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 بجامعتي كولومبيا الشمالية والملك سعود لكراسي البحثية نظام ادراسة مقارنة ل
 اإلفادة منها في جمهورية مصر العربية وإمكان 

 
         إعداد 

 *أ.م.د./ أمل عبد الفتاح محمد
 

 †أحمد رفعت علي /د.
 

 ملخص البحث
بحث للالرتقاء بمنظومة اعتمد الجامعات المعاصرة على عدد من اآلليات ت

تلك أهم ، وتطوير المجاالت المعرفية بمختلف تخصصاتها وفروعها، ومن بها العلمي
، حيث تعتمد الكراسي البحثية على استقطاب العلماء والباحثين اآلليات "الكراسي البحثية"

المتميزين في شتى التخصصات العلمية، وتوفير التسهيالت الالزمة إلجراء بحوثهم 
ر المعرفة اإلنسانية وزيادة معدالت االبتكار وحل ا يسهم في تطويمودراساتهم العلمية، م

وقضايا مشكالت كذلك الذي نشأ فيه الكرسي البحثي، و  العديد من مشكالت المجتمع
 المجتمع العالمي.

ولقد اهتمت الجامعات الكندية بإنشاء الكراسي البحثية، ومن أهم تلك الجامعات 
حيث وفرت الجامعة  University of British Columbiaجامعة كولومبيا الشمالية 

فرًصا تدريبية وبحثية متميزة للعلماء والباحثين، بهدف تحقيق التميز العلمي والريادة 
، وذلك وفق رؤية قومية على مستوى البحثية والمنافسة العالمية في مختلف فروع المعرفة

 الدولة. 
حثية، ومن أهمها جامعة سي الباكما اهتمت الجامعات السعودية أيًضا بإنشاء الكر 

الملك سعود، حيث هدفت الجامعة من خالل تلك الكراسي إلى تبوء مكانة علمية وبحثية 

 
 .كلية التربية جامعة عين شمس, أستاذ التربية المقارنة واإلدارة التعليمية المساعد *

 .كلية التربية جامعة عين شمس, مدرس التربية المقارنة واإلدارة التعليمية †
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متميزة، وتحقيق االستثمار األمثل للموارد البشرية، واالستفادة من العلماء والباحثين 
 المتميزين في حل مشكالت المجتمع وإثراء المعرفة اإلنسانية.

الجهود المصرية المبذولة في سبيل االرتقاء بمنظومة البحث  نوعلى الرغم م
العلمي، إال أن تلك المنظومة مازالت تعاني من بعض المشكالت والتحديات التي تعرقل 
مسيرتها وقدرتها على المنافسة العالمية، ولذلك فقد توصل البحث الراهن إلى نظام مقترح 

ذلك في ضوء اإلمكانات المتاحة، وبما و  للكراسي البحثية في جمهورية مصر العربية،
يتناسب مع واقع المجتمع المصري، األمر الذي يمكن أن يسهم حل بعض مشكالت 

 منظومة البحث العلمي في مصر واالرتقاء بها.
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Abstract 

 Contemporary universities rely on a number of 

mechanisms to advance the system of scientific research, and 

to develop knowledge fields with various specializations and 

branches, and among the most important of these mechanisms 

are "research chairs". Research chairs rely on attracting 

distinguished scientists and researchers in various scientific 

disciplines, and providing the necessary facilities to conduct 

their research and scientific studies, which contributes to 

developing human knowledge, increasing innovation rates and 

solving many problems of the society in which the research 

chair originated, as well as the problems and issues of the 

global community. 

 Canadian universities have paid attention to creating 

research chairs, and the one of the most important of these 

universities is the University of British Columbia, where the 

university provided distinguished training and research 

opportunities for scholars and researchers, with the aim of 

achieving scientific excellence, research leadership and global 



      لكراس ي البحثيةنظام ادراسة مقارنة ل                                                                       يديغعلي الد فعتأحمد ر د/ 

   2019 يونيو  - عشردي الحاالعدد                                                                                     مجلة التربية املقارنة والدولية 

14   

competition in various branches of knowledge, according to a 

national vision at the state level. 

 Saudi universities have also paid attention to the 

establishment of research chairs, one of the most important of 

which is King Saud University, where the university aimed 

through these chairs to occupy a distinguished scientific and 

research position, achieve the optimal investment for human 

resources, and benefit from distinguished scholars and 

researchers in solving community problems and enriching 

human knowledge. 

 In spite of the Egyptian efforts exerted to improve the 

scientific research system, this system still suffers from some 

problems and challenges impeding its ability to global 

competition, and therefore the current research has reached a 

proposed system for research chairs in the Arab Republic of 

Egypt, in light of the available capabilities and in consistence 

with the reality of the Egyptian society, which can contribute to 

improving the scientific research system in Egypt and solving 

its problems. 
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 بجامعتي كولومبيا الشمالية والملك سعود حثية لكراسي البنظام ادراسة مقارنة ل
 اإلفادة منها في جمهورية مصر العربية وإمكان 

 
         إعداد

 
 **أ.م.د./ أمل عبد الفتاح محمد

 
 ††أحمد رفعت علي /د.

 
 القسم األول

 اإلطار العام للبحث
 مقدمة:

قدمة في كن إليها مختلف دول العالم المتيعد البحث العلمي ركيزة أساسية تر  
ول على تحقيق ساعد الدتحقيق طفراتها التنموية ونهضتها العلمية والحضارية، فهو ي
ة المجتمع والمشاركة في الريادة العلمية والبحثية من ناحية، كما يساعدها على خدم

 أخرى.قضاياه وحل مشكالته وتلبية متطلباته من ناحية 
تقوم تمويل الجامعات، نظير ما ي موردًا مهمًا من موارد مالعل كما يمثل البحث 

به الجامعات من مشروعات بحثية لصالح قطاعات مختلفة، حيث تمثل الجامعة بيت 
هو   Nokiaوكيا د أن الهاتف المحمول ن. فعلى سبيل المثال نجExpert Houseخبرة 

مثل هارفارد تقوم بتنفيذ في األساس مشروع لجامعة فنلندية، كما أن بعض الجامعات 
للبحرية األمريكية، مما يؤدي إلى إدخال مئات الماليين من الدوالرات إلى خزانة أبحاث 

الجودة قيق وتح ،ن ثم تتمكن الجامعة من زيادة اإلنفاق على األبحاثالجامعة، وم
 (1)والتجديد واالبتكار.

 ليس الجامعي، لميالع البحث منظومات مكونات أهم  أحد البحثية سيراكال وتعد 
 استقطاب أهدافها أهم  من ألن بل فحسب، البحث كرسي يوفره  الذي لالتموي حيث من

 
 .مسكلية التربية جامعة عين ش, أستاذ التربية المقارنة واإلدارة التعليمية المساعد **

 .كلية التربية جامعة عين شمس, مدرس التربية المقارنة واإلدارة التعليمية ††
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 .اثهم بحوأدراتهم ومهاراتهم بق اإلنسانية المعرفة ثراءإ على قادرين موهوبين باحثينو  علماء
 من سيكراال تلك فإن هنا، ومن ؛لهم  ومحفز مالئم  علمي مناخ توفير على تقوم  كما

 في تساهم  ثم  ومن والتطوير، البحوث وكفاءة ءأدا معدالت زيادة في تساهم أن ضالمفتر 
 ( 2).مجتمع بأي االبتكار بمعدالت االرتقاء

لنظر إليها على أنها وتتباين الرؤى حول ماهية الكراسي البحثية، إال أنه يمكن ا 
لوطني تميز في مجال تخصصه على الصعيدين امرتبة علمية تسند لباحث مشهود له بال

بمساهمات نوعية وكمية في مجال التخصص. كما يراها  بحثيرصيده الوالعالمي، ويزخر 
نية دائمة أو مؤقتة لتمويل برنامج بحثي أو أكاديمي البعض على أنها منحة مالية أو عي

 (3)امعة.في الج

 Canada Research Chairs البحثيةالكراسي  برنامج تم تأسيس كنداوفي  
Program (CRCP)  باحثين في الجامعات ، وذلك بهدف دعم ال2000في عام

لتأكيد على قدرة الدولة على مواجهة التحديات التي فرضتها األلفية الجديدة. الكندية، وا
حكومية، وهي: مجلس بحوث العلوم ويمول هذا البرنامج من قبل ثالث جهات 

 the Social Sciences and Humanities Researchاالجتماعية واإلنسانية 
Council (SSHRC)، العلوم الطبيعية والهندسةبحوث  ومجلسthe Natural 

Sciences and Engineering Research Council (NSERC)  والمعهد الكندي
ويتبع . the Canadian Institutes of Health Research (CIHR)لعلوم الصحة

 ة. كما يشترك في إدارة البرنامجالمجلسان وزارة الصناعة، أما المعهد فيتبع وزارة الصح
 Canadian Foundation of Innovation (CFI) .(4 )مؤسسة االبتكار الكندية 

لبحثية ويدار برنامج الكراسي البحثية الكندية من قبل األمانة العامة للكراسي ا 
Chair Secretariat ،ومقر البرنامج في مجلس بحوث العلوم االجتماعية واإلنسانية ،

ج والتي تقوم بتقديم ان، من بينها لجنة إدارة البرناماألمانة العامة للكراسي عدة لج م ـوتض
االستشارات والمشاركة في صنع القرارات المرتبطة بالكراسي البحثية، واللجنة التوجيهية، 

 ( 5)تتولى متابعة البرنامج واإلشراف عليه. التي

وفقًا ، ابحثيً  ايً كرس 2285ويصل عدد الكراسي البحثية في كندا حوالي 
هو : و مستويين، المستوى األولوتنقسم تلك الكراسي إلى  (6).2019م إلحصائيات عا
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 7لمدة  في هذا المستوى  ويستمر عمل الكرسي مخصص لدعم الباحثين المتميزين،
في ويستمر عمل الكرسي  شئين،للباحثين النا ني: وهو مخصصوالمستوى الثا سنوات،

 ( 7)وات.سن 5لمدة هذا المستوى 
، لعل من أهمها في كندا بحثيةخرجات نظام الكراسي الوتستفيد عدة جهات من م 

الجامعات الكندية والكيانات التابعة لها، األساتذة والطالب والباحثين، قطاع الصناعة، 
الهادفة للربح، كما يستفيد المواطن الكندي بشكل ت الحكومية، والمنظمات غير والهيئا

تلك الكراسي من تكنولوجيا حديثة  كراسي البحثية من خالل ما تقدمهعام من مخرجات ال
ودة الحياة ومنتجات وحلول للمشكالت، األمر الذي يسهم بشكل كبير في تحسين ج

 ( 8)للمواطن الكندي.
 The University of يا الشماليةبجامعة كولومبسي البحثية ويبلغ عدد الكرا 

British Clombia 205 ( 123، ومن المستوى األول ابحثيً  اكرسيً  82كرسي بحثي 
من المستوى الثاني(. والمستوى األول من الكراسي مخصص للباحثين  ابحثيً  اكرسيً 

سنوات  7الكرسي مدة المتميزين ذوي الخبرة والريادة في مجال تخصصهم، ويستمر عمل 
ين والمتميزين للتجديد. أما المستوى الثاني من الكراسي فهو مخصص للباحثين الناشئ قابلة

 (9)سنوات قابلة للتجديد. 5ويستمر عمل الكرسي لمدة في مجال تخصصهم، 
المكانة األبرز في الجامعات السعودية  تحتل السعودية المملكة العربيةوفي  

العلمي وروافده، وتوالت البرامج الهادفة إلى تعزيز ثقافة عنية بالبحث قائمة المؤسسات الم
والمتخصصة من منسوبي تلك عته على مستوى الكوادر المؤهلة البحث العلمي ودعم صنا

كات مع البحثية الموجهة، والشرا مثل برامج األبحاث الممولة، والمشروعات ،الجامعات
معاهد الدراسات س والتوسع في تأسي راكز التميز،ودوليًا، وم المراكز البحثية إقليمياً 

ان البحث مبادرات ذات الصلة الوثيقة بميداالستشارية، وبرامج كراسي البحث وغيرها من ال
 (10).العلمي واإلنتاج المعرفي

 البحث بأهمية العربية السعودية المملكة كراإد تعاظم  األخيرة، السنوات وخالل 
 الجامعات شهدت فقد لذلك، ها.يتزانمي من %٣ عن يزيد ما على يستحوذ وبدأ العلمي،

 سياكر ال من يركب عدد إنشاء تم حيثية، البحث يساكر ال تدشين في اايدً ز مت انموً  السعودية
 قدو  .السعودية الجامعات مختلف في والتطبيقية اإلنسانية العلوم في المتخصصة يةالبحث
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 فهد الملك جامعة من بالمملكة يةالبحث اسير كال تأسيس في المبادارت أولى انطلقت
 محمد اإلمام  وجامعة ود،عس الملك وجامعة العزيز، عبد الملك وجامعة والمعادن، للبترول

 الجامعات من العديد ليشمل المسار هذا امتد أن لبث ما ثم  ؛يةاإلسالم دسعو  بن
ة حاليًا ما ويقدر عدد الكراسي البحثية بالجامعات السعودي .منها الناشئة حتى السعودية،

في . ويعد هذا العدد كبيرًا نسبيًا، خاصة وأن الفكرة بدأت ابحثيً  اكرسيً  221يناهز 
وتعمل هذه الكراسي على دراسة موضوعات متنوعة يبًا. تقر  2004المجتمع السعودي في 

 وأالطبية  وأالتطبيقية  وأوانب العلمية تركز على جوانب التنمية بالمملكة، سواء تلك الج
االجتماعية وغيرها، سعيًا نحو إيجاد حلول مناسبة يقوم عليها علماء  وأ صاديةاالقت

 (11)متميزون.

اديمية دية على الشراكة بين المؤسسة األكم فكرة الكراسي البحثية السعو قو وت 
متخصص، بحيث تقدم هذه وشخصية أو جهة خارجها لدعم وتطوير مجال علمي 

ك، في حين تتولى المؤسسة األكاديمية تهيئة البيئة الشخصية أو الجهة التمويل الالزم لذل
وتحقيق  إلشراف على تنفيذ الكرسي لمهامهالالزمة لنجاح الكرسي، إلى جانب االبحثية 
 (12)أهدافه.

 من يرالكث إعدادومن مخرجات نظام الكراسي البحثية بالجامعات السعودية  
 شر، ونالجامعات وخارج خلاد بحثية مؤسسات مع جاالت مختلفةم في البحثية الشراكات

 المؤتمرات في لكةمملل البحثية المكانة من زاد مما عالمية، مجات في األبحاث من الكثير
 (13).التخصصية امعاتلجوا والهيئات

 مجلسبعد موافقة  يةكراسي البحثالتم البدء في برنامج  جامعة الملك سعودوفي 
هـ الموافق 1/4/1428قدة في ( المنع4في جلسته السادسة )القرار رقم الجامعة 

قلًة نوعيًة في ن ثلتمكراسي ال تلك بأن إيماًناوذلك  البرنامج،على إطالق م 18/4/2007
 لتطوير الحركة العلمية ودعمها، ًا ورافدًا قوياً عرفي، إذ تعتبر داعمًا رئيسالمجتمع الم

جب أن تقوم بها والنهوض بالجوانب المعرفية، وإجراء الدراسات العلمية الدقيقة التي ي
صة، حيث تمتاز كراسي البحث بكونها ُمتخصصة في مجال  الجهات البحثية الُمتخص ِّ

إلى بحوٍث  في معالجة العديد من القضايا التي تحتاج ضح. وتؤدي دورًا فاعالً ُمحدد ووا
م  صة ودقيقة، وتسهم في خدمة مختلف القضايا االقتصادية واالجتماعية، وُتقد ِّ ُمتخص ِّ
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 .(14)ةكثير من المشكالت في تلك الجوانب وغيرها وفق رؤية بحثية علمية دقيقالحلول ل
كرسيًا في موضوعات  124لى د من الكراسي البحثية وصل إر عدبأكب الجامعةوتحظى 

  (15).مختلفة
قائم على رؤية  بجامعة الملك سعودويالحظ مما سبق أن نظام الكراسي البحثية  

في جامعة الكراسي، وذلك بخالف نظام الكراسي البحثية الجامعة ورغبتها في إنشاء تلك 
، قوميةله رؤية برنامج قومي على مستوى الدولة  كولومبيا الشمالية، والذي يمثل جزًءا من

 دارة مركزية على مستوى الدولة.إليخضع وميزانية حكومية، و 
تكفل الدولة حرية البحث على أن " نص الدستور ،جمهورية مصر العربيةوفي  

باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، العلمي وتشجيع مؤسساته، 
% 1ه نسبة من اإلنفاق الحكومى ال تقل عن ى الباحثين والمخترعين، وتخصص لوترع

 ( 16)."من الناتج القومى اإلجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدالت العالمية

للجامعات بإنشاء مراكز ووحدات  (17)لجامعات المصرية"كما سمح "قانون تنظيم ا 
 ألهداف، مثل: معاونة الجامعة فيذات طابع خاص تسعى إلى تحقيق مجموعة من ا

طالب وتدريبهم أو في مجال البحوث، وإجراء البحوث سواء في تعليم ال ،القيام برسالتها
 اإلنتاجي في المجتمع.  العلمية الهادفة لحل المشكالت الواقعية التي يواجهها النشاط

ة إنشاء صندوق العلوم والتنمي آليات تمويل البحوث العلمية في مصرومن  
من أجل مبادرات  -نابع من الطلب-توفير تمويل إضافي ، ل2007التكنولوجية في يوليو 

   (18)البحث والتنمية واالبتكار على أساس تنافسي.
( بإنشاء المجلس 2007ام )كما صدر قرار من رئيس الجمهورية في نفس الع 

مجلس يهدف إلى تكنولوجيا، والذي ينص في مادته الثانية على أن الاألعلى للعلوم وال
لوجيا بما يحقق أغراض التنمية فى مصر من خالل بالعلوم والتكنو  النهوض واالرتقاء

وجيا المجاالت المرتبطة بالبحث العلمى والتكنول تحديد التوجهات االستراتيجية للدولة فى
ات والمراكز العلمية والبحثية والمؤسسات العلمية فى إطار من الالمركزية ومشاركة الجامع

 (19)والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.
بالبحث العلمي، وذلك على المستوى القومي من  مصرويتضح مما سبق اهتمام  

، وكذلك على نشاء الكيانات الداعمة لمنظومة البحث العلميخالل الدستور والقانون وإ
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على إنشاء وحدات ومراكز بحثية داخل الجامعات  مستوى الجامعات من خالل التشجيع
 ي وخدمة المجتمع.عى لالرتقاء بمستوى البحث العلمتس

 مشكلة البحث:
لدراسات ا من فإن العديدعلى الرغم من الجهود المصرية سالف اإلشارة إليها،  
 حث العلمي في مصر تعاني من عدة مشكالتمنظومة البأن  إلىقد أشارت والتقارير 

المنشودة،  طفرتها التنموية الدولة في تحقيق يقف حائاًل أمام ، األمر الذي وصعوبات
، من الوقوف في مصاف الدول المتقدمة هامنعوي العالمية،يق قدرتها على المنافسة ويع

 :يليا م لمشكالت البحث العلمي في مصر التي تعرضت ريرالتقاو  الدراسات ومن
 إلى: تر ، والتي أشا(20)"محرم الحداددراسة " -1

في الجامعات، حيث اإلنفاق عليه ضعف االستثمارات في مجال البحث العلمي  •
في تناقص نسبي مستمر، مع االنفصال شبه التام بين مؤسسات التعليم 

األمر الذي يؤثر على خدمة التنمية الشاملة ات االقتصاد القومي، ومؤسس
 ة التنافسية لالقتصاد المصري.للبالد، وعلى القدر  والمستدامة

العلمي بالتعليم العالي  غياب استراتيجات وسياسات واضحة لخطط البحث •
 دد األهداف واألولويات.تح صري الم

هيئات ومؤسسات غياب استراتيجات التعاون بين البحث العلمي بالجامعات وبين  •
قية لحل مشكالت المجتمع ومنظمات المجتمع سواء في مجال البحوث التطبي

في مجال التدريب، وذلك إضافة إلى وتنميته أو في مجال االستشارات أو 
زانية، وعزوف مؤسسات المجتمع عن ضعف ما يرصد للبحث العلمي من مي

  مية.عات اإلنتاجية والخدالمشاركة الفاعلة في تمويل المشرو 
 ، والتي أشارت إلى: (21)"محمد خميس حربدراسة " -2

 والخاصة، العامة اإلنتاجية القطاعات مع للجامعة التكاملية العالقة بغيا •
  .العلمي البحث تمويل في اصالخ القطاع مساهمة وضعف

 لمشكالت الحلول وٕايجاد العلمية البحوث نتائج استثمار على القدرة  ضعف •
 .المجتمع
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 ( 22):"مصطفى أحمد علي"دراسة  -3
لفكرية برة لتعزيز إجراءات حماية الملكية ااالفتقاد للهياكل التنظيمية ذات الخ •

ج البحث الجامعي، وتحويل والمساعدة على تسجيل براءات االختراع وتسويق نتائ
ج البحث الجامعي إلى قيمة اقتصادية مضافة أو إلى منتجات وخدمات نتائ

 جديدة أو مطورة.وعمليات 
ات التنموية في تراجع قيمة العلم والبحث العلمي داخل المجتمع وبين المؤسس •

لبحث العلمي في حل مشكالت القطاعات المختلفة، وتراجع الوعي بأهمية ا
دوره في صناعة سياسات التنمية ومواجهة التحديات المختلفة، و المجتمع 

 ومواجهة التحديات التنموية المختلفة.
 تقاد إلى نظام وطني لالبتكار يسهم في التنسيق وإدارة المعرفة بين المؤسساتاالف •

 والهيئات والوزارات المتعددة المسئولة عن البحث والتطوير.
لممارسات لمرتبطة بالبحث العلمي وبين اوجود فجوة بين الوثائق الرسمية ا •

 الواقعية داخل مؤسساته.
 والتي أكدت على ما يلي:، (23)"عاصم عبد القادر تونيدراسة " -4

ث العلمي ومن ضمور تعاني الجامعات المصرية من غياب لمنظومة فاعلة للبح •
ا أدى بدوره إلى ترهل رأس المال البشري، في المراكز البحثية التخصصية، مم

همت في ذلك هو غياب الكوادر المؤهلة والمهتمة ومن العوامل األساسية التي سا
وكذا النزعة الفردية في إجراء البحوث، وغياب الفرق  والمنشغلة بالبحث العلمي،

 البحثية. 
في مصر بنفس درجة االهتمام التي حظيت بها ث التطبيقية لم تحظ البحو  •

 علمي. هم المشكالت في واقع البحث الالبحوث األساسية، مما يعكس مشكلة من أ 
غياب الحوافز المادية والمعنوية للباحثين وضعف البنية التحتية للبحث، وضعف  •

 االعتمادات المالية الكافية. 
 الشاملة. مرتبط بعملية التنمية المجتمعية  البحث العلمي في واقعه الحالي غير •
ختراع أدنى بكثير مما هو مخرجات البحث العلمي من منشورات علمية وبراءات ا •

 ه المرحلة. ع في هذمتوق
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 ، والذي أشار إلى:(24)تقرير اليونسكو للعلوم -5
إلى  2007ألف باحث في عام  49.4تناقص عدد الباحثين في مصر من  •

، بينما زاد عدد الباحثين في دول أخرى في 2013عام ألف باحث في  47.7
وألمانيا )من  ألف باحث(، 265.2إلى  221.9نفس الفترة مثل: فرنسا )من 

 321.8إلى  221.9ألف باحث(، وجمهورية كوريا )من  360.3إلى  290.9
 باحث(. ألف 

من جمهورية مصر العربية في عام  * USPTOبراءات االختراع المقدمة إلى  •
براءة اختراع من الصين، و  7568براءة اختراع، مقارنة بـ  52هو  2013
من  341من إسرائيل و 3405الهند، ومن  3317من فرنسا، و  7287

 من جنوب أفريقيا. 190من ماليزيا و 288البرازيل، و 
  (25) :2017-2016لتنافسية العالمي تقرير ا -6

ن مصر قد احتلت ترتيبًا إلى أ 2016/2017أشار تقرير التنافسية العالمي  
( من 128)حيث احتلت المركز رقم  ور )جودة مؤسسات البحث العلمي(،متأخرًا في مح

كز رقم قتها بذلك غالبية الدول العربية، حيث احتلت قطر المر ة، وسب( دول138بين )
(، 57(، واألردن المركز رقم )27واإلمارات العربية المتحدة المركز رقم ) (،14)

(، 104(، والكويت المركز رقم )75(، والبحرين المركز رقم )58المركز رقم ) والسعودية
 (.112غرب المركز رقم )(، والم111مركز رقم )وتونس ال
الدولة بحاجة شديدة إلى تطوير  أن ولعل المستقرئ للمشكالت السابقة يالحظ 

ميزانية فهناك ضرورة ملحة إلعادة النظر في المنظومة البحث العلمي بشكل جذري، 
وسبل دعم  الباحثين والعلماء المتميزين، استقطاب المخصصة للبحث العلمي، وطرق 

مؤسسات المجتمع بين و من ناحية حاث علمية بأالجامعات وما تنتجه من بين  العالقة

 

 
*
 United States Patent and Trademarkات االختراع والعالمات التجارية مكتب الواليات المتحدة لبراء 

Office (USPTO)مخترعين لل دار براءات االختراعص: هو مؤسسة تابعة لوزارة التجارة األمريكية، تقوم بإ

 والشركات، وتسجيل العالمات التجارية للمنتج، وتحديد الملكية الفكرية.
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لدعم  أخرى لبحث عن آليات ، باإلضافة إلى أن هناك ضرورة لمن ناحية أخرى  يةالمعن
   .ستواه واالرتقاء بمالبحث العلمي 

يمكن أن يسهم في العربية  راسي البحثية في جمهورية مصرالك ولعل تبني نظام 
تبني أفكار ومشروعات  ىلجامعات عل، ويساعد البحث العلميشكالت ال بعض مح

ولعل ذلك يتفق مع ما أشارت إليه ى حل مشكالت المجتمع وتنميته. بحثية تعمل عل
بأهمية األخذ بفكرة الكراسي البحثية  ت الدراسة، حيث أوص(26)"نسمة عبد الرسول"دراسة 

 في مصر.
 الرئيس التالي: حث في السؤاليمكن بلورة مشكلة البوفي ضوء ما سبق 

كيف يمكن إنشاء نظام للكراسي البحثية في جمهورية مصر العربية في ضوء خبرتي 
مع المصري ، وبما يتماشى مع واقع المجتالملك سعودجامعة جامعة كولومبيا الشمالية و 

 ويتفرع من السؤال الرئيس السابق األسئلة الفرعية التالية: وسياقه الثقافي؟
 ؟جامعات المعاصرةالكراسي البحثية في النظام ظرية المرتبطة بسس النما األ .1
وما أهم  ما واقع الجهود المبذولة لدعم منظومة البحث العلمي في مصر؟  .2

 مشكالتها؟
 ؟جامعة كولومبيا الشماليةفي راسي البحثية الكنظام ما واقع  .3
 ؟جامعة الملك سعودكراسي البحثية في النظام ما واقع  .4
جامعتي كولومبيا راسي البحثية في ختالف بين نظام الكتشابه واالما أوجه ال .5

