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في ضوء بعض  " تصور مقترح لتفعيل الكراسي البحثية بالجامعات السعودية الناشئة
 التجارب العالمية

 الباحثين:إعداد 
 عبد العزيز بن محمد بن عمي الشمرانياألستاذ/ 

 التربية ػػػ كمية التربية ػػػ جامعة بيشةباحث ماجستير التربية في أصكؿ 
  لالدكتور/ رباح رمزي عبد الجمي

 أستاذ أصكؿ التربية المشارؾ ػػػ كمية التربية ػػػ جامعة بيشة
 مستخمص ال

هػػػدؼ البحػػػث إلػػػل تاعيػػػؿ الكراسػػػي البحليػػػة بالجامعػػػات السػػػعكدية ال اشػػػ ة  مػػػل  ػػػك  
بعػػض التجػػارب العالميػػةر التعػػرؼ  مػػل كا ػػب الكراسػػي البحليػػة بالجامعػػات السػػعكدية ال اشػػ ة ر 
الك ػػػكؼ  مػػػل المتطمبػػػات البشػػػريةر كالماديػػػةر كالمجتمعيػػػةر كالتمكيميػػػة لتاعيػػػؿ الكراسػػػي البحليػػػة 

ية ال اشػػػػػ ةر ادسػػػػػتاادة مػػػػػف التجػػػػػارب العالميػػػػػة لتاعيػػػػػؿ الكراسػػػػػي البحليػػػػػة بالجامعػػػػػات السػػػػػعكد
بالجامعات السعكدية ال اش ةر ك ب تصكر مقترح لتاعيؿ متطمبات الكراسي البحلية بالجامعات 

( مػػف أ  ػػا  463السػػعكدية ال اشػػ ةر كاسػػتمدـ المػػ ي  الكصػػاي كطبقػػت اسػػتبا ة  مػػل  ي ػػة  
 .امعة شقرا  ر كجامعة الجكؼ ر كجامعة جدة( هي ة التدريس  جامعة بيشة ر كج

كتكصػػمت ال تػػػا   إلػػػل أف جامعػػػة الجػػػكؼ احتمػػت ال سػػػبة اقكبػػػر مػػػف مسػػػتكل التحقػػػؽ 
المػػ ماض لكا ػػب الكراسػػي البحليػػةر كجامعػػة بيشػػة ال سػػبة اقكبػػر مػػف المسػػتكل المتكسػػط لكا ػػب 
الكراسػػي البحليػػةر أف جامعػػة جػػدة ال سػػبة اقكبػػر مػػف المسػػتكل المرتاػػب لكا ػػب الكراسػػي البحليػػةر 

حصمت  مل ال سبة اقكبر مػف مسػتكل التحقػؽ المػ ماض لكا ػب الكراسػي أف الكميات الصحية 
البحليػػػةر  الكميػػػػات ال ظريػػػة  مػػػػل ال سػػػػبة اقكبػػػر مػػػػف المسػػػػتكل المتكسػػػط لكا ػػػػب الكراسػػػػير أف 
الكميات التطبيقية حصػمت  مػل ال سػبة اقكبػر مػف المسػتكل المرتاػب مػف تحقػؽ كا ػب الكراسػير 

ال سػػػبة اقكبػػػر بكجػػػكد المسػػػتكل المػػػ ماض لكا ػػػب  أف رأل درجػػػة أسػػػتاذ مسػػػا د حصػػػمت  مػػػل
الكراسػػي البحليػػةر فػػي رأل ال سػػبة اقكبػػر مػػف درجػػة أسػػتاذ مشػػارؾ بكجػػكد المسػػتكل المتكسػػط 
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لكا ب الكراسي البحليةر رأل ال سبة اقكبر مف درجة أستاذ بكجكد مستكل مرتاب مف تحقؽ كا ب 
 الكراسي البحلية.

 الجامعات السعكدية ال اش ة. –التجارب العالمية  –الكراسي البحلية الكممات المفتاحية: 
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Abstract 

       The present study aims to activate research chairs in the 

emerging Saudi universities in the light of some global experiences; 

identify the reality of research chairs in the emerging Saudi 

universities; define the human, material, societal, and financial 

requirements for activating research chairs in the emerging Saudi 

universities; benefit from the international experiences in activating 

research chairs in the emerging Saudi universities and develop a 

proposal to activate the requirements of research chairs in the emerging 

Saudi universities.  The author adopted the descriptive approach and 

applied a questionnaire to a sample of (364) faculty members at Bisha 

University, Shaqra University, Al Jouf University, and Jeddah 

University.  The results showed that Al Jouf University was ranked the 

lowest in terms of the research chairs, Bisha University had a moderate 

rate, and applied faculties was ranked the highest. Moreover, health 

faculties were ranked the lowest in terms of the reality of research 

chairs, theoretical faculties had a moderate rate, and practical faculties 

was ranked the highest. Furthermore, the degree of assistant professor 

was ranked the lowest in terms of the reality of research chairs, the 

degree of associate professor had a moderate rate, and the degree of 

professor was ranked the highest. 

Key words: Research chairs, Emerging Saudi universities, Reality.  
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 اإلطار العام لمبحث
 مقدمة:

فر ت التحديات المعاصرة  مل الجامعة أدكران كبيرة كمتعددة م يا  شر المعرفة     
ـ المجتمب المعرفير ك شر التعميـ الحر كتكليد اقفكارر كب ا  كالمعمكماتية با تبارها أحد د ا 

المعرفة كربط العمـ كالمعرفة بسكؽ العمؿر كفتح   كات جديدة لمتعميـر كت مية الميارات 
كالقدرات الالزمة التي يحتاجيا الطالب أل ا   مميتي التعميـ كالتعمـر كتطكير شمصية الطالب 

رات العصر المعرفي الر مي السريعة كالمتالحقة كيشير الجامعي المتكاممة في ظؿ متغي
( إلل أف الجامعة ليا لالث كظا ؼ ر يسة ادكلي التدريسر كاللا ية 03-04ر 8102محمكد  

البحث العممير كاللاللة مدمة المجتمبر كتت مف هذه الكظا ؼ بدامميا كظا ؼ فر ية أمرم 
لألدكار الجديدة التي تار يا المتغيرات  تؤدم كميا إلل تحقيؽ أهداؼ الجامعةر كباإل افة

كالمستحدلات المحمية كاد ميمية كالعالمية في شتل م احي الحياة اد تصادية كادجتما ية 
 كاللقافيةر كالسياسيةر كالاكريةر كغيرها.

كتعد الكظياية اللا ية لمجامعة المتملمة في البحث العممي الركيزة ادساسية لمحقيقة العممية    
في المجادت ال ظرية كالتطبيقية ر كالد امة القكية لمتطكير كالت مية ر كاحداث التغيير في 

ر  شتي مجادت الحياة ر  كتحقيؽ  ي ة ادمـ كتقدميار فالبحث العممي لـ يعد درسان  ظريان 
بؿ  تا   تعكد  مل المجتمب بالتقدـ كالر ي كقكة ا تصاديةر كمكا ة دكليةر كسيطرة  مل 
ادسكاؽ المارجيةر ك درة  مل الصمكد كالم افسة ر فالبحث العممي يعد ادستلمار ادملؿ في 
كافة المجادت الت مكية الممتماة؛ لذلؾ يحتؿ مرتبة متقدمة في الدكؿ المتقدمة مف حيث 

 (.08ر 8102ت التمطيط كادهتماـ   دياب كرشاد ر اكلكيا
( إلل أف البحث العممي كالمعرفة كاستلمارهما يعداف الصاة 834ر 8102كيشير الغامدم     

الر يسة لممجتمب اد سا ي المعاصرر كمف مالليما تحققت معظـ التحكدت الر مية كالميمة 
المجتمعات اد سا يةر فالمعرفة احدة  في كافة مجادت الحياة لعال تيما الع كية بت مية

المكتسبات الميمة لال تصاد كالمجتمب في ب ا  القرارات اد سا ية كتطكيرها با تبارها الع صر 
 اد تاجي الر يس التي تأتي مف تطكير كاا ة ك درات المكارد البشرية.
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لجامعات تتمقي ( الكراسي البحلية بأ يا " م ظكمة بحلية با28-23ر 8102كيعرؼ اللبيتي  
تمكيالن ماصان بيا سكا  مف رجاؿ أ ماؿ أك جيات ماصة في ممتمؼ المجادت البحلية / 

 بيدؼ تشجيب الباحليف كتطكير البحث العممي".
(  مل  ػكع مػف الشػراكة بػيف مؤسسػة Research Chairsكترتكز فكرة كراسي البحث      

جي   يػار تقػدـ فييػا هػذه الشػركة أك الشػمص أكاديميػة كبػيف شػركة أك جيػة أك شػمص مػار 
التمكيػؿ الػالـز لػد ـ مجػاؿر أك  طػاعر أك  شػاط بحلػير أك  ممػي معػيف. كفػي المقابػؿ تتػكلل 
المؤسسػة اقكاديميػة تيي ػة البي ػة البحليػة الالزمػة إلتماـ ك جاح هذه الميمةر كيتألؼ الكرسي 

ف الباحليفر كالحاصميف  مل درجات  ممية ما بعد درجة البحلي مف مجمك ة مت ك ة م
الدكتكراه ملؿ اقساتذة كاقساتذة المشاركيفر كحاممي درجات الدكتكراه كالماجستيرر كهـ 
متمصصكف في مجاؿ  ممي معيفر كيرأسه باحث ر يس يطمؽ  ميه أستاذ الكرسي البحلي 

 Bustani et al.,2009, P.162.) 
(  مل أهمية الكراسي البحلية التي تتملؿ في  أ يا: تؤدم 68ر 8102كتؤكد غبكر       

