ريؽ البحثى يخصص لو  -

والمعػػػدات الالزمػػػة إلجػػػراء األبحػػػاث العمميػػػة يخصػػػص ليػػػا مػػػا يقػػػرب مػػػف األدوات واألجيػػػزة  -
 مميوف جنيو مصرى قابمة لمزيادة. 1000.000

جنيو باسـ المشرؼ عمى الكرسى ، تستخدـ  100.000ال تتجاوز عف قة دائمة تخصص حم -
 والمعدات ، وتسييؿ عمؿ الكرسى.لمصرؼ عمى شراء األجيزة 

العموـ اإلنسانية ، وكرسى إنشاء كرسى بحثى مؤقت مدتو ثالث سنوات خاص بةحدى مجاالت  -ى
عمؿ الكرسى يحدد لو المػدة  بحثى مؤقت خاص بةحدى مجاالت العموـ الطبيعية ، وعند نجاح

أف الكرسػػػػى المؤقػػػػت يخصػػػػص لػػػػو ، مميػػػػوف جنيػػػػو مصػػػػرى ، مػػػػع مالحظػػػػة وقػػػػد يصػػػػبح دائػػػػـ 
 مميوف جنيو مصرى مف قبؿ صندوؽ الكراسى البحثية. 4والكرسى الدائـ يخصص لو 
 الرقابة عمى تمويل الكراسى البحثية : 

سػػػجالت الماليػػػة الخاصػػػة بعمػػػؿ تعيػػػيف مراقػػػب مػػػالى بكػػػؿ كرسػػػى بحثػػػى ، يقػػػـو ب حػػػص ومراجعػػػة ال
 الكرسى بصورة دورية ، ويرفع تقريرًا بذلؾ لرئيس المجنة الكراسى البحثية.

 تقييم الكرسى البحثى : -
لمكراسػػى لتقيػػيـ عمػػؿ الكرسػػى البحثػػى ، وىػػى تحػػت إشػػراؼ عمػػؿ المجنػػة العميػػا لجنػػة فرعيػػة تخػػتص 

ىػـ مسػئولوف بةعػداد تقػارير شػيرية عػف تقيػيـ البحثيػة بػالوزارة ، وتتكػوف تمػؾ المجنػة مػف خمػس أعضػاء ، و 
أداء العمػػػؿ بالكرسػػػى ، وتقػػػديـ تمػػػؾ التقػػػارير لػػػرئيس المجػػػة العميػػػا لمكراسػػػى البحثيػػػة ، مػػػع مراعػػػاة أف نتػػػائج 

 بحثى المؤقت.تقارير المجنة ال رعية تؤخذ فى االعتبار عند تجديد الكرسى ال
 أستاذ الكرسى البحثى :  -ا

بجامعة ، وفقًا لمشروط التى تحددىا لجنة الكراسى البحثية الكرسى لمنحو  يتحدد شروط تعييف أستاذ
 عيف شمس ، وتتمثؿ فى التالى : 

عمى درجة األستاذية ، ولو إنتاج بحثى متميز واىتمامات عمميػة رائػدة فػى مجػاؿ الكرسػى حصولو  -
 ًا ونشره لعدد كبير مف األبحاث فى مجالت عممية دولية.ومشيود لو عالمي

شػػرافو عمػى  اختيػػار فريػؽ عممػػو البحثػى مػػع الت ػر  - غ لعمػػؿ أسػتاذ الكرسػػى البحثػى بصػػورة كاممػة ، وا 
 لجنة الكراسى البحثية.إدارة 
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 الموافقة عمى االمتيازات المالية والمعنوية فى العقد المبـر معو مع إدارة لجنة الكراسى البحثية. -

رى األبحاث العممية وفقًا الحتياجػات فى تحقيؽ الكرسى البحثى ألىدافو ، وأف تجتحمؿ المسئولية  -
 المجتمع ومتطمباتو وخدمتو.