 ؟الشمالية والملك سعود
 ما البدائل المقترحة لنظام الكراسي البحثية في جمهورية مصر العربية؟ .6
في ضوء خبرتي  في جمهورية مصر العربيةبحثية الكراسي للالمقترح  ا النظامم .7

مع ، وبما يتفق مع واقع المجتعودعة الملك سجامعة كولومبيا الشمالية وجام
 المصري وسياقه الثقافي؟

 حدود البحث:
 يقتصر البحث على الحدود التالية: 

 الحدود الموضوعية: )أوال(
 خالل المكونات التالية: يتناول البحث الراهن نظام الكراسي البحثية من 
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 المدخالت، وتشمل:( 1)
 ورسالتها.رؤية الكراسي البحثية )أ( 

 الكراسي البحثية.اف أهد)ب(  
 العناصر البشرية.)ج(  
 لجان اإلشراف والمتابعة.)د(  
 مصادر التمويل.)ه(  

 العمليات، وتشمل:( 2)
 الترشح.)أ(  
 التجديد.)ب(  
 التقويم.)ج(  

 تشمل:المخرجات، و ( 3)
 .)أ( المخرجات البحثية 
 الخبرات التدريبية للكوادر البشرية.)ب(  
 .نشطة المجتمعيةالمشروعات واأل)ج(  

 المقارنة: حاالت )ثانيًا(
"تمثل  :The University of British Colombia جامعة كولومبيا الشمالية -1

أهم دول العالم في  إحدىا استراتيجية وطنية لجعل كندالبحثية الكندية بشكل عام  الكراسي
في  ساعدة الدولةوتعمل الكراسي البحثية الكندية على مي والتنمية، ممجال البحث العل

 داخل جذب واستقطاب أفضل الكوادر البشرية منمن خالل  فسياد إبداعي تنابناء اقتص
كونها ل نظراً  جامعة كولومبيا الشماليةوقد تم اختيار  (27) .لعالمكندا ومن مختلف أنحاء ا

 تهحققفضاًل عما  كرسي بحثي، 200من أفضل الجامعات الكندية، وبها ما يزيد عن 
 في مجاالت علمية متنوعة. ديدة من إنجازات عة بها البحثي الكراسي

الكراسي البحثية بالمملكة العربية السعودية بشكل عام حققت : جامعة الملك سعود -2
 ننتائج إحدى الدراسات الميدانية الحديثة ع رتشاة خالل الفترة السابقة، كما أنتائج جيد

ي إنشاء الكراسي هناك تأييد كبير للتوسع ف"الكراسي البحثية بالجامعات السعودية إلى أن 
بالجامعات السعودية، وذلك إلسهامها في خدمة المجتمع وتنميته، ومن عوامل البحثية 
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ء المتميز لبعض الكراسي القائمة، داتأييد التوسع في إنشاء الكراسي البحثية السعودية األ
ن الجامعات ومؤسسات والتي ساهمت في نمو االقتصاد المعرفي وتدعيم الشراكات بي

جامعة سوف يقتصر البحث على و  (28)."ع المدني، ومخرجاتها السريعة والمباشرة المجتم
ت تأتي جامعة الملك سعود على رأس الجامعات السعودية التي تبن حيث" ،الملك سعود

الكراسي البحثية بالجامعات  % من 50أكثر من  وتضم كراسي البحثفكرة 
 (29)."السعودية
 بحث:أهداف ال
 تالية:لى تحقيق األهداف اليسعى البحث الراهن إ 

جامعات األسس النظرية المرتبطة بنظام الكراسي البحثية في ال التعرف على .1
 .المعاصرة 

وأهم  بحث العلمي في مصرظومة اللدعم منواقع الجهود المبذولة  التعرف على .2
 .ما تعانيه من مشكالت

 .ةجامعة كولومبيا الشمالي فيواقع نظام الكراسي البحثية  التعرف على .3
 .جامعة الملك سعودثية في واقع نظام الكراسي البح التعرف على .4
جامعة كولومبيا  أوجه التشابه واالختالف بين نظام الكراسي البحثية في تحديد .5

 .جامعة الملك سعودالشمالية و 
ر البحثية في جمهورية مص البدائل المقترحة لنظام الكراسي التوصل إلى عدد من .6

 العربية.
صر العربية في ضوء كراسي البحثية في جمهورية ملمقترح ل منظاالتوصل إلى  .7

، وبما يتفق مع واقع جامعة كولومبيا الشمالية وجامعة الملك سعودخبرتي 
 الثقافي.المصري وسياقه  المجتمع

 أهمية البحث:
 :تبنع أهمية البحث الراهن مما يلي 

بالبحث العلمي وأهميته ام لمية المتعلقة باالهتممواكبًا للتوجهات العايأتي البحث  .1
 النهوض واالرتقاء بالمجتمعات.في 
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دعم منظومة البحث العلمي، مواكبًا لجهود الدولة المصرية في يأتي البحث  .2
 .لحل مشكالته ومحاوالتها

قد تساعد نتائج البحث الراهن متخذي القرار وصانعي السياسة التعليمية والبحثية  .3
المعالم من خالل إنشاء نظام واضح  بني فكرة الكراسي البحثيةفي مصر في ت

 يسهم في االرتقاء بمنظومة البحث العلمي في مصر.
 البحث: مصطلح
 تعريفها كما يلي:تمثل "الكراسي البحثية" المصطلح الرئيس للبحث، ويمكن  

 :Research Chairsالكراسي البحثية 
احثين ما بعد من الباحثين )أساتذة، وب تعرف الكراسي البحثية على أنها: مجموعة 
، وطالب ماجستير ودكتوراه، وطالب جامعيين( يشتركون في Postdoctoralالدكتوراه 

 ( 30)أحد المجاالت العلمية، ويرأسهم أستاذ رئيس.

اديمية تنشأ بالجامعة، بهدف تهيئة البيئة ك"وحدات أ عض على أنهاويعرفها الب 
البحث مي متخصص، وتمول كراسي بية الالزمة لنمو مجال علالبحثية واالستشارية والتدري

 ( 31)من مصادر خارج ميزانية الجامعة، وتتمتع بمرونة إدارية ومالية.
عة، الهدف منها تطوير وتعرف أيضًا بأنها: "برامج بحثية أو أكاديمية في الجام 

لمجتمع، ويتم تمويلها فة اإلنسانية وخدمة قضايا التنمية المحلية وقضايا ار الفكر وإثراء المع
 (32)منحة نقدية دائمة أو مؤقتة.خالل ممول، وتتخذ شكل من 

 وبتحليل التعريفات السابقة يمكن الوقوف على ما يلي: 
ريبية واستشارية في أحد المجاالت تنشأ الكراسي البحثية لخدمة أغراض بحثية وتد •

 العلمية.
 المتميزة.يعتمد نجاح الكراسي البحثية على الكوارد البشرية  •
 مباشر بالجامعات.كل اسي البحثية بشيرتبط عمل الكر  •
 تتطلب الكراسي البحثية هيكاًل إداريًا وميزانية مناسبة. •
الل التعمق في تسعى الكراسي البحثية إلى تنمية المجتمع وخدمة قضاياه من خ •

 أحد فروع المعرفة اإلنسانية.
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التالي للكرسي  يجرائاإل التعريفوفي ضوء ما سبق، يتبنى البحث الراهن 
  :ثيالبح

ضم مجموعة من الكوادر البشرية المتميزة، يرأسهم أستاذ يثي كيان بح وه" 
متخصص في أحد المجاالت العلمية، وتتمثل مهمتهم في القيام بأنشطة ومشروعات 

من أجل خدمة المجتمع وحل مشكالته، وذلك من خالل  بحثية في أحد فروع المعرفة
 طلوب".بالشكل الممهامهم محددة تمكنهم من القيام برصد موارد مالية 

 منهج البحث وخطواته:
 Systemفي ضوء طبيعة الموضوع، يتبع البحث الراهن أسلوب تحليل النظم  

Analysis Approachة على أنها نظامًا يتكون لى الكراسي البحثي، حيث يتم النظر إ
ول مجموعة من العمليات، للوصالتي تتفاعل معًا من خالل  المدخالتمن مجموعة من 

 ( 33)مخرجات محددة لذلك النظام. وعلى ذلك يسير البحث وفقًا للخطوات التالية:إلى 
 .جامعات المعاصرةوصف وتحليل نظام الكراسي البحثية في ال .1
المبذولة لدعم منظومة البحث العلمي في مصر،  واقع الجهودوصف وتشخيص  .2

 من مشكالت. تعانيهما  لوقوف علىوا
 جامعة كولومبيا الشمالية.بحثية في اسي الف وتحليل واقع نظام الكر صو  .3
 .جامعة الملك سعودواقع نظام الكراسي البحثية في  وصف وتحليل .4
جامعة كولومبيا الشمالية وجامعة نظام الكراسي البحثية في لإجراء مقارنة تفسيرية  .5

ضوء بعض للوقوف على أوجه التشابه واالختالف وتفسيرها في  الملك سعود
 ية.جتماعمفاهيم العلوم اال

البحثية في جمهورية مصر  عدد من البدائل المقترحة لنظام الكراسي وضع .6
 يار البديل األمثل.العربية، والموازنة بينها الخت

الموازنة جمهورية مصر العربية في ضوء ي البحثية في مقترح للكراس نظام وضع .7
 المصري وسياقه الثقافي.، وبما يتفق مع واقع المجتمع يبن البدائل
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 سام البحث:قأ
 أقسام، بيانها كالتالي: يةأتي البحث الراهن موزعًا على ثماني

أسئلته، والذي تم في سياقه تحديد مشكلة البحث و  ،اإلطار العام للبحث :القسم األول
 وخطواته. وحدوده وأهدافه وأهميته، ومنهجه

 .جامعات المعاصرة بحثية في النظام الكراسي الوصف وتحليل  :القسم الثاني
في مصر "تصور عالم واقع منظومة البحث العلمي وصف وتشخيص  :القسم الثالث

 .المشكلة"
 ا الشمالية.جامعة كولومبينظام الكراسي البحثية في وصف وتحليل  :القسم الرابع

 .معة الملك سعودجانظام الكراسي البحثية في وصف وتحليل  :القسم الخامس
جامعة كولومبيا الشمالية  في كل من اسي البحثيةلنظام الكر  تحليل مقارن  :ادسالقسم الس

 وجامعة الملك سعود.
 .مقترحة لنظام الكراسي البحثية في جمهورية مصر العربيةبدائل : القسم السابع

 .لكراسي البحثية في جمهورية مصر العربيةمقترح لنظام  :ثامنم الالقس
 .منام البحث من الثاني إلى الثاوفيما يلي بيان تفصيلي ألقس 

 القسم الثاني
 ةالمعاصر  جامعاتاسي البحثية في الالكر نظام وصف وتحليل 

 جامعات المعاصرةالقسم الراهن من البحث نظام الكراسي البحثية في اليتناول  
من منظور نظمي، باعتباره نظامًا يتكون من مجموعة من المدخالت والعمليات 

 ا يلي:والمخرجات وفقًا لم
 )أواًل( المدخالت:

دخالت هي الطاقة التي تستوردها المنظمة من البيئة المحيطة، ومن أهم لما 
 الكراسي البحثية ما يلي: مدخالت نظام

 :رسالتهارؤية الكراسي البحثية و  (1)
رؤية الكراسي البحثية عن الصورة الذهنية والمكانة المرغوب الوصول إليها  برتع 

وما ثية عن الغرض الرئيس من إنشائها، عبر رسالة الكراسي البححين ت، في في المستقبل
 الكيانات ذات األنشطة المشابهة.تقدمه من أنشطة تميزها عن غيرها من 
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من جامعة ألخرى و  مجتمع آلخر لكراسي البحثية ورسالتها منتختلف رؤية او 
الماليزية  الياة ماجامعوفقًا لطبيعتها وسياستها وما تسعى لتحقيقه من أهداف، "ففي 

(University of Malaya UM)  تم وضع رؤية للكراسي البحثية متمثلة في )بناء مراكز
ثية ذات مستوى عالمي في كليات الجامعة المختلفة في شتى التخصصات، ولديها بح

جامعة في لقدرة على جذب العلماء والباحثين القادرين على تحقيق المنافسة العالمية للا
تحقيق التميز البحثي وتعميق )(. أما رسالتها فهي: ة العالميةد قائم على المعرفظل اقتصا

وساط األكاديمية وتدريب جيل من األفراد ذوي المهارات الفائقة، المعرفة العلمية لدى األ
ة آليات، من بينها اإلشراف على باحثين في مجاالت بحثية ناشئة ومتفردة، من خالل عد

 (34)اآلليات(.تدريس، وغيرها من وال

 European University of Madridبمدريد  األوروبيةة الجامعواهتمت  
"تحقيق من أجل الوصول إلى رؤية محددة تتمثل في  الكراسي البحثيةبإنشاء مجموعة من 

ت التي يواجهها المجتمع في ظل عالم منفتح، ي والتغلب على الصعوباالتقدم المجتمع
ين الجامعة في "دعم العالقة ب. وتتمثل رسالتها للباحثين" وذلك من خالل اإلعداد الجيد

  (35)وقطاع األعمال".
في "تحقيق التميز في  بجامعات جنوب أفريقياوتتمثل الرؤية القومية للكراسي البحثية 

تها في "توسيع قاعدة البحث العلمي بجامعات جنوب أفريقيا"، وتتمثل رسال البحث واإلبداع
تخصصات البحثية من داخل ت علماء وباحثين في مختلف البالدولة من خالل خبرا

  (36)الدولة وخارجها".
 لتوصل إلى االستخالصات التالية:استقراء ما سبق، يمكن اوب 
قيق التميز البحثي للجامعات تركز رؤية الكراسي البحثية المعاصرة على تح •

تثمار األمثل لمية لها، وتحقيق التنمية المجتمعية من خالل االسوالمنافسة العا
 ة المتميزة.للكوادر البشري

المعاصرة حول القيام بأنشطة بحثية متعددة تتمركز رسالة الكراسي البحثية  •
 لخدمة المجتمع وتنميته.

راسي البحثية بها، وقد يتم وضع رؤية قد تنفرد الجامعة بوضع رؤية ورسالة للك •
 ككل.سالة موحدة للكراسي البحثية على مستوى جامعات الدولة ور 
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  ثية:( أهداف الكراسي البح2)
تسعى امعة مااليا جا ورسالتها، ففي ترتبط أهداف الكراسي البحثية برؤيته 

 (37)إلى تحقيق عدة أهداف من بينها:الكراسي البحثية 
 في مجاالتها البحثية المختلفة. ى دعم مواطن القوةمساعدة الجامعة عل •
ليها لبحثية التي لم يتم التطرق إدعم الجهود البحثية للجامعة في المجاالت ا •

 يجيتها.والتي تحتاج إليها الجامعة في استرات
توفير بيئة تدريب قوية لطالب الدراسات العليا من خالل مرورهم بفرص  •

 وتحديات بحثية متنوعة.
 ( 38):ما يلي بمدريد األوروبيةبالجامعة الكراسي البحثية  أهداف من بينو 

 بطه بسوق العمل.دعم البحث العلمي بالجامعة ور  •
التفكير الناقد وتنمية ت البحثية التي تمكنهم من ثين المهاراإكساب الباح •

 االستقاللية.
ية من قبل أساتذة الكرسي ذوي السمعة والخبرة العلم-التدريب الفعال للباحثين  •

 على المهارات البحثية والمهنية. -المتميزة 
 (39)تحقيق األهداف التالية:ى إل جنوب أفريقياجامعات وتهدف الكراسي البحثية 

 بداعية لدولة جنوب إفريقيا.التوسع في البحث العلمي والقدرة اإل •
 تحسين البحوث الدولية والمنافسة اإلبداعية للدولة. •
 .حفاظ على بقائهم ن والجذب الباحثين والعلماء المتميزي •
 زيادة إنتاج بحوث الماجستير والدكتوراه. •
حقيق التنمية البشرية احثين الناشئين والعمل على تبناء مسارات مهنية بحثية للب •

 والبحثية واإلبداعية لديهم.
وهكذا يتضح أن أهداف الكراسي البحثية المعاصرة تركز على االرتقاء بمستوى  

ات في مختلف المجاالت العلمية، وتحسين القدرات البحثية البحث العلمي في الجامع
 للمجتمع بأكمله. رات البحثية واإلبداعيةالقد للعلماء والباحثين، والمساهمة في رفع
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 العناصر البشرية:( 3)
يعتمد نجاح نظام الكراسي البحثية في تحقيق أهدافه على جهود العناصر البشرية  

بكفاءة وتميز. ويقصد بالعناصر البشرية أستاذ الكرسي والفرق في القيام باألنشطة البحثية 
 البحثية من باحثين وطالب وغيرهم.

من قبل -ية بالجامعات الكراسي البحث ار أساتذةيتم اختي جنوب أفريقياففي  
 SARChI (South African Research Chairsة يللكراسي البحث ة ر مباد

Initiative) - وفي ذلك في ضوء  تذة المساعدين بالجامعاتمن بين األساتذة واألسا
كذلك ل التخصص محليًا وعالميًا، و معايير محددة، لعل من أهمها الكفاءة والتميز في مجا

اإلنجازات البحثية واإلبداعية لألستاذ. ويقوم أستاذ الكرسي بتشكيل فريق العمل من 
 (40)الطالب والباحثين.

ثية في ضوء معايير تذة الكراسي البح، يتم اختيار أساالجامعة األردنيةوفي  
ويتحلى بسمعة عالية في حاصاًل على درجة الدكتوراه محددة، لعل من أهمها أن يكون 

حققه من ، وأن يكون ذا سجل بحثي حافل لما بصفة القيادة ، وأن يتمتعخصصهتحقل 
لتميز ، أو الكتب المؤلفة، أو بمعايير امساهمات ملحوظة في البحوث العلمية المنشورة

له إضافات  ، وأن يكون براءات االختراع، والجوائز العلميةالدولية في البحث العلمي، و 
على الرغم من الشروط الواردة أعاله . و وخدمة المجتمع ي رفعة الجامعةميزة وأصيلة فمت

اكتسبوا خبرات  فإنه يجوز أن يشغل الكرسي من غير الحاصلين على الدكتوراه ممن
هم كاألدباء والفنانين وأعضاء صصاتهم من خالل أعمالهم أو نشاطاتمتميزة في حقول تخ

 ( 41)م.ن وغيرهالسلك الدبلوماسي واإلعالميي
سي هو أحد المتخصصين في مجال علمي أن أستاذ الكر  وعلى ذلك يتضح 

الكرسي على ما يقوم به معين، ويتم اختياره في ضوء معايير محددة، ويتوقف نجاح 
علمي الذي ينتمي لخدمة التخصص ال -بمعاونة الفريق البحثي-ية األستاذ من أنشطة بحث

 إليه.
 عة:( جهات اإلشراف والمتاب4)

تلف في تشكيلها ومهامها حت إشراف جهات محددة تختعمل الكراسي البحثية ت 
قومي يتولى اإلشراف  وآليات عملها من دولة ألخرى. فتفضل بعض الدول إنشاء كيان
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في -جامعة ة في مختلف جامعات الدولة، في حين تنفرد كل على عمل الكراسي القائم
هلى عمل لإلشراف  -لجنة أو مجلس-معة بإنشاء كيان على مستوى الجا -دول أخرى 

 الكراسي بالجامعة ومتابعة أدائها.
وزارة العلوم ، يتم اإلشراف على الكراسي البحثية من قبل جنوب أفريقياففي  

ادرة الكراسي وطنية، وهما الجهتان اللتان قامتا بإنشاء مبوالتكنولوجيا ومؤسسة البحوث ال
 ( 42).2006وى القومي في عام المستعلى  SARChIالبحثية بجنوب أفريقيا 

بقرار من  ة بالجامعةسي البحثيايتم تشكيل مجلس للكر  ة األردنيةالجامعفي و  
عميد البحث و  ،رئيس الجامعة أو من ينيبه/ رئيسًا للمجلس المجلسالجامعة، ويضم رئيس 
رة ضوين اثنين من ذوي الخب، وععميدين يمثالن الكليات العلمية واإلنسانية، و العلمي

س، ة أو خارجها يختارهما مجلس العمداء بتنسيب من الرئيلجامعواالختصاص من داخل ا
 دون أن يكون لهم حق التصويت. وللمجلس الحق في دعوة شخص أو أكثر في جلساته

 (43)نة قابلة للتجديد.تكون مدة المجلس سو 
 (44)ات التالية:ويتولى المجلس المهام والصالحي 
لبحث العلمي والتدريس الت الكرسي األكاديمي في مجاتحديد السياسة العامة ل •

 وتعليماتها.عليها وفق أنظمة الجامعة وتنفيذ هذه السياسة واإلشراف 
 .اإلشراف على وقفية الكرسي األكاديمي وتنميتها وضبط نفقاتها •
 إقرار الموازنة السنوية للكرسي األكاديمي. •
 دعم وتطوير منصب الكرسي األكاديمي. •
 ة بالكراسي األكاديمية في الجامعة.بالتعليمات الخاصس المتعلقة اقتراح األس •
تحديد راتبه واالمتيازات المالية التي التوصية بتعيين أستاذ الكرسي األكاديمي و  •

 يتمتع بها وإعفائه من منصبه.
ليات المناسبة للتفاوض وإبرام االتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع اآل وضع •

 تبرعات والتوصية بشأنها.ن والنظر في قبول الهبات والالمتبرع/المتبرعي
 :التمويلمصادر  (5)

حثية من دولة ألخرى وفقًا لعدة اعتبارات، لعل تختلف مصادر تمويل الكراسي الب 
ففي جنوب أفريقيا يتم توفير مصادر " ,سي البحثية في الدولةمن أهمها نمط إدارة الكرا
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 South African Researchدرة الكراسي البحثية تمويل الكراسي البحثية من قبل مبا
Chairs Initiative ا، ومؤسسة البحوث الوطنية، التابعة لكل من وزارة العلوم والتكنولوجي

دراسات العليا وما بعد الدكتوراه، والتكلفة بحيث يغطي التمويل المقدم المرتبات، ومنح ال
 ( 45)التحتية المطلوبة.التشغيلية للبحوث، والبنية 

الماليزية على التبرعات في  بجامعة ماالياثية تعتمد الكراسي البحفي حين  
لكل كرسي بحثي، تتوزع  (RM)مليون رينغيت ماليزي  100تمويلها، حيث يتم تخصيص 

النفقات ، والبنية التحتية واألدوات البحثية، وغيرها من ما بين مرتب أستاذ الكرسي
 (46)لمتبرع بإنشائه.سي باسم ايسمى الكر المرتبطة ببرامج الكرسي. و 

يشترط الستحداث منصب كرسي أكاديمي في الجامعة  ردنيةالجامعة األوفي  
من خالل متبرع أو ممول  توافر تمويل خارجي يكفي لتغطية نفقات المنصب بالكامل

للجامعة أو تموياًل بهدف تطوير مجاالت البحث والتدريس  ئيسي، وذلك بتخصيصه وقفاً ر 
وتشمل النفقات لتمويل. رادات الوقف أو اديمي معين، شريطة استمرار إيفي تخصص أكا

الراتب والتأمين الصحي ومكافأة نهاية الخدمة والسفر لاللتحاق بالمنصب والمشاركة في 
ويجوز في حاالت خاصة  علق بالبحث العلمي المرتبط بالكرسي.المؤتمرات وأية نفقات تت

امعة عن اهمة الجتزيد مس أالية الجامعة، على أن يتم توفير تمويل إضافي من ميزان
 صادر تمويليمكن أن تشمل مذلك باإلضافة إلى و  .% من النفقات المتوقعة سنوياً 10

ن ومؤسسات دعم بحث علمي الكرسي األكاديمي تبرعات وهبات ومنح مقدمة من متبرعي
  . ا في الجامعةع قبولها للقوانين واألنظمة المعمول بهمن جهات داخلية وخارجية، ويخض

(47 ) 

ن القول بأن مصادر تمويل الكراسي البحثية المعاصرة تتنوع حال، يمك وعلى أية 
من مؤسسات الدولة )وزارات أو مؤسسات وطنية(،  ما بين مصادر حكومية مقدمة

إلى ما يمكن منح مقدمة من أفراد المجتمع ومؤسساته. هذا باإلضافة وهبات و تبرعات و 
 ميزانيتها الخاصة. أن ترصده الجامعة من

 :العملياتثانيًا: 
تعكس العمليات األنشطة والتفاعالت التي تتم بين كافة مدخالت النظام. ومن  

 عمليات نظام الكراسي البحثية ما يلي:أهم 
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 :الترشح (1)
ألستاذية الكراسي البحثية بمجموعة من الخطوات واإلجراءات تقدمين يمر الم 

الجامعة في إجراءات التمويل. "ف د المقبولين منهم، والبدء فيالتي بناءًا عليها يتم تحدي
يقوم عمداء الكليات برفع  (Free University in Amsterdam)بامستردام  الحرة

إلى لجنة الختيار أفضل المرشحين.  -سيمن المتقدمين لوظيفة أستاذ كر -الترشيحات 
ارهم رئيس الجامعة. وتعتمد وتتكون اللجنة من نائب رئيس الجامعة وثالثة أساتذة يخت

تميز األستاذ للجنة في اختيارها ألستاذ الكرسي على معايير جودة محددة، وكذلك تراعي ا
  (48)الذي يقع عليه االختيار وتفوقه عن زمالئه المتقدمين.

 (49)  :تتم عملية الترشح وفقًا لإلجراءات التالية بسلطنة عمانجامعات لا وفي 

 الغايات خالله من تبين البحث كرسي إلنشاء مبدئية اتبمقترح الجامعات تتقدم  •
 .للجامعة البحثية االستراتيجية يتناسب والخطة بما واألهداف

 والتأكد حاتالمقتر  هذه بمراجعة مجلس البحث العلميب البحثي القطاع مدير يقوم  •
 للنظر البحثية الكراسي للجنة احالتها ثم ومن للشروط المطلوبة استيفائها من

 .فيها
 ومدى لمجلسا لىإ تقديمه تم  الذي المقترح على بناءا الجامعات اختيار يتم  •

 .الموضوعة الوطنية ولوياتواأل العامة للمجلس، الخطة مع مالئمته
 بإعداد المشرف يقوم  نأ على البحث كرسي على المشرف اختيار الجامعة تتولى •

 .العلمي البحث لسمج الى ورفعه للكرسي البحثي إلدارة البرنامج تفصيلي مقترح
 البحثي المقترح اعتماد وبعد التفصيلي، المقترح بتقييم  البحثية الكراسي لجنة تقوم  •

 المطلوب التمويل وتقديم  األداء، عقود على التوقيع يتم هيئة المجلس قبل من
 .البرنامج يذنفلت

تتم إجراءات الترشح للكراسي البحثية وفقًا لما  جامعات جنوب أفريقياوفي  
 ( 50):يلي

صفحات( يوضح  10يتجاوز  م بإعداد مخطط مبدئي )اليقوم الراغبين في التقد •
 فيه رؤيته المقترحة.