دكران ميمان في  رسـ السياسات الجامعية المتعمقة بتطكير الم اه  التعميمية كتطكير الميارات 
لدل أ  ا  هي ة التدريس كطالب الدراسات العميار كتسيـ بدكر فا ؿ في  الب ا  الح ارم 

ي  ال ي ة الت مكيةر كتد ـ تطكير المعرفة في  المجتمب قم دكلة كت طمب بدكر ر يس ف
كاستقطاب الكاا ات العممية المتمصصة كالمتميزة كتسميرها في  مدمة المجتمبر كيعتمد 
 مييا بشكؿ ر يس في  المشرك ات العممية ر كمعالجة الكلير مف الق ايا المتمصصةر كتقدـ 

ة كادجتما ية كفؽ رؤية بحلية  ممية د يقةر الحمكؿ لكلير مف المشكالت كالق ايا اد تصادي
كتسا د في  جذب الد ـ كالمسا دة المالية مف  بؿ الدا ميف كاقفراد كالمؤسسات لد ـ البحث 

 العممي.
 مشكمة البحث:

% مف الجامعات السعكديةر لذلؾ يملؿ تطكيرها  ي ة كتطكير 01تشكؿ الجامعات ال اش ة 
ة السعكدية كتحقيؽ الت مية المتكاز ة كالت مية المحمية لمبالد مف لمتعميـ العالي بالمممكة العربي

ر لذلؾ يملؿ تطكير البحث العممي مف مالؿ الكراسي البحلية أحد 8141مالؿ رؤية المممكة 
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مرتكزات هذه الت مية كمقكمان ر يسان يم حيا البقا  كالتاكؽ كالم افسة المحمية كاد ميمية كالدكلية 
 (.02-00ر 8100 المرشدر

الستة كت ـ الجامعات ال اش ة الجامعات الحككمية التي أ ش ت حديلان مالؿ الس كات     
هػ(ر كجامعة تبكؾ كجامعة حا ؿ كجامعة  جراف 0386 شر الما ية كؿ مف: جامعة الجكؼ 

سمماف بف  بد العزيز "المرج  ق(ر كجامعة 0382ق(ر كجامعة الحدكد الشمالية   0380 
لمجمعة كجامعة اإلماـ  بد الرحمف بف فيصؿ كجامعة ادمير سطاـ كجامعة سابقان" كجامعة ا

ق(ر كجامعة جدة 0348ق(ر كالجامعة السعكدية ادلكترك ية  0341المجمعة كجامعة شقرا   
(. 861-882ر 8100ق(  العتيبير 0348ق(ر كجامعة حار الباطف كجامعة بيشة  0343 

أ ه تكاجييا صعكبات ك قبات كمشاكؿ في تأسيس  ال اش ة الحيكم في المجتمب السعكدم إد
الكراسي البحلية  ظران لحدالتيا ك مة مبرتيا في هذا المجاؿ كصعكبة جذبيا لمد ـ المالي مف 
الجيات الما حة أك الدا مة مما يستد ي ك ب تصكر مقترح لتاعيؿ الكراسي العممية 

ة محمية ك المية متميزة في البحث كالمساهمة في التقدـ العممي؛ ليجعؿ الجامعة تتبكأ مكا 
كالتطكير كاستقطاب الكاا ات ادكاديمية المتميزة كتكطيف ك قؿ التق ية الحديلة إلل المممكة 

ق( التي استيدفت 0380(.كتؤكد دراسة الع زم  342ر 8100العربية السعكدية  القحطا ير 
السعكدية ال اش ة  جامعة الكشؼ  ف معك ات البحث العممي كالكراسي البحلية في الجامعات 

تبكؾر كالحدكد الشماليةر كالباحةر كالطا ؼر كطيبةر كحا ؿر ك جرافر كالجكؼ( كجكد معك ات 
اكاديمية كا تصادية كاجتما ية كادارية تعكؽ تطكير البحث العممي كالكراسي البحلية بيذه 

مي في كميات ( التي استيدفت كا ب البحث العم8100الجامعات. كاشارت دراسة المطكع  
التربية بجامعة شقرا  بالمممكة العربية السعكديةر الي كجكد  قص في د ـ البحكث كالكراسي 
البحلية ك ركرة ادهتماـ بتمكيؿ البحث العممي كالكراسي البحلية كالمراكز البحلية  مل 

( اف  سب الكراسي 021ر 8102مستكيات كميات جامعة شقرا . تؤكد دراسة المالكي  
%( بي ما 80.0ية تكز ت  مل الجامعات السعكدية فكاف  صيب جامعة الممؾ سعكد  البحل

%( بي ما 00.6%( بي ما جامعة الممؾ  بد العزيز  00.6جامعة ادماـ محمد بف سعكد  
%( بي ما 4.4%( بي ما جامعة اـ القرم  00.8جامعة الممؾ فيد لمبتركؿ كالمعادف  
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% مف  سبة الكراسي البحلية في الجامعات 8عه الجامعات ال اش ة كاف  صيبيا مجتم
كراسي بسبب  عؼ المتطمبات البشريةر  6السعكدية ام يقؿ فييا  دد الكراسي البحلية  ف 

( التي استيدفت التعرؼ 8102كالمجتمعيةر كالتمكيميةر كالماديةر تكصمت دراسة المطيرم  
ربية بالجامعات ال اش ة كما يراها  مل معك ات البحث العممي كالكراسي البحلية في كميات الت

أ  ا  هي ة التدريس جامعات  شقرا ر كالمجمعةر كسطاـ بف  بد العزيز( بكجكد  قبات في 
 الجامعات ال اش ة اللالث تتملؿ في معك ات  اداريةر كا الميةر اكاديميةر كاجتما ية(.

عيؿ الكراسي البحلية كب ا   مل ما سبؽ تكجد  دة متطمبات تحتاجيا الجامعات ال اش ة لتا
تتملؿ في المتطمبات البشرية كأستاذ الكرسي المتميز كالباحليف المتميزيف المشاركيف معهر 

 كغيرها. رككسا ؿ ال قؿ ركالمعدات ركاقلاثالمعامؿ مف المتطمبات المادية ك 
 أسئمة البحث:

كيمكف تحديد مشكمة البحث الحالي في السؤاؿ الر يس التالي " ما التصكر المقترح لتاعيؿ   
الكراسي البحلية بالجامعات السعكدية ال اش ة في  ك  بعض التجارب العالمية "ر كيتارع م ه 

 ادس مة التالية:  
ؼر كجامعة ما كا ب الكراسي البحلية في الجامعات في الجامعات ال اش ة  جامعة الجك   .0

 شقرا ر كجامعة جدةر كجامعة بيشة(
ما المتطمبات البشرية الماصة  بأستاذ الكرسي كأ  ا  هي ة التدريس( لتاعيؿ الكراسي  .8

 البحلية بالجامعات السعكدية؟
ما المتطمبات المجتمعية الماصة  بمدمة المجتمب( لتاعيؿ الكراسي البحلية بالجامعات  .4

 السعكدية ال اش ة؟
 عض التجارب العالمية في تاعيؿ الكراسي البحلة؟ ما مبرات ب .3

 أهداف البحث:
تاعيؿ الكراسي البحلية بالجامعات السعكدية ال اش ة  مل  ك  بعض  الهدف الرئيس التالي:

 التجارب العالميةر كيتارع مف هذا اليدؼ اقهداؼ الار ية التالية:
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ل اش ة  جامعة الجكؼر كجامعة التعرؼ  مل كا ب الكراسي البحلية بالجامعات السعكدية ا .0
 شقرا ر كجامعة جدةر كجامعة بيشة(.

الك كؼ  مل المتطمبات البشريةر كالماديةر كالمجتمعيةر كالتمكيمية لتاعيؿ الكراسي البحلية  .8
 بالجامعات السعكدية ال اش ة.

 ادستاادة مف التجارب العالمية لتاعيؿ الكراسي البحلية بالجامعات السعكدية ال اش ة. .4
 ك ب تصكر مقترح لتاعيؿ متطمبات الكراسي البحلية بالجامعات السعكدية ال اش ة. .3

 أهمية البحث:
ت بب أهمية البحث مف أهمية المك كع الذم تت اكله الدراسة الحالية " متطمبات تاعيؿ الكراسي 
البحلية بالجامعات السعكدية ال اش ة في  ك  بعض التجارب العالمية؟ كيمكف إبراز أهمية 

 الدراسة الحالية في ال قاط التالية:
 األهمية النظرية: -

هذه الدراسة  د تسد تغرة فيما يتعمؽ بمجاؿ الكراسي البحلية في  ك  مبرات بعض التجارب 
 العالمية.

تسّد الدراسة الحالية ال قص في الدراسات المحمية في مجاؿ تاعيؿ الكراسي البحلية بالجامعات 
 لعالمية. مل  ك  مبرات التجارب ا

تسميط ال ك   مل كا ب الكراسي البحلية بالجامعات السعكدية ال اش ة في  ك  بعض 
 التجارب العالمية.

تعد الدراسة الحالية تمبية لما أكصت به بعض الدراسات ب ركرة ادهتماـ بالكراسي البحلية 
 بالجامعات ال اش ة في  ك  بعض التجارب العالمية.

 األهمية التطبيقية: -
يستايد مف  تا   هذه الدراسة القا مكف  مل إدارة الجامعات ال اش ة بالمممكة العربية   د

السعكدية في تطكير الكراسي البحلية مما ي عكس  مل الحياة العممية كاد تصادية كادجتما ية 
 كالطبية كالتك كلكجية لممجتمب السعكدم.
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لجامعات السعكدية ال اش ة  مل  ك  تقديـ حمكؿ ك الج لمشكالت تاعيؿ الكراسي البحلية با
 بعض التجارب العالمية.