تقديـ تقرير رسػمى لمجنػة العميػا لمكراسػى البحثيػة عػف أسػماء البػاحثيف المتميػزيف لمواصػمة دراسػتيـ  -
 شيادة الماجستير أو الدكتوراه فى مجاؿ الكرسى البحثى. العميا لنيؿ

 ب عميها : معوقات تنفيذ اآللية المقترحة وكيفية التغم

، بػات والتػى تقمػؿ مػف نجاحػو المػأموؿيمكف اف تواجو عمميػة تن يػذ اآلليػة المقترحػة مجموعػة مػف العق
 لعؿ مف أىـ تمؾ المعوقات ما يمى : 

 توفير التمويؿ الكافى والالـز إلنشاء الكراسى البحثية.عدـ  -

جتمػػع المػػدنى ضػػعؼ التػػرابط بػػيف الجامعػػات المصػػرية بعضػػيـ الػػبعض مػػف جيػػة ، ومؤسسػػات الم -
 مف جية أخرى.

 صعوبة استقطاب جميع األساتذة المتخصصيف مف خارج مصر لمعمؿ بالكراسى البحثية. -

 عف تشجيع إنشاء الكراسى البحثية.مقاومة بعض المسئوليف  -

، ممػا يػؤثر عمػى عالقتػو ضعؼ ت عيؿ وظي ة خدمة المجتمع بالجامعػة ، واعتبارىػا وظي ػة ثانويػة  -
 بالبحث العممى.

 ة توفير المخصصات المالية بصورة دائمة ، لتضمف نجاح عمؿ الكراسى البحثية.صعوب -

 مواجهة تمك المعوقات من خالل توافر مجموعة من عوامل النجاح لعل من أهمها : ويمكن 

ثقافػػة اإلبػػداع واالبتكػػار بػػيف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس وطػػالب الجامعػػات ، مػػف خػػالؿ تنظػػيـ تػػوافر  -
 دوات تدريبية عف أىمية البحث العممى وسبؿ تطويره.حمقات نقاش وورش عمؿ ون

نشر م يوـ الكراسى البحثية وأىميتو بيف أعضػاء ىيئػة التػدريس مػف خػالؿ انعقػاد مػؤتمرات تحمػؿ  -
 عنوانو ىذا المسمى.

قنوات اتصاؿ فعالة بيف الجامعات المصرية بعضيا ببعض ، وأيضًا بينيا وبيف العمؿ عمى إيجاد  -
 ديث.مؤسسات المجتمع الح
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 .تغيير النظرة نحو ثانوية وظي ة خدمة المجتمع وجعميا وظي ة أساسية -

 ضرورة ارتباط البحث العممى بخدمة المجتمع المصرى. -

الػػدعـ الالزمػػة إلنشػػاء الكراسػػى البحثيػػة ، مػػف خػػالؿ إتاحػػة مصػػادر تمويميػػة إضػػافية تػػوفير وسػػائؿ  -
 مثؿ التبرعات واليبات.
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مػف بحػوث المػؤتمر القػومى مصط ى محمود رمضاف : "دور الجامعة فى خدمة المجتمػع والبيئػة" ،  (22)
، الجػػػزء  التعمػػيـ الجػػػامعى المصػػرى .. آفػػاؽ اإلصػػالح والتطػػوير"السػػنوى الحػػادى عشػػر ، بعنػػواف "

 556ـ ، ص 2004األوؿ ، مركز تطوير التعميـ الجامعى ، ديسمبر 

ماىر أحمد حسف محمد :"ت عيؿ الشراكة البحثية بيف الجامعات المصرية والقطاع الخاص فى ضوء  (23)
 41، مجمػد حوث التربوية بجامعة اإلماراتالمجمة الدولية لمبخبرات وتجارب بعض الدوؿ المتقدـ" ، 