 .NRFيتم تقييم المخططات المبدئية من قبل مؤسسة البحوث الوطنية  •
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يتم دعوة األساتذة المقبولين لتقديم مخطط لمخطط المبدئي في حالة قبول ا •
رح مدى اتساق المخطط المقتيوضح صفحة(  50تفصيلي متكامل )ال يتجاوز 

 طنية للكراسي البحثية.لو مع أهداف المبادرة ا
ثم يتم عمل تقييم نهائي للمخططات المقترحة من قبل أساتذة نظراء في المجال،  •

 ء في إجراءات التمويل.مؤسسة البحوث الوطنية للبد رفع توصية بالموافقة إلى
 ( 51):يالطلبات المقدمة أن توضح ما يل ويراعى في 
 لضمان نجاح الكرسي البحثي. بةامها بتوفير بيئة مناساستعداد الجامعة وإلتز  •
 قدرات الجامعة وبيئتها ونقاط القوة الخاصة بها. •
 جية البحثية للجامعة.اتفاق الكرسي البحثي مع مجاالت الخطة االستراتي •
 ارتباط موضوع الكرسي بالتنمية االجتماعية واالقتصادية للدولة. •
الوطنية للكراسي أهداف المبادرة رسي البحثي في تحقيق همة الكمدى مسا •

 البحثية.
 النتائج والمخرجات المتوقعة خالل خمس سنوات. •

م اإلجراءات وهكذا يتضح اختالف إجراءات الترشح من دولة إلى أخرى، فقد تت 
وقد عندما يدار نظام الكراسي البحثية من قبل الجامعة، فقط، وذلك على مستوى الجامعة 

ات الترشح، وذلك عندما يدار النظام على شراف على إجراءتشترك مؤسسة قومية في اإل
 المستوى القومي. 

 التجديد: (2)
داء أنشطته لفترة تشير عملية التجديد إلى إمكانية استمرار الكرسي البحثي في أ 

التأكد من جودة أداء ما يتم التجديد لفترة تالية بعد تالية بعد انتهاء فترته الرسمية. وغالبًا 
 في الفترة السابقة. األنشطةللمهام و  البحثيالفريق 

استنادًا إلى أداء يتم تجديد الكراسي البحثية  الجامعات بجنوب أفريقيافي ف 
ويمكن للكراسي من المستوى األول أن ُتجدد لمدتين  الخمس سنوات. الكرسي عل مدار

)بحد  ةواحدلمستوى الثاني التجديد لمدة سنة(، كما يتاح للكراسي من ا 15)بحد أقصى 
  (52)على جودة األداء. -بشكل كامل-وتعتمد عملية التجديد  سنوات(. 10أقصى 
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 ( التقويم:3)
وجوانب الضعف في أداء  يعد التقويم عملية مهمة للوقوف على جوانب القوة  

اقها مع من خاللها قياس مختلف أنشطة الكرسي ومدى اتفالكرسي البحثي، كما يمكن 
 في تحسين األداء وتحقيق األهداف المنشودة بكفاءة.يسهم أهدافه، األمر الذي 

ًيطلب من أستاذ الكرسي أن يقدم تقريرًا سنويًا  الجامعات بجنوب أفريقياففي  
عن أنشطة الكرسي،  National Research Foundationلوطنية لمؤسسة البحوث ا

كما يتم تقييم أنشطة الخطة المقدمة عند الترشح.  والمخرجات المتوقعة وفقًا لما تضمنته
يتم ذلك التقييم بشكل الكرسي وإنجازاته في السنة النهائية )السنة الخامسة( للكرسي، و 

 ( 53)ل.متعمق من خالل مجموعة من النظراء في المجا

م تقييم أداء الكراسي البحثية من قبل الجامعة يت بسلطنة عمانالجامعات وفي  
لمراجعين بعمل تقييم تفصيلي إلنتاجية ت العقد، كما تقوم لجنة من احسب متطلبا

ا يتعلق بالبحوث التي يشرف عليها، كما الكرسي، والتقدم الذي يحققه، ومستوى األداء فيم
 (54)يضًا كل خمس سنوات.يتم تقييم أداء الكرسي أ

رجات ن القول بأن عملية التقويم هي عملية مهمة لضمان جودة المخومن ثم يمك 
 لتأكد من تلبيتها للمتطلبات البحثية للجامعة والمجتمع.المتوقعة من النظام، وا

 ثالثًا: المخرجات:
تعد المخرجات هي الحصيلة النهائية لتفاعل مدخالت النظام معًا من خالل  

بسلطنة بالجامعات دفة من برنامج الكراسي البحثية وتتمثل المخرجات المستهعمليات. "ال
 ( 55)في: عمان
 البحث كراسي تأسيس خالل من البحثية التالمجا بعض في التميز تحقيق •

 .المحلية الجامعات في العلمي
 .وطنيا   البحثية القدرات بناء تعزيز •
 .المجال اهذ في البحوث لمخرجات اقتصادية قيمة ضافةإ •

األبحاث التي تتم من خالل  بجنوب أفريقياومن مخرجات نظام الكراسي البحثية  
 SARChI Chair in Sustainable Malaria لمالريال تحكم المستداملاكرسي 

Control،  األستاذة  تحت إشرافوذلك لمكافحة المرض ومحاولة السيطرة عليه، والتي تتم



      لكراس ي البحثيةنظام ادراسة مقارنة ل                                                                       يديغعلي الد فعتأحمد ر د/ 

   2019 يونيو  - عشردي الحاالعدد                                                                                     مجلة التربية املقارنة والدولية 

33   

األستاذ بقسم العلوم  Prof. Lyn-Marie Birkholtzلين ماري بيركولتز   الدكتورة
 University ofمعة بريتوريا جا -كلية العلوم الطبيعية والزراعية -الحيوية

Pretoria.(56 ) 
وفي ضوء ما سبق، يمكن تحديد مخرجات نظام الكراسي البحثية المعاصرة فيما 

 يلي:
 :المخرجات البحثية( 1)

لكراسي البحثية، وذلك من خالل جات نظام امن أهم مخر المخرجات البحثية عد ت 
لقدرة يسهم في رفع ا ممارفة، المع فروع كافةبمختلف أنواعها في إعداد البحوث المتميزة 

للجامعة، وهو ما ينعكس بدوره على االرتقاء بالقدرة البحثية للمجتمع بأكلمه البحثية 
 وتحقيق قيمة مضافة له.

 شرية:لكوادر البالخبرات التدريبية ل( 2)
من أهم مخرجات نظام الكراسي البحثية أيضًا إكتساب الباحثين لمهارات بحثية  

بحثية، فضاًل عما اكتسبوه وأنشطة ممارسات  تميزة من خالل ما مروا به منوإبداعية م
 من خبرات بحثية وتطبيقية من خالل التفاعل مع الخبراء في المجال.

 معية:( المشروعات واألنشطة المجت3)
لقيمة النفعية التطبيقية لنظام الكراسي البحثية من خالل ما يقدمه من ر اتظه 

ه، حيث يسهم كل كرسي بحثي في خدمة المجتمع وحل مشكالت أنشطة ومشروعات تسهم
في حل إحدى المشكالت المجتمعية، وذلك في مختلف  -وفقًا لمجال تخصصه-

يرها من ة واإلنسانية، وغالعلوم االجتماعيي مجال القطاعات الطبية والهندسية وف
 القطاعات.
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 القسم الثالث
 في مصر واقع منظومة البحث العلمي وصف وتشخيص

 "تصور عالم المشكلة"
للكراسي البحثية مقترح  نظام انطالًقا من سعي البحث الراهن إلى التوصل إلى  

في مصر،  لبحث العلميبجمهورية مصر العربية، يهتم هذا القسم بدراسة واقع منظومة ا
حاجتها  محاولة إللقاء الضوء على أهم مالمح تلك المنظومة، والوقوف على مدى في

 البحثية. نظام الكراسي لتبني
ولذلك  لبحث العلمي،باتولي الدولة المصرية اهتمامًا ملحوظًا الصدد، هذا وفي 

رتقاء الالتي من شأنها امبادرات المؤخرًا بإنشاء بعض الكيانات وتبني بعض  تاهتم فقد
المشاركة في  لىتشجيع الباحثين والعلماء ع، كما بذلت محاوالت لمنظومة البحث العلميب

 ارجها.حثية داخل الجامعات وخالمراكز والكيانات البأنشطة 
التنمية صدر قرار جمهوري بإنشاء صندوق العلوم و  2007في عام ف 

ينشأ صندوق يسمى  التكنولوجية، حيث نصت المادة األولى من القرار على أن "
الوزير )صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية( وتكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع 

لعلمى، ويكون مقره مدينة القاهرة". كما نصت المادة الثانية من المختص بشئون البحث ا
 ( 57)ندوق، والمتمثلة في:القرار على مهام الص

ولوجية من خالل األولويات التى يحددها كفالة تمويل البحث العلمى والتنمية التكن •
 مجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا.ال

 نولوجيا.لعلوم والتكتكارية لمنظومة ادعم القدرات االب •
المعرفة دعم الدورة الكاملة للبحث العلمى وتطوير المنتجات التى تعتمد على  •

 –نماذج نصف صناعية –براءات اختراع –والتكنولوجيا )أبحاث منشورة
 منتجات(.

 دعم نشر البيانات والمعلومات عن العلوم والتكنولوجيا. •
ألبحاث العلمية شرات العلوم والتكنولوجيا واإجراء تقييم مستمر ومفصل لمؤ  •

س األعلى د لعرضها على المجلوبراءات االختراع وتأثير ذلك على االقتصا
 .للعلوم والتكنولوجيا
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وعة من البرامج والمبادرات بتبني مجم 2030اهتمت مصر في رؤيتها  كما 
حيث تمثل "، ليعاال التعليم بمؤسسات البحوث مراكز دور تفعيل، من بينها "التطويرية

 االقتصاد يدعم الذي رسالج بروتعت والتطبيق النظرية بن الوصل حلقة هي المراكز هذه 
بادرة إلى . وتستند هذه المالعملية الحياة  في والتجديد التطوير تفيد بحاثأ من يقدمه لما

 (58)اصر أساسية، لعل من أهمها ما يلي:عدة عن
 ليمتعال مؤسسات جميع في البحوث كزمرا إلنشاء الالزم المالي الدعم  توفير •

 .الحالية البحوث مراكز في والتوسع العالي
 برامج مثل البحوث مراكز في للتوسع العالي التعليم  مؤسسات لتحفيز نظم  وضع •

 إنتاج في شارك بحثي مركز رثأك أو محافظةلا في بحثي مركز أفضل تقدير
 (most citedواطالعًا ) ذكراً  ارهثوأك علمية أبحاث

 السرعة لتحقيق البحثية المراكز ومديري  التدريس هيئة أعضاء لتحفيز آلية وضع •
 .لها األمثل االستخدام  وتحقيق البحوث مراكز دور تفعيل في

 وميكنة الرقمية والمكتبات ةترونياإللك البوابات في والتوسع لتفعيل نظام  وضع •
 .دورها وتعظيم  البحوث مراكز موارد لزيادة المكتبات

 الماألع رجال وجمعيات المراكز ههذ مع اتفاقيات عقد لتسهيل منظا ضعو  •
 دريستال هيئة وقدرات معرفة واستغالل زمالال الدعم لتقديم المانحة والجهات
 رينظ  ذلك ويكون  والتطبيقية  النظرية اةالحي بن الفجوة لسد الحديثة النظم وتطبيق

 .البحثية المراكز هذه أنشطة يدعم  مادي مقابل
ة البحث العلمي في مصر، حددت يئة الداخلية لمنظوميلها للبوفي تحل 

( الصادرة عن وزارة 2030-2015االستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار )
عة من نقاط القوة في منظومة البحث العلمي في التعليم العالي والبحث العلمي مجمو 

 (59)مصر، ومن أهمها ما يلي:
مركز  120ية وخاصة، ومية وأهلجامعة حكو  46دة تضم وجود قاعدة علمية جي •

 حثي، ومؤسسات مجتمع مدني معنية بالبحوث والتطوير.ومعهد ب
تضم مصر أكبر إنتاج لمجتمع بحثي من باحثين علميين في الشرق األوسط  •

 ى مدى العشر سنوات الماضية.عل
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 ازدياد شريحة الشباب ضمن الباحثين. •
( من الجامعات ات العليا )ماجستير ودكتوراه تخريج اآلالف من طالب الدراس •

 المصرية.
ستقراء ما سبق، يالحظ أن مصر تمتلك قاعدة عريضة من المؤسسات وبا 

على النهوض بمنظومة البحث البحثية المتنوعة، وأن بها عدد كبير من الباحثين القادرين 
إلمكانات التي تساعدهم العلمي، واستثمار نتائجه في االرتقاء بالمجتمع إذا ما توفرت لهم ا

 لك.ذعلى 
لمصرية سالف اإلشارة إليها، والمرتبطة بدعم منظومة وعلى الرغم من الجهود ا 

ف في يشير أيضًا إلى وجود عدة مشكالت وجوانب ضع فإن الواقعالبحث العلمي، 
األمر الذي يؤثر سلبًا على جودة أدائها ويعرقل مسيرة منظومة البحث العلمي المصري، 

 ها.تقدم
لتوفير  2007وجية في عام تكنولدوق العلوم والتنمية الفعلى الرغم من إنشاء صن 

فإن تمويل إضافي من أجل مبادرات البحث والتنمية واالبتكار على أساس تنافسي، 
 قدرة من شأنه أن يعرقل وإداتها الجامعات حوكمة في المؤسسي لتقالاالس إلى االفتقار

 في ٧٥ من فأكثرسي. تناف بأسلوب الممولة المشاريع رة وإدا تنفيذ بدء الصندوق على
 والتنمية البحث مؤسسات في تمت واالبتكار والتنمية البحث على من النفقات المائة

 العلمي  البحث أكاديمية كانت قد. و مختلفة اتلوزار  والتابعة بالعاملين المكتظة واالبتكار
 معظمهم يشغل كان عامل 2٢٠٠ من أكثر تستخدم جداً  قريب وقت حتى والتكنولوجيا

 بأنشطة ارتباطا مباشرا مرتبطة غير ولكنها الرعاية بتقديم متعلقة وأخرى  إدارية ائفظو 
 من – ناقص مويلعلى ت فتحصل الجامعي البحث أنشطة أما ار.واالبتك والتنمية البحث
 خدام االست يعيق مما – سواء حد على المشاريع وتمويل والمرافق األساسية البنية حيث

 البحث مبادرات في القطاع الخاص مساهمة أن كما .بالجامعات البحثية للقدرات الكامل
 التكنولوجيا، نقل مجال على غالبية أعمالها وتقتصرة،  ضعيف مصر في واالبتكار والتنمية

 (60).النماذج التكنولوجية وإعداد المفاهيم، إثبات يروتطو 
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إلى ما  (2030-2015م والتكنولوجيا واالبتكار )االستراتيجية القومية للعلو أشارت  كما
 ( 61):يلي

 غياب نظام لتقييم أداء الباحثين ومؤسسات البحث العلمي. •
ح وتستهلك تعقد البيروقراطية الحكومية التي تعيق االستفادة من التمويل المتا •

 وقت وجهود الباحثين.
 ية.غياب فكر المدارس العلمية في معظم مؤسسات البحث العلمي المصر  •
 ات الغش العلمي.ي مؤشر لمصر فظهور ترتيب متقدم  •
 ضعف المردود االقتصادي والعائد الملموس من البحث العلمي. •
 ضعف عدد البراءات المسجلة سنويًا للمصريين، وكذلك ضعف عدد البراءات •

من  % سنوياً  0.5المسجلة من الجامعات والمراكز البحثية، حيث ال تتعدى 
 إجمالي البراءات.

 على نطاق الكليات واألقسام. العلميللبحث جود أولويات واضحة ب و غيا •
 الترقية، لغرض العلمي النشر على البحثية والمراكز الجامعات إنتاج انحصار •

 مع تعاقدات على للحصول هودالج بذل عن عزوف الباحثين إلى يؤدي مما
 .العلمي البحث خالل من لتطويرها الصناعة

 بعض يجادإل مؤسسية وليست شخصية بصفة نبالباحثي الصناعة تستعين •
 .التصنيع مشاكل بعض وحل الحلول

 المؤسساتت وبين  الجامعا أو والتطوير البحوث مؤسسات بين الثقة مستوى  تدني •
 .الخدمية أو اإلنتاجية

 .المستفيدة الجهة طرف من وخاصة والتطوير البحوث على اقاإلنف ضعف •
 البحث ةلميزاني الالزم  الدعم لضخ دة ومتزاي وثابتة رئيسية مصادر وجود ضعف •

 .العلمي
 .العلمي البحث تدعيم  عن الخاص والقطاع األعمال أصحاب إحجام  •
 الجهات من مشروعات على لحصولل التدريس هيئة أعضاء قبالإ ضعف •

 .العلمي ثبحلل الممولة
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 لتوسيع خبرة  كبيوت البحثية والمراكز المصرية الجامعات تسويق في القصور •
 .يةوتكنولوج تنموية مشروعات في المشاركة

ضعف الوعي الثقافي لدى األفراد والمؤسسات والقطاعات المختلفة بدور البحث  •
 العلمي في التصدي للتحديات المجتمعية.

هم وبشكل ابع التطبيقي والتطويري التي تسقلة التركيز على البحوث ذات الط •
 .مباشر في عملية التنمية وحل مشكالت المجتمع

 البحث نتائج لتسويق واضحة سياسة بغيا" إلى 2030ؤية مصر شارت ر كما أ 
 تحدياً  ونتائجه، مما يعتبر العلمي البحث لتسويق آلية أو سياسة يوجد ال حيث العلمي؛

 أن العالي، كما التعليم  ومؤسسات ككل المجتمع في العلمي البحث دور تعظيم  أمام 
 العملية جودة زيادة في ودورها تلفةمخال القطاعات في األبحاث العلمية أهمية تجاهل

 (62) .متميزة عالمية في دوريات المنشورة  األبحاث نسبة انخفاض إلى يؤدي التعليمية
ث جوانب ومن خالل استعراض واقع منظومة البحث العلمي في مصر من حي 

ومحاوالت واضحة لدعم منظومة  االقوة وجوانب الضعف، يمكن القول بأن هناك جهودً 
أكيد على أن تلك المنظومة مازالت بحاجة إلى العلمي المصري، كما يمكن التالبحث 

والمبادرات والجهود من أجل مواجهة المشكالت والتحديات التي  المزيد من المحاوالت
أحد يكون ة يمكن أن كراسي البحثية في جمهورية مصر العربيم النظا تبني تقابلها، ولعل

 الجهود المبذولة في هذا الصدد.
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 القسم الرابع
 جامعة كولومبيا الشماليةفي الكراسي البحثية  نظام تحليلوصف و 

جامعة كولومبيا يتناول القسم الراهن من البحث وصفًا لنظام الكراسي البحثية في  
مع البدء  -على مستوى الدولةللكراسي البحثية قومي نظام ذي يعد جزًءا من الو - الشمالية

 رة على نظام الكراسي البحثيةو معي الكندي الذي أث ر بالضر بعرض السياق المجت
، ثم سيتم تناول النظام من حيث مدخالته وعملياته ومخرجاته. وفيما يلي تفصيل بالجامعة

 ذلك.
 كندي:السياق المجتمعي ال)أواًل(: 

ن من يمتعدد الثقافات، حيث يضم مواطنيتسم المجتمع الكندي بأنه مجتمع  
، اإلسكتلنديةإلنجليزية، والفرنسية، طائفة اعل أكثرهم انتشارا الطوائف مختلفة، ل

واأليرلندية، واأللمانية، واإليطالية، والصينية، وغيرها من الطوائف. كما يتسم أيضًا 
لغوي، حيث تمثل اللغة اإلنجليزية اللغة األم، تليها اللغة المجتمع الكندي بالتعدد ال

ية، ، والعربية واإليطالالصينية، واألسبانيةولى هي الفرنسية، وهناك مواطنون لغتهم األ
 ( 63)ن اللغات.وغير ذلك م

يعد االقتصاد الكندي أحد أقوى اقتصاديات العالم، وذلك لعدة أسباب، من بينها و  
مو االقتصادي الملحوظ، واستقرار القطاع المالي، باإلضافة إلى توفر فرص العمل، والن

 (64)عام.ين الاالنخفاض النسبي في إجمالي الد
مختلط"، حيث ٌيسمح للقطاع  "اقتصادبأنه االقتصاد الكندي  صفيو غالبًا ما و  

الخاص بملكية رأس المال من مزارع ومصانع وغير ذلك من أجل إنتاج السلع وتقديم 
منذ -وقد تم تشجيع المواطنين الكنديين  بًا إلى جنب مع القطاع الحكومي.الخدمات جن

ديم السلع والخدمات، ومن م الخاصة من أجل تقيس أعمالهعلى تأس -طويلة فترات
عدد السكان وتزايد متطلباتهم وكذلك في تزايد الالتي ساعدت على نجاح ذلك  العوامل

ساعد القطاع الخاص الكندي في تسويق االعتماد المتبادل بين الدول، األمر الذي 
ل األعما فيلعب دورًا مهمًا فيأما القطاع الحكومي  منتجاته وخدماته داخل كندا وخارجها.

ق فيها مثل خدمات الطر  والخدمات التي يصعب على القطاع الخاص االستثمار
 ( 65)والكباري، والمدارس، والمستشفيات، ونظم الصرف الصحي.



      لكراس ي البحثيةنظام ادراسة مقارنة ل                                                                       يديغعلي الد فعتأحمد ر د/ 

   2019 يونيو  - عشردي الحاالعدد                                                                                     مجلة التربية املقارنة والدولية 

40   

. ويطلق على في االقتصاد الكنديسيًا المدني شريكًا أسا ولقد أصبح المجتمع 
جمعيات غير ". وهو يضم الSocial Economyالمجتمع المدني "االقتصاد االجتماعي 

اعية التي تعمل على الدمج هادفة للربح، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات االجتمال
جتماعي أهمية كبيرة ليس صاد االولالقت بين األهداف االجتماعية واألهداف االقتصادية.

فراد والمجتمعات، وإنما فقط في تلبية االحتياجات االقتصادية واالجتماعية والبيئية لأل
 (66)ًا لكونه جزء من عملية التحول في عالقة المواطنين بالدولة وبالسوق.أيض

وفي إطار البحث العلمي، فإن كندا تصنف في صدارة الدول التي تنفق على  
دولة تناولتها نشرة تمويل  40العلمي، حيث احتلت المركز الثاني عشر من بين البحث 

كما احتلت  ng ForecastGlobal R & D Fundi.(67) 2017عام بحوث والتنمية لال
 2017-2016دولة في تقرير التنافسية العالمية  138كندا المركز السابع عشر من بين 

في محور "الشراكة بين  23لمركز في محور "جودة مؤسسات البحث العلمي"، وا
ي محور "توفر لسادس فلمركز االجامعات وقطاع الصناعة في مجال البحوث والتنمية"، وا

 (68)والمهندسين". العلماء

رت بشكل كبير في تشكيل نظام ولعل المالمح السابقة للمجتمع الكندي قد أث 
وضحه الجزء التالي من ليظهر بوضعه الراهن، وهذا ما سي بالجامعة الكراسي البحثية

 البحث.
 :جامعة كولومبيا الشمالية نظام الكراسي البحثية في )ثانيًا( 

من مجموعة من   جامعة كولومبيا الشماليةفي يتكون نظام الكراسي البحثية  
 والمخرجات، والتي يمكن تناولها كما يلي:المدخالت والعمليات 

 المدخالت: (1)
 ما يلي: جامعة كولومبيا الشماليةحثية في تشمل مدخالت نظام الكراسي الب 

 رسالتها:رؤية الكراسي البحثية و  (أ)
والمستمدة من الرؤية - بيا الشماليةبجامعة كولومية لكراسي البحثتتمثل رؤية ا 

في "الوصول بالمجتمع الكندي إلى المنافسة العالمية  -البحثية الكنديةالقومية للكراسي 
 (69)في ظل بيئة اقتصادية عالمية تنافسية قائمة على المعرفة".والتميز والريادة البحثية 
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اد وتدريب في "توفير فرص إلعدبالجامعة كراسي البحثية لتتمثل رسالة او  
ذوي المهارات الفائقة، مع اإللتزام بالتميز في مجالي البحث والتدريب، وضمان  الباحثين

  (70)".تلك الفرص في الحصول علىبين جميع المرشحين العدالة والمساواة 
عة بجامالعالمي في رؤية الكراسي البحثية القومي و  ينوهكذا يتضح انعكاس البعد 

المجتمع الكندي تدفع تلك الكراسي ب، حيث إنه من المأمول أن اهورسالتبيا الشمالية ولومك
افؤ أيًضا أهمية اإللتزام بالعدالة وتكوالريادة العالمية، كما يتضح والتميز إلى المنافسة 

 الفرص بين المرشحين المتقدمين.
 أهداف الكراسي البحثية:( ب)

هداف الرئيسية ثل األ، تتماسي البحثية بالجامعةكر الة اتساقًا مع رؤية ورسالت 
 (71)فيما يلي: بجامعة كولومبيا الشماليةللكراسي البحثية 

سية، العلوم تحقيق التميز البحثي في أحد المجاالت التالية: العلوم الطبيعية والهند •
 الصحية، العلوم االجتماعية واإلنسانية.

 لحياة.حسين جودة االعلمية، وتالتعمق في فهم فروع المعرفة  •
 ولية للمجتمع الكندي.نافسة الدتقوية الم •
 توفير فرص تدريبية وتعليمية للمزيد من الباحثين المتميزين. •

مع، وإنما تسعى وهكذا يتضح أن الكراسي البحثية ال تسعى فقط لخدمة المجت 
لكوادر ل استثمار امن خال فروعها وتخصصاتها أيضًا إلى إثراء المعرفة العلمية بمختلف

 رية المتميزة.البش
 البشرية: العناصر (ج)

ندية كجامعة كولومبيا الشمالية باعتبارها جزء من منظومة الكراسي البحثية التقوم 
الكرسي البحثي بعناية بالغة في ضوء باختيار األساتذة المرشحين للحصول على أستاذية 

ساتذة ء الريادي. ويتلقى األالتميز والجودة واألداة، تقوم في مجملها على معايير محدد
 (72) لفريق البحثي المعاون.الدعم الالزم للعمل، وكذلك يتاح لألساتذة اختيار ا

لشفافية، كما تلتزم الجامعة في اختيارها للمرشحين بمعايير المساواة والعدالة وا
االحتياجات الخاصة،  من خالل إتاحة فرص متكافئة لجميع الفئات )المرأة، وذوي  وذلك

 (73)ت( للمشاركة في ذلك البرنامج القومي.قليالمواطنين األصليين، واألوا
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الكراسي البحثية فرصة تعلم متميزة لمجموعة متنوعة من المتدربين من  توفرو  
لعليا، الباحثين ما بعد مرحلة الدكتوراه، وغيرهم من األفراد الفئات التالية: طالب الدراسات ا

لهم فرصة  اح، ويتHighly Qualified Personnel (HQP) فاءة العاليةذوي الك
كما  التعاون واالشتراك في العمل مع الباحثين المتميزين من داخل كندا ومن خارجها.

لكرسي البحثي في العمل مع يشترك مجموعة من أعضاء هيئة التدريس المهتمين بمجال ا
 (74)بحثية تفاعلية.األستاذ، وذلك من خالل فرق 

لبحثية قائم على العمل لكراسي ال بأن نظام العمل باوعلى ذلك يمكن القو  
نشطة الكراسي من خالل مجموعة متنوعة من الباحثين الفريقي، حيث يتم تنفيذ أ

من أجل تحقيق األهداف المرجوة  المتميزين، يرأسهم أستاذ متخصص يتم اختياره بعناية
 بكفاءة.