تكجيه الباحليف إلل تب ي تكجيات جديدة في البحكث العممية  حك الكراسي البحلية لمجامعات 
 السعكدية ال اش ة.

 حدود البحث:
 : المتطمبات البشرية الماصة بأستاذ الكرسي كالمادية كالمجتمعية كالتمكيميةالحدود الموضوعية

بالجامعات السعكدية: جامعة الجكؼر جامعة شقرا ر كجامعة  الكراسي البحثيةالالزمة لتاعيؿ 
 جدةر كجامعة بيشة.

 جامعات الجكؼ كشقرا  كجدة كبيشة بالمممكة العربية السعكدية الحدود المكانية:
راسي سكؼ يتـ تطبيؽ الدراسة الحالية في الاصؿ الدراسي اقكؿ لمعاـ الد الحدود الزمانية:

 ق.0338
 مصطمحات البحث:

( بأ يا " بر ام  جامعي يشمؿ اق شطة 000ر 8102تعرفيا المالكي  الكراسي البحثية:  -
العممية البحلية كاقكاديميةر كيمكؿ مف الجامعة أك مارجيار بشكؿ دا ـ أك مؤ ت كفؽ شركط 

 ايا الت مية الشاممة سياسة التعميـ العالي في المممكةر كيسعل لتحقيؽ أهداؼ معرفية تشمؿ  
بجميب صكرها الممتماة في المجتمبر كيشرؼ  ميه كيديره أساتذة سعكديكف أك غير سعكدييف 

 ممتصيف كمؤهميف  مميان.
كحدة بحليه أك بر ام  أكاديمي بالجامعة يرأسيا  الـ أك باحث متميز  التعريف االجرائي "    

ؤسسة أك أفراد أك مف الجامعة  اسيا سعكدم أك مف ج سية أمرم يتـ تمكيميا مف مالؿ م
لتحقيؽ أهداؼ ت مية المجتمب السعكدم كحؿ مشكالته القا مةر كتقاس مف مالؿ الدرجة التي 
يسجميا المستجيب  مل أداة الدراسة لقياس كا ب الكراسي البحلية بجامعة بيشة كإحدل 

 الجامعات ال اش ة. 
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( بأ يا "  بارة  ف جامعات 438ر 8102ي  يعرفيا العميا الجامعات السعودية الناشئة:  -
ق(ر كالحدكد الشمالية 0348أ ش ت حديلانر كت ـ جامعات بيشةر كجدةر كحار الباطف  

 ق(.0380ق(ر كتبكؾر كحا ؿر ك جرافر كالباحة  0382 
 امانر كذلؾ  06: مؤسسة اكاديمية  شأت حديلان ك مرها الزم ل د يتحاكز التعريف االجرائي

د مف اددكار تجاه المجتمب مف مالؿ كظياة لاللية متملمة في التدريس كمدمة لمقياـ بعد
ق( كشقرا   0348المجتمب كالبحث العممي بتاعيؿ الكراسي البحليةر كذلؾ بجامعات بيشة  

 ق(. 0341ق( كجدة  0386ق( كالجكؼ  0341 
 الدراسات السابقة

(. إلػػل ك ػػب تصػػكر مقتػػرح لػػدكر الكراسػػي 8102 دراسةةة أبةةو سةةيف  وعبةةد ا   هػػدفت  -
البحليػػػة فػػػي تطػػػكير البحػػػث العممػػػي بالجامعػػػات المصػػػريةر كلتحقيػػػؽ هػػػذا اليػػػدؼ اسػػػتمدـ 
الباحث الم ي  الكصاير كذلؾ لجمػب البيا ػات كت ظيميػا كتحميميػا لتعػرؼ معك ػات تطبيػؽ 

الدراسػػػػة فػػػػي الكراسػػػػي البحليػػػػة بالجامعػػػػات المصػػػػرية كمتطمبػػػػات تاعيميػػػػار كتملمػػػػت  ي ػػػػة 
أسػيكط  –الايػـك  –مجمك ة مف المبرا  بكميات التربيػة بالجامعػات المصػرية  ب ػي سػكيؼ 

( مبيػػرانر كتملمػػت أداة 02إسػػك درية(ر ك ػػد بمػػا  ػػدد المبػػرا    - ػػيف شػػمس  –الم كفيػػة  –
الدراسػػػة فػػػي اسػػػتبا ة تػػػـ ب اؤهػػػا  مػػػل محػػػكريف: اقكؿ يتعمػػػؽ بمعك ػػػات تتعمػػػؽ بالجامعػػػات 

عك ػػػات تتعمػػػؽ بػػػالمجتمب المحمػػػي كاللػػػا ي يتملػػػؿ فػػػي  يػػػاس متطمبػػػات تتعمػػػؽ المصػػػريةر كم
بالجامعػات المصػػريةر كاقمػػرل تتعمػػؽ بػػالمجتمب المحمػير كتكصػػمت  تػػا   الدراسػػة إلػػل أف 
بعػػػض المعك ػػػات الماصػػػة بالجامعػػػات كم يػػػا جمػػػكد المػػػكا ح التػػػي تػػػ ظـ  ال ػػػة الجامعػػػات 

اكة المجتمعيػػػة كالمػػػكاد الماليػػػة غيػػػر كافيػػػة بػػػالمجتمب ك مػػػة التعػػػاكف بػػػيف الجامعػػػات كالشػػػر 
ك ػػػعؼ كجػػػكد حا ػػػ ات لمبحػػػث كافتقػػػار الجامعػػػات إلػػػل المعامػػػؿ المتمصصػػػةر كبعػػػض 
المعك ات المرتبطػة بػالمجتمب كم يػا  ػزكؼ المجتمػب المحمػي  ػف إسػ اد مشػكالته البحليػة 

لتػي تػأتي لمراكز البحث بالجامعاتر كا تماد مؤسسات المجتمب المحمي  مل التك كلكجيػا ا
مػػػػف المػػػػارجر كمتطمبػػػػات تاعيػػػػؿ الكراسػػػػي البحليػػػػة المرتبطػػػػة بالجامعػػػػات تطػػػػكير القكا ػػػػد 
الم ظمػػة التػػي تحقػػؽ اسػػتمرارية الشػػراكة بػػيف الجامعػػات كالمجتمػػب المحمػػير كاشػػراؾ رجػػاؿ 
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اد مػػاؿ فػػي المجػػالس العمميػػة لمكميػػات كالجامعػػات البحليػػةر كمتطمبػػات المجتمػػب المحمػػي 
ت المجتمػػػب المحمػػػي لمبحلػػػيف إلجػػػرا  اقبحػػػاثر كتقػػػديـ المسػػػا دات كفػػػتح معامػػػؿ مؤسسػػػا

 لمكميات لمحصكؿ  مل التق يات المتطكرة.
(. إلػػػل تعػػػرؼ  معك ػػػات البحػػػث العممػػػي فػػػي الجامعػػػػات 8102  دراسةةةة المطيةةةري هػػدفت  -

الػػػػسعكدية ال اشػػػ ةر كلتحقيػػػؽ هػػػذا اليػػػدؼ اسػػػتمدـ الباحػػػث المػػػ ي  الكصػػػاي فػػػي دراسػػػتهر 
  ػػك هي ػة تػػدريس تػػـ امتيػػارهـ بطريقػػة  شػػكا ية مػػف  (401لدراسػػة فػػي  كتملمػت  ي ػػة ا

(  بػػارةر كتكصػػمت 80اسػػتبا ة بيػػا   جامعػػات سػػعكدية  اشػػ ةر كتملمػػت أدكات الدراسػػة فػػي 
أف البحػػػػث العممػػػي فػػػي الػػػدكؿ الػػػلالث ال اشػػػ ة يكاجػػػه  قبػػػػات البحػػػػث   تػػػا   الدراسػػػة إلػػػل

 اإلداريػػة كاإل الميػػة كاقكاديميػػة كادجتما يػػة(ر العممػػػي فػػػي الجامعػػػات السػػعكدية ال اشػػ ة 
كمػػػػا أشػػػارت الدراسػػػة إلػػػل  ػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ ذات ددلػػػة إحصػػػا ية   ػػػد مػػػػستكل مع ػػػػكم 

( فػػػػي معك ػػػػات البحػػػػث العممػػػػي فػػػػي الجامعػػػػات السػػػػعكدية ال اشػػػػ ةر كذلػػػػػؾ بػػػػػسبب 1018 
 متغيرات ال كع ادجتما ي كالتمصص اقكاديمي.