 .244ـ ، ص 2017، يونيو  2، عدد 

مػف بحػوث ينػاير ومسػتقبؿ التعمػيـ والبحػث العممػى فػى مصػر"،  25سحر محمػد أبػو راضػى : "ثػورة  (24)
المؤتمر العممى العربى السادس واألوؿ لمجمعيػة المصػرية ألصػوؿ التربيػة بالتعػاوف مػع كميػة التربيػة 

مصػػر" ، المجمػػد الثػػانى ، والمنعقػػد  –نػػواف "التعمػػيـ .. وآفػػاؽ مػػا بعػػد ثػػورات الربيػػع العربػػى ببنيػػا ، بع
 .1348ـ ، ص 2013،  ـ2013فى يوليو 

قطػػػاع البحػػػث العممػػػى والتكنولوجيػػػا  –عػػػال سػػػميماف الحكػػػيـ وآخػػػروف : "مصػػػر وتحػػػديات المسػػػتقبؿ  (25)
 ـ ، 2003العػػػػدد الثػػػػانى ، ديسػػػػمبر  ، 11مجمػػػػد   المجمػػػػة المصػػػػرية لمتنميػػػػة والتخطػػػػيطوتحدياتػػػػو ، 

 .219ص 

مجمػػػة التنميػػػة سػػػعاد خميػػػؿ إبػػػراىيـ وآخػػػروف : تػػػدىور منظومػػػة البحػػػث العممػػػى فػػػى مصػػػر لمػػػاذا؟ ،  (26)
 .31ـ ، ص 2013، يوليو  140، عدد  30، السنة  اإلدارية

السػػابعة ، ، السػػنة  مجمػػة عػػالـ التربيػػةمحمػػد محمػػد سػػكراف : "معوقػػات البحػػث العممػػى فػػى مصػػر" ،  (27)
 .257ـ ، ص 2006، أكتوبر  20العدد 

فػى دعػـ وتمويػؿ التعمػيـ العػالى  األلىىشاـ محمد عمارة وأحمد عبد العميـ العجمى : "دور المجتمع  (28)
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 .87ـ ، ص 1997العربى ، القاىرة ، 

 .40ـ، ص2004، مكتبة الشروؽ الدولية ،القاىره، 4، ط المعجـ الوسيطمجمع المغة العربية :  (30)
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ث شػػراكة اسػػتراتيجية إلصػػالح الوظي ػػة البحثيػػة نصػػر الػػديف عبػػد الرافػػع محمػػد شػػياب : كراسػػى البحػػ (31)
، الجػػزء الثػػانى ، العػػدد الثالػػث ، يوليػػو  مجمػػة العمػػـو التربويػػةبالجامعػػات العربيػػة "نمػػوذج مقتػػرح" ، 

 .6ـ ، ص 2015

(32)  Management of Canada Research Chair Allocations University of 

Lethbridge : Standard Operating Procedures, Oct. 27, 2007, p. 1. 

الالئحػػة المنظمػػة المممكػػة العربيػػة السػػعودية   وزارة التعمػػيـ العػػالى بجامعػػة سػػمماف بػػف عبػػد العزيػػز :  (33)
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الييئة التدريسية فييا وعالقة ذلؾ ببعض متغيرات الشخصية لدييـ: جامعة البمقاء التطبيقية نموذجًا" 

 .189ـ ، ص 2011،  3، مجمد  مجمة جامعة أـ القرى لمعموـ االجتماعية، 

 ة االجتماعيػػػػة ، ، مجمػػػػة الخدمػػػػ دور الجامعػػػػة فػػػػى خدمػػػػة المجتمػػػػععمػػػػى حسػػػػف صػػػػبيحى : طػػػػارؽ  (37)
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زينػػة محمػػد فػػالح القحطػػانى : "تقيػػيـ تجربػػة الكراسػػى البحثيػػة فػػى الجامعػػات السػػعودية الناشػػئة عمػػى  (38)
، الجػػػزء الثالػػػث ، العػػػدد األوؿ ، ينػػػاير  مجمػػػة العمػػػـو التربويػػػةضػػػوء التجػػػارب المحميػػػة والعالميػػػة" ، 