 والمتابعة:( لجان اإلشراف د)
البحثية بجامعة كولومبيا  لكراسيعلى اإلشراف ومتابعة اتنقسم اللجان القائمة  

ة )بالجامعة(، وأخرى على المستوى القومي للبرنامج. وفيما يلي الشمالية إلى لجان داخلي
 لذلك:ح توضي
 )بالجامعة(: الداخلية لجان اإلشراف والمتابعة •
o  لجنة البحثSearch Committee  وهي المسئولة عن وضع معايير الختيار

 (75)ابالت الشخصية لهم.رشحين بالكليات، وإجراء المقالم
o  لجنة المراجعة الداخليةInternal Review Committee  وهي مسئولة عن

 ( 76)ات.مراجعة طلبات التجديد المقدمة من األساتذة على مستوى الكلي
o  لجنة التحكيم الداخليةInternal Adjudication Committee  وهي مسئولة

وتقديم جامعة، توى العلى مسلبات الترشح والتجديد عن مراجعة جميع ط
 ( 77)توصيات لرئيس الجامعة بشأن تلك الطلبات.

جدير بالذكر أن مكتب رئيس الجامعة هو الجهة المسئولة عن اإلشراف ومن ال
 ( 78)يتي الترشح والتجديد بالجامعة.ومتابعة عمل

 لجان اإلشراف والمتابعة على المستوى القومي: •
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من قبل األمانة العامة  -لمستوى القوميى اعل-ثية الكندية الكراسي البحيدار برنامج 
س بحوث العلوم االجتماعية واإلنسانية. وتعتبر األمانة ، ومقرها مجلللكراسي البحثية

مجلس بحوث العلوم االجتماعية للثالثة جهات الممولة له: العامة للبرنامج ممثلة 
ة. وتقوم لعلوم الصح والمعهد الكندي ةية والهندسيومجلس بحوث العلوم الطبيعواإلنسانية 

ل تقاريرها إلى لجنة إدارة البرنامج للكراسي وإرسا مستمرة األمانة العامة بالمتابعة ال
Management Committeeة التوجيهية تقاريرها إلى اللجن ، والتي تقوم بإرسال

Steering Committee  ير اإلبداع والتنمية والتي تقوم بدورها برفع التقارير إلى وز
مسئولياتها  دية والعلمية )وزارة الصناعة سابقًا(. ويمكن توضيح تشكيل اللجان وأهماالقتصا

 (79)فيما يلي:

o :لجنة إدارة البرنامج 
مجلس بحوث العلوم االجتماعية ج، ونائب رئيس وتضم المدير التنفيذي للبرنام 

هد معال، ونائب رئيس ية والهندسيةمجلس بحوث العلوم الطبيع، ونائب رئيس انيةواإلنس
، ونائب رئيس مؤسسة االبتكار الكندية، باإلضافة إلى ممثلين من الكندي لعلوم الصحة

تمثل مسئولية اللجنة في تقديم اإلبداع والتنمية االقتصادية والعلمية". وتوزارتي "الصحة" و"
ا النظراء للترشيحات فيما يتعلق بعملية المراجعة التي يقوم به لتوصياتالمالحظات وا

، واستراتيجيات التواصل، وكذلك بنية Peer Review Processللكراسي  المقدمة
 برنامج.البرنامج وسياسته وتمويله. وتقوم اللجنة بإرسال تقاريرها إلى اللجنة التوجيهية لل

o :اللجنة التوجيهية 
مجلس ئيس )رئيسًا(، ور  لعلوم االجتماعية واإلنسانيةمجلس بحوث ارئيس وتضم  

، ورئيس مؤسسة المعهد الكندي لعلوم الصحة، ورئيس ية والهندسيةبحوث العلوم الطبيع
صحة. ، ووكيل وزارة الاإلبداع والتنمية االقتصادية والعلميةاالبتكار الكندية، ووكيل وزارة 

يحات المقدمة للكراسي، وكذلك تعمل ة على عملية مراجعة النظراء للترشوتشرف اللجن
 مج واقتراح التوجهات االستراتيجية للبرنامج.  شراف العام على إدارة البرناعلى اإل
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 اللجان التالية: -من الناحية الفنية-كما يشترك في إدارة البرنامج 
o :هيئة المحكمين 

للمشاركة في  -بشكل تطوعي-وعالمًا سنويًا  أستاذا 1000ن يتقدم أكثر م 
لكندية، وهو ما يطلق ة لبرنامج الكراسي البحثية اعملية مراجعة وتقييم الطلبات المقدم

 من عمل البرنامج لضمان عليه "مراجعة النظراء"، وتمثل هذه العملية جزءًا أساسياً 
 (80) مطابقته للمعايير المطلوبة.

o  ات: متعددة التخصصلجنة التحكيم 
وتضم مجموعة من الخبراء الذين يتم اختيارهم من هيئة المحكمين في ضوء  

ة البحثية والخبرة في مجال التحكيم والتقييم(. وتقوم يير وشروط محددة )مثل الكفاءمعا
يئة المحكمين من الفصل فيها اللجنة بمراجعة الترشيحات التي لم يتمكن أعضاء ه

و رفضها. حيث تقدم اللجنة التوصيات النهائية فيما حول قبولها أ صول إلى اتفاقوالو 
وتلعب لجنة التحكيم متعددة ألمر إلى اللجنة التوجيهية. يتعلق بتمويل الكرسي وترفع ا

التخصصات دورًا محوريًا في ضمان جودة مستوى البرنامج وتميزه، وذلك من خالل 
باعتبارهما مصدر تمويل -كومة والشعب حتى تطمئن الحتطبيق مبدأ المحاسبية للبرنامج 

 ( 81)ة للبرنامج.بأن هناك معايير واضحوالمجتمع البحثي بأكلمه  -البرنامج
والمتابعة والترشح والتجديد اإلشراف عميات أن ا سبق يتضح وباستقراء م 

والتمويل تتم من خالل لجان متخصصة، بعضها على مستوى الجامعة وبعضها على 
تلك سير ل اضمانً وذلك  لكل منها أدوار ومسئوليات ومهام محددة،و ستوى القومي، الم

تم من قبل هيئة المحكمين التي ت-ية مراجعة الترشيحات بشكل جيد، كما أن عمل العمليات
تتميز بالدقة والموضوعية، وتضمن تحقيق مبادئ  -خصصاتولجنة التحكيم متعددة الت
 العدالة والشفافية والجودة.

 ل:مصادر التموي( ه)
يعد التمويل المركزي المقدم من الحكومة الكندية هو المصدر الرئيس لتمويل  

 2000قامت الحكومة الكندية في عام  حيث ة بجامعة كولومبيا الشمالية،الكراسي البحثي
كرسي بحثي بالجامعات الكندية، باعتباره  2000مليون دوالر إلنشاء  900بتخصيص 
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مليون  250دعمًا ماديًا قدره  (CFI)الكندية  تكارباالخصصت مؤسسة  برنامج دائم. كما
 (82).0002دوالر لدعم البرنامج عند إنشائه في عام 

لكراسي البحثية بالجامعات ل السنوي  ماليفي توفير الدعم التشترك ثالثة جهات و  
والمعهد الكندي  %(، 45)بنسبة  مجلس بحوث العلوم الطبيعية والهندسية الكندية، وهي

 20)بنسبة  مجلس بحوث العلوم االجتماعية واإلنسانية%(، و  35صحة )بنسبة لعلوم ال
.)%(83) 

 يتم تقسيمها علىو ن دوالر، مليو  300بنحو  ة السنوية للبرنامجنيزاميالوتقدر  
 ( 84)كندية، وهما:الجامعة النوعين من الكراسي البحثية المنتشرة في 

الرائدين  لدعم الباحثين المتميزين المستوى األول من الكراسي البحثية: وهو مخصص -1
وتتلقى لتجديد. سنوات قابلة ل 7. ويستمر عمل الكرسي لمدة في مجال تخصصهم 

 دوالر سنويًا عن كل كرسي من هذا النوع. 200.000 ًا قدره الجامعة مبلغ
في  الناشئينالمتميزين ص للباحثين المستوى الثاني من الكراسي البحثية: وهو مخص -2

وتتلقى الجامعة سنوات قابلة للتجديد.  5. ويستمر عمل الكرسي لمدة هممجال تخصص
 النوع. كل كرسي من هذا ر سنويًا عندوال 100.000 مبلغًا قدره
- (CFI)بتكار الكندية وتستطيع الجامعة أن تطلب دعمًا ماديًا من مؤسسة اال 

مطالبتها بأية  باإلضافة إلى إمكانية -دم من إدارة البرنامجإضافة إلى الدعم المق
 ( 85)احتياجات مادية أخرى.

يعتمد  بيا الشكاليةكولوم بجامعةوبذلك يمكن القول بأن نظام الكراسي البحثية  
في تمويله على مصادر حكومية تقدمها الهيئات الثالث المشتركة في كل أساسي بش

دية، مما إدارته، كما تستطيع الجامعة أن تطلب دعمًا إضافيًا من مؤسسة االبتكار الكن
يدل على االستعداد الكامل لتغطية وتحمل نفقات األنشطة البحثية التي تتم من خالل 

 م في إثراء المعرفة اإلنسانية.جتمع وتسهخدمة الم في عملكرسي طالما تال
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 العمليات: (2)
 ما يلي: بجامعة كولومبيا الشماليةتشمل عمليات نظام الكراسي البحثية  

 الترشح: )أ(
يحات المقدمة من الباحثين للحصول على تمويل الكرسي البحثي بعدة الترشتمر  

ي البحثية ن خالل برنامج الكراس، والبعض اآلخر يتم مالجامعةاءات؛ بعضها يتم في إجر 
باعتباره مسئواًل عن الكراسي  Canada Research Chairs Programالكندية 

  لتلك اإلجراءات.البحثية على المستوى القومي. وفيما يلي تفصيالً 
 إجراءات خاصة بالجامعة: -1

 غيرها من الجامعات و - لجامعةليتيح برنامج الكراسي البحثية الكندية الفرصة  
لترشيح الباحثين المتميزين للحصول على  -المؤسسات المخولة بمنح الدرجات الجامعيةو 

 Strategicة أستاذية الكرسي في المجاالت التي تدعم خططها البحثية االستراتيجي
Research Plans وتمكنها من توسيع إسهاماتها باعتبارها مراكز للبحوث والتدريب ،

 (86)بحثي.لا

يا الشمالية من قبل مكتب رئيس الجامعة، شح بجامعة كولومبوتدار عملية التر  
والذي يقوم بالموافقة على تخصيص الكراسي بكليات الجامعة وذلك بعد التأكد من اتفاقها 

طة االستراتيجية للجامعة، والخطة البحثية المؤسسية للجامعة، واألولوليات مع الخ
 (87)ي بها.الراغبة في تخصيص كرسي بحث ةاالستراتيجية للكلي

ومن الجدير بالذكر أن جميع طلبات الترشح يتم مراجعتها من قبل لجنة التحكيم 
ب كون من نائ، والتي تتInternal Adjudication Committeeالداخلية بالجامعة 

توى أستاذ كرسي )حالي وسابق( من المس 22رئيس الجامعة للشئون األكاديمية )رئيًسا(، و
 ( 88)األول. 

أواًل البد أن تتأكد الجامعة  عة،يحات المقدمة من الجامبرنامج الترشولكي يقبل ال
 من المستوى  من استيفاء الشروط الخاصة بالترشح، حيث "يشترط للترشح للكرسي البحثي

كون المرشح أستاذًا، ومن الممكن أن يكون أستاذًا مشاركًا بشرط أن يترقى األول أن ي
من تاريخ ترشحه للكرسي. وإذا كان المرشح من ستاذ خالل عامين على األكثر لوظيفة أ

خارج العمل األكاديمي، فالبد من أن يمتلك المؤهالت المكافئة لهذا المستوى. أما الكرسي 
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يكون المرشح له باحثًا ناشئًا من فئة األساتذة المشاركين أو  ي، فالبد أنمستوى الثانن الم
ة لهذا المستوى إذا كان من خارج نطاق ، أو يمتلك المؤهالت المكافئاألساتذة المساعدين

 (89)العمل األكاديمي.

مها بمعايير الشفافية واإلتاحة والمساواة في الترشيحات التي تقد ةوتلتزم الجامع 
مج الكراسي البحثية. ويحق لألمانة العامة للبرنامج أن تطلب من العامة لبرنالألمانة 

مت وفق معايير الشفافية واإلتاحة بأن عملية اختيار المرشحين تالجامعة ما يفيد 
 (90)والمساواة، وذلك في أي وقت خالل عامين من بدء عملية الترشيح.

فافية واإلتاحة ت بمعايير الشلتزام الجامعاوعلى الرغم من تأكيدها على ضرورة إ 
ي أن تطبيق تلك المعايير األمانة العامة للبرنامج تراعفإن والمساواة في عملية الترشيح، 

بها أو موقعها  يختلف من جامعة ألخرى باختالف حجم الجامعة أو لغة الدراسةقد 
 (91)الجغرافي أو سياساتها الداخلية.

تحقيق المعايير  بيا الشمالية لضمانتتخذها جامعة كولومفمن اإلجراءات التي 
 ( 92)السابقة ما يلي:

جاالت التي سي البحثي الشاغر في أحد المإعالن لكليات الجامعة وأقسامها بالكر  •
 تتفق مع الخطة البحثية االستراتيجية للجامعة.

 Search عقد مقابالت لتقييم المتقدمين من قبل لجنة متخصصة •
Committee. 

ا اختيار المخطط البحثي المقدم، ير التي يتم في ضوئهضع مجموعة من المعايو  •
 قبول الترشيحات.  على أن يتم وضع تلك المعايير قبل بداية 

التي تتم في و -عملية الترشيح المرحلة األولى من ول بأن يمكن الق وعلى ذلك 
 اايير محددة، كما أنهتهتم بكفاءة المرشح، وذلك من خالل ضرورة استيفائه لمع -امعةالج

األمانة العامة للبرنامج باعتبارها  قبل ة مناهة والشفافية، وتخضع كذلك للرقابتتسم بالنز 
 ة على المستوى القومي.لكنديثية المسئول عن الكراسي البحا

 إجراءات خاصة بإدارة البرنامج على المستوى القومي: -2



      لكراس ي البحثيةنظام ادراسة مقارنة ل                                                                       يديغعلي الد فعتأحمد ر د/ 

   2019 يونيو  - عشردي الحاالعدد                                                                                     مجلة التربية املقارنة والدولية 

48   

بعد -بشأن إنشاء الكراسي البحثية  عةتخضع الترشيحات المقدمة من الجام 
لعملية مراجعة صارمة من قبل إدارة البرنامج، وذلك  -السابقةاستيفائها لجميع الشروط 

 (93)ًا للخطوات التالية:وفق
بتقييم الترشيحات  -ثالثة على األقل-المراجعين وعة من خبراء هيئة مجم يقوم  •

 الجديدة أو طلبات التجديد.
لترشيحات التي لم تحظى تقوم لجنة التحكيم متعددة التخصصات بمراجعة جميع ا •

 ين.بالقبول من قبل هيئة المقيم
لجنة التحكيم على توصيات هيئة المراجعين و بناءًا -تقوم األمانة العامة للكراسي  •

بتقديم التوصيات النهائية بشأن عملية التمويل ورفعها إلى  -تحصصاتمتعددة ال
 المدير التنفيذي للجنة التوجيهية.

من قبل مجموعة من المراجعين - ةيحات الجامعويتم تقييم ومراجعة ترش 
Reviewers قترح، وكذلك من قبل لجنة الخبراء في نفس تخصص الكرسي البحثي الم

وذلك  -Interdisciplinary Adjudication Committeeيم متعددة التخصصات تحك
 (94)للتأكد من مطابقتها للمعايير التالية:

 ي المقترح: تميز المرشح، وجودة برنامجه البحث -أ
 أن يفي بالمعايير التالية: -للكرسي من المستوى األول-ينبغي للمرشح  
، وأن تكون ن على المستوى العالميالمتميزين المبدعيالباحثين  أن يكون من •

 إنجازاته قد أثرت بشكل أساسي في مجاالتها العلمية.
 أن يتمتع بالريادة في مجاله على المستوى العالمي. •
ن طالب الدراسات العليا الذين قام باإلشراف عليهم، رصيد كبير م أن يكون لديه •

ثين المتميزين، اب الطالب والمتدربين والباحولديه القدرة على جذب واستقط
 هم وتنميتهم.وتدريب

 أن يقدم برنامجًا بحثيًا جديدًا مبدعًا عالي الجودة.   •
 ايير التالية:أن يفي بالمع -للكرسي من المستوى الثاني-وينبغي للمرشح  
أن يكون من الباحثين الناشئين المتميزين على المستوى العالمي، وأن يكون لديه  •

 .رصيد واضح من اإلبداع البحثي
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اضحة لتحقيق سمعة دولية في مجاله في الفترة المستقبلية أن تكون لديه رؤية و  •
 سنوات(. 10: 5القادمة )من 

ب والمتدربين والباحثين أن يكون لديه القدرة على جذب واستقطاب الطال •
 هم وتنميتهم.المتميزين، وتدريب

 عًا عالي الجودة.  أن يقدم برنامجًا بحثيًا جديدًا مبد •
لتزام المؤسسي، ومدى مالءمة برنامج الكرسي البحثي ئة المؤسسية، واإلالبيجودة  -ب

 المقترح للخطة االستراتيجية البحثية بالجامعة، وذلك من حيث:
 ة:البيئة المؤسسي •

ينبغي على الجامعة أن تقدم وصفًا لجودة البيئة المؤسسية المحيطة بالكرسي  
ع الباحثين العاملين في نفس مجال ، وكذلك تحديد فرص التعاون مالبحثي المقترح

أو  الكرسي أو المجاالت ذات العالقة، سواءًا كانوا داخل المؤسسة أو على مستوى اإلقليم،
 الدولي.  ستوى على مستوى كندا، أو على الم

 اإللتزام المؤسسي: •
ي في د عليها الكرسالتي قد يعتم كياناتوغيرها من ال-ينبغي أن تلتزم الجامعة  
بتقديم ما يحتاجه  -ن المؤسساتالبحثيه مثل المستشفيات والمعاهد وغيرها متطبيقاته 

وتقديم  التدريسية واإلدارية، ائهأستاذ الكرسي من دعم لنجاح برنامجه مثل: تخفيف أعب
إضافية، وتقديم النصح واإلرشاد، وتوفير مكان مناسب إلنشاء الكرسي  مساعدات مالية

 لك توظيف أعضاء هيئة التدريس للعمل بالكرسي.حثي، وتوفير هيكل إداري، وكذالب
 مالءمة برنامج الكرسي البحثي المقترح للخطة االستراتيجية البحثية بالجامعة: •

مقترح للكرسي البحثي يتناسب يفيد بأن البرنامج ال ب من الجامعة تقديم مايطل 
 داف الجامعة.أن للكرسي أهمية في تحقيق أهمع الخطة االستراتيجية البحثية للجامعة، و 

وباستقراء ما سبق، يتضح أن عملية الترشح تتم بقدر كبير من الدقة  
جملها تسم في موالتي ت-ستوى الجامعة والموضوعية، فبعد انتهاء إجراءات الترشح على م

حات تقوم إدارة البرنامج على المستوى القومي بمراجعة الترشي -بالنزاهة والموضوعية
للمرشح، البحثي  مدى التميزعلى  للوقوفايير متنوعة وء معفي ض ةالمقدمة من الجامع

التي سيتم ة البيئة المؤسسيللوقوف على طبيعة جودة برنامجه المقترح، وكذلك ومدى 
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ومدى  ،ى إلتزامها بتقديم الدعم وتوفير المكان المناسب للكرسيي بها، ومدإنشاء الكرس
امعة، ولعل ما سبق تيجية البحثية للجمع الخطة االسترا للكرسي ترحاتفاق البرنامج المق

ل تحقيق أهدافها جيسهم في اختيار أفضل المرشحين ألستاذية الكراسي البحثية من أ
 بكفاءة.

 التجديد: ()ب
بعدة إجراءات بعضها يتم على مستوى الجامعة، الترشيحات  تجديد عملية تمر 

 Canada Researchالكراسي البحثية الكندية مج رناوالبعض اآلخر يتم من خالل ب
Chairs Program .ويمكن  باعتباره مسئواًل عن الكراسي البحثية على المستوى القومي

 توضيح تلك اإلجراءات فيما يلي:
 عة:على مستوى الجام إجراءات التجديد -1

 (95)لتالية:تمر عملية تجديد الكراسي البحثية بجامعة كولومبيا الشمالية بالمراحل ا 
من كل عام( بإخطار  يونيو وديسمبرلجامعة )في شهري يقوم مكتب رئيس ا -أ

 عمداء الكليات الذين يحق للكراسي البحثية بكلياتهم التجديد في الجولة التالية.
عملية مراجعة داخلية لتحديد ما إذا كانت ب -أو رئيس القسم -يقوم عميد الكلية  -ب

بالكلية  الداخلية تناًدا لتقييم لجنة المراجعةهناك حاجة للتجديد أم ال، وذلك اس
Internal Review Committee وال تتم عملية التجديد إال بتوصية من عميد ،

 الكلية بناًءا على توصية لجنة المراجعة الداخلية.
مكتب رئيس الجامعة توصية العميد بشأن تجديد الكرسي البحثي، يتم  تلقيبعد  -ج

أ في ملئ االستمارة المخصصة موافقة على التجديد، حتى يبدإبالغ أستاذ الكرسي بال
 لذلك.

من قبل لجنة التحكيم  يتم مراجعتها جميع طلبات التجديد ومن الجدير بالذكر أن
، والتي تتكون من نائب Internal Adjudication Committeeبالجامعة  الداخلية

 رسي )حالي وسابق( من المستوى أستاذ ك 22رئيس الجامعة للشئون األكاديمية )رئيًسا(، و
 ( 96) .األول
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  جديد على المستوى القومي:إجراءات الت -2
تتشابه إجراءات التجديد مع إجراءات الترشح ألول مرة، حيث تخضع الطلبات  

الخبراء في نفس  Reviewersالمراجعين  تقييم من قبل مجموعة منالمقدمة للتجديد لل
ة التخصصات ذلك من قبل لجنة تحكيم متعددتخصص الكرسي البحثي المقترح، وك

Interdisciplinary Adjudication Committee-  وذلك للتأكد من مطابقتها لنفس
  (97) المعايير المرتبطة بالترشح ألول مرة.

الترشح للمرة األولى في أنه يطلب من  التجديد عن عملية وربما تختلف عملية 
أداء  تقديم تقرير -التقدم للتجديدعند -المؤسسة المضيفة للكرسي البحثي 

Performance Report  يوضح مدى التزام األستاذ بتحقيق األهداف التي أنشأ الكرسي
 (98)رسي.لقيمة المضافة للكمن أجلها، ومدى التزامه بمعايير التميز وما ا

وعلى ذلك يتضح مدى دقة عملية تجديد الكراسي البحثية في مرحلتيها )على  
يتضح أيضًا تسلسل اإلجراءات في  ة وعلى المستوى القومي(، كمامستوى الجامع

ة المرحلتين، واعتمادها على معايير واضحة ومحددة ضمانًا لتحقيق النزاهة والشفافي
الية يرجع إلى رغبة إدارة البرنامج لى التجديد لفترة تل تشجيع األساتذة عوالموضوعية. ولع

 المتميز. على المزيد من األداء البحثيفي دعم الباحثين المتميزين، وتحفيزهم 
 التقويم:)ج( 

تخضع الكراسي البحثية بجامعة كولومبيا الشمالية للتقويم من قبل لجنة المراجعة  
لجنة التحكيم الداخلية كذلك من قبل و  لها الكرسي البحثي،الداخلية بالكلية التابع 

صيات ءًة، وتقديم تو م مالحظات بنا، وتقوم بتقديبالجامعة، والتي تقوم بتقييم أداء الكرسي
خالل الفترة  بناًءا على أدائهوتجديده بشأن إمكانية استمرار الكرسي البحثي 

 ( 99).المنصرمة
تتم على  لياتل عدة آمن خال بالجامعة أيًضاالكراسي البحثية  يتم تقويم كما 

 ، ومن بينها:المستوى القومي
 ( 100)التقارير السنوية: -1

-ة على مطالبة الجامع 2002 ثية منذ عام امة للكراسي البححرصت األمانة الع 
 بتقديم تقرير سنوي يوضح نفقات الكرسي -وغيرها من الجامعات الحاضنة لكراسي بحثية
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ى القدرة المطلوب معلومات أثر البرنامج عل خالل العام، وكذلك يتضمن التقرير البحثي
حثية، المتميزين، وبناء الفرق الب ، من حيث استقطاب وتعيين الباحثينةالبحثية للجامع
، 2005ثل للمصادر من خالل التخطيط االستراتيجي الفعال. ومنذ عام موالتوظيف األ

تتضمن  قارير سنويةسي أنفسهم بتقديم تاالعامة في مطالبة أساتذة الكر بدأت األمانة 
مة، ومدى جودة معلومات عن البرنامج البحثي لألستاذ، والتحالفات والشراكات البحثية القائ

م لفريق العمل، ومدى قدرة األستاذ على الحصول على تمويل من مصادر التدريب المقد
 لمخصص للبحث.أخرى، وكذلك مدى استثمار الوقت ا

 ( 101)المراجعات المالية: -2
 10إلى  6)من  ةللجامع -بشكل منتظم -مولة بعمل زيارات يئات المتقوم اله 

رات إلى التأكد من أن سياسات ور المالية. وتهدف تلك الزيازيارات في العام( لمراجعة األم
للبرنامج. كما يتم ات العامة اشى مع التوجهاإلنفاق المتبعة من قبل الكراسي البحثية تتم

ة من قبل موظفي ة والحسابات الخاصة باألساتذجعة الحسابات الخاصة بالجامعمرا
تواصل مع الة ظهور أية مشكالت، يتم الالشئون المالية التابعين للهيئات الممولة. وفي ح

 الجامعة لمناقشة األمر.
 التقارير من جهات خارجية: -3

ملية تقويم شاملة للكراسي البحثية تم تكليف بعض المؤسسات بالقيام بع 
 Science Metrixمؤسسة تكليف تم  2009في عام ية بشكل عام، فبالجامعات الكند

يم و جية( بعمل تقم األنشطة البحثية والتكنولو )وهي مؤسسة مستقلة متخصصة في تقوي
مراجعة عشري للبرنامج، وقد تم االعتماد على مجموعة متنوعة من آليات التقويم، منها 

إلكترونية، ودراسات الحالة، والتحليل الوثائق والملفات، والمقابالت، وتطبيق استبانات 
عام ، لعل من أهمها أن األداء التوصل التقويم إلى مجموعة من النتائج الببليوميتري، وقد

   (102).للبرنامج يتسم بالجودة والكفاءة، وأن هناك حاجة الستمراره في المجتمع الكندي
ندية )وهي مؤسسة ك Goss Giloryتم نشر تقرير مؤسسة  2016ي عام وف 

ج الستشارات اإلدارية والخدمات المؤسسية(، والتي تم تكليفها بإجراء تقويم لبرناملتقديم ا
. وقد اعتمدت المؤسسة على 2015/ 2014 ، وحتى2010/2011من الكراسي البحثية 

التحليل الببليوميتري، ودراسات الحالة، عدة آليات لتحقيق أهداف التقويم، من بينها: 



      لكراس ي البحثيةنظام ادراسة مقارنة ل                                                                       يديغعلي الد فعتأحمد ر د/ 

   2019 يونيو  - عشردي الحاالعدد                                                                                     مجلة التربية املقارنة والدولية 

53   

لتكلفة. وقد ركز جعة البيانات اإلدارية، ومراجعة الوثائق، وتحليل كفاءة اوالمقابالت، ومرا
اف الحالية للبرنامج ومدى إمكانية أساسيين، وهما: دراسة األهد التقرير على محورين

المؤسسي للمجاالت جديدة، ومدى مساهمة البرنامج في الدعم  ى إضافة أهداف أخر 
إلى عدة نتائج خاصة باألداء العام للبرنامج،  البحثية االستراتيجية. وقد خلص التقرير

عال، وأن أن عملية اإلنفاق تتم بشكل فيجابيات التي أشار إليها التقرير: ومن أهم اإل
 في المرشحين يتم اختيارهم بشكل جيد، وأن البرنامج يسهم في دعم اإلنتاج البحثي والمعر 

 (103)بشكل عام.