(. إلل تعرؼ  معك ػات البحػػث العممػي مػف Hatamleh, 2016   هاتامميهدراسة هدفت  -
كجية  ظر أ  ػا  هي ػة التػدريس بجامعػة جػدارا مػف كجيػػة  ظػػرهـر كلتحقيػؽ هػذا اليػدؼ 

(   ػكان مػف 011استمدـ الباحث الم ي  الكصاي في دراستهر كتملمت  ي ة الدراسة في  
تملمػػػػت أداة الدراسػػػػة فػػػػي %( مػػػػف مجتمػػػػب الدراسػػػػةر ك 21أ  ػػػػا  هي ػػػػة التػػػػدريس ب سػػػػبة  

( فقػػرة 84اسػػتبا ة تحديػػد معك ػػات البحػػث العممػػي فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالير كشػػممت  
بمقيػػػػاس كشػػػػممت: ميػػػػارات البحػػػث العممػػػير كهي ػػػة البحػػػثر  شػػػر البحػػػكثر أ  ػػػا  هي ػػػة 
ة التػػدريسر القيػػكد الماليػػػة كاإلداريػػةر أمػػا المعك ػػات التػػي تتعمػػؽ بالكميػػة فقػػد احتمػػت المرتبػػ

اقميػػرةر كتكصػػمت الدراسػػة إلػػل مجمك ػػة ال تػػا   مػػف أهميػػا تكصػػمت الدراسػػة الػػل ككجػػكد 
فػػػركؽ ذات ددلػػػة إحصػػػا ية بػػػيف إجابػػػات مجتمػػػب الػػػدراس ة حػػػػكؿ معرفػػػة ميػػػارات البحػػػث 
العممي التي تكاجه أ  ػا  هي ػة التػدريس فػي البحػث العممػػي بجامعػة الجػدارة هػك المتغيػر 

إل ػػػافة إلػػل  ػػػدـ كجػػػػكد فػػركؽ ذات ددلػػػة إحصػػا ية بػػػيف مػػف الجػػ س لصػػػالح الػػذككرر با
استجابات مجتمب الدراسة حكؿ المعك ات المتعمقػػة بمجػاؿ البحػث ك شػر البحػكث كأ  ػا  
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هي ة التدريس كالمعك ات المالية كاإلداريػة التػي يكاجيػا أ  ػا  هي ػة التػدريس فػي البحػكث 
يف مجتمػػػب الدراسػػػة فػػػي ادجابػػػات المتعمقػػػة بػػػالج س ككجػػػػكد فػػػػركؽ ذات ددلػػػة إحصػػػا ية بػػػ

المتعمقػػة بالمعك ػػات التػػػي يكاجيػا أ  ػا  هي ػػة التػدريس فػي البحػػث العممػي بجامعػة جػػدارا 
 بسبب متغيػرات: الكميةر الرتبة اقكاديميةر س كات المبرة.

 اإلطار النظري 
 البحثية. المحور األول: الكراسي

: مفهوم الكراسي البحثية:  أوالا
سػػػ ( الكراسػػػي البحليػػػػة بأ يػػػا بػػػرام  جامعيػػػة بحليػػػػة أك 8102ما يؿر  يعػػػرؼ أحمػػػد كا 

التعميمية يتـ تمكيميا تمكيال مقطك ان أك دا مان لتحقيػؽ أهػداؼ ت ميػه المجتمػب فػكؽ سياسػة كزارة 
 (.28التعميـ العالي  ص. 

ك ػػػب أكػػػاديمي يػػػكفر قسػػػتاذ د مػػػان ماليػػػان طكيػػػؿ  ( بأ يػػػا8100كيعرفيػػػا القحطػػػا ير    
ا دة بحلػػه ك ػػادة مػػا يكػػكف ذلػػؾ إلػػل جا ػػب التػػدريس فػػي مجػػاؿ محػػدد مػػف المعرفػػة ادجػػؿ لمسػػ

 (.334 ص. 
 :الكراسي البحثية ثانياا: أهداف

تتعػػدد اقهػػػداؼ التػػػي تسػػػعل الكراسػػػي البحليػػة لتحقيقيػػػار كه ػػػاؾ العديػػػد مػػػف الدراسػػػات 
سػما يؿر  ر ص 8102كالبحكث التي ت اكلت تمؾ اقهداؼ كتك ػيحيا كم يػا مػا يػراه  أحمػد كا 

 ( أف مف أهـ أهداؼ الكراسي البحلية يتملؿ فيما يمي:81
 اللقافة اإلسالمية في العالـ كشرح محاسف الديف ادسالمي الح يؼ كايصاليا لم اس.  شر .0
 الدفاع  ف  قيده ادسالـ ككشؼ الزيؼ كاقباطيؿ كالرد  مييا. .8
 العالمية.تحقيؽ التكاصؿ الح ارم كاللقافي كالاكرم بيف ادمـ كالشعكب  .4
اسػػػتقطاب الكاػػػا ات العمميػػػة المتمصصػػػة لػػػد ـ كت شػػػيط البػػػرام  اقكاديميػػػة كالبحليػػػة فػػػي  .3

 الجامعات.
ادستاادة مف المبرات العالمية العممية كتسميرها لتطكير الرصيد المعرفي كالبحث لمجامعة  .8

 كالمجتمب.
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 جادت العممية.الم إجرا  البحكث العممية المتمصصة كتطكير برام  الدراسات العميا في .6
 ثالثاا: أنواع الكراسي البحثية:

تت كع الكراسي البحلية مف حيػث أهػدافيار كمك ػك اتيار كزما يػار كمكا يػار كتمكيميػار 
كه ػػػػاؾ مػػػػف يقػػػػدـ أ ػػػكاع الكراسػػػػي العمميػػػػة تاصػػػػيميار كم يػػػا المغػػػػذمر ك بػػػػد الػػػػرحيـر  كأشػػػرفيار

 ( كتتملؿ فيما يمي:42ر ص 8112 
: كتسػػمي باسػػـ الجيػػة المتبر ػػة بالمػػاؿ بصػػاة لابتػػة حسػػب المسةةتدامةالكراسةةي الجامعيةةة  .0

 ك يتػػهر كأهدافػػه كمكا تػػهر ك ػػد تبمػػا مميػػكف دكدر كم يػػا كراسػػي تمكليػػا جامعػػات هػػارفردر 
 ككالجارم بأمريكار ككسترف ا تريك بك دا.

: كتسػػػتيدؼ إجػػػرا  بحػػػث أك دراسػػػة أك مك ػػػكع معػػػيف تسػػػعل الكراسةةةي الجامعيةةةة الم  تةةةة .8
المتبر ة إلل إظياره بادتااؽ مب الجيػة المست ػياةر كتتك ػؼ بمجػرد ا تيػا  الميمػة الجية 

المتاػػؽ  مييػػا مػػا لػػـ تقػػـ الجيػػة الممكلػػة بتمديػػدها لمػػدة زم يػػة أمػػرل بتمكيػػؿ إ ػػافي ي تاػػؽ 
 بشأ ه  د تقؿ  ف لالث س كات طبقان لبعض الدراسات العممية(. 

طريػػؽ اقك ػػاؼ العي يػػة الدا مػػة لمجامعػػة حسػػب : كيػػتـ تمكيميػػا بالكراسةةي الجامعيةةة الو فيةةة .4
  شركط الك ؼ.

: كتكػكف ممصصػة لممػ ح الدراسػية أك بحليػة بادتاػاؽ بػيف الجامعػة كراسي المنح الجامعية .3
   كالجيات المتبر ة.

: كتسػػتيدؼ تكػػريـ إحػػدل الشمصػػيات المتميػػزة ا ترافػػا بجيػػكده الكراسةةي الجامعيةةة الفخريةةة .8
  كا جازاته العممية.

كيتكلل إ شا ها اتحاد الجامعات ذات الطابب التمصصي  :اتحاد الجامعات النوعية كراسي .6
  أك ال ك ي بادتااؽ مب بعض الجامعات العالمية المتميزة.

: كيمكليا  ادة بعض الدكؿ  تيجة تجمب إ ميمي معيف ملػؿ ذلػؾ الكراسػي كراسي  ادة العالم .0
العربػػػي كمقرهػػػا جامعػػػه الممػػػي  فػػػي التػػػي ا شػػػاها  ػػػادة دكؿ مجمػػػس التعػػػاكف لػػػدكؿ الممػػػي  

 البحريف.
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 رابعاا: مقومات نجاح الكراسي البحثية في القيام بأدوارها في تنميه البحث العممي:
 كالتالي: (814ر ص 8104كالمطيب    بد الجكادأشار إلييا 

 د ـ المعرفة العممية المتمصصة مف مالؿ التأليؼ كالترجمة. .0
 المتمصصة. ت ايذ  دد مف البرام  التدريبية .8
 تقديـ المدمات ادستشارية المتمصصة. .4
استقطاب طالب الدراسات العميا المتميزيف مف دامؿ كمارج المممكة العربيػة السػعكدية  .3

 مف مالؿ  دد مف الم ح الدراسية.
 استقطاب باحليف ك مما  متميزيف في مجاؿ كرسي البحث. .8
ميػػة را ػػدة فػػي مجػػادت  قػػد اتاا يػػات شػػراكة كتعػػاكف مػػب جامعػػات كمراكػػز بحػػكث  ال .6

 كرسي البحث.
 خامساا: الكراسي البحثية في جامعات المممكة العربية السعودية:

اسػػتمدمت المممكػػة العربيػػة السػػعكدية الكراسػػي البحليػػة ل شػػر  لقافػػه حػػكار الح ػػاراتر 
كتسميط ال ك   مل مبادئ ادسالـ كيعّد كرسي الممؾ  بد العزيز أكؿ كرسي بحليه تـ إ شا ه 

ـر  لـ كرسي الممؾ فيد الذم أه شأ في جامعه 0223امعه كالياكر يا سا تا باربرا في  اـ في ج
ـر كمف لـ كرسػي الممػؾ فيػد بػف  بػد العزيػز الػذم تػـ ا شػاؤه لجامعػة ل ػدف  ػاـ 0224هارفرد 
ـر ككرسػػي ابػػف ددف 0226ـر لػػـ يميػػه كرسػػي اقميػػر  ػػايؼ بجامعػػة مكسػػكك فػػي  ػػاـ 0228

ـر تػـ إ شػا  0226ـر لـ فػي  ػاـ 0226سالمية بجامعه هارفرد في  اـ لمدراسات الشر ية اإل
أكؿ كرسي بحلي  ممي في المممكة العربية السعكدية بجامعة الممؾ فيد لمبتػركؿ كالمعػادف فػي 
مجػاؿ ادتصػادت بقسػػـ الي دسػة الكيربا يػػةر ك ػد تزايػد ادهتمػػاـ بتمكيػؿ الكراسػػي البحليػة حتػػل 