 ـ.2017

الرفػع محمػػد شػياب : "كراسػػى البحػث شػػراكة اسػتراتيجية إلصػػالح الوظي ػة البحثيػػة نصػر الػديف عبػػد  (39)
 ـ.2015، العدد الثالث ، يوليو  2، ج مجمة العمـو التربويةبالجامعات العربية "نموذج مقترح" ، 
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فاطمػػة عبػػد العزيػػز التػػويجرى : "تحسػػيف إدارة الكراسػػى البحثيػػة فػػ  المممكػػة العربيػػة السػػعودية عمػػى  (40)
، السػػػنة األولػػػى ، العػػػدد  مجمػػػة التربيػػػة المقارنػػػة والدوليػػػةء بعػػػض الخبػػػرات العربيػػػة والعالميػػػة" ، ضػػػو 

 ـ.2015الثانى ، ابريؿ 

عمػػػى عبػػػد ا  النػػػودؿ :"حوكمػػػة أنشػػػط البحػػػوث العمميػػػة : دراسػػػة نقديػػػة لممارسػػػات بػػػرامج الكراسػػػى  (41)
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 .55،  54ـ ، ص ص 2014لمتخطيط ، الرياض والمعمومات اإلدارة العامة 

تطػػورات االقتصػػاد السػػعودى خػػالؿ العػػاـ :  مركػػز الدراسػػات والبحػػوث ، قسػػـ الدراسػػات والبحػػوث (115)
 .5 – 2ـ ، ص ص 2008، غرفة الشرقية ، إبريؿ  ـ2007

،  النظػػػاـ األساسػػػى لمػػػتحكـ فػػػى المممكػػػة العربيػػػة السػػػعوديةالجميوريػػػة الوطنيػػػة لحقػػػوؽ اإلنسػػػاف :  (116)
 .12،  11ـ ، ص ص 2008المادة الخامسة والثامنة 

(117)  Rocco Thiede und Susanne Van Volxem : Deutschland Erste 

Informationen Fur Fluchtlinge, Ubersetzung ins Arabische Von : Al 

Hamdan und Munzir Mohammed, Verag Herder Gmbh, Frelburg tm 

Brelsgau, 2015, p. 20. 

 إبػػػراىيـ صػػػادؽ : "تطػػػوير دور الجامعػػػات المصػػػرية لبنػػػاء مجتمػػػع المعرفػػػة فػػػى ضػػػوء خبػػػرةوفػػػاء  (118)
 .276ـ ، ص 2015، أبريؿ  58، عدد  كمية التربية جامعة طنطاألمانيا" ، 

(119)  African Institute for Mathematical Sciences Next Einstein Initiative : 

Research Chairs Program, available at : 

www.nexteinstin.org/research/researchchairprogram/ on 1-1-2019. 

(120)  Alexander Von Humboldt Siftung Foundation : German Research Chair 

in "Mathematics and Its Applications" of the Alexander Von Humboldt 

Foundation at the African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) in 

Ghana, February 2015, p. 1. 

(121)  Ibid. 

(122)  Alexander Von Humboldt Stifung/ Foundation : German Research Chair 

in Mathematics and Its Applications", at The African Institute for 

Mathematical Sciences (AIMS) in Tanzania, Information and 

http://www.nexteinstin.org/research/researchchairprogram/
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Recommendations for The Chair Holder/ Regulations on the Use of 

Funds, October 2016, p. 5. 

(123)  Ibid, p. 25. 

(124)  Alexander Von Humboldt Stiftung/ Foundation : German Research Chair 

in "Mathematics and its Applications" of the Alexander Von Humboldt 

Foundation & at The African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) 

in South Africa, Regulations on The Use of Funds, July 2015, p.p. 1, 2. 

(125)  Ibid., p. 3. 

(126)  Ibid., p.p. 9, 10. 

(127)  Alexander Von Humboldt Stifung / Foundation, Federal Ministry of 

Education and Research : Programme Information, German Research 

Chair" Mathematics and its Applications", at the African Institute for 

Mathematical Sciences (AIMS) in Cameroon, April 2016, p. 2. 