إدارة  حرصالشمالية، وكذلك جامعة كولومبيا  ويتضح مما سبق مدى حرص 
ة في األداء من على تحقيق أعلى جود -على المستوى القومي- برنامج الكراسي البحثية

بة في تحقيق الدقة لتقويم، وربما يرجع تعدد آليات التقويم إلى الرغعملية ا خالل
ن اء. كما أن االعتماد على جهات خارجية في عملية التقويم مدوالموضوعية في قياس األ

المرجو من  . ولعل الهدف األساسيشأنه أن يضمن تحقيق النزاهة والشفافية والمصداقية
لتدعيمها، وجوانب الضعف نب القوة في البرنامج مثل في الوقوف على جواتلية يتلك العم

 لمعالجتها. -إن وجدت-
 :المخرجات (3)

 ما يلي:فيمخرجات نظام الكراسي البحثية الكندية  تتمثل
 :ات البحثية)أ( المخرج

بجامعة كولومبيا تعد األبحاث المتميزة أحد أهم مخرجات نظام الكراسي البحثية  
 Goss Giloryالتي قامت بها مؤسسة تقويمية دراسة النتائج الأظهرت ، حيث "شماليةال

ومن بينها الكراسي البحثية بجامعة كولومبيا -الكندية للكراسي البحثية  2016عام 
)الصحة، والعلوم  اتذة الكرسي في المجاالت الثالثةلبحثي ألساء ااألدأن  -الشمالية

المعدالت العالمية من  ى منأعل االجتماعية واإلنسانيات(الطبيعية والهندسة، والعلوم 
حيث التأثير البحثي والجودة البحثية، حيث تحقق أبحاثهم نسبة اقتباس عالية من قبل 

في مجالت دولية عالية ما يتم نشرها نظرائهم في المجال على مستوى العالم، ك
 ( 104)الجودة.
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دة الكراسي البحثية يتم االستفاوباإلضافة إلى ما سبق، فإن العديد من أبحاث  
وخاصة بالنسبة لألبحاث الخاصة بالمستوى - الجامعي األكاديميخارج إطار العمل  امنه

تذة لعرض نتائج حيث تقوم بعض المنظمات الخارجية بدعوة األسا -األول من الكراسي
لتقارير ك يتم االسترشاد بنتائج تلك األبحاث في كتابة اأبحاثهم لالستفادة منها، وكذل

ستفادة من نتائج يتم االستراتيجية التي تقوم بها بعض الجهات. كما والدراسات والخطط اال
األبحاث في وسائل اإلعالم، باإلضافة إلى أن الهيئات االستشارية العامة والخاصة 

 ( 105)ستفيد من تلك األبحاث في تناولها للقضايا االقتصادية واالجتماعية الهامة.ت

األساتذة وفرق العمل،  شترك فيهاالبحثية التي اة المخرجات ميأهوبذلك يتضح  
تخصصاتها، حيث يتم االستفادة من  فة اإلنسانية في مختلفر م في إثراء المعوالتي تسه

سسات والهيئات المجتمعية المجال، ومن قبل المؤ من قبل األساتذة في  تلك المخرجات
ثية درة البحدعم الق يجات البحثية تسهم فالمختلفة داخل كندا وخارجها، كما أن تلك المخر 

 تمع الكندي بأكمله.وتحقيق الميزة التنافسية للمج
 )ب( الخبرات التدريبية للكوادر البشرية:

مخرجات الهامة لنظام الكراسي ال أحدوالطالب باحثين تعد الخبرات التدريبية لل 
ف الكراسي من خالل اإلشرا والتي يساهم فيها أساتذة ، بجامعة كولومبيا الشماليةالبحثية 

 (106)الباحثين.ى الطالب والتدريس والتنسيق بين عل
ويتاح لهؤالء الباحثين فرصًا تدريبية متميزة، مثل التعان مع العديد من الباحثين  

وكذلك التدريب على كتابة األوراق البحثية، ويتاح لهم أيضًا الفرصة الكنديين واألجانب، 
قيادة مشروعات تمكنوا من ك يكذلمحلية وعالمية، و مؤتمرات لعرض النتائج البحثية في 

 ( 107).يةبحث

ومن هنا يتضح أن المشاركة الفعالة في أنشطة الكراسي البحثية تسهم في ثقل  
 .تدريبية متنوعةرص تقدمه من ف من خالل ما والطالب خبرات الباحثين

 :واألنشطة المجتمعية المشروعات )ج(
واألنشطة المشروعات  يد منالعد عة كولومبيا الشماليةامبجتقدم الكراسي البحثية  

المجتمعية في مختلف المجاالت: النقل، والطاقة، والدراسات المائية، والدراسات البيئية، 
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ي، واألداء المقارن، والبورصة، والديمقراطية والنانوتكنولوجي، والذكاء االصطناع
 ما يلي:لك األنشطة ومن أمثلة ت (108)والمواطنة، وغيرها من المجاالت.

  (109):مراض المصاحبة للمراحل المتقدمة من العمرة األمواجه -1
القلب أو  اختالل وظائفالوفيات في كندا ب حاالتمن  % 80رتبط حوالي ت 

في كثير قد ترتبط ببعضها البعض ختالالت الوظيفية ذه االمثل ه وعلى الرغم من. مخال
ب رات في وظائف القلالعالقة بين التغيكثيرة عن  إال أنه ال يوجد معلوماتمن األحيان، 

أمراض مثل السكتات مع تقدم العمر، وما يصاحب تلك المرحلة من خاصة والمخ، و 
 .الدماغية ومرض الزهايمر

واألوعية الدموية في الصحة  مخيولوجيا الفس في البحثكرسي وقد تم إسناد  
 Canada Research Chair in Cerebrovascular Physiology in واألمراض

Health and Disease  فيل إينسلي الدكتورإلى األستاذ Philip Ainslie - األستاذ
 School of Health andبكلية العلوم الصحية والرياضية بجامعة كولومبيا الشمالية 

Exercise Sciences ، الذي يستخدم تقنيات التصوير المتطورة وغيرها من األساليب و
 .أمراض مختارة في تواجد و  دمة من العمرل متقمراح أثناء المخاقبة لوظيفة توفير نظرة ثل

 محددة من التمريناتبرامج  إمكانية استخدام  دراسةأيًضا بإينسلي . ديقوم و  
لتمرينات الممارسة المنتظمة لرتبط حيث ت ،مخائف الفي وظ االختالل الحادثض يتعو ل

ذلك  ث فيللبح، وهناك حاجة ماسة العمرمع تقدم  بأمراض القلببتقليل خطر اإلصابة 
لدى اإلدراك  دهورتكذلك لمواجهة و  أو منعها، شيخوخة المخ األمر بهدف التأخير من

فإن ذلك بالضرورة ة، وهو يعتقد أنه من خالل تعزيز وظائف القلب الصحي .كبار السن
. جهود دومن المتوقع أن تسهم  .سوف يقلل من أمراض المخ في مراحل العمر المتقدمة

قة بين وظائف كل من المخ والقلب وأسباب حاجة المخ فهم العال التعمق في إينسلي في
 .لتمرينات القلب

 (110)توظيف علم األمراض الجزيئية والجينومية في مواجهة مرض السرطان: -2
يعد سرطان المبيض خامس أكثر أسباب الوفاة شيوًعا في أمريكا الشمالية. وعلى 

ج ذلك المرض. ولقد اكتشف يًرا في عالتقدًما كب يتم إحرازأنه لم  الرغم من ذلك إال
األستاذ بقسم علم األمراض - David Huntsmanاألستاذ الدكتور ديفيد هانتسمان 



      لكراس ي البحثيةنظام ادراسة مقارنة ل                                                                       يديغعلي الد فعتأحمد ر د/ 

   2019 يونيو  - عشردي الحاالعدد                                                                                     مجلة التربية املقارنة والدولية 

56   

أن سرطان المبيض ليس مرًضا  -بيا الشماليةوالطب المعملي كلية الطب جامعة كولم
مرض تؤدي في النهاية إلى ظهور المستقاًل، وإنما يتكون من عدة أنواع وكيانات فرعية 

بشكله النهائي. ومن الجدير بالذكر أن كل نوع من تلك األنواع الفرعية يحتاج إلى إجراء 
باعتباره -د. هانتسمان يجيات عالجية محددة. ويهدف أبحاث مركزة ويحتاج إلى استرات

 Canada Researchأستاذ كرسي البحث في علم األمراض الجزيئية والجينومية 
Chair in Molecular and Genomic Pathology -  إلى إلقاء الضوء على كيفية

تطور هذه األنواع الفرعية من سرطان المبيض بحيث يمكن اكتشاف المرض مبكًرا أو 
 الوقاية منه من البداية.

 ( 111):استحداث مواد بناء مستدامة -3
نتيجة عدة  أصبح إصالح الهياكل الخرسانية من القضايا المهمة في كندا

ديد للصلب المتواجد في الخرسانة، وزيادة األحمال. ومما زاد التآكل الشمن بينها  ؛أسباب
يؤدي  األمر سوًءا، وجد أن األسمنت له آثار بيئية سلبية، فإنتاج طن واحد من األسمنت

إلى إنتاج طن من ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات الدفينة التي تؤثر سلًبا على 
ستهلك كميات كبيرة من األسمنت، فهناك اإلصالح ت ا ألن موادغالف الجوي. ونظرً ال

الستحداث مواد إصالح تستهلك كميات أقل من األسمنت، وتعتمد في حاجة ملحة 
ايات الصناعية، مما يقلل من األثر السلبي لألسمنت على تصنيعها على المخلفات والنف

 البيئة.
تية لبنية التحتأهيل ا إعادة جال وبصفته أستاذ كرسي البحث في م

 Canada Research Chair in Infrastructure Rehabilitation and Sustainabilityدامةواالست

لهندسة المدنية ذ بقسم ااألستا- Nemkumar Banthiaيعمل الدكتور نيمكومار بانثيا 
ت مبتكرة وغير على استحداث تقنيا -كلية العلوم التطبيقية بجامعة كولومبيا الشمالية

وإعادة البناء تستخدم البوليمرات المقواة باأللياف بداًل من  اإلصالح في مجال فةمكل
 البنية في دعم  تلك المواد المستحدثة بحيث يمكن استخدام ،االعتماد الدائم على األسمنت

 .التحتية للمجتمع الكندي
عة متنوعة من مو مجالمستحدثة في إنشاء مواد تلك ال ولقد بدأ بالفعل استخدام 

. ومن الجدير بحريةالهياكل والمباني و كباري مواقف سيارات الل ميدانية مثمشروعات الال
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بل  سب،فح الكنديمجتمع للبالذكر أن مثل تلك االبتكارات ال تعمل على توفير الموارد 
تكسب القطاع الخاص في كندا ميزة تنافسية هائلة في سوق إعادة البناء وتجديد  إنها
 من تريليون دوالر.قدر بأكثر ي، والذي يية التحتية العالمالبن
 ( 112):في المجتمع الكندي المستهلكين والشركات بين دعم العالقة -4

ية متعددة وفي شتى عرض المستهلكون الكنديون للجذب من خالل آليات تسويقتي 
يًضا من ليات على اإلعالنات التقليدية فحسب، بل أمناحي حياتهم، وال تعتمد تلك اآل

والطرق اإلبداعية في عرض المنتجات داخل المتاجر وغيرها من ت خالل مندوبي المبيعا
 اآلليات.

األستاذ المساعد بقسم - JoAndrea Hoeggهويج جو أندريا  الدكتورة وتقوم 
بدراسة تأثير تلك  -ألعمال جامعة كولومبيا الشماليةوالعلوم السلوكية كلية إدارة ا التسويق

، وذلك باعتبارها أستاذ ن واتجاهاتهم وسلوكياتهمتسويقية على أفكار المستهلكيالجهود ال
 Canada Researcg Chair inكرسي البحث في مجال سلوك المستهلك 

Consumer Behaviour. 
لمستهلكين والشركات يؤدي إلى تخوف ت التسويقية بين اإن انتشار العالقا

مستهلكين في قوة تأثير وال تضع مصلحة ال المستهلكين من أن كثير من الشركات لديها
بؤرة اهتمامها. ومن ناحية أخرى فإن الشركات أصبح لديها تخوف من قدرتها على جذب 

لك المنتجات فكيف لها أن المستهلكين نتيجة انتشار منتجات عديدة وازدحام السوق بت
 المزدحم بالمنتجات؟ تجذب العمالء في وسط هذا السوق 

معالجة تلك المشكالت  -بحثيبالتعاون مع فريقها ال-هويج ولذلك تحاول د. 
ذلك من خالل وتوليد رؤى من شأنها أن تفيد المستهلكين والشركات على حد سواء، و 

وعلم النفس االجتماعي والتسويق  استخدام أساليب البحث في علم النفس المعرفي
الشركات  قات أقوى بينفي بناء عال هاأبحاث نتائجومن المتوقع أن تساعد  االجتماعي.

 فهًمأ أفضل لكيفية تأثرهم بالعالقات التسويقية. للمستهلكينهلكين، كما أنها ستوفر والمست
بحثية ض األنشطة والجهود السابقة التي تتم من خالل الكراسي الوباستعرا 

سهم في معالجة العديد من الكندية، يتضح مدى أهميتها للمجتمع الكندي، حيث ت
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فضاًل عما تقدمه للعلم ولإلنسانية من مجتمعية في مختلف المجاالت، المشكالت ال
 .إضافات وابتكارات علمية متميزة

 القسم الخامس
 الكراسي البحثية في جامعة الملك سعود نظاميل وصف وتحل

 من حيث الكندية التجربة عن الكراسي البحثية بة السعودية فيتجر ال تختلف 
 هدفت (مركزية(  موجهة  طبيعة ذات الكندية التجربة كانت بينما، فواإلدارة والتمويل الرعاية

 الجامعات في التجربة فإن، حدمو  قومي نظام خالل من البحثية الكراسي في التوسع إلى
 والحصول الكراسي إنشاءث حي من الجامعة ةر دمبا على كبير بشكل اعتمدت السعودية

 (113)التمويل. على

امعة الملك بحث نظام الكراسي البحثية بجسوف يتناول الجزء التالي من الو  
 :سعود

 )أواًل( السياق المجتمعي السعودي:
إسالمي عربي، يتمسك بتعاليم اإلسالم، وقيم العروبة، المجتمع السعودي مجتمع  

في وجدان كل مواطن سعودي، وفي الوقت ذاته هو مجتمع منفتح على وتقاليدها الراسخة 
 (114)الت كافة.ي المجاقدم والتطور السريع فخارجي، يتطلع إلى التالعالم ال

 خالل لغايةل قوية نمو معدالت السعودية العربية المملكة اقتصاد حققولقد  
 القطاع نشاط وقوة  طي،النف والناتج النفط أسعار ارتفاع من مستفيدا األخيرة  السنوات
 أدى ذلك. كالمحلي اإلصالح ترامباد من عدد وتنفيذ الحكومي، اإلنفاق وزيادة الخاص،

 الحساب في ضخمة فوائض تحقيق إلى النفطي اإلنتاج وزيادة فطالن أسعار ارتفاع
 ( 115).للغاية منخفضة مستويات إلى الحكومي الدين جعرات بينما العامة، والمالية الخارجي
 البنية وتطوير األعمال، بيئة لتحسين خطوات اتخاذ السعودية الحكومة اصلوتو  

 على أيضا تعملارات، و المه وٕاكسابهم  المواطنين تعليم  في ثمارستواال المحلية، التحتية
 وتطوير الصناعية التجمعات قيام  على للتشجيع واالقتصادية الصناعية المدن تطوير

. المملكة في بأكملها التحويلية الصناعات نصف يالحو  الصناعية المدن وتضم  .الخدمات
 ثبحال عمليات لتعزيز المدن وهذه  الجامعات بين الربط على حاليا العمل ويجري 

 بين للربط النقل شبكات تطوير حاليا يجري  ذلك، إلى وٕاضافة. المنسق والتعاون  والتطوير
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 التكرير منشآت ىإل المناجم  من الخام المواد بنقل السماح أجل من المدن هذه 
 ( 116).والمعالجة
م  كذلك   من عدد خالل من والمتوسطة الصغيرة  المشروعات لقطاع الدعم  ُيق دَّ

 للمشروعات يوفر الذي(، و 2006م عا في ُأطلِّق لذي)ا "كفالة" برنامج اومنه ت،االمبادر 
 والبنك (،االئتمانية الضمانات) االئتمان على الحصول إمكانية والمتوسطة الصغيرة 

 وٕانشاء والمتوسطة؛ الصغيرة  للمشروعات القروض يقدم  الذي واالدخار، للتسليف السعودي
 السعودية الشركة وٕانشاء والمتوسطة، الصغيرة  بالمشروعات مختصة البنوك خلدا وحدات

 (117)."سمة" االئتمانية للمعلومات

ولعل الظروف االقتصادية واالجتماعية السابقة قد أثرت في تشكيل نظام  
ستعراض نظام لكراسي البحثية بالجامعات السعودية، وسيتناول الجزء التالي من البحث اا

 سعودية. جامعات الموذج للكراسي البحثية بالثية بجامعة الملك سعود كنلبحالكراسي ا
 :)ثانيًا( نظام الكراسي البحثية في جامعة الملك سعود

من مجموعة من المدخالت  كون نظام الكراسي البحثية في جامعة الملك سعوديت 
 والعمليات والمخرجات، والتي يمكن تناولها كما يلي:

 ( المدخالت:1)
 ما يلي: ك سعودثية في جامعة الملنظام الكراسي البحمدخالت  ملتش 

 )أ( رؤية الكراسي البحثية ورسالتها:
" استكمال بناء منظومات عة الملك سعود فيمجافي  لكراسي البحثيةتتمثل رؤية ا 

ل المجاالت لنقل التقنية وتوطينها وصوال إلى مصاف تكاملة للبحث العلمي في كم
 (118) ".ء مجتمع المعرفةية على نحو تسهم فيه في إرساالمنظومات العالم

تعزيز إدارة منظومات البحث العلمي في كل المجاالت وفق  وتتمثل رسالتها في " 
ال إلى مصاف المنظومات العالمية من معايير الجودة الشاملة لنقل التقنية وتوطينها وصو 

 (119)".خالل شراكة مجتمعية فاعلة

لبحث العلمي إلى ة الك سعود في الوصول بمنظوموعلى هذا تأمل جامعة الم 
ى عالمي من خالل الكراسي البحثية بالجامعة، مع االهتمام بتفعيل المشاركة مستو 

 المجتعية لتحقيق ذلك.
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 أهداف الكراسي البحثية: )ب(
 (120)إلى تحقيق األهداف التالية: الجامعةالكراسي البحثية ب عىتس 
  .ويرعالمية تميزه في البحث والتطاإلسهام في تبوء الجامعة مكانة  •
ثقافة البحث والتطوير واالبتكار واإلبداع في مختلف مجاالت العلوم نشر  •

  .والمعارف اإلنسانية، وتكوين عادات علمية تعود بالفائدة على المجتمع
فع اسم المملكة العربية السعودية عاليا في مجاالت البحث والتطوير واالبتكار ر  •

  .واإلبداع
رتقاء بها إلى مصاف المنظومات فعيلها واالمنظومات البحث العلمي وتمال استك •

المتطورة عالميا من خالل إقامة مراكز تمي ز في الجامعة معنية بتوليد المعرفة 
  .جتمعياوتدفقها وتوطينها وتطبيقها م

القيام باألبحاث في المجاالت العلمية ذات األولوية الوطنية مثل تحلية المياه  •
ات الحيوية واإللكترونيات الدقيقة و( والتقنينيات المتناهية الصغر )النانوالتق

  .وتقنيات المعلومات وغيرها
  .لعناية بالدراسات اإلسالمية والعربية والتوسع في بحوثها والعمل على نشرهاا •
االستثمار األمثل للموارد البشرية في الجامعة، واستقطاب علماء متميزين،  •

ة مع الخارج في هذا قات الجامعواالستفادة من خبراتهم ومعارفهم واستثمار عال
  .المجال

الستخدام األمثل للموارد المادية والمالية المتاحة في الجامعة والمجتمع لمصلحة ا •
  .رفةلمعالبحث العلمي لبناء مجتمع ا

تنمية جيل من الباحثين المتميزين والمحترفين في المجاالت العلمية المختلفة  •
  .لمحلية والعالميةالشركات ا وإتاحة الفرص لهم للتدريب الراقي في

ثراء المعرفة اإلنسانية وزيادة نسبة اإلسهام في اإلنتاج العلمي العالمي واالرتقاء إ •
  .وعاً ون باإلنتاجية العلمية والتقنية كماً 

تكثيف التعاون بين الكفاءات في الجامعة ومختلف مؤسسات المجتمع وتنمية  •
  .لراقيةالشراكة معها أسوة بالجامعات العالمية ا
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فعيل دور الجامعة في دعم التنمية المستدامة لالقتصاد الوطني القائم على ت •
لى ا عالمعرفة، والصناعة ذات األساس العلمي والتقني من أجل زيادة قدرته

 .المنافسة العالمية
وبذلك يالحظ تركيز أهداف الكراسي البحثية بالجامعة على دعم البحث العلمي  

االستثمار األمثل للموارد البشرية والمادية، رغبًة في  فروع المعرفة من خاللفي مختلف 
الوصول بالجامعة والمجتمع السعودي إلى مكانة متميزة، مع التأكيد على دور الكراسي 

حثية بالجامعة في خدمة االقتصاد الوطني ودعم الهوية اإلسالمية العربية للمجتمع الب
 السعودي.

 ية:العناصر البشر  )ج(
 العلمي البحث عمادة وكالة من باقتراح الكرسي على المشرف ترشيح يتم  
 من التكليف قرار إصدار ويتم  ،الممو ِّل ومع المضيفة الجهة مع بالتنسيق البحثية للكراسي

 ترشيحويقوم مشرف الكرسي ب .البحث لكراسي العليا اللجنة بتوصية الجامعة وكيل لقب
 الدراسات طالب-إداريين-فنيين-باحثين (خارجها أو عة،الجام داخل من البحثي الفريق

 بزيادة التوصية، و بالكرسي العمل لفريق واألداء الكفاية تقارير إعدادا(، وكذلك يقوم بالعلي
 وتأشيرات اإلجازات بطلب والرفع الموافقة، و بالكرسي العمل لفريق لعقودا دوتجدي الرواتب،

 .والجوازات الموظفين بشؤون  المرتبطة لاألعما وكافة الكرسي لمنسوبي والعودة الخروج
(121)   

وفي ضوء المهام والمسئوليات السابقة، ينبغي اختيار األساتذة المشرفين على  
هم مسئولون عن ترشيح الفريق البحثي، والذي يلعب ألنالكراسي البحثية بعناية، وخاصة 

  دورًا مهمًا في تحقيق األهداف المرغوبة.
 والمتابعة: اإلشراف)د( لجان 
 يشترك في اإلشراف على الكراسي البحثية بالجامعة ومتابعة عملها كل من: 

 اللجنة العليا لكراسي البحث: -1
 عليا لجنةلك سعود من خالل الميتم اإلشراف على الكراسي البحثية بجامعة  

 ( 122)مكونة من:
 .(رئيساً ) الجامعة وكيل •
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 .(للرئيس نائباً ) العميد •
 .(للجنة أميناً  ويكون ) البحثية، للكراسي العلمي البحث عمادة وكيل •
 الصالحية صاحب ويقرهم الجامعة وكيل يرشحهم  األقل على أعضاء أربعة •

 في البحث كراسي مشرفي من مارهختيا يتم  منهم  ثالثة ،)معالي مدير الجامعة(
 .واإلنسانية ،العلميةو  الصحية، المجالت

 يلي:وتتمثل مهام اللجنة فيما 
 .البحث لكراسي العامة السياسة جيهوتو  إقرار •
مة الضوابط إقرار •  .البحث كراسي أعمال لسير المنظ ِّ
 .البحث لكراسي العام األداء تقارير إقرار •
 العلمي البحث عمادة  ووكالة البحث، راسيبك الخاصة السنوية الميزانية إقرار •

 .الختامي حسابها على والموافقة البحثية، للكراسي
 العلمي البحث عمادة وكالة من المرفوع البحث لكراسي نوي الس التقرير إقرار •

 .البحثية للكراسي
 .البحث لكراسي المالية السياسة إقرار •
 الجامعة مجلس ىعل وعرضها البحث كراسي الئحة على التعديالت اقتراح •

 .إلقرارها
 .البحث كراسي وأساتذة  المشرفين، اختيار آلية إقرار •

 للكراسي البحثية:وكالة عمادة البحث العلمي  -2
وهي كيان اعتباري يعنى بإنشاء وإدارة كراسي البحث بالجامعة وفق رؤية ورسالة  

 العلمي لبحثا ة عماد وكالة تقوم وأهداف محددة، وهو تابع لعمادة البحث العلمي. و 
 النظامية الناحية من جديدة  بحثية كراسي إلنشاء التقدم  مقترحات بتقييم  البحثية للكراسي

 (123)وتقوم الوكالة بالمهام التالية: .محددة معايير وفق والفنية
 وهي الكرسي، مرجعية هي البحثية للكراسي العلمي البحث عمادة  وكالة تعتبر •

 عن المسؤولة وهي المطلوبة، التقارير بكل دتزو  كما األنشطة، جميع تعتمد التي
 .البحث لكراسي العامة األهداف تحقيق
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 وفق بها المعمول التنظيمية اللوائح حسب البحثية للكراسي المالي الدعم  تنظيم •
 .الكراسي لهذه المعتمدة  التشغيلية الخطط

 هو مما يراسالك تحتاجه ما وكل البحثية للكراسي والفنية اإلدارية المساندة تقديم  •
 .أهدافها لتحقيق متاح

 .للكراسي الدوري  التقييم  بعملية القيام •
حث العلمي للكراسي البحثية تقوم بإنشاء وعلى ذلك يالحظ أن وكالة عمادة الب 

الكراسي وتقديم الدعم اإلداري والفني، وإجراء عملية التققيم لضمان تحقيق األهداف، في 
حث اإلشراف العام ووضع السياسة والتوجهات العامة البحين تتولى اللجنة العليا لكراسي 

 الخطوط العريضة لعمل الكراسي.ورسم 
  مصادر التمويل: )ه(

تنص المادة العشرون من الالئحة التنظيمية للكراسي البحثية بالجامعة على أن  
 ( 124)مصادر التمويل تتمثل فيما يلي:

 تقل ال لمدة  السنةيون ريا ل في مل أدنى بحد األفراد من مالي تمويل :أفراد تمويل -1
 .سنوات خمس عن
 بحد والمؤسسات كوالبنو  الشركات من مالي تمويل:  بنوك-مؤسسات– شركات تمويل  -2