%( مف الميزا ية الحككميػةر ممػا أدل إلػل ازديػاد  ػدد كراسػي 4ـر إلل  8104كصؿ في  اـ 
( كرسػػػي بحلػػػي  ػػػاـ 881ـ الػػػل  8110( كرسػػػي بحػػػث فػػػي  ػػػاـ 81البحػػػث بالمممكػػػة مػػػف  

 (.00ر ص 8104ـ  المركز الدكلي لألبحاث كالدراساتر 8100
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 :العربية السعودية المممكة في جامعات البحثية الكراسي مالمح .1
تطكير  في أكيدة رغبة ي ظير الجامعات السعكدية في البحلية الكراسي إ شا  تتابب لعؿ

البحليػة كمػا  الكراسػي مالمػح أهػـ البحػث العممػير كتتجمّػل مػف ادسػتاادة  ػف طريػؽ المجتمػب
 (ر ك كجزها فيما يمي:8ـر ص  8108أشارت إلييا  الغرفة التجارية الص ا ية بالرياضر 

  ػف بعيػدنا البحػكثر لإل اػاؽ  مػل كميسػر كسػيؿ مػرفر مػالي مػكرد بملابػة تعػد   -
 .البحكث الحككمية كمراكز الجامعات  طا يا في تعمؿ الحككمية الي البيرك راطية

 كراسػي تمكيػؿ فػي مشػاركة الا ػة اق مػل هػـ يزالػكف د المجتمػب ككجيػا  اقفػراد أف   -
 القطاع كا  باؿ م شآت مشاركة  عؼ يالحظ المقابؿ في بالجامعات السعكدية البحث
 .الماص

 مػف ميمػة  سػبة  مػل تػزاؿ تسػتحكذ د كاإل سػا ية ادجتما يػة العمػكـ مجػادت أف   -
 .اد تصاد الكط ي في ممحة أكلكيات تملؿ د أ  يا  د الرغـ مف  مل الكراسير

 اإلشراف عمى الكراسي البحثية في المممكة العربية السعودية:  .2
فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعكدية؛ أدل إلػػل  إف  ػػعؼ القكا ػػد الم ظمػػة لمكراسػػي البحليػػة

تبايف الممارسات بيف الجامعات كمصكصان في إدارة الكراسي البحليةر فحيف يشرؼ  مل  مؿ 
مشرؼ في بعض الجامعػاتر  جػد فػي جامعػات أمػرل -مف ال احية الت ايذية اإلدارية-الكرسي 

بحلػػي بػػاقدكار اإلداريػػة ف ػػالن أّف مػػف يقػػكـ أسػػتاذ الكرسػػي بيػػذا الػػدكرر كيقػػكـ أسػػتاذ الكرسػػي ال
 ػػػف الشػػػؤكف التعميميػػػةر فػػػي العديػػػد مػػػف الجامعػػػات التػػػي د يكجػػػد فييػػػا مشػػػرؼ  مػػػل الكرسػػػي 

 .البحلي
 إدارة الكراسي البحثية في الجامعات السعودية: .3

يعػد مجمػػس كراسػػي البحػػث بالمممكػػة العربيػػة السػػعكدية هػػي اليي ػػة العميػػا المشػػرفة  مػػل 
ر كيتػػكلل مجمػػس التمطػػيط لممتمػػؼ جكا ػػب  مػػؿ البر ػػام  ادكػػاديمي بر ػػام  الكراسػػي البحليػػة

كاددارم كالمالي كتقكيـ أدا  كراسي البحثر كيتككف المجمس مف مدير الجامعة ر يسار كككيػؿ 
الجامعة لمدراسات العميا كالبحث العممي  ا با لمر يسر ك ميد البحػث العممػي كلاللػة مػف أسػاتذة 

كيعي ػػػػكف بقػػػػرار مػػػػف مػػػػدير الجامعػػػػة لمػػػػده  ػػػػاميف بشػػػػرط د تقػػػػؿ  الكراسػػػي البحليػػػػة بالجامعػػػػةر
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درجػػاتيـ العمميػػة  ػػف أسػػتاذ مشػػارؾ كيعي ػػكف لمػػدة  ػػاميف بقػػرار مػػف مػػدير الجامعػػةر كالمػػدير 
 (.8108 التكيجرمر كالعري ير كالسالمةر  الت ايذم لص دكؽ كراسي البحث كأميف المجمس

 :في الجامعات السعوديةالمعو ات التي تواجه إدارة الكراسي البحثية  .4
دارة الكراسي البحليةر كالجيات التمكيمية  يمكف تمميص هذه المعك ات المتعمقة بعمؿ كا 

 ( فيما يمي:028ر ص 8102 مل ال حك كما أشار إلييا المالكي  
 ػػعؼ كجػػكد أ مػػكذج مكحػػد تعمػػؿ مػػف ماللػػه إدارة الكراسػػي البحليػػةر مػػب تبػػايف لػػكا ح  -

 .ر في  بط اإلجرا ات كتطكير السياساتالكراسي البحليةر مما يؤل
ادفتقػػػػار إلػػػػل المؤسسػػػػية فػػػػي  مػػػػؿ الجامعػػػػات السػػػػعكديةر ممػػػػا يػػػػؤدم إلػػػػل امػػػػتالؼ  -

 .الممرجات
التػػػدامؿ كادزدكاجيػػػة بػػػيف المؤسسػػػات العمكميػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ بتمكيػػػؿ الكراسػػػي البحليػػػة  -

 .التي تمدـ اقهداؼ  اسيا
يمػا يتعمػؽ بالكراسػي البحليػةر حيػث ادزدكاجية ك عؼ كجػكد ت سػيؽ بػيف الجامعػات ف -

 .يتـ تمكيؿ مكا يب متشابية في مؤسسات ممتماة
 ػػعؼ اهتمػػاـ الجيػػات التمكيميػػة بػػالبحكث التػػي تسػػيـ فػػي ابتكػػارات  مميػػة جديػػدةر أك  -

 .الحصكؿ  مل برا ات امتراع
 .الكماة العالية لمتطمبات التشغيمية كاقبحاث العممية لمكراسي البحلية -
 الجيات التمكيمية  مل البحكث  صيرة المدلر لحؿ مشكالتيا التق ية.تركيز  دد مف  -
( %2.4 ػػػعؼ مسػػػاهمة الجيػػػات التمكيميػػػة مػػػف القطػػػاع المػػػاص كالتػػػي د تتجػػػاكز   -

%( فػي تػكفير د ػـ إ ػافي 26مقار ة بما يقدمه القطػاع الحكػكمي كالػذم يصػؿ إلػل  
 .المرجكق شطة البحث العممي التي تساهـ في تحقيؽ الت افس الدكلي 

 المحور الثاني: الجامعات الناشئة
( جامعػة 80تعد الجامعات ال اش ة تمؾ الجامعات التي اسػتحدلت مػؤمران كالبػالا  ػدد  

تتملؿ في جامعة:  الممؾ مالدر طيبةر القصيـر الطا ؼر جازافر الجػكؼر حا ػؿر الممػؾ سػعكد 
تبػكؾر  جػرافر الباحػةر الحػدكد بف  بد العزيز لمعمكـ كالصحةر اقميرة  ػكر ب ػت  بػد الػرحمفر 
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الشػػػماليةر اإلمػػػاـ  بػػػد الػػػرحمف الايصػػػؿر اقميػػػر سػػػمطاف بػػػف  بػػػد العزيػػػزر شػػػقرا ر المجمعػػػةر 
 (.466ر ص 8102السعكدية اإللكترك يةر جدةر كبيشةر حار الباطف(  الزهرا ير 

(  مػػػػػل أف 334ر ص 8100( مػػػػػب القحطػػػػػا ير  8102كيتاػػػػػؽ الرك ػػػػػير كالشػػػػػريؼ  
ال اشػػ ة بالمممكػػة هػػي: الجامعػػات التػػي أ شػػ ت حػػديلانر كلػػـ تتجػػاكز  شػػر سػػ كاتر الجامعػػات 

 (.084كترتبط ت ظيميان بكزارة التعميـ مف حيث اإلشراؼر كتتمتب باستقالؿ إدارم كمالي  ص 
( أف الجامعػػػػػػات ال اشػػػػػػ ة بالمممكػػػػػػة تتملػػػػػػؿ بالجامعػػػػػػات 8102كيك ػػػػػػح الغامػػػػػػدمر  

قر كمػا بعػدها سػكا  كا ػت جامعػات 0341مػالؿ  ػاـ الحككمية التػي صػدرت  ػرارات إ شػا يا 
جديػػدةر اسػػتحدلت حػػديلان أك كا ػػت فر ػػان قحػػدل الجامعػػات الر يسػػة كمػػف لػػـ تػػـ فصػػميا لتصػػبح 

 (.20مستقمة  ص 
: أهداف الجامعات الناشئة:  أوالا

تأسست الجامعػات ال اشػ ة بالمممكػة العربيػة السػعكدية لػد ـ التعمػيـ الجػامعير كالبحػث  
باإل ػػافة لػػد ـ اإل تػػاجر كمدمػػة المجتمػػب كتمبيػػة احتياجاتػػهر كحػػؿ مشػػكالتهر كتحقيػػؽ  العممػػير

 ال مك الشامؿ كالمتكامؿ في شتي مجادت الحياة.
( أهػـ أهػداؼ الجامعػات 88ر ص 8108كفي هذا ادتجاه تبرز كزارة التعميـ العالير   

 ال اش ة فيما يمي:
 تزكيد الطمبة باللقافة اإلسالمية. -
 راد مؤهميف لمدمة بمدهـ  مميان كفكريان كلقافيان.إ داد أف -
 فتح المجاؿ أماـ الطالب المميزيف دستكماؿ دراستيـ العميا. -
 المساهمة في د ـ  جمة اإل تاج العممي كالبحلي. -
 اإلسياـ في د ـ مجاؿ الترجمة لمعمـك كالميارات ال افعة. -
ب كالمجتمػػػب المحمػػػي كفػػػؽ تقػػػديـ المػػػدمات التعميميػػػة كالتدريبيػػػة لتطػػػكر ميػػػارات الطػػػال -

 متطمبات سكؽ العمؿ.
 