(128)  Alexander Von Homboldt Stifung/ Foundation : Op.cit., p . 9.  

(129)  Rheinische Friedrich – Wilhelms Universitat Bonn : Prof. Dr. Michael 

Ortiz Strengthens The Hausdorff Center as a Bonn Research Chair, 

available at : www.uni-bonnde/press-releases,prof.dr-michael-Ortiz-

Strengthens-the-hausdorff-center-as-a-bonn-research, on 1-1-2019. 

(130 )  Programme Information German : Research Chair in “Mathematics and 

its Applications” of the Alexander von Humboldt Foundation, Alexander 

von Humboldt Foundation at the African Institute for Mathematical 

Sciences (AIMS) in Ghana, February 2015, PP. 1, 2. 

مجمػػػة البحػػػوث أميمػػػة حممػػػى عبػػػد الحميػػػد مصػػػط ى : "نظػػػاـ التعمػػػيـ فػػػى ألمانيػػػا : دراسػػػة حالػػػة" ،  (131)
 .119،  118ـ ، ص ص 2003،  1، عدد  18، مجمد  الن سية والتربوية
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(132)  Sayef Bakari : Trade and Economic Growth in Germany, MPPA Munich 

Personal Pepec Archieve, 15 February 2017, p. 2. Available at 

https://mpra.ub.uni-muenuchen.de/77404. 

 .149، ص  مرجع سابؽأميمة حممى عبد الحميد مصط ى :  (133)

ليمػػى عبػػد الػػرحيـ : "حاضػػنات األعمػػاؿ التكنولوجيػػة كاليػػة لػػدعـ اإلبػػداع فػػى المؤسسػػات الصػػغيرة  (134)
الدولى بعنواف اإلبداع والتغير التنظيمى فى المنظمات الحديثة  مف بحوث أعماؿ الممتقىالرائدة" ، 

، الجػزء الثػانى ، كميػة العمػـو االقتصػادية وعمػـو التسػيير ،  : دراسة وتحميؿ تجارب وطنية ودوليػة"
 .478ـ ، ص 2011جامعة سعد دحمب اليميدة ، مايو 

ط بػػػيف الجامعػػػات وقطاعػػػات خالػػػد صػػػالح حن ػػػى محمػػػود : "الحاضػػػنات التكنولوجيػػػة كاليػػػات لمػػػرب (135)
اإلنتػػاج فػػى مجػػالى البحػػث العممػػى وخدمػػة المجتمػػع : دراسػػة تحميميػػة آلراء أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس 

، عدد  36، مجمد  مجمة اتحاد الجامعات العربية لمبحثو فى التعميـ العالىبالجامعات المصرية" ، 
 .58ـ ، ص 2016األوؿ ، يونيو 

 .، ن س الص حة المرجع السابؽ (136)

حسيف فرج الشػتيوى : "دور الحاضػنات التكنولوجيػة فػى تحقيػؽ اقتصػاد المعرفػة مػف خػالؿ تحويػؿ  (137)
مػػف بحػػوث الممتقػػى العربػػى حػػوؿ تقريػػر دور الحاضػػنات الصػػناعية األفكػػار اإلبداعيػػة إلػػى ثػػروة" ، 

وبر أكتػػ 14 – 12والتكنولوجيػػة فػػى التنميػػة الصػػناعية ، والمنعقػػد فػػى تػػونس ، فػػى ال تػػرة مػػا بػػيف 
 .7، ص  ـ2015

تعريػػؼ حاضػػنات رواد األعمػػاؿ ودراسػػة مقارنػػة بػػيف مصػػر والتجػػارب الدوليػػة أحمػػد عبػػد الوىػػاب :  (138)
، الجريػػدة االقتصػػادية ، المركػػز المصػػرى لدراسػػات السياسػػات  مػػع توضػػيح وشػػرح لػػدور الحاضػػنة