 .سنوات خمس عن تقل ال لمدة السنة في ل ريا مليوني إلى يصل أدنى
 زمنية ترة لف جزئياً  أو كاماًل، مالياً  تمويالً  يكون  أن يمكن السابقة التمويل أنواع كافة (

 البحثية، للكراسي العلمي البحث عمادة وكيل من بتوصية عليها االتفاق يتم محددة 
 .) البحث لكراسي العليا نةاللج رئيس وموافقة

 :إلى ينقسم: و ) مؤسسة-فرد (وقفي تمويل -3
 عن تقل ال لمٍدة السنة، في ريال مليون  قدره أدنى بحد أفراد من وقفي ويلمت •

 نىأد بحد سنوات، خمس
 ا ل.ري ماليين خمسة قدره 

 عن تقل ال لمٍدة السنة، في ريال مليونا قدره أدنى بحد مؤسسة من تمويل وقفي •
 بحد سنوات، خمس
 ل. ريا ماليين عشرة قدره أدنى
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 .الجامعة وقف من أو الجامعة، ميزانية من البحث كراسي لتمويل ُيرصد ما -4
صه أن يمكن الذي الدعم -5  .البحث لكراسي م عليالت وزارة ُتخص ِّ
 .العامة واألوقاف والهبات، والوصايا، التبرعات، -6
 مشاريع تنفيذ سواء لخطته الكرسي تنفيذ من ناتج مادي عائد أي :الذاتي التمويل -7

 تقديم  أو تنفيذها، على اإلشراف أو وخاصة، عامة ومؤسسات وشركات هيئات لصالح
ص القيمة من % 15 تيةاآل بالنسب العائد ويقسم استشارية، خدمات  على لإلنفاق ُتخصَّ
ص%  85ة المتبقي والنسبة الكرسي، تشغيل راسة وأ المشروع، على لإلنفاق ُتخصَّ  الد ِّ
 في المشاركين واإلداريين والفنيين للباحثين ومكافآت والمستلزمات األجهزة  تكاليف لتغطية

 .المشروع إلنجاز الزمة أخرى  مصاريف وأي المشروع، تنفيذ
مصادر التمويل التي يمكن أن تعتمد عليها الكراسي البحثية ك يالحظ تنوع بذلو  

ن يقدمه أحد األفراد أو إحدى المؤسسات، وتمويل بالجامعة ما بين تمويل خارجي يمكن أ
داخلي من ميزاينة الجامعة، وتمويل حكومي من وزارة التعليم، وتمويل ذاتي من عائد 

 أنشطة الكرسي ومشروعاته.
 ليات:لعما (2)

 تشمل عمليات نظام الكراسي البحثية في جامعة الملك سعود ما يلي: 
 الترشح:)أ( 

 الفنية الشروط استيفاء جديدة بحثية كراسي نشاءح إلالترش في الراغبين على 
 ( 125):كاآلتي وهي بذلك، الخاصة واإلدارية
 البحث ادة عم لوكالة اإللكتروني بالموقع المتوفرة بالتقديم الخاصة النماذج تعبئة •

 الدليل في لذلك المعدة  النماذج وفق واعتمادها بالجامعة،  البحثية للكراسي العلمي
 .اإلرشادي

 والمادية البشرية الموارد على تشتمل ومحددة واضحة تنفيذية خطة مقترح •
 .الالزمة

 الكرسي بمقترح العالقة ذات المجاالت في ومهارياً  معرفياً  متمي ِّز بحثي فريق •
 .البحثي
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د المقترح الكرسي مشرف قبل من تعد ومحددة واضحة تقديرية زنةوام •  أوجه تحد ِّ
 .نشاط كل على المتوقعة الصرف

 .للكرسي المتوقعة والمخرجات البحثية الخدمات تسويق إلى يهدف تصوُّر •
 التالية: المعايير استيفاء •

o إطار في البحثية للكراسي اإلستراتيجية بالخطة الكرسي مقترح ارتباط 
 .العلمي البحث عجلة دفع في للجامعة اإلستراتيجية خطةال
o ذات ملكةالم في المعاصرة  والمشكالت بالقضايا الكرسي مقترح ارتباط 

 .الوطنية األولويات
o المحتوى  جودة  على التركيز مع وشموليته الكرسي مقترح وضوح. 
o رفع في تساهم  بدورها التي جديدة، معرفة وإضافة تعزيز على قدرته 

 .للمجتمع لمعرفيةا ةالحصيل
o وبراءات العلمي النشر على أساساً  مبنية األداء لقياس واضحة مؤشرات 

 من رهاوغي والتأليف االختراع
o العمادة  وكالة حددتها التي البحثي، الكرسي بمجال المرتبطة األنشطة 

 .البحثية للكراسي
o كفاءات جذب على تعمل العلمي للبحث مالئمة بيئة توفير على قدرته 

 التسهيالت كافة ومنحها وعالمية محلية ثيةبح
o يروتوف المقترح على الكرسي لها التابع الجهة أو والكلية، القسم  موافقة 

 .لذلك المعدة النماذج وفق التحتية البنية
وبذلك فإن األساتذة الراغبين في الترشح ألستاذية الكرسي عليهم التقدم  

للكراسي البحثية بالجامعة، مع ضرورة  لميمباشرة لوكالة عمادة البحث العبمقترحاتهم 
لمتقدم وجودة جودة ااستيفاء الشروط والمعايير الموضحة، والتي تركز بشكل أساسي على 

 .لخطة البحثية للجامعة وبالقضايا المجتمعية المعاصرةمقترحه، وارتباط أنشطة الكرسي با
 التجديد: )ب(

بموافقة صاحب الصالحية  ديدمدة عمل الكرسي البحثي خمس سنوات قابلة للتم 
ويجوز لرئيس اللجنة  بناءًا على توصية اللجنة العليا لكراسي البحث. )مدير الجامعة(
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العليا لكراسي البحث تعيين مشرف آخر عند استقالة المشرف الحالي، أو وفاته، أو 
ت اإلعارة خارج الجامعة، أو عدم قدرته على تلبية احتياجات الجهة الممولة من دراسا

ى التقييم الموضوعي بناءًا إلفي عقد التمويل، أو تغييره استنادًا أبحاث منصوص عليها و 
البحث العلمي للكراسي البحثية، وبالتشاور مع الجهة المضيفة ى توصية وكيل عمادة عل

 (126)والممول.

وبذلك يالحظ أن عملية التجديد تعتمد على جودة األداء، ويتم تجديد عمل  
نوات أخرى طالما إلتزم األستاذ المشرف باألهداف الموضوعة، مع س سالكرسي لمدة خم

 تبار.ضيفة والممول في االعضرورة أخذ رأي الجهة الم
 يم:)ج( التقو 
 بكل الخاص األداء بتقييم  البحثية للكراسي العلمي البحث عمادة وكالة تقوم  

 ،% 100من  البحثي سيالكر  أداء تقييم  يتم و  .العقد فترة  انتهاء وبعد دورياً  بحثي كرسي
 وتأليف العلمي، النشر :وتشمل للكرسي، والبحثية العلمية اإلنجازات %80 :كاآلتي توزع

 % 10، المجتمعية والشراكة المجتمع خدمة % 10، االختراع اتوبراء وترجمتها، الكتب
 .(أخرى -مؤتمرات-تدريبة دورات-عليا دراسات طالب على إلشرافا)متنوعة  إنجازات

 ألداء السنوي  التقييم  نتائج باستخدام البحثية للكراسي العلمي البحث عمادة  لةوكا تقوم و
 (127) :في البحثية الكراسي
 .القادمة المرحلة في البحثي للكرسي المخصص التمويل قيمة دتحدي •
 عدم التقييم من ثبت إذا الكرسي نشاط بتجميد الصالحية صاحب إلى الرفع •

 .لجامعةل ةالعلمي بالسمعة والمساس الجدية
 .للكرسي الفني الدعم  مستوى  تحديد •
 .للكرسي اإلداري  الدعم  مستوى  تحديد •
 .الكرسي على المشرف تغيير •
 .الكرسي مسمى يرتغي •
 .الكرسي إيقاف •
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وبذلك تهدف وكالة عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية إلى تحقيق أداء بحثي  
أمور مثل قيمة التمويل ومستوى دة متميز من خالل عملية التقويم، والتي يتوقف عليها ع

 ي.واإلداري، وربما تؤدي نتائج التقويم إلى تغيير المشرف على الكرسالدعم الفني 
 المخرجات: (3)

 تتمثل مخرجات نظام الكراسي البحثية بجامعة الملك سعود فيما يلي: 
 المخرجات البحثية: -1

عتبر داعمًا رئيسًا ذ تفي المجتمع المعرفي، إ نقلة نوعيةكراسي البحث  تمثل 
سات ورافدًا قويًا لتطوير الحركة العلمية ودعمها، والنهوض بالجوانب المعرفية، وإجراء الدرا

صة، حيث تمت از كراسي العلمية الدقيقة التي يجب أن تقوم بها الجهات البحثية الُمتخص ِّ
صة جة العديد عالتؤدي دورًا فاعاًل في موواضح. و  مجال محددفي  البحث بكونها ُمتخص ِّ

ودقيقة، وتسهم في خدمة مختلف القضايا  بحوث متخصصةمن القضايا التي تحتاج إلى 
م الحلول لكثالجتماالقتصادية وا من المشكالت في تلك الجوانب وغيرها وفق  يراعية، وُتقد ِّ

 (128).رؤية بحثية علمية دقيقة
وراق العلمية األ من نشطة الكراسي البحثيةأي الالجدول التالي إلى إجميشير و       

ة عالميالمشاركات اإلو  ،الفعالياتو  ،براءات االختراعو  ،الكتب المؤلفة والمترجمةو  ،المنشورة
 (129): م 2017 حتى2008في الفترة من 

 العدد النشاط م
 ISI  3584البحوث العلمية المنشورة في مجالت علمية ذات معامل تأثير ضمن  1
 ISI 836ت علمية غير مصنفة ضمن مجالالبحوث العلمية المنشورة في  2
 437 الكتب المؤلفة 3
 65 الكتب المترجمة 4
 101 عاالبتكارات وبراءات االخترا  5
 2997 حمالت توعوية, دورات, الخ.الفعاليات: محاضرات, ندوات, ورش عمل,  6
 2081 خ.ال، المشاركات االعالمية: أخبار, مقاالت, تقارير, برامج اذاعية وتليفزيونية 7
 508 والشراكات مع مؤسسات علمية  العقود والمشاريع البحثية 8



      لكراس ي البحثيةنظام ادراسة مقارنة ل                                                                       يديغعلي الد فعتأحمد ر د/ 

   2019 يونيو  - عشردي الحاالعدد                                                                                     مجلة التربية املقارنة والدولية 

68   

 1025 الزيارات والرحالت العلمية 9
 179 الجوائز واألوسمة والميداليات 10

الجهود البحثية السابقة من شأنها أن تنهض بمنظومة البحث العلمي ولعل  
 بالجامعة، وتعزز القدرة البحثية للمجتمع السعودي.

 :لخبرات التدريبية للكوادر البشرية( ا)ب
القوى البشرية  كراسي البحثية بجامعة الملك سعودال من أهم مخرجات نظام 

ب الدراسات العليا من السعوديين، وطال طالب البكالوريوس، والتي تضم، المدربة
ذة، ساتارون، واألالمستشإلى  إضافةً والباحثون،  ،والطالب األجانب بمرحلة الدراسات العليا

 (130).والمشرفون 
وال تكتفي الجامعة بمشاركة طالب البكالوريوس وطالب الدراسات العليا  

يشترك عدد كبير من طالب ن في أنشطة الكراسي البحثية، وإنما والباحثين السعوديي
ين تكو تأكيدًا على اهتمام الجامعة ب الدراسات العليا األجانب في الفرق البحثية أيضاً 

مما يشير . كما تستعين الجامعة بعدد كبير من المستشارين ليمية ودوليةوإقشراكات وطنية 
خارج اخل و تذة والعلماء والمفكرين الثقات من دإلى وعي الجامعة بأهمية أستقطاب األسا

 (131)المملكة بهدف نقل الخبرة.

ومن هنا فإن المشاركة في أنشطة الكراسي البحثية بالجامعة ينتج عنها دعمًا  
تدريبية لعدة فئات من الباحثين داخل الجامعة وخارجها، وعلى المستوى الدولي ال للخبرات

 أيضًا.
 المجتمعية:المشروعات واألنشطة  )ج(

البحثية بجامعة الملك سعود العديد من المشروعات واألنشطة تقدم الكراسي  
 المجتمعية في مختلف المجاالت، ومن بينها ما يلي:

 حل:لتربية الن جديدةرؤية  -1
، جاءت فكرة إنشاء انطالقًا من األهمية الوطنية التي تحتلها صناعة النحل 

ية النحل في المملكة حيث شهدت ترب ،حاث النحلالمهندس عبد هللا بقشان ألبكرسي 
تطورًا كبيرًا خالل الفترة القريبة الماضية، حيث تشير البيانات األولية إلى أن إجمالي عدد 

لغ أكثر من مليون طائفة، ويتوقع أن يتضاعف هذا العدد ة بطوائف النحل في المملك
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عات مية القطاحكومة في تنال خالل الفترة القادمة كنتيجة حتمية للجهود التي تبذلها
وتتبنى بعض  ،تقدمها للنحالين، باإلضافة إلى الدعم والتسهيالت التي االقتصادية الحيوية

ية النحل ضمن الحرف التي تستخدم تربالجهات الحكومية وغير الحكومية إدخال مهنة 
حاجة إلى لزيادة مصادر وتحسين دخل األسر المحتاجة. إن هذه الثروة الوطنية الهائلة ب

ودراسات متعمقة لحمايتها، والحفاظ عليها، واالستفادة منها بشكل أمثل عمل بحثي منظم 
 (132).لرفع المردود االقتصادي

عبدهللا بقشان ألبحاث النحل  ندسفي إنجاز عالمي جديد حصل كرسي المهو  
ذ الدكتور بجامعة الملك سعود على الميدالية الذهبية عن االبتكار الذي قدمه سعادة األستا

األستاذ بكلية علوم األغذية والزراعة و المشرف على الكرسي الغامدي ) الخازم أحمد 
لثالثين، وا في معرض جنيف العالمي للمخترعين، بدورته التاسعة (بجامعة الملك سعود

وقد كان االبتكار  ،2011إبريل  10إلى  6في الفترة من  والذي أقيم في جنيف بسويسرا
لتحكم في تنظيم الرطوبة والحرارة داخل طوائف نحل مكن من خالله اعبارة عن نظام يُ 

، حتى يتم الوصول إلى الدرجة المثلي المناسبة لتربية أطوار نحل بالزيادة والنقصانالعسل 
صغيرة ، وهو ما يحل مشاكل كثيرة تكبد مربي النحل في المناطق الحارة خسائر ال العسل

حصل الكرسي على . كما ن العسلإنتاج الطائفة مجسيمة أخطرها فقدان النحل، وقلة 
الدولي العاشر  يالمعرض الماليزي  ( متسابق في500الفضية من بين )  الميدالية

هـ، تحت 1432ربيع األول  16-14ة من فتر والذي عقد في ال لالبتكار واالختراع،
 (133)م المبتكر.ا عن نفس النظاشعار"نقل االبتكار إلى السوق" بمدينة كوااللمبور بماليزي

 مكافحة انحرافات العمود الفقري: -2
تعد انحرافات العمود الفقري من األمراض المنتشرة بشكٍل كبير في المملكة  

تركزون في منطقة معينة بل بتلك االنحرافات ال ي بينالعربية السعودية وُيالحظ أن المصا
ر من المرضى المصابين ورغم وجود هذا العدد الكبي في جميع أنحاء المملكة. ينتشرون 

ال أنه اليوجد مركز أو جهة تتولى دراسة هذه إبأنواع مختلفة من انحرافات العمود الفقري، 
وتدرس طرق عالجها بشكٍل متكامل  لهااألمراض وأسبابها وتقوم ببرامج االكتشاف المبكر 

قري، من ظهرت فكرة إنشاء كرسي أبحاث انحرافات العمود الفوعلى المستوى الوطني. و 
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تحت إشراف األستاذ الدكتور/ عبد المنعم بن محمد الصديقي األستاذ بقسم جراحة العظام 
 ( 134)بكلية الطب جامعة الملك سعود.

 (135)ومن أنشطة الكرسي ما يلي: 
المتأثرة والمتعلقة بهذا الجتماعي: تقديم خدمة مجتمعية الى الشرائح ط االنشا •

 المرض وتوعيتهم بسبل العالج.
علمي: توفير كافة المراجع من كتب وأبحاث قديمة وحديثة تتعلق النشاط ال •

بتخصص أمراض وجراحات انحرافات العمود الفقري لتكون في متناول 
مر ودوري عن طريق الشراء المباشر مستالمشتركين والمهتمين وتحديثها بشكل 

اجع مراجع واألقراص االلكترونية والمجالت واالشتراك الدوري بها وبمر للكتب وال
 البحث العلمي على االنترنت.

النشاط البحثي: تبني دراسات علمية ميدانية عن أمراض انحرفات العمود الفقري  •
في تحليل األمراض  اعدفي المملكة العربية السعودية بأنواعها المختلفة تس

شارها وتساهم في معرفة أسبابها وفي تطوير طرق الموجودة وتحديد مدى انت
وطرق عالجها، مع التركيز على ايجاد أبحاث علمية  الكشف المبكر عنها

مشتركة بين المتخصصين في كافة مناطق المملكة في مجال أمراض وجراحات 
ني لجميع حاالت أمراض جراحة وط انحرافات العمود الفقري. وكذلك ايجاد سجل

د الفقري مع آلية واضحة لتسجيل الحاالت من كافة مناطق انحرافات العمو 
 المملكة.

النشاط التدريبي: تدريب أطباء جراحة العظام والعمود الفقري والمهتمين في  •
مجال أمراض وجراحة انحرافات العمود الفقري باقامة ندوات ودورات وورشات 

واألدوات الالزمة لها. هزة والمجسمات والعظام الصناعية ألجعمل مع توفر ا
العظام والعمود الفقري وذلك بشكٍل منتظم بهدف الرفع من مستوى أطباء جراحة 

والمختصين في عالج األمراض الشائعة في جراحة العظام والعمود الفقري في 
 المملكة العربية السعودية.

تعديل العمود الفقري باستخدام ت لومن أنشطة الكرسي أيضًا إجراء عمليا 
ود الفقري قضبان المغناطيسية، وكذلك اقتناء تقنية حديثة تسهم في تعديل انحرافات العمال
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)فبتر(، والتي تساعد في تعديل انحرافات العمود الفقري لألطفال دون سن التاسعة، وقد 
 ( 136)أجريت عدة عمليات ناجحة من خالل تلك التقنية.

 ة:المحلي والعالمي بالسيرة النبويمع تعريف المجت -3
 في خدمة السيرة النبوية -محليا وعالميا-رغبة في تحقيق الريادة والتميز  

كرسي المهندس عبد المحسن بن محمد الدريس للسيرة ودراساتها المعاصرة، تم إنشاء 
الدكتور/ عادل بن علي األستاذ (، بإشراف يرةالسالنبوية ودراساتها المعاصرة )كرسي 

كرسي إلى تحقيق األهداف ويسعى ال الشدي األستاذ بقسم الثقافة اإلسالمية بكلية التربية
 ( 137)التالية:
 وأخالقه وشمائله باللغات العالمية. التعريف بسيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم  •
 ة حول السيرة النبوية.ثار تقديم االستشارات واإلجابة عن التساؤالت الم •
 إبراز القيم األخالقية والعالقات اإلنسانية في السيرة النبوية. •
ة لشخصية الرسول صلى هللا علية وسلم وآل بيته وصحابته إظهار الصورة الحقيق •

 بعيدًا عن المغالطات أو المبالغات.
 اإلفادة من السيرة النبوية في معالجة المشكالت البشرية المعاصرة. •
بوية واستخدام التقنيات المعاصرة إلبرازها وسائل عرض السيرة الن ويرتط •

 والتعريف بها.
تعريف بسيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم عند رصد الصعوبات التي تواجه ال •

 غير المسلمين وتقديم الحلول المناسبة لها.
إصدار مجموعة كبيرة من الكتب والمؤلفات واألوراق  ومن إنجازات الكرسي 

الرسول األعظم في المرآة الغربية، الرحمة في حياة الرسول "باللغة  :ثية، مثللبحا
عشر المحمدية، حاجات البشرية في رسالة النبي محمد،  اإلنجليزية"، العالمية والدولة

، معاملة النبي صلى هللا إضاءات حول ما قدمه الرسول صلى هللا عليه وسلم للبشرية
 ( 138)عليه وسلم لغير المسلمين.

كما شارك الكرسي في مجموعة من المعارض والمسابقات وورش العمل والدورات  
ي، وكذلك شارك بمجموعة من المحاضرات العامة التدريبية ذات العالقة بمجال الكرس

ال التعاون الدولي، تم وحلقات النقاش داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. وفي مج

http://seerh.ksu.edu.sa/ar
http://seerh.ksu.edu.sa/ar
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وبعض المؤسسات األجنبية مثل معهد الدراسات  رسيعقد عدة مذكرات تعاون بين الك
لمغربية، والجامعة الغربية في واشنطن، وجامعة سيدي محمد بن عبد هللا في المملكة ا

، اإلسالمية بماليزيا، وكلية األديان بجامعة هارفارد، وقسم الثقافة الدينية بجامعة فيينا
 (139)وجامعة أكسفورد بلندن، وغيرها.

 هيل المنشآت:تأ تقوية وإعادة -4
رغبة في تحقيق ريادة محلية وعالمية في مجال أبحاث ودراسات تقوية وإعادة  

كرسي المعلم محمد عوض بن الدن لألبحاث والدراسات في نشاء تأهيل المنشآت، تم إ
صالح بن حامد السيد،  /الدكتور تاذ، تحت إشراف األستقوية وإعادة تأهيل المنشآت

 ( 140)ويسعى الكرسي لتحقيق األهداف التالية:
ما يخدم صناعة البناء والمحافظة عليها قية فيتطوير نتاج البحوث العلمية التطبي •

 في المملكة.
تشجيع الباحثين من الشباب السعودي وغير السعودي للبحث في مجاالت  •

ي من مشاكل إنشائية والتركيز على ذلك عانوتقنيات إعادة تأهيل المنشآت التي ت
 من خالل برامج الدراسات العليا المتخصصة.

ريب والتعليم المستمرين للمتخصصين في ر التدتقديم المشورة الفنية وتوفي •
مجاالت معالجة المشاكل اإلنشائية من خالل عقد الندوات والدورات التدريبية 

 .وورش العمل
ومراكز البحوث المتخصصة في مجال تقنية  ثينإيجاد وسيلة اتصال مع الباح •

 .طرق إيجاد حلول إبداعية إلعادة تأهيل المنشآت
األوراق العلمية في المؤتمرات والمجالت العالمية، نشر  ومن إنجازات الكرسي 

مشترك مع جامعة ملبورن بإستراليا المشروع الباإلضافة إلى القيام بعدة مشروعات مثل 
تطوير طرق متقدمة لتقييم "ي أطلقته جامعة الملك سعود بعنوان الذضمن برنامج التوأمة 

ة الرياض عند تعرضها مدين المخاطر وأوجه الضعف المتوقعة لبعض المباني في
مع معمل أبحاث هندسة البناء بالتعاون مشروع بحثي ". و للموجات الناتجة عن اإلنفجارات

ء الكمرات الخرسانية المقواة بألياف أدابوالية إلينوي بالواليات المتحدة األمريكية عن )
 ( 141).تأثير أحمال الثني وااللتواءالمواد المركبة تحت 

https://news.ksu.edu.sa/ar/node/88302
https://news.ksu.edu.sa/ar/node/88302
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ألنشطة السابقة، يالحظ القيمة المجتمعية المهمة للكراسي د واوباستقراء الجهو  
البحثية، حيث تسهم في معالجة المشكالت التي يعاني منها المجتمع السعودي في 

البعد الدولي في أنشطة الكراسي البحثية بالجامعة من خالل هر مجاالت مختلفة، كما يظ
جنبية. ومن الملفت للنظر ات أما تقوم به من شراكات ومذكرات تعاون مع جهات وهيئ

على الهوية اإلسالمية للمجتمع  -مثل كرسي السيرة -تأكيد بعض الكراسي البحثية 
عليه وسلم في مختلف  السعودي من خالل اهتمامه بنشر سيرة النبي محمد صلى هللا

بلدان العالم، وبعدة لغات، مع توضيح كيفية االستفادة منها في حل المشكالت البشرية 
 ة.عاصر الم
 

 القسم السادس
 تحليل مقارن لنظام الكراسي البحثية في كل من 
 جامعة كولومبيا الشمالية وجامعة الملك سعود

كل لنظام الكراسي البحثية في رن يهتم القسم الراهن من البحث بإجراء تحليل مقا 
الف واالخت، وذلك لرصد أوجه التشابه الملك سعودمن جامعة كولومبيا الشمالية وجامعة 

 بين النظامين، وتفسيرها في ضوء بعض مفاهيم العلوم االجتماعية ذات العالقة.
 وفي إطار رصد أوجه التشابه واالختالف سالف اإلشارة إليها، ينبغي اإلشارة إلى 

وضعتها يسير وفق رؤية قومية  جامعة كولومبيا الشمالية نظام الكراسي البحثية في أن
حين أن ولذلك فإن هناك إدارة ورعاية وتمويل قومي للنظام، ، حددة الدولة لتحقيق أهداف م

نظام الكراسي البحثية في المملكة العربية السعودية يختلف من جامعة ألخرى، فلكل 
لكراسي البحثية ورسالتها والئحتها الداخلية التي تحدد إجراءات با جامعة رؤيتها الخاصة

ذلك سيتم رصد أوجه التشابه على مور. و الترشح وآليات التمويل وغير ذلك من األ
، جامعة الملك سعودو  جامعة كولومبيا الشمالية واالختالف بين نظام الكراسي البحثية في

 وذلك وفقًا للمحاور التالية:
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 مدخالت:ال )أواًل( 
 وتشمل ما يلي: 

 ( رؤية الكراسي البحثية ورسالتها:1)
مع رؤية الكراسي البحثية الشمالية بجامعة كولومبيا تتشابه رؤية الكراسي البحثية  

على الرغبة في تحقيق التميز والمنافسة العالمية في  بجامعة الملك سعود في تأكيدهما
لتي ، واالميزة التنافسيةمفهوم ه في ضوء شابذلك التمجال البحث العلمي. ويمكن تفسير 

 نتيجة نافسة،المنظمات الم على األداء في التفوق  على لمنظمةا قدرة "مدى تشير إلى
 أداء األعمال على والقدرة والفعالية، الكفاءة من عالية بدرجة خدمات تقديم أو سلع، إنتاج

 على المؤسسة قدرة   "المنافسين"، وهي أيضاً  من وأفضل متميز، بشكل المنظمة في
 أو أفضل، تنافسي مركز على الحصول من تمكنها التي يجياتراتاالست وتطبيق صياغة
حيث  ،(142) "النشاط نفس في يعلمون  الذين بمنافسيها قياسا أعلى قدرة  أو تفوق، عنصر

يسعى كال النظامين إلى تحقيق التميز والريادة في مجال البحث العلمي من خالل 
 ة المختلفة.حثياألنشطة الب

بحثية في كال النظامين على أهمية تحقيق وعلى الرغم من تأكيد رسالة الكراسي ال 
أنهما اختلفا في آلية تحقيق ذلك التميز، حيث ركزت رسالة الكراسي  الالتميز البحثي، إ