 



 

 

 

 جامعة بني سويف

 مجلة كلية التربية
 عدد يوليو

 2021 الجزء الثانى

 

596 

 ثانياا: مقومات البحث العممي في الجامعات الناشئة:
مقكمػػػات البحػػػث العممػػػي فػػػي ( 330ر ص 8100فػػػي هػػػذا ادتجػػػاه يعػػػدد القحطػػػا ير  

 الجامعات ال اش ة إلل ما يمي:
 : توطين التكنولوجيا والتقنية .أ 

الجامعػة كالبحػث العممػي كالتك كلػكجي كبػدكف أ ت  التقدـ المعاصر مربعان أ ال ه في 
ادرتبػػاط الع ػػكم بػػيف تمػػؾ اقطػػراؼ د يسػػتقيـ لطػػرؼ م يػػا أداؤه ككيا ػػه  مػػل الكجػػه ادكمػػؿ 
بغير اقطراؼ اقمرلر فالجامعة هي اإلطارر كالبحث العممي كالتك كلكجيا هما اقداة كالكسيمة 

 الجامعات ال اش ة. كالمجتمب هك المستايدر كهذا ما يجب أف تسعل إليه
 : المختبرات والمعامل .ب 

كتعػػد الممتبػػػرات كالمعامػػػؿ كالتجييػػػزات كالمعػػػدات العمميػػة  صػػػب البحػػػث العممػػػي فػػػي 
مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالير كلػػذا فػػإف الجيػػكد الحاليػػة التػػي تبػػذليا الجامعػػات ال اشػػ ة فػػي تجييػػز 

ان لمتطػػػكر المسػػػتيدؼ فػػػي المعامػػػؿ كالممتبػػػرات يعػػػد أحػػػد أهػػػـ مقكمػػػات البي ػػػة البحليػػػة كتأسيسػػػ
 تطكرها.

 الدراسات العميا وطالب البحث العممي:  .ج 
يعػػد البكابػػة الر يسػػة لمزيػػادة المسػػتيدفة كالمطمكبػػة مػػف  إف الجامعػػات ال اشػػ ة كا تشػػارها

الكاػػػا ات البحليػػػة فػػػي ممتمػػػؼ التمصصػػػات العمميػػػة التػػػي تمبػػػي احتياجػػػات تطػػػكر الم ظكمػػػة 
لجيد ق  ا  هي ة التػدريس كمعػاك ييـر كاإل ػداد الجيػد ليػـر البحليةر كمف لـ ي بغي اد تقا  ا

كتػػػكفير الاػػػرص لتبػػػادؿ المبػػػراتر كالتطػػػكير المسػػػتمرر لتػػػكفير  ا ػػػدة صػػػ ا ة البحػػػث العممػػػير 
 كمتطمبات المجتمب.

 : المكتبات الجامعية .د 
فػػي ظػػؿ ميك ػػة المكتبػػة كا تشػػار أ ماطيػػا ادلكترك يػػة الر ميػػة  اليػػة السػػعة التػػي تمكػػف 

حليف مف التجكؿ  بر  الـ المعرفػة  مػل المسػتكيات الكط يػة كالعالميػة فالجامعػات ال اشػ ة البا
فػػي حرصػػيا  مػػل التأسػػيس كالتطػػكير لممكتبػػات الجامعػػة تػػردم دكران فػػي تػػأميف متطمبػػات البي ػػة 

 البحلية مف مالؿ ما يمي:
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 تأسيس المكتبات كتطكير إدارتيا.  -
 في في ممتمؼ التمصصات.التمكيؿ الالـز لمتأميف العممي كالمعر  -
 تدريب الباحليف  مل إتقاف ميارات التعامؿ مب المكتبة الر مية. -

 النشر العممي: .ق 
يعػػػد ال شػػػر العممػػػي مطمبػػػان هامػػػان لمبػػػاحليف ل شػػػر دراسػػػاتيـ كأبحػػػاليـر كيكصػػػؼ ال شػػػر 
العممي با ه مؤشر مػف المؤشػرات العمميػة لر ػي الجامعػات كتصػ يااتيا الدكليػةر كيزايػد الحػرص 

مػػػػل تطػػػػكيره بمشػػػػاركة اليي ػػػػات ادستشػػػػػارية اإل ميميػػػػةر كالعالميػػػػة فػػػػي مجادتيػػػػا كدكرياتيػػػػػار  
كالتكاصػػؿ مػػب المحكمػػيف البػػارزيف فػػي التمصػػص ممػػا يػػد ـ صػػ ا ة البحػػث العممػػير كمػػف لػػـ 
فػػػإف الجامعػػػات ال اشػػػ ة بحرصػػػيا  مػػػل المشػػػاركة فػػػي سػػػياؽ ال شػػػر كالعممػػػي كأطػػػره المعركفػػػةر 

 ـ في حركة البحث العممي في المممكة كرفب مؤشراته. ك كا ده العالمية تسي
 تحديات ومعو ات البحث العممي في الجامعات الناشئة:

 الدراسػة حقػكؿ مػف حقػؿ فػي لمتميػز أساسػيان  مطمبػان  الجامعػات فػي العممػي البحػث يعػد
 تحقيػؽ العػالـ مػف جامعػات مػف الممتماػةر كتمك ػت كليػر العمػكـ مجػادت فػي المتمصصػة

با ؿ البحث العممير كبالرغـ مف أهميػة البحػث العممػي إد  التميزر كالريادة مف  الية درجات
أ ه تكجد مجمك ة مف التحديات التي تكاجه البحث العممي في الجامعات السعكدية بشػكؿ  ػاـ 

  بػػػد الجػػػكادكالجامعػػػات ال اشػػػ ة م يػػػا  مػػػل كجػػػه المصػػػكص كالتػػػي أشػػػات إلييػػػا  تػػػا   دراسػػػة 
 إيجازها فيما يمي: ر كيمكف(800ر ص 8104كالمطيب  

  عؼ القدرة  مل تحقيؽ التكازف بيف ممصصات البحث العممي كممرجاته. -
تحػػػديات الم افسػػػة العالميػػػة التػػػي تكاجييػػػا هػػػذه الجامعػػػات ماصػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ بال شػػػر  -

 العممي الرصيف في أك ية  ممية  المية.
ذكم المبػػرات كالكاػػا ات ال ػػدرة ال سػػبية فػػي أ  ػػا  هي ػػة التػػدريس المتمصصػػيف مػػف  -

 العممية المميزة كالتمصصات ال ادرة.
 عؼ كجكد شراكة مجتمعية فا مة بيف القطاع المػاص كالبحػث العممػي تسػيـ بشػكؿ  -

 فا ؿ في تمكيؿ هذه البحكث كتتب ل ت ايذها.



 

 

 

 جامعة بني سويف

 مجلة كلية التربية
 عدد يوليو

 2021 الجزء الثانى

 

598 

تكا ػػب الميزا يػػات الممصصػػة لمبحػػث العممػػي كالتػػي د تتكافػػؽ مػػب أهػػداؼ الجامعػػات  -
 ض بالبحث العممي.ال اش ة في ال يك 

تكا ػػب اإلمكا ػػات البحليػػة لمجامعػػات ال اشػػ ة مػػف ب يػػة أساسػػية بحليػػة متكاممػػة  بػػرام   -
مكاتػػػب.... - ا ػػات تدريسػػػية-ممتبػػػرات-معامػػػؿ-تجييػػػزات  مميػػة-بحليػػة متمصصػػػة

 كغيرها.
 المحور الثالث: الخبرات العالمية في مجال الكراسي البحثية

ر لكراسػػػي البحليػػػةر مػػػف حيػػػث أهػػػدافيا كتمكيميػػػاتتعػػػدد المبػػػرات العالميػػػة فػػػي مجػػػاؿ ا 
دارة الكراسػػػي البحليػػةر ر ك شػػركط ادمتيػػارر ك اجػػرا ات امتيػػار أسػػػتاذ الكرسػػي البحلػػػيك  دكر كالػػػا 

ر كفيمػا يمػي مجمك ػة مت ك ػة التي تقكـ به الكراسي البحلية في مدمة البحث العممػي كالمجتمػب
البحليػة كتتملػؿ فػي: ألما يػار كك ػدار كماليزيػػار مػف أف ػؿ المبػرات العالميػة فػي مجػاؿ الكراسػي 

 كاليؾ  رض ماصؿ لبر ام  الكراسي البحلية في كؿ دكلة م يـ كما يمي:
: الكراسي البحثية في ألمانيا:  أوالا

تتميػػز دكلػػة ألما يػػا بادهتمػػاـ بالبحػػث العممػػي فػػي ممتمػػؼ المجػػادت العمميػػة ك ممػػت 
لبحليػػة تػػد يمان لػػذلؾر كلػػـ تقتصػػر اهتمامػػات الدكلػػة حككمتيػػا  مػػل ا شػػا  العديػػد مػػف الكراسػػي ا

بػػؿ  ممػت  مػػل تك يػب اتاا يػػات تعػاكف إل ػػداد بعػض الكراسػػي البحليػػة  رفقػطبالكراسػي البحليػػة 
 مب ممتمؼ الدكؿ ال امية كماصه الدكؿ ادفريقية.