 .20ـ ، ص 2016العامة ، 

التكنولوجيػػػػػة فػػػػػى إدارة البحػػػػػث العممػػػػػى  عػػػػػادؿ عبػػػػػد ال تػػػػػاح سػػػػػالمة وآخػػػػػروف : "دور الحاضػػػػػنات (139)
 ـ ، 2015،  39، عػػػػػػدد  3، مجمػػػػػػد  مجمػػػػػػة كميػػػػػػة التربيػػػػػػة بجامعػػػػػػة عػػػػػػيف شػػػػػػمسبالجامعػػػػػػات" ، 

 .127ص 
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صػػػ اء أحمػػػد محمػػػد شػػػحاتة : "الحػػػدائؽ التكنولوجيػػػة مػػػدخاًل لتطػػػوير التعمػػػيـ الجػػػامعى المصػػػرى :  (140)
 ـ ، 2017، سػػػػػػبتمبر  7دد ، عػػػػػػ 33، مجمػػػػػػد  مجمػػػػػػة كميػػػػػػة التربيػػػػػػة بأسػػػػػػيوطتصػػػػػػور مقتػػػػػػرح" ، 

 .499ص 

(" 1ـ ، المػادة رقػـ )1993لسػنة  85رياسة الجميورية : "قرار رئػيس جميوريػة مصػر العربيػة رقػـ  (141)
 .888،  857ـ ، ص ص 1993مارس  11،  10، العدد  الجريدة الرسمية، 

 .859،  851( ، ص ص 2، المادة رقـ ) المرجع السابؽ (142)

ـ بةصػدار الالئحػة 2005لسػنة  147قرار رئيس جميورية مصػر العربيػة رقػـ رياسة الجميورية ، " (143)
،  الجريػدة الرسػميةالتن يذية لمييئة العامة لمدينة مبارؾ ل بحاث العممية والتطبيقات التكنولوجية" ، 

 .1075ـ ، ص 2005( ، 20ـ ، مادة رقـ )2005مايو  26،  21العدد 

البحػػػػث العممػػػػى فػػػػى الػػػػوطف العربػػػػى مؤشػػػػرات التخمػػػػؼ ثقافيػػػػة : التقريػػػػر العربػػػػى الثالػػػػث لمتنميػػػػة ال (144)
 .95ـ ، ص 2010، مؤسسة ال كر العربى ، بيروت ، لبناف ،  1، ط ومحاوالت التميز

 ، ن س الص حة. المرجع السابؽ (145)

(146)  Available at : https://en.unesco.org/unitwin-unesco, on 12-11-2018. 

(147)  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : 

Unesco Chairs and Unitwin Networks, Op.cit., p.p. 179-184. 

(148)  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : 

Unesco Chairs and Unitwin Networks, op.cit., p.p. 258 – 263. 

فاطمػػػة أحمػػػد ذكػػػى ووفػػػاء عبػػػد ال تػػػاح محمػػػود : "تطػػػوير األداء البحثػػػى بالجامعػػػات المصػػػرية فػػػى  (149)
، ر، العػدد السػابع والثالثػوف مكػر  مجمة دراسات فى التعميـ الجػامعىضوء قياس ك اءتو النسبية" ، 

 .332ـ ، ص 2017

 .1348، ص  مرجع سابؽسحر محمد أبو راضى محمد :   (150)

 .29، ص  مرجع سابؽسعاد خميؿ إبراىيـ وآخروف :   (151)

 .58، ص  مرجع سابؽخالد صالح حن ى محمود :  (152)

https://en.unesco.org/unitwin-unesco
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مجمػػة ىيػػاـ عبػػد الػػرحيـ أحمػػد : "رؤيػػة مقترحػػة إلنشػػاء حاضػػنات لممعرفػػة التربويػػة بالجامعػػات" ،  (153)
 .620ـ ، ص 2017كرر ، ، العدد السابع والثالثوف م دراسات فى التعميـ الجامعى