على أهمية استثمار الكوادر البشرية المتميزة من أجل  بجامعة كولومبيا الشماليةالبحثية 
رسالة الكراسي البحثية بجامعة الملك سعود  كدتالتميز البحثي المنشود، في حين أ قيقتح

وربما يرجع ذلك إلى اختالف طبيعة  في تحقيق ذلك التميز. إلى أهمية الشراكة المجتمعية
ألداء د الثقافات يهتم بتحقيق الجودة في االمجتمعين، فالمجتمع الكندي مجتمع منفتح متعد

بغض النظر عن جنسية أصحاب في الحصول على الفرص البحثية اة وتحقيق المساو 
يهتم المجتمع السعودي بفكرة الشراكة  ، في حينوخلفياتهم الثقافية وهوياتهم األداء المتميز

 .المنشودة جتمعيةالمجتمعية ودور األوقاف والتبرعات والهبات في تحقيق األهداف الم
 ( أهداف الكراسي البحثية:2)

ف الكراسي البحثية في كال النظامين في االهتمام بتوفير فرص هداتتشابه أ  
واالرتقاء بمنظومة مجاالت العلمية، تدريبية وتعليمية للعلماء والباحثين في مختلف ال

المعرفة اإلنسانية  وكذلك المساهمة في إثراءالبحث العلمي وصواًل إلى التميز العالمي، 
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لك التشابه في ذ  ى المعرفة. ويمكن تفسير عل لنهوض بالمجتمع في ظل اقتصاد قائم او 
 فيه المعرفة تمثل الذي المجتمع ذلك"، والذي يشير إلى مجتمع المعرفةضوء مفهوم 

 وقوًيا واضًحا اهتماًما يولي الذي المجتمع وهو ذلك والتنافسية، للكفاءة  األساسي المصدر
 يهتم  مجتمع واالقتصادي، فهو اعياالجتم التقدم لتحقيق  الالزمة الوسيلة باعتبارها للمعرفة

حيث  (143)،"وتفعيلها توظيفها في بفعالية مشاركتهم وأهمية لمواطنيه المعرفة أهمية بإبراز
تهدف الكراسي البحثية في كال النظامين إلى توظيف المعرفة والبحث العلمي من أجل 

 فة.الوصول بالمجتمع إلى التنافسية والريادية في ظل اقصاد قائم على المعر 
 العناصر البشرية:( 3)

يتشابه كال النظامين في وجود أستاذ مشرف على أنشطة الكرسي، وكذلك في  
ابه النظامين شكما يتيضم باحثين وطالب للمشاركة في أنشطة الكرسي. وجود فريق عمل 

 في إتاحة الفرصة لألستاذ الختيار الفريق البحثي المعاون.
شحين، حيث عن االختيار من بين المر لة ويختلف النظامين في الجهة المسئو  

معايير محددة ثم باختيار المرشحين ألستاذية الكراسي وفقًا ل جامعة كولومبيا الشماليةتقوم 
ترفع األمر إلى إدارة البرنامج على المستوى القومي، أما في جامعة الملك سعود، فتشترك 

المضيفة والممول في  جهةكل من وكالة عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية مع ال
راح األساتذة المرشحين، ثم ترفع األمر إلى اللجنة العليا لكراسي البحث بالجامعة. اقت
بما يرجع ذلك االختالف إلى اختالف جهة التمويل في كال النظامين، ففي جامعة ور 

ة الملك سعود تقوم الكراسي البحثية على الشراكة المجتمعية من خالل اشتراك فرد أو جه
يحق لتلك الجهة االشتراك في اختيار األساتذة المشرفين على  ي عملية التمويل، ومن ثم ف

فيتم تمويل الكراسي البحثية مركزيًا من قبل  ولومبيا الشماليةجامعة كالكراسي. أما في 
باختيار األساتذة في ضوء معايير محددة، ثم ترفع األمر إلى  عةالدولة، ولذلك تقوم الجام

 امج على المستوى القومي.برنإدارة ال
 ( لجان اإلشراف والمتابعة:4)

راسي البحثية التي يتم الكيتشابه كال النظامين في وجود عدة لجان مشرفة على  
ا، وأن لكل لجنة مسئوليات محددة، وتقوم تلك اللجان في المجمل بعدة مهام تبدأ اؤهإنش
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ة العامة والتوجهات االستراتيجية ياسبمراجعة الترشيحات المقدمة وتقييمها، ثم إقرار الس
 كراسي. للكراسي، ومتابعة التمويل وإجراءات العمل، وكذلك التقييم النهائي ألداء ال

في أن لجان اإلشراف والمتابعة في نظام الكراسي البحثية  ويختلف كال النظامين 
لى المستوى ة عالشمالية تنقسم إلى لجان داخلية بالجامعة، وأخرى مركزي كولومبيابجامعة 

يقوم التخطيط "حيث التخطيط القومي، مفهوم في ضوء  ه تفسير  األمر الذي يمكن، القومي
لمجتمع المختلفة ووضع الخطط التي س دراسة كاملة شاملة لحاجات االقومي على أسا

تكفل االستخدام الكامل لكافة الموارد واإلمكانيات في المجتمع من أجل مقابلة هذه 
وإدارة شئونها كندا أن يتم التخطيط لتلك الكراسي  هدفتفربما  (144)."االحتياجات

المجتمع وضمان تلبيتها لحاجات بشكل قومي من أجل توحيد جهودها واإلشراف عليها 
فيتم أما الكراسي البحثية بجامعة الملك سعود  ل منظم ومدعم من قبل الدولة،بشك

مفهوم في ضوء  ه مكن تفسير يي ، األمر الذاإلشراف عليها داخلًيا من قبل الجامعة
استقالل المنظمة أو المؤسسة وحقها في أن تتخذ "، والذي يشير إلى االستقالل المؤسسي

انفراد جامعة الملك سعود بإدارة شؤون ربما يرجع و  (145)."ة جهةقراراتها بدون تدخل أي
امعة في ل جإلى التأكيد على استقاللية الجامعات السعودية وحرية كالكراسي البحثية بها 

 إنشاء كيانات داخلية لتحقيق أهداف محددة.
 ( مصادر التمويل:هـ)

في  ل، فيعتمد نظام الكراسي البحثيةالنظامين في مصادر التموي كال يختلف 
على مصادر حكومية تقدم بشكل مركزي من خالل مجلس  جامعة كولومبيا الشمالية

االجتماعية واإلنسانية، والمعهد  لوم بحوث العلوم الطبيعية والهندسية، ومجلس بحوث الع
در تمويل الكندية، في حين تتعدد مصاالكندي لعلوم الصحة، إضافًة إلى مؤسسة االبتكار 

الكراسي البحثية بجامعة الملك سعود لتشمل تمويل وقفي من أفراد أو مؤسسات، 
 تي.لذاوتبرعات، وما تخصصه وزارة التعليم العالي، وما تخصصه الجامعة، والتمويل ا

، حيث جامعتينوربما يرجع االختالف السابق إلى طبيعة إدارة النظام في كال ال 
، أما في على المستوى القومي إلدارة مركزيةبيا الشمالية في جامعة كولومالنظام  خضعي

 .على مستوى الجامعةداخلًيا فيدار نظام الكراسي البحثية  جامعة الملك سعود
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 )ثانيًا( العمليات:
 ا يلي:ل موتشم 

 ( الترشح: 1)
بعدة إجراءات يمر المرشح ألستاذية الكرسي البحثي  أنالنظامين في  كال يتشابه 
استيفائه لمعايير محددة تقيس في مجملها مستوى تميز المرشح وجودة برنامجه  للتأكد من

 المقترح.
 جامعة كولومبيا الشماليةففي  ويختلف النظامين في طبيعة إجراءات الترشح، 

تتم إحداهما في الجامعة المضيفة  المرشح ألستاذية الكرسي بمرحلتين من اإلجراءات، يمر
في جامعة أما  إدارة البرنامج على المستوى القومي. لمن خالللكرسي، وتتم األخرى 

تشرف عليها المرشح بمجموعة من اإلجراءات على مستوى الجامعة فيمر الملك سعود 
. وربما يرجع ذلك إلى اختالف الجهات اسي البحثيةلكر ل بحث العلميوكالة عمادة ال

يشترك في  لشماليةجامعة كولومبيا االمشرفة على الكراسي في كال النظامين، ففي 
اإلشراف على الكراسي كل من الجامعة وإدارة البرنامج على المستوى القومي بلجانها 

 ف الجامعة مباشرًة.شراالمختلفة، أما الكراسي البحثية بجامعة الملك سعود فتخضع إل
 ( التجديد:2) 

 ،ءالنظامين في إمكانية تجديد الكرسي البحثي بناءًا على مستوى األدايتشابه  
والذي يشير إلى "كمية العمل  معدل األداء،ويمكن تفسير ذلك التشابه في ضوء مفهوم 

التي ينجزها فرد واحد أو مجموعة من األفراد خالل زمن معين تحت الظروف 
األداء وجودته خالل فترة عمل ل دحيث تتوقف عملية التجديد على مع (146)ية"بيعالط

 .الكرسي
جامعة التجديد والجهات المشرفة عليه، ففي  في إجراءات ويختلف النظامين 

تمر عملية التجديد بمرحلتين من اإلجراءات، تتم إحداهما على مستوى  كولومبيا الشمالية
تتم ك سعود فالقومي. أما الكراسي البحثية بجامعة المل توى األخرى على المستتم و الجامعة 

بناءًا على توصية اللجنة  افقة مدير الجامعةمو من خالل وذلك على مستوى الجامعة، 
ويرجع ذلك أيضًا إلى  ، مع التشاور مع الجهة المضيفة والمول.العليا لكراسي البحث

بجامعة الكراسي البحثية فنظام  ن.اختالف الجهات المشرفة على الكراسي في كال النظامي
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بحثية الكراسي النظام أما ، يخضع إلدارة مركزية على مستوى الدولة كولومبيا الشمالية
  .على مستوى الجامعةداخلًيا يدار فجامعة الملك سعود ب
 ( التقويم:3)

مدى اإلنجاز العلمي نظامين في اهتمامهما بعملية التقويم للتعرف على يتشابه ال 
للكرسي ومستوى جودة األنشطة التي شارك فيها فريق العمل. ويمكن تفسير ذلك  حثيوالب

حيث تعرف عملية تقويم اء والتحسين المستمر، تقويم األد يالتشابه في ضوء مفهوم
ق القوة في األداء الحالي/ الفعلي، طاإليجابيات ومنااألداء بأنها "عملية تهدف إلى تدعيم 

ق الضعف في األداء الحالي/ الفعلي، وبالتالي يعتبر تقويم ناطوالتغلب على السلبيات وم
كما يعرف . (147)ين بالمنظمة"األداء إحدى وسائل تطوير وتحسين األداء لدى العامل
حيث  (148)لخدمات أو العمليات" التحسين المستمر بأنه "جهد مستمر لتحسين المنتجات وا

ودة العمل والتحسين المستمر ألنشطة ر جيهتم كال النظامين بعملية التقويم رغبًة في تطوي
 الكراسي.
 بيا الشماليةجامعة كولومويختلف النظامين في الجهات القائمة بالتقويم، ففي  

ع لها الكرسي البحثي، لجنة المراجعة الداخلية بالكلية التابتتعدد جهات التقويم لتشمل )
البحثية، والهيئات الممولة، سي األمانة العامة للكراو  ولجنة التحكيم الداخلية بالجامعة،

 Goss ومؤسسة Science Metrixوهيئات خارجية متخصصة في التقويم مثل مؤسسة 
Gilory) أما في جامعة الملك سعود، فتتم عملية التقويم من قبل وكالة عمادة البحث ،

 ما  ا الشماليةيجامعة كولومبجهات التقويم في  يرجع تعددوربما العلمي للكراسي البحثية. 
، ممول من الحكومةبرنامج قومي  النظام جزء من لكون بين جهات داخلية وأخرى خارجية 

، في حين يتم تقويم الكراسي يد جدواه وأهميته القومية للمجتمعكومن ثم فهناك حاجة إلى تأ
  البحثية بجامعة الملك سعود على مستوى الجامعة نظرًا لكونه أحد برامجها الفرعية.

 ت:رجا)ثالثًا( المخ
يتشابه كال النظامين في مخرجاتهما البحثية، من حيث نشر األبحاث العلمية  

ثري المعرفة اإلنسانية، ويدعم القدرة البحثية والميزة يالمتخصصة في مجالت دولية، مما 
 التنافسية للمجتمع.
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وتعد الخبرات التدريبية للكوادر البشرية أحد المخرجات المشتركة لكال النظامين،  
تلك الكوادر أستاذ الكرسي، والباحثين المتميزين، وطالب الدراسات العليا، وغيرهم، ضم وت

 هتمام بإشراك طالب وباحثين أجانب في الفرق البحثية. كما يشترك النظامين في اال
في طبيعة األنشطة المجتمعية والمشروعات المقدمة ًا أيضويتشابه النظامين  

ت الطبية والهندسية واإلنسانية وغيرها من المجاالت. جااللخدمة المجتمع، والتي تشمل الم
والذي يعني "الجهود المنظمة تنمية المجتمع، ويمكن تفسير ذلك التشابه في ضوء مفهوم 

التي تبذل وفق تخطيط مرسوم للتنسيق بين اإلمكانيات البشرية والمادية المتاحة في وسط 
قومي والدخول الفردية، ومستويات ال اجتماعي معين بقصد تحقيق مستويات أعلى للدخل

باب، ومن ثم أعلى للمعيشة والحياة االجتماعية في نواحيها المختلفة كالتعليم والصحة والش
حيث يسعى كال  (149)،الوصول إلى أعلى مستوى ممكن من الرفاهية االجتماعية"

ف النظامين إلى المشاركة في حل مشكالت المجتمع وتنميته، والنهوض به في مختل
 لمجاالت.ا

 القسم السابع
 بدائل مقترحة لنظام الكراسي البحثية في جمهورية مصر العربية

النظم، يتناول القسم الراهن من البحث بدائل مقترحة  لاتساقًا مع أسلوب تحلي 
لنظام الكراسي البحثية في جمهورية مصر العربية، وذلك بهدف التوصل إلى نظام مقترح 

ة مصر العربية في ضوء اإلمكانات المتاحة وبما يتناسب مع وريلبحثية في جمهللكراسي ا
 واقع المجتمع المصري.

 وفقًا لما يلي: وعلى ذلك يسير القسم الراهن 
 المنطلقات العامة للبدائل المقترحة: )أواًل(

 وتشمل ما يلي: 
 المنطلقات النظرية: (1)

، وفي المعاصرة عاتجامفي ضوء الدراسة النظرية لنظام الكراسي البحثية في ال 
 ضوء الدراسة المقارنة، يمكن صياغة المنطلقات النظرية للبدائل كما يلي:
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مصادر تمويل الجامعات المعاصرة نظير ما تقوم به  العلمي أحديعد البحث  •
الجامعات من مشروعات بحثية في شتى المجاالت لصالح قطاعات المجتمع 

 المختلفة.
 ل البحث العلمي بالجامعات المعاصرة.مويتعد الكراسي البحثية إحدى صيغ ت •
والعلوم  العلوم الطبية والهندسيةتتعدد مجاالت الكراسي البحثية لتشمل  •

 الجتماعية واإلنسانية.ا
تتنوع مصادر تمويل الكراسي البحثية في العالم المعاصر لتشمل تمويل حكومي/  •

أنشطة  من تبرعات/ هبات/ أوقاف/ تمويل مقدم من رجال أعمال/ تمويل ذاتي
 الكراسي/ مشاركة مؤسسات المجتمع.

دول بنى بعض اليختلف تطبيق نظام الكراسي البحثية من دولة ألخرى، حيث تت •
نظامًا قوميًا للكراسي البحثية )مثل كندا وجنوب أفريقيا(، في حين تتبنى دول 

ية أخرى إنشاء نظامًا للكراسي البحثية داخل الجامعة مثل المملكة العربية السعود
 وسلطنة عمان.

يعتمد نجاح الكراسي البحثية المعاصرة على مجموعة من المقومات، لعل من  •
 أهمها ما يلي:

o الكراسي البحثية وتخطيط أنشطتها وفق احتياجات المجتمع  وضوح رؤية
 ومتطلباته.

o  القدرة على استقطاب علماء وباحثين متميزين وقادرين على إثراء
مية من خالل استثمار قدراتهم لعلالمعرفة في مختلف التخصصات ا

 ومهاراتهم البحثية، وذلك في ضوء معايير محددة.
o التحتية المطلوبة، والمناخ المالئم والداعم ، والبنية توفير التمويل الالزم

 إلنجاز مهام الكرسي وأنشطته بشكل متميز.
o .بناء فرق متجانسة قادرة على اإلنتاج واإلبداع 
o جان فنية وإدارية واضحة المهام ول توفر بنية تنظيمية مستقرة

واالختصاصات تتولى عمليات اإلشراف العام والمتابعة ألنشطة 
 الكراسي. 
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o  المستمر ألنشطة الكرسي وأدائه البحثي ضمانًا للتحسين  التقويم
 لجودة في األداء.على االمستمر وتأكيدًا 

 من فوائد تطبيق نظام الكراسي البحثية ما يلي: •
o لألساتذة، والجامعات، والمجتمع ككل. ثيةدعم القدرة البح 
o .االستثمار األمثل للكوادر البشرية من أساتذة وباحثين وطالب 
o التقدم في التصنيفات العالمية من خالل ما جامعات على اعدة المس

 تنتجه الكراسي من مخرجات.
o .تحقييق ميزة تنافسية وقيمة مضافة للجامعات 
o متطلباته.ية النهوض بالمجتمع وحل مشكالته وتلب 
o  ودعم التنمية االقتصادية للمجتمع.دعم االقتصاد الوطني 

بحوث، ومؤلفات، وبراءات اختراع،  ما بين تتعدد مخرجات نظام الكراسي البحثية •
 وأنشطة خدمية، ومشروعات، وشراكات محلية ودولية، وجوائز.

 شكلتعود مخرجات نظام الكراسي البحثية بالنفع على األساتذة والجامعات ب •
 .على المجتمع ومؤسساته وأفراده كذلك مباشر، و 

 المنطلقات المحلية: (2)
 مقترحة فيما يلي:المحلية للبدائل التتحدد المنطلقات   

النظري  ينوجود اهتمام بالبحث العلمي من قبل الدولة المصرية على المستوى •
 مصرورؤية ريعي، وهو ما يظهر في الدستور، وقانون تنظيم الجامعات، شوالت

2030. 
وجود كيانات قومية معنية بأمر البحث العلمي في مصر مثل أكاديمية البحث  •

 ية التكنولوجية.ندوق العلوم والتنمالعلمي، وص
توفر قاعدة عريضة من الجامعات المصرية ومراكز البحوث واألساتذة المتميزين  •

 في مختلف مجاالت المعرفة.
روعات التطوير وتعظيم مواردها ومشاهتمام الجامعات المصرية بتبني مبادرات  •

 ودعم قدرتها البحثية.
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ل الكثير من البحث العلمي في ح حاجة المجتمع المصري إلى توظيف نتائج •
مشكالته في شتى المجاالت، وهو ما يمكن تحقيقه من خالل مخرجات نظام 

 الكراسي البحثية المقترح.
ت والتحديات شكالتعاني منظومة البحث العلمي في مصر من مجموعة من الم •

التي تجعلها بحاجة إلى المزيد من المحاوالت والمبادرات والجهود من أجل 
، ولعل تبني نظام الكراسي التحديات التي تقابلهاب على التغلهة مشكالتها و مواج

 البحثية يمكن أن يكون أحد الجهود المبذولة في هذا الصدد
في مصر تقف عائقًا أمام  لميإن المشكالت التي تعاني منها منظومة البحث الع •

، وقد المجتمع الباحثين المتميزين، مما يعوقهم عن توظيف قدراتهم البحثية لخدمة
 إلى الخارج. ذلك سببًا أساسيًا في هجرة العقول المصرية المتميزة يكون 

 البدائل المقترحة: (ثانياً )
عربية وفقًا ال لنظام الكراسي البحثية في جمهورية مصر تتحدد البدائل المقترحة 
 لما يلي:

 البديل األول: إنشاء هيئة قومية للكراسي البحثية:
مستقلة للكراسي البحثية لها رؤية ئة قومية يقوم هذا البديل على فكرة إنشاء هي 

ورسالة وأهداف محددة، ولها هيكل تنظيمي مستقل، ومصادر تمويل محددة تمكنها من 
 مة البحث العلمي في المجتمع.نظو ممارسة دورها المتمثل في االرتقاء بم

 ما يلي:وتتحدد المالمح األساسية للهيئة المقترحة ك 
 المدخالت:   (1)

 يلي: وتشمل ما 
 )أ( رؤية الهيئة ورسالتها:

 تقاء بمنظومة البحث العلمي في الدولةفي "االر المقترحة تتمثل رؤية الهيئة  
العلمي وتوظيف النتائج البحثية  بحثوالتمكن من تحقيق الريادة والتنافسية في مجال ال

 حثينتقطاب العلماء والبالخدمة المجتمع المحلي والعالمي"، وتتمثل رسالتها في "اس
المتميزين في مختلف التخصصات العلمية، وتقديم كافة الخدمات والتسهيالت التي 

 ، في ظل بيئة داعمة ومحفزة لهم".لمتميزتمكنهم من األداء البحثي ا
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 هيئة:ال )ب( أهداف
 تسعى الهيئة المقترحة إلى تحقيق األهداف التالية: 

ختلف التخصصات متميزة للباحثين في متوفير فرص بحثية وتدريبية  -1
 العلمية، وتقديم الدعم المادي والمعنوي المناسب.

 لي والمؤسسات الدولية.بمؤسسات المجتمع المح دعم عالقة الجامعات -2
وزيادة فرص تقدمها في التصنيفات العالمية ات االرتقاء بمستوى الجامع -3

 بحثية لألساتذة والعلماء.نتيجة لما هو متوقع تحقيقه من إنجازات 
ربط البحث العلمي بعملية التنمية المجتمعية، وتفعيل دوره في حل مشكالت  -4

 المجتمع.
العلمي بعملية التنمية االقتصادية للمجتمع ودعم االقتصاد ربط البحث  -5

 .طنيالو 
 )ج( العناصر البشرية:

أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومراكز البحوث، والذين العناصر البشرية  ضم ت 
ارهم في ضوء معايير محددة، ويتاح لهم اختيار الفريق البحثي المعاون من يتم اختي

 حثين والطالب.أعضاء هيئة التدريس والبا
 ( اللجان اإلدارية والفنية:د)

 وتشمل ما يلي: 
 مجلس إدارة الهيئة: -1

وعضوية  ،وزير التعليم العالي والبحث العلمي يتشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة 
رة والصناعة، ووزير الصحة والسكان، ووزير التربية والتعليم، وغيرهم من وزير التجا

الوزراء المعنيين بمجاالت عمل الكراسي البحثية، وتتمثل مهمة المجلس في إقرار السياسة 
 مة للكراسي البحثية واإلشراف العام عليها.االع
 اللجنة اإلدارية العليا: -2

ت الصناعة والطب والهندسة والعلوم ة وممثلين من قطاعاوتضم رئيس الهيئ 
الخطط البحثية للقطاعات وضع المجلس في االجتماعية واإلنسانية، وتتمثل مهمة 
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، واإلشراف على عمليات اختيار لهاعموآليات  المختلفة، وتحديد مجاالت عمل الكراسي
 المرشحين والتمويل والتقويم.

 لجنة اختيار المرشحين: -3
مختلف التخصصات )الطبية والهندسية والعلوم اإلنسانية  وتضم أساتذة خبراء في 

...(، وتكون مهمتها مراجعة الترشيحات المقدمة من األساتذة والباحثين في ضوء معايير 
 محددة.

 مويل:التمصادر ( هـ)
تعتمد الهيئة بشكل أساسي في تمويلها على المصادر التي تخصصها الدولة،  

 شطة والخدمات التي تقوم بها الكراسي البحثية.عائد المشروعات واألنفضاًل عن 
 ( العمليات:2)

 وتشمل ما يلي: 
 )أ( الترشح:

 تسير إجراءات الترشح وفقًا للخطوات التالية: 
لعليا بوضع معايير محددة ألعضاء هيئة التدريس ة اتقوم اللجنة اإلدار  -1

واصفات أستاذ كرسي، وكذلك تقوم بوضع مالراغبين في التقدم لشغل وظيفة 
 محددة للمخطط البحثي المقترح.

يقوم أعضاء هيئة التدريس بالتقدم للهيئة واستيفاء المتطلبات وفق ما تحدده  -2
 اللجنة اإلدارية العليا.

المرشحين بمراجعة الترشيحات المقدمة، واالختيار من  يارتقوم لجنة اخت -3
 محددة سلفًا. بينها في ضوء المعايير ال

تيار المرشحين توصياتها بالموافقة أو الرفض إلى اللجنة نة اخجترفع ل -4
 اإلدارية العليا التخاذ القرار المناسب.