 كما يعد بر ام  الكراسي البحلية اقلما ية أحد المبادرات ادسػتراتيجية التػي تيػدؼ الػل
تػػد يـ كا  ػػػداد البػػاحليف المكهػػػكبيف كالمتميػػزيف مػػػف مػػالؿ ا شػػػا  مجمك ػػات بحليػػػه فػػي مجػػػاؿ 
العمػػـك الريا ػػيات كتطبيقاتيػػا بالتعػػاكف مػػب المعيػػد ادفريقػػي لعمػػـك الريا ػػيات كهػػذا فػػي إطػػار 

كيسػػتمر لمػػده ممػػس  8104البر ػػام  الممػػكؿ مػػف التعمػػيـ كادبحػػاث الادراليػػة الػػذم أطمػػؽ  ػػاـ 
 (.0860ر ص 8102مستكل رفيب كرا د قساتذة الكراسي البحلية  م صكرر  س كات بك ب

 أهداف الكراسي البحثية في ألمانيا: .1
تشػرؼ مؤسسػه ادسػك در فػكف هامبكدلػت  مػل تمػؾ الكراسػي مػب كزاره التعمػيـ كالبحػث 

لكراسي ادلما ي الادرالي بالتعاكف مب المعيد ادفريقي لمعمـك الريا يات ل شر التزامات إ شا  ا
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البحلية في العديد مف الدكؿ ادفريقية بالشراكة بػيف الجامعػات اقلما يػة كادفريقيػة كتيػدؼ هػذه 
 ( الل ما يمي:Humboldt, 2015, p1المبادرة كما اشار إلييا  

 ركالريا ػػػػػيات رالعمػػػػػكـتعزيػػػػػز شػػػػػبكات التكاصػػػػػؿ اإللكترك يػػػػػة بػػػػػيف المعيػػػػػد ادفريقػػػػػي  -
  .كاقلما يةكالجامعات ادفريقيةر 

 اجرا  ابحاث  مميه تايد في  مـك الريا يات الحديلة. -
 اجرا  مؤتمرات بحليه تد ـ ادفكار البحلية لمكراسي البحلية القا مة. -
  قد كرش  مؿ بحليه في مجاؿ الكراسي البحلية القا مة. -
 سد العجز في  دد مف العمما  المدربيف في مجاؿ الريا يات الباحليف. -

 ي البحثية األلمانية:تمويل الكراس .2
تعػػػد مسػػػ كليه تمكيػػػؿ الكراسػػػي البحليػػػة اقلما يػػػة أحػػػد ميػػػاـ كػػػؿ مػػػف الػػػكزارة اقلما يػػػة 
الادراليػػة لمتعمػػيـ كالبحػػث كمؤسسػػه ادسػػك در فػػكف هامبكدلػػت؛ حيػػث يقػػب التمكيػػؿ  مػػل  ػػاتقيـ 

 يا بادتااؽ  مل كيايػة إ اػاؽ التمكيػؿ الممصػص لمكراسػي البحليػة كتك ػيح الغػرض مػف إ شػا
ألػػؼ يػػكرك لإل اػػاؽ  مػػل إ شػػا  الكراسػػي  682كتقتصػػر مػػده التمكيػػؿ  مػػل أربػػب سػػ كات بمبمػػا 

كتكػػػػكيف فريػػػػؽ بحلػػػػي مػػػػف اقسػػػػاتذة كيتملػػػػؿ ادتاػػػػاؽ كمػػػػا أشػػػػار إليػػػػه  البحليػػػػة بج ػػػػكب أفريقيػػػػا
 Humboldt, 2016, p5:ر فيما يمي) 

 يكرك. 01111 اقات استاذ الكرسي البحلي تصؿ الل  -
يـك باإل افة الػل إ اػاؽ  010111قساتذة الكراسي البحلية تصؿ الل  اإل امة البحلية -

 يكرك لتمطيط  اقات المعيشة. 4111
رحػػػػػالت البحليػػػػػة لمبػػػػػاحليف المشػػػػػاركيف فػػػػػي الكراسػػػػػي البحليػػػػػة لمػػػػػدكؿ ادفريقيػػػػػة غا ػػػػػا  -

 يكرك. 8111كالكاميركف تصؿ الل 
 يكرك. 0811المشاركة في المؤتمرات دامؿ كمارج الدكلة  -
ت اقدبيػػة اقكاديميػػة كشػػرا  أجيػػزه كادكات إلجػػرا  اقبحػػاث العمميػػة تصػػؿ الػػل الكتابػػا -

 ألؼ يكرك. 81
 .ألؼ يكرك 011مرتب أساتذة الكراسي البحلية يصؿ الل  -
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 شروط اختيار استاذ الكرسي البحث: .3
تتعػػدد شػػركط امتيػػار اقسػػاتذة الجػػامعييف لإلشػػراؼ  مػػل الكراسػػي البحليػػة كمػػا اشػػار 

 ( كم يا ما يمي:Humboldt, 2016, p9إلييا  
حصػػػكله  مػػػل درجػػػه الػػػدكتكراه م ػػػذ لػػػالث سػػػ كات  مػػػل اق ػػػؿ كلديػػػه مبػػػره فػػػي مجػػػاؿ  -

التػػدريس ك ػػدرات بحليػػه متميػػزة فػػي اإلشػػراؼ  مػػل طػػالب الجامعػػات لمحصػػكؿ  مػػػل 
  درجه الماجستير كالدكتكراه.

  أف يككف لديه سجؿ مباحث متميز معترؼ به دكليا. -
الريا ػػيات كتطبيقاتيػػا كلديػػه القػػدرة الت افسػػية دامػػؿ كمػػارج  إجػػرا  البحػػكث فػػي مجػػاؿ -

 اقكساط اقكاديمية.
 إجرا  بحكث التطبيقية ليا تألير ايجابي في المساهمة في تطكير المجتمب ادفريقي. -
 لديه بالاعؿ  در  مل التعاكف العممي مب مؤسسه جامعية الما ية متميزة. -

 إدارة الكراسي البحثية في ألمانيا: .4
ار الكراسػػي البحليػػة فػػي ألما يػػا مػػف  بػػؿ الػػكزارة اقلما يػػة الايدراليػػة لمتعمػػيـ كالبحػػث تػػد

بالت سػػيؽ مػػب مؤسسػػه اإلسػػك درفكف هكمبكلػػدت با تبػػارهـ مػػف الجيػػات الممكلػػة لتمػػؾ الكراسػػي 
كيطمػػب مػػف اسػػتاذ الكرسػػي تقػػديـ تقريػػر المكجػػه  ػػف العمػػؿ الم جػػز كال تػػا   البحليػػة التػػي تػػـ 

افة الػػل تقػػديـ تقريػػر الر مػػي يك ػػح كيايػػه ا اػػاؽ التمكيػػؿ المقػػدـ باإل ػػافة الػػل تحقيقيػػا باإل ػػ
إسػػ اده إلػػل حسػػاب ب كػػي معتمػػد مػػف أحػػد الب ػػكؾ كتقػػديـ ذلػػؾ إلػػل المػػراجعيف الػػزمال  بمؤسسػػه 

التابعػػػة لمكرسػػػي البحلػػػي  AIMSالكسػػػ در فػػػكف كالتػػػي تقػػػـك بتقيػػػيـ تمػػػؾ التقػػػارير كتتػػػابب هي ػػػه 
 (.0862ر ص 8102اقبحاث  م صكرر  لمتابعة صحة  تا   تمؾ

 دور الكراسي البحثية األلمانية في خدمه المجتمع: .5
لمكراسي البحلية دكر  ميـ  في مدمه المجتمب ادلمػا ي كفػؽ املمػة متعػددة فػي مجػاؿ 

ـ 8108الريا يات بجامعه بكف كاستاذ الكرسي هك البركفسػير مايكػؿ اكرتيػز فقػد حصػؿ  ػاـ 
ي مجاؿ الميكا يكا التطبيقيةر كما أف لمكراسي البحلية اسيامات  ديده  مل اكبر جا زة دكلية ف

فػػػي مجػػػاؿ الريا ػػػيات ا عكػػػس ايجابػػػا  مػػػل التقػػػدـ العممػػػي فػػػي المجتمػػػب ادلمػػػا ي كمػػػف أهػػػـ 
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الريا ػيات كتطبيقاتيػا لمؤسسػه الكسػ در فػكفر كالمعيػد اقفريقػي  -  الكراسي البحلية اقلما ية
حيػث  امػت المؤسسػة بإ امػه كػكرس بحػث ممػكؿ مػف كزارة التعمػيـ لمعمكـ الريا يات في غا ا؛ 

كالبحػػث الادراليػػة اقلما يػػة بالتعػػاكف مػػب المعيػػد ادفريقػػي لمعمػػـك فػػي مدي ػػه بكريػػكا بدكلػػة غا ػػا 
مركػػزا متميػػزا  مػػل المسػػتكل اد ميمػػي فػػي أفريقيػػا لتمبيػػه  08ك امػػت بإ شػػا  شػػبكه م سػػقه ت ػػـ 
 (.Humboldt, 2015, p1يا يات  احتياجات المدربيف في مجاؿ الر 

 ماليزيا ةفي دول البحثيةالكراسي ثانياا: 
كيػتـ تمكيميػػا دامميػػا  الماليزيػػةفػػي دكلػػه ماليزيػا الجامعػػات  البحليػةتتبػب مراكػػز الكراسػػي 

 البحليػػةالكراسػػي  بػػإدارةامػػرل كت اػػرد كػػؿ جامعػػه  ةكجيػػات ماصػػ حككميػػةكمارجيػػا مػػف جيػػات 
ماليزيا فقد تـ اد تصار  مل  مػكذج كاحػد  ةفي دكل الدراسة ةيطبيعل ظر ك  رفييا بشكؿ مستقؿ

 مػػػل الترتيػػػب التاسػػػب بػػػيف  ةكالحاصػػػم( UNIMAS كهػػػي جامعػػػه  الماليزيػػػة البحليػػػةلمكراسػػػي 
يشػػػػػرؼ  مػػػػػل ك  راقسػػػػػيكيةلمجامعػػػػػات  (QS حسػػػػػب تصػػػػػ يؼ  (810 ك ةرالجامعػػػػػات المحميػػػػػ

 ـ8114كالتي تـ ا شاؤها  ػاـ  UNIMASالبحث كادبتكار  ةفييا مركز ادار  البحليةالكراسي 
لتمصػيص مركػز متكامػؿ  لمحاجة ظر  ـ8118البحكث كتـ تحكيميا لمركز  اـ  إلدارة ةككحد

 الجامعة. داد البحكث ككذلؾ الممكليف ليا في أ ةلمبحكث كادبتكار لكلر 
 :ماليزيا ةفي دول البحثيةهداف الكراسي أ .1

كادبتكػػػار كالمػػػدمات  العممػػػيمجػػػادت البحػػػث ب الريػػػادةفػػػي  رؤيػػػة دكلػػػة ماليزيػػػاتتملػػػؿ 
تطكير كتعزيػز كغػرس لقافػه  كالتك كلكجيةر باإل افة إلل رسالتيا في العمميةالتطكرات  ةلمكاكب

البحليػػػةر كمػػػا أشػػػار إلييػػػا البحػػػث العممػػػي بػػػيف البػػػاحليف ك ػػػماف اسػػػتدامه البحػػػكث كالمػػػدمات 
 فيما يمي: (ر كتتملؿ أهدافيا846ر ص 8108  التكيجرمر
 .كتطكير البحكث باا ميه كا تظاـ ةدار إ -
مسػػػتكل التميػػػز البحػػػث كادبتكػػػار العممػػػي  لزيػػػادة كادسػػػتراتيجياتب ػػػا  السياسػػػات  -

 .التي تمدـ المجتمب الم تجة العمميةكد ـ ادبحاث 
 رالعممػػػػػيمػػػػػف ممتمػػػػػؼ المجػػػػػادت فػػػػػي البحػػػػػث  اقكاديميػػػػػةالتعػػػػػاكف بػػػػػيف  زيػػػػػادة -

  .كالتسكيؽ ركادستشارات العمميةر كادبتكار
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 المسػػتيدفةكالكصػػكؿ بيػػا الػػل الممرجػػات  الممتماػػةتقكيػػه مجػػادت البحػػث العممػػي  -
 اإل تاج.في 

 أستاذ الكرسي البحلي(معايير امتيار   :الهيكل التنظيمي واليات الترشيح .8
البحػػث كادبتكػػار مػػف ر ػػيس لممركػػز ك ا ػػب لػػه كي ػػدرج  إلدارةيتكػػكف الييكػػؿ الت ظيمػػي 

 :دات تتملؿ فيما يميربب كحأتحت الر يس 
  . كالتطكير التق يةال ظـ  ةكحد -
 المالية.الش كف  ةكحد -
 البحلية.كالم ح  ةاددار  ةكحد -
 البحلية.كحده تعزيز القدرات  -

ا يـ اػ إمػب  البحليػة مل الكراسػي  لإلشراؼالمتميزيف  اقكاديمييفف يتـ ترشيح أ مل 
مػف  البحليػة مػل  شػاطات الكراسػي  لإلشراؼمف جميب المياـ كالتارغ التاـ كتكريس كؿ ك تيـ 

 كالتك كلكجية. العمميةكادمكا يات  المبرةذكم 
 :ماليزيا ةدول في ولويات البحث العمميأ .3

 التق يػػة كالي دسػػة كالتطبيقيػػة ال ظريػػةالتػػي تمػػتص بػػالعمـك  العمميػػةتتملػػؿ فػػي البحػػكث 
 كالعمكـ ادجتما يةر كاإل سا ية.  ركادتصادت رالمعمكماتالل تق يات  باإل افة

 :ماليزيا ةدولفي  الكراسي البحثية مصادر تمويل .4
التعمػػيـ  ةكزار   مػػلفػػي دكلػػه ماليزيػػا  البحليػػةبالكراسػػي  الماصػػةتعتمػػد مصػػادر التمكيػػؿ 

صػػػػ اديؽ المػػػػ ح كػػػػذلؾ التمكيػػػػؿ المػػػػارجي كالػػػػذم يشػػػػمؿ  ػػػػدد مػػػػف الػػػػكزارات ك باإل ػػػػافة إلػػػػل 
 الجامعة. الداممي مف  ؿمصدر التمكيالل  باإل افة كالدكلية يةالمحمكالم ظمات كالص ا ات 

 :ماليزيا ةدول إدارة الكراسي البحثية في .5
شػراؼ  مييػا يكػكف مػف ف اإلأ دإ ةمباشػر  الجامعػةبػب تف كا ػت تا  ك  البحليػةف الكراسػي إ 

مػب تقريػر  الدامميةيعتمد العمؿ فيه بشكؿ مباشر  مل الكحدات  الجامعة بؿ مركز مستقؿ في 
 التدريسػػيةمػػف جميػػب الميػػاـ  البحليػػةالمشػػرفيف  مػػل الكراسػػي  كاقسػػاتذة  ػػا  هي ػػه التػػدريس أ

 (.840ر ص 8108 التكيجرمر.  بيـ الماصة البحلية مل الكراسي  لإلشراؼكالتارغ التاـ 
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 :في خدمه المجتمع الماليزيةدور الكراسي البحثية  .6
 مبدأالت كع ر كيعد الماليزيةتتعدد المجادت المجتمعية التي تساهـ بيا الكراسي البحلية 

البحػػػػث العممػػػػي مػػػػب تركيػػػػز المركػػػػز البحلػػػػي فػػػػي الجامعػػػػات  مػػػػل البحػػػػكث  مػػػػاص قكلكيػػػػات
مػا أفػي ماليزيػا  الت ميػةاهػـ مرتكػزات  أحػدتصادت كهػك ادك  بالتق ية المرتبطةكدسيما  التطبيقية

ك بػػكؿ هػػذه المراكػػز  الحكػػكمي مصػػادر التمكيػػؿ تت ػػكع مػػف جيػػات التمكيػػؿفالتمكيػػؿ مػػا يتعمػػؽ ب
كت ػػكع جيػات التمكيػؿ التػػي تمػ ح المركػز فػػرص  الدكليػةلمتمكيػؿ الػدكلي ك بػكؿ د ػػـ الم ظمػات 

 (.842ر ص 8108 التكيجرمرة  البحلي ةكبر في تطكير العمميأ
 في دوله كندا البحثيةالكراسي ثالثاا: 

 رفػػػي مجػػػاؿ البحػػػث العممػػػي ان فػػػي ك ػػػدا بر ػػػام  حككميػػػ البحليػػػةالكراسػػػي يعػػػد بر ػػػام  
 الدكلػػةمػػف ميزا يػػه  مميػػكف دكدر ك ػػدم سػػ كيان  (411 ترصػػد لػػه ا تمػػادات ماديػػه تصػػؿ الػػل ك 

ف ػػػؿ البػػػاحليف المحميػػػيف أكاسػػػتقطاب  المعرفػػػة العمميػػػةكييػػػدؼ البر ػػػام  الػػػل تػػػد يـ  الك ديػػػة
 مػػػػل اسػػػػتلمار معػػػػارفيـ فػػػػي بمػػػػدهـ مػػػػف مػػػػالؿ تجييػػػػز ك ػػػػدا  ػػػػاـ  الطمبػػػػةكالػػػػدكلييف كتشػػػػجيب 

كاسػتقطاب  ةبيف الجامعات كالمؤسسات البحليػ ةاجتما ي ةشرك إل شا بر ام   مؿ  ـ(8111 
الباحليف مف ممتمػؼ بقػاع العػالـ لتػكفير الػد ـ المػادم كاسػتحداث كراسػي بحليػه جديػده مجيػزه 

 البحليػػةحػػد البػػرام  أ البحليػػةيعػػد بر ػػام  الكراسػػي لػػذا  ةركالتك كلكجيػػ البحليػػةالمعػػدات  بأف ػػؿ
 ؛مميػار دكدر (300  بر ككالتيا الادرالي باستلمار اجمالي يبمػا  الك دية الحككمة أ شأتياالتي 

 (.842ر ص 8108 التكيجرمرالك دية   لالرتقا  بالبحث العممي كادبتكار في الجامعات
 :في دوله كندا البحثيةالكراسي أهداف  .1

بػػالتكازم مػػب المؤسسػػات  الك ديػػةتمكػػيف الجامعػػات هػػك يعػػد اليػػدؼ الر يسػػي لمبر ػػام  
لبمػػكغ أ مػػل درجػػات التمييػػز فػػي البحػػث العممػػير كلتصػػبح ا طابػػان بحليػػة  كالمستشػػايات البحليػػة

 يمي: فيما البحليةلبر ام  الكراسي  الار يةهـ ادهداؼ أتتممص ك   المية دا مة لال تصادر
فييػػا بتلبيػػت