تات زمنية وقيتبدأ إجراءات التمويل للمرشحين المقبولين وفقًا لمراحل وت -5
 محددة.
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 )ب( التجديد:
عليا، بموافقة اللجنة اإلدارية ال سنوات قابلة للتجديد 5مدة عمل الكرسي البحثي  

 ويتم التجديد وفقًا للخطوات التالية:
يقوم أستاذ الكرسي بتقديم تقرير تفصيلي عن أنشطة الكرسي ومخرجاته  -1

 .دمةالبحثية الفعلية والمتوقعة خالل الفترة القا
تقوم اللجنة اإلدارية العليا بمراجعة التقرير للبت في إمكانية التجديد من  -2

 لكرسي في الفترة السابقة.عدمه، وذلك في ضوء إنجازات ا
م دتقوم اللجنة اإلدارية العليا بإصدار قرار بالتجديد في حالة الموافقة، أو ع -3

 التجديد في حالة الرفض.
 )ج( التقويم:

ويم من خالل تقديم تقارير سنوية عن أنشطة الكرسي وإنجازاته، لتقتتم عملية ا 
عملية التقويم من قبل الهيئة، ويمكن وكذلك تقرير في نهاية الخمس سنوات، على أن تتم 

تقويم البرامج والمشروعات للقيام بعملية الجهات المستقلة المتخصصة في  ىحدإتكليف 
 لموضوعية.التقويم ضمانًا للشفافية وا

 المخرجات:( 3)
 المخرجات المتوقعة من الهيئة في:تتمثل  
 صصات.منشورة عالميًا في مختلف التخ أبحاثإنتاج بحثي متمثل في  •
 .فرق بحثية وكوادر بشرية مدربة •
 مشروعات مجتمعية تسهم في حل مشكالت المجتمع وتلبية متطلباته وطموحاته. •
 مختلفة.ال صات العلميةشراكات بحثية محلية وعالمية في التخص •
 جوائز عالمية وبراءات اختراع. •

 : إنشاء لجنة للكراسي البحثية على مستوى الجامعة:البديل الثاني
هذا البديل على فكرة إنشاء لجنة للكراسي البحثية بالجامعة )الراغبة في  يقوم  

تشترك مؤسسات ذلك(، وتكون تابعة تنظيميًا لقطاع الدراسات العليا والبحوث، على أن 
 ع المعنية بمجاالت عمل الكراسي البحثية في عملية التمويل.جتمالم

 :وتتحدد المالمح األساسية للجنة المقترحة كما يلي 
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 ( المدخالت:  1)
 وتشمل ما يلي: 

 )أ( رؤية اللجنة ورسالتها:
تتمثل رؤية اللجنة المقترحة في "تحقيق مكانة عالمية متميزة للجامعة في مجال  

القتصاد الوطني من خالل مشروعات متميزة تخدم المجتمع"، م البحث العلمي، ودعا
ء هيئة التدريس المتميزين وتتمثل رسالتها في "تقديم فرص تمويلية متكافئة ألعضا

 بالجامعة تمكنهم من توظيف إبداعاتهم البحثية لخدمة الجامعة والمجتمع".
 :لجنة)ب( أهداف ال

 تالية:ال لى تحقيق األهدافتسعى اللجنة المقترحة إ 
طاقاتهم لتحقيق توظيف عضاء هيئة التدريس المتميزين و أ استثمار قدرات  -1

 مجتمع.أغراض بحثية تخدم الجامعة وال
أعضاء هيئة التدريس من القيام بأبحاثهم  ٌتمك نة توفير بيئة بحثية مالئم -2

 بشكل متميز.
ية من بحثتنتجه الكراسي الدعم الميزة التنافسية للجامعة من خالل ما  -3

 مشروعات وابتكارات ومؤلفات.
تشجيع رجال األعمال ومؤسسات المجتمع على المشاركة في تمويل الكراسي  -4
بحثية بالجامعة، وتوعيتهم بأهمية مخرجاتها في تحسين أداء المصانع ال

 والشركات ومختلف المؤسسات.
 )ج( العناصر البشرية:

التدريس بالجامعة ممن لهم  يئةالكراسي من بين أعضاء هيتم اختيار أساتذة 
 إسهامات بحثية في مجالهم، وذلك وفق معايير محددة )تحدد في الئحة الكراسي البحثية

 بالجامعة(، ويتاح لهم اختيار الفريق البحثي المعاون.
 )د( اللجان اإلدارية والفنية:

 وتشمل ما يلي: 
 : لجنة الكراسي البحثية بالجامعة -1
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 لقطاع الدراسات العليا والبحوث، يتم تشكيلها تحت مياً وهي لجنة تابعة تنظي 
وتضم في عضويتها أساتذة  ،لشئون الدراسات العليا والبحوث رئيس الجامعةنائب إشراف 

تقوم اللجنة و .(، ،.من مختلف القطاعات )الطبية والهندسية والعلوم االجتماعية واإلنسانية
ورسالتها وأهدافها،  ة اللجنةوضح رؤية تلكراسي البحثية بالجامعبإعداد الئحة خاصة با

. ة بالكراسيومعايير اختيار األساتذة، وإجراءات الترشح، وغير ذلك من األمور المتعلق
وتقوم اللجنة أيضًا بمهمة المفاضلة بين المرشحين من األساتذة، وعملية تقويم أداء 

 .التجديد، واإلشراف على عملية الكرسي بصفة دورية
 العليا والبحوث بالجامعة: ساتقطاع الدرا -2

ووضح الخطة ، يتولى القطاع اإلشراف العام على عمل لجنة الكراسي البحثية 
ة، وعقد االتفاقيات وتحديد السياسة التمويليمجاالت عملها، لعمل الكراسي واقتراح البحثية 

 مع الجهات الممولة. 
 )هـ( مصادر التمويل:

ة بشكل أساسي على رجال األعمال امعيعتمد تمويل الكراسي البحثية بالج 
ومؤسسات المجتمع، حيث يتم عقد شراكة في أحد المجاالت العلمية بين الجامعة 

سي البحثي مقابل تمويل الكر تتولى فيه المؤسسة )أو رجل األعمال(  ،ؤسسة خارجيةوم
تنفيذ مشروعات وأنشطة وخدمات واستشارات لخدمة تلك المؤسسة وتعود بالنفع على 

من وتشارك الجامعة في توفير مقر للكرسي حتى يتمكن األستاذ وفريقه البحثي  ع.جتمالم
 نشطة.إجراء بحوثهم وممارسة مختلف األ

 ( العمليات:2)
 وتشمل ما يلي: 

 )أ( الترشح:
 ات الترشح وفقًا للخطوات التالية:تسير إجراء 

ية الشاغرة، بحثيقوم قطاع الدراسات العليا والبحوث باإلعالن عن الكراسي ال -1
ما تم تحديده في الخطة البحثية للكراسي، وبعد تحديد جهات وذلك في ضوء 

 تفاق معها.التمويل واال
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 -الكرسيالراغبين في الحصول على أستاذية -يقوم أعضاء هيئة التدريس  -2
 بتقديم األوراق المطلوبة للجنة الكراسي البحثية.

ن أعضاء هيئة التدريس لتقييمها ة متقوم اللجنة بمراجعة الطلبات المقدم -3
والمفاضلة بينها في ضوء المعايير المحددة بالالئحة، وبالتشاور مع الجهة أو 

 لمؤسسة الممولة.ا
 تبدأ الجهة الممولة في تقديم التمويل وفقًا لالتفاق المبرم مع الجامعة.  -4

 )ب( التجديد: 
لجنة الكراسي البحثية قة وافسنوات قابلة للتجديد بم 5مدة عمل الكرسي البحثي  
 والجهة الممولة، ويتم التجديد وفقًا للخطوات التالية: بالجامعة

تفصيلي عن أنشطة الكرسي ومخرجاته سي بتقديم تقرير يقوم أستاذ الكر  -1
 البحثية الفعلية والمتوقعة خالل الفترة القادمة.

مراجعة التقرير ب -بالتعاون مع الجهة الممولة- لجنة الكراسي البحثيةتقوم  -2
للبت في إمكانية التجديد من عدمه، وذلك في ضوء إنجازات الكرسي في الفترة 

 السابقة.
م دبإصدار قرار بالتجديد في حالة الموافقة، أو ع ثيةجنة الكراسي البحلتقوم  -3

 التجديد في حالة الرفض.
 )ج( التقويم:

شطة الكرسي وإنجازاته، أن تتم عملية التقويم من خالل تقديم تقارير سنوية عن 
تشترك الجهة الممولة مع لجنة الكراسي وكذلك تقرير في نهاية الخمس سنوات، على أن 

 قويم.ثية في عملية التالبح
 ( المخرجات:3)

 تتمثل المخرجات المتوقعة في: 
 .المجتمع في مختلف التخصصاتمشروعات مشتركة مع مؤسسات  •
 .بحوث تطبيقية متنوعة لخدمة المجتمع •
 سائل ماجستير ودكتوراه في تخصص الكرسي البحثي.ر  •
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في التصنيفات  أداء بحثي متميز ألساتذة الجامعة يسهم في تقدم مستوى الجامعة •
 عالمية.ال
برنامج للكراسي البحثية تابع إلحدى مؤسسات البحث العلمي  استحداث: لثالبديل الثا

 :بالدولة
لكراسي البحثية تابع ألحد الكيانات ج لتعتمد فكرة هذا البديل على استحداث برنام 

الكيانات تخدم  البحثية القائمة بالدولة، وذلك من منطلق إمكانية إنشاء برامج جديدة بتلك
 أغراض البحث العلمي، وتسهم في تحقيق األهداف العامة لهذا الكيان البحثي.

 وتتحدد المالمح األساسية للبرنامج المقترح كما يلي: 
  ( المدخالت: 1)

 وتشمل ما يلي: 
 )أ( رؤية البرنامج ورسالته:

التابع بحثية لتشتق رؤية البرنامج ورسالته من رؤية ورسالة الكيان أو المؤسسة ا 
في "تحقيق الريادة للمجتمع في مختلف  البرنامج المقترحتتمثل رؤية و لها البرنامج، 

ظيف االسهامات لتو التخصصات العلمية"، وتتمثل رسالته في "تقديم التمويل الالزم 
 العلمية لألساتذة المتميزين في خدمة المجتمع".

 )ب( أهداف البرنامج:
 لى تحقيق األهداف التالية:المقترح إنامج يسعى البر  

 المساهمة في تحقيق أهداف الكيان البحثي التابه له البرنامج. -1
ة م منظومعالمساهمة في دتشجيع رجال األعمال ومؤسسات المجتمع على  -2
لبحث العلمي من خالل مشاركتهم في تمويل المشروعات البحثية ألساتذة ا

 الكراسي.
 مع ودعم االقتصاد الوطني.الت المجتالمساهمة في حل مشك -3

 )ج( العناصر البشرية:
بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومراكز  يتم اختيار أساتذة الكراسي من 

م، وذلك وفق معايير محددة )تحدد في الئحة الهممن لهم إسهامات بحثية في مج البحوث
 .ي المعاون ويتاح لهم اختيار الفريق البحث ،برنامج الكراسي البحثية(



      لكراس ي البحثيةنظام ادراسة مقارنة ل                                                                       يديغعلي الد فعتأحمد ر د/ 

   2019 يونيو  - عشردي الحاالعدد                                                                                     مجلة التربية املقارنة والدولية 

90   

 )د( اللجان اإلدارية والفنية:
المؤسسات المنوطة بدعم البحث  ىيمثل البرنامج المقترح نظامًا فرعيًا من إحد 

، وتشرف ًا إلشراف تلك المؤسسةيميالعلمي في الدولة، ومن ثم فإن البرنامج يخضع تنظ
 عليه اللجان الفنية واإلدارية القائمة بالمؤسسة.

 )هـ( مصادر التمويل:
الخاصة بالكيان على مصادر التمويل  بشكل أساسي في تمويله البرنامجعتمد ي 

 البرنامج. ع لهالبحثي التاب
 ( العمليات:2)

 وتشمل ما يلي: 
 )أ( الترشح:

 فقًا للخطوات التالية:ح و تسير إجراءات الترش 
تعلن المؤسسة البحثية التابع لها البرنامج عن وجود برنامج خاص بالكراسي  -1

 مع تحديد شروط المتقدمين من األساتذة ومعايير اختيارهم.البحثية، 
 -الراغبين في الحصول على أستاذية الكرسي-تدريس يقوم أعضاء هيئة ال -2

 لمؤسسة.ة ابتقديم األوراق المطلوبة إلدار 
تقوم المؤسسة بمراجعة الطلبات المقدمة من أعضاء هيئة التدريس لتقييمها  -3

 لمعايير المحددة بالئحة البرنامج.والمفاضلة بينها في ضوء ا
 تمويل. يتم إعالن المقبولين للبدء في إجراءات ال -4

 )ب( التجديد:
سسة البحثية التابع لمؤ سنوات قابلة للتجديد بموافقة ا 5مدة عمل الكرسي البحثي  

 لها برنامج الكراسي البحثية، ويتم التجديد وفقًا للخطوات التالية:
بتقديم تقرير تفصيلي عن أنشطة الكرسي ومخرجاته  يقوم أستاذ الكرسي -1

 والمتوقعة خالل الفترة القادمة.البحثية الفعلية 
ديد من عدمه، لتجبمراجعة التقرير للبت في إمكانية ا المؤسسة البحثيةتقوم  -2

 وذلك في ضوء إنجازات الكرسي في الفترة السابقة.
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الموافقة، أو عدم التجديد في  بإصدار قرار بالتجديد في حالة المؤسسةتقوم  -3
 حالة الرفض.

 )ج( التقويم:
قبل المؤسسة البحثية التابع لها برنامج الكراسي البحثية،  تتم عملية التقويم من 

سنوية عن أنشطة الكرسي وإنجازاته، وكذلك تقرير في نهاية  ريرخالل تقديم تقا وذلك
 .الخمس سنوات

 مخرجات:( ال3)
 قعة في:تتمثل المخرجات المتو  
 فرق بحثية متخصصة في مختلف المجاالت. •
 مشروعات وطنية لخدمة المجتمع وحل مشكالت. •
 شراكات بحثية محلية وعالمية. •
 ية.ابتكارات علمية في مختلف المجاالت العلم •
 الموازنة بين البدائل: )ثالثًا(

ى الكراسي البحثية إلى التوصل إلتهدف الموازنة بين البدائل المقترحة لنظام  
البديل األمثل القابل للتطبيق في البيئة المصرية، وبما يتناسب مع إمكانيات المجتمع 

ء المعايير ضو  المصري وظروفه وسياقه الثقافي. وسيتم الموازنة بين البدائل المقترحة في
 التالية:

 ( التكلفة:1)
لمقترحة يتطلبها تطبيق أي من البدائل اويقصد بها التكلفة المادية والبشرية التي  
المباني والمعدات واألجهزة والمرتبات. وبمقارنة البدائل الثالث يتبين أن البديل  من حيث

ث العلمي بالدولة( لبحالثالث )استحداث برنامج للكراسي البحثية تابع إلحدى مؤسسات ا
بل الحكومة إلنشاء هيئة هو البديل األقل تكلفة، حيث إنه ال يتطلب توفير تمويل من ق

وال يتطلب توفير تمويل من للكراسي البحثية )كما هو الحال في البديل األول(،  مستقلة
ما الجامعة واستقطاب مؤسسات مجتمعية للتمويل )كما هو الحال في البديل الثاني(، وإن
ية يتم تقديم التمويل الالزم في ظل هذا البديل )الثالث( من خالل المصادر التمويل

 التي ُأنشأ البرنامج في إطارها.الموجودة بالمؤسسة البحثية 
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 الوقت:( 2) 
، ومن خالل الثالثكل بديل من البدائل تطبيق طلبه يتويقصد به الوقت الذي  

يلين األول والثاني يتطلبان وقتًا أطول من البديل لبدالموازنة بين البدائل الثالث يتضح أن ا
ء هيئة قومية للكراسي البديل األول إلى وقت أطول من أجل إنشاالثالث، حيث يحتاج 

البحثية، وإصدار التشريعات واللوائح الخاصة بآليات عملها، وتجهيز البنية التحتية، 
يل الثاني إلى وقت أطول من لبدوإعداد الهيكل التنظيمي، وتشكيل اللجان. كما يحتاج ا

تية ى الجامعة، وكذلك في تجهيز البنية التحأجل إعداد الئحة الكراسي البحثية على مستو 
والبحث عم مصادر تمويل خارجية. أما البديل الثالث فيحتاج في تطبيقه إلى وقت أقل، 

إعداد هو حيث إن البنية التحتية متوفرة، ومصادر التمويل متاحة، وكل ما هو مطلوب 
ية القائمة بالفعل، يتبع الئحة خاصة بالبرنامج باعتباره نظامًا فرعيًا من المؤسسة البحث

 مؤسسة وينتهج آليات عملها.نفس سياسات ال
 الكفاءة: (3)

ويقصد بها تحقيق النتائج بأعلى كفاءة ممكنة، ومن خالل الموازنة بين البدائل  
كسان رؤية قومية لنظام الكراسي البحثية يع يمكن القول بأن البديلين األول والثالث

مستوى الكراسي  الثاني رؤية الجامعة، ومن ثم قد يتفاوتبالدولة، في حين يعكس البديل 
يؤدي استقالل كل جامعة بوضع رؤيتها الخاصة في البحثية من جامعة ألخرى، وقد 

، و أكثرن أكرسي بحثي في مجال معين في جامعتيكرار مجال الكراسي البحثية إلى ت
أفضل من  -رؤية قومية القائمان على-ومن ثم يمكن القول بأن البديلين األول والثالث 

 .البديل الثالث
 المواءمة مع البيئة المصرية: (4)

مدى مناسبة تطبيق البدائل المقترحة مع المجتمع المصري وسياقه  اويقصد به 
، اتضح أنه على مصرالثقافي. وفي ضوء وصف وتشخيص واقع البحث العلمي في 

ملحوظًا بتشجيع اهتمامًا  هناكفإن من مشكالت، الرغم مما تعانيه منظومة البحث العلمي 
تمويل البحوث. وبناءًا على ذلك، البحث العلمي واالهتمام بتبني صيغ جديدة ل مبادرات

ن وإ-يمكن القول بأن البدائل الثالث تتناسب مع البيئة المصرية، حيث إن البدائل الثالث 
يتمثل في بناء نظام للكراسي  فإن مضمونها -اختلفت من حيث الشكل والبنية والتنظيم 
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المصري ث العلمي، وهو ما يتفق مع متطلبات المجتمع البحثية يخدم منظومة البح
 وتطلعاته.
وبناءًا على الموازنة السابقة بين البدائل، يمكن القول بأن البديل الثالث  

هو البحثية تابع إلحدى مؤسسات البحث العلمي بالدولة(  اسياستحداث برنامج للكر )
لبناء نظام  اثم يصبح أساسً  ، ومنالمجتمع المصري أفضل البدائل مالءمًة للتطبيق في 

، وهو ما سيتم عرضه في القسم التالي جمهورية مصر العربيةالبحثية في مقترح للكراسي 
 .من البحث

 
 القسم الثامن

 ثية في جمهورية مصر العربيةلبحنظام مقترح للكراسي ا
يهدف القسم الراهن إلى تطوير البديل الذي تم التوصل إليه بعد الموازنة بين  

استحداث برنامج والمتمثل في -التي تم عرضها في القسم السابق  دائل المقترحةالب
 ومن ثم بناء نظام مقترح -للكراسي البحثية تابع إلحدى مؤسسات البحث العلمي بالدولة

 كراسي البحثية في جمهورية مصر العربية. لل
تباره "أحد " باعصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية"ويقترح أن يتبع البرنامج  

، كما أن للصندوق مصادر في مصرالبحث العلمي  تمويلكيانات القومية المعنية بال
د من المجاالت عديج البحثية في الممن مسئولياته األساسية تمويل البراو تمويلية محددة، 

المختلفة، وإنشاء البرامج الجديدة لتنفيذ السياسات المقررة من قبل وزارة البحث 
  (150)العلمي".

صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية في "تحقيق الريادة للمجتمع  وتتمثل رؤية 
ة المصري من خالل جعل العلوم والتكنولوجيا من أولويات المجتمع للتمكن من بناء ثقاف

القتصاد القائم على المعرفة". وتتمثل رسالته في "دعم العلوم والتكنولوجيا من خالل بناء ا
حتية في المجاالت االستراتيجية الالزمة لتحقيق التنافسية ر البنية التقدرات المجتمع وتوفي

 (151)التنمية المستدامة للمجتمع المصري".و 

 (152)مها:أه ويسعى الصندوق إلى تحقيق أهداف محددة، لعل من 
 زم للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية.توفير التمويل الال •
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 والتكنولوجي.علمي دعم وتنمية القدرات اإلبداعية للمجتمع ال •
 دعم العالقة بين البحث العلمي وعملية اإلنتاج. •
 البحث عن آليات تمويل إضافية لدعم أنشطة الصندوق. •

م يدهما لالختيار، واألخرى للتقيأح ويضم الصندوق في هيكله التنظيمي لجنتين، 
 (154):وتتحدد مصادر تمويل الصندوق فيو  (153)الفني
 دولة للصندوق.الاالعتمادات التى قد تخصصها  •
 ، وما يتم إتاحته كمقابل محلى لها.ا الدولةالمنح والقروض التى توافق عليه •
تعارض الية بما التبرعات واإلعانات والهبات والوصايا التى يقبلها مجلس اإلدار  •

 .مع أهداف الصندوق 
 .حصيلة استثمار موارد الصندوق  •

  ة:وعلى ذلك يسير القسم الراهن وفقًا للمحاور التالي 
 ( مكونات النظام المقترح:أوالً )

 المقترح فيما يلي: نظام تتحدد المكونات األساسية لل 
 ( المدخالت:  1)

 وتشمل ما يلي: 
 )أ( رؤية البرنامج ورسالته:

صندوق العلوم والتنمية لبرنامج ورسالته من رؤية ورسالة ة اتشتق رؤي 
المصري للمجتمع والتنافسية ق الريادة ، وتتمثل رؤية البرنامج المقترح في "تحقيالتكنولوجية

دعم قدرات الباحثين المصريين من "، وتتمثل رسالته في "في مختلف فروع المعرفة العلمية
 ".لالزمين لتحقيق إنجازاتهم البحثية المتميزة ة اخالل توفير التمويل والبنية التحتي

 )ب( أهداف البرنامج:
 ف التالية:نامج المقترح إلى تحقيق األهدايسعى البر  

 .صندوق العلوم والتنمية التكنولوجيةالمساهمة في تحقيق أهداف  -1
بالجامعات ومراكز المتميزين تشجيع أعضاء هيئة التدريس والباحثين  -2

االستفادة من خدمات البرنامج والحصول على أستاذية على ية البحوث المصر 
 مج.كرسي بالبرنا
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ة في دعم منظومة البحث العلمي تشجيع مؤسسات المجتمع على المساهم -3
 .لمشروعات واألنشطة البحثية للبرنامجمن خالل مشاركتهم في تمويل االمصري 

ادة من ستفالمصري من خالل االالمساهمة في حل مشكالت المجتمع  -4
 .مخرجات الكراسي البحثية لخدمة المجتمع

 للمجتمع المصري. يةاالقتصادعملية التنمية دعم  -5
 ر البشرية:)ج( العناص

يتم اختيار أساتذة الكراسي من بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومراكز  
 حددة،ر ممجالهم، وذلك وفق معايي فيمتميزة ممن لهم إسهامات بحثية المصرية البحوث 

 ويتاح لهم اختيار الفريق البحثي المعاون.
 لجان اإلدارية والفنية:)د( ال

، ومن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية فرعيًا من يمثل البرنامج المقترح نظاماً  
فنية واإلدارية ، وتشرف عليه اللجان الالصندوق ثم فإن البرنامج يخضع تنظيميًا إلشراف 

 متمثلة في:والالقائمة بالصندوق، 
 لجنة االختيار: -1

ختيار المرشحين في ضوء معايير محددة ووفقًا لقواعد يقترح أن تقوم بعملية ا 
 عمل بالصندوق.ال
 لجنة التقييم الفني: -2

يقترح أن تقوم اللجنة بمتابعة أداء برنامج الكراسي البحثية المقترح، وإجراء التقييم  
 تابعة للبرنامج.ال السنوي والنهائي للكراسي البحثية

 )هـ( مصادر التمويل:
على مصادر التمويل الخاصة  البرنامج بشكل أساسي في تمويلهعتمد ي 

االعتمادات التى تخصصها الدولة للصندوق، والمنح والقروض دوق، والمتمثلة في بالصن
دارة اإل التى توافق عليها الدولة، والتبرعات واإلعانات والهبات والوصايا التى يقبلها مجلس

 استثمار موارد الصندوق. بما اليتعارض مع أهداف الصندوق، وحصيلة
 ( العمليات:2)

 وتشمل ما يلي: 
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 رشح:)أ( الت
 تسير إجراءات الترشح وفقًا للخطوات التالية: 

معايير عن وجود برنامج خاص بالكراسي البحثية، مع تحديد الصندوق علن ي -1
 .سي بحثي في أحدد التخصصاتكر  الترشح للحصول على التمويل وإنشاء

 -الراغبين في الحصول على أستاذية الكرسي-أعضاء هيئة التدريس يقوم  -2
 .وراق المطلوبة إلدارة الصندوق األ بتقديم 

بمراجعة الطلبات المقدمة من أعضاء هيئة بالصندوق  لجنة االختيارتقوم  -3
 دة.محدالتدريس لتقييمها والمفاضلة بينها في ضوء المعايير ال

 ي إجراءات التمويل. يتم إعالن المقبولين للبدء ف -4
 )ب( التجديد:

، ويتم إدارة الصندوق للتجديد بموافقة  سنوات قابلة 5مدة عمل الكرسي البحثي  
 التجديد وفقًا للخطوات التالية:

يقوم أستاذ الكرسي بتقديم تقرير تفصيلي عن أنشطة الكرسي ومخرجاته  -1
 القادمة.متوقعة خالل الفترة والالبحثية الفعلية 

 بمراجعة التقرير للبت في إمكانية التجديد من عدمه، لجنة التقييم الفنيتقوم  -2
 وذلك في ضوء إنجازات الكرسي في الفترة السابقة.

بإصدار قرار بالتجديد في حالة الموافقة، أو عدم  إدارة الصندوق تقوم  -3
 التجديد في حالة الرفض.

 :)ج( التقويم 
، وذلك خالل تقديم تقارير لجنة التقييم الفني بالصندوق ن قبل تتم عملية التقويم م 

 ازاته، وكذلك تقرير في نهاية الخمس سنوات.سنوية عن أنشطة الكرسي وإنج
 ( المخرجات:3)

 تتمثل المخرجات المتوقعة في: 
 مشروعات بحثية لخدمة المجتمع المصري وحل مشكالته. •
 مظلة البرنامج.لبشرية العاملة تحت ر اخبرات بحثية للكواد •
 .مع مؤسسات مصرية وعالميةشراكات بحثية  •
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 .معرفةفي شتى ميادين الابتكارات علمية  •
 )ثانيًا( متطلبات تنفيذ النظام المقترح:

ثمة متطلبات ينبغي توافرها لتنفيذ النظام المقترح سالف اإلشارة إليه، ولعل من  
 أهمها ما يلي:

الكراسي البحثية تتفق مع قواعد صندوق العلوم ببرنامج صة إعداد الئحة خا •
 والتنمية التكنولوجية ونظم العمل الخاصة به.

جامعية داعمة لفكرة الكراسي البحثية، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس  نشر ثقافة •
 على التقدم للبرنامج بأفكار مبدعة ومتميزة.

 .رحمج المقترناتعظيم موارد الصندوق للتمكن من اإلنفاق على الب •
إيمان مؤسسات المجتمع بأهمية برنامج الكراسي البحثية ودوره في إنشاء كراسي  •

ع المعرفة، ومن ثم مشاركتهم في تمويل أنشطته ألنها متخصصة في مختلف فرو 
 تعود بالنفع على تلك المؤسسات وعلى المجتمع بأسره.

 )ثالثًا( معوقات تنفيذ النظام المقترح:
 بأفكارهم ومشروعاتهم البحثيةعلى التقدم  يئة التدريسء هأعضا عف إقبالض •

ة على االملق التدريسية بالبرنامج المقترح نتيجة لعدة أسباب، من بينها األعباء
ضعف االعتمادات المخصصة لألنشطة البحثية، وغيرها ، وتخوهم من عاتقهم

 من األسباب.
ه الكراسي البحثية لعبأن ت قلة الوعي لدى مؤسسات المجتمع بالدور الذي يمكن •

تمويل أنشطة  ته، ومن ثم ضعف مشاركتها فيفي تنمية المجتمع وحل مشكال
 الكراسي.

عملية الترشح وتؤثر سلبًا على سير  إلدارية التي يمكن أن تعوق التعقيدات ا •
 اإلجراءات.

 لب على معوقات تنفيذ النظام المقترح:غ)رابعًا( سبل الت 
دوق العلوم والتنمية التكنولوجية وبين صن مباشرة بينفتح قنوات اتصال  •

ث يتمكن الصندوق من اإلعالن عن برنامج يالجامعات ومراكز البحوث، بح
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كراسي البحثية ألعضاء هيئة التدريس وما يقدمه من مميزات وخدمات لألساتذة ال
 .لخدمة المجتمعالمتميزين من خالل استثمار أفكارهم وإبداعاتهم البحثية 

امج الكراسي البحثية التابع للصندوق وتقديم كافة التسهيالت برنم الدولة لدع •
يق التنمية المجتمعية لتحقإلنجاز أنشطته، باعتباره آلية مهمة الالزمة 

 واالقتصادية.
التوعية المجتمعية بأهمية برنامج الكراسي البحثية ودوره في توظيف مخرجات  •

 .لقطاعاتف امختلفي ته وحل مشكالالبحث العلمي لخدمة المجتمع 
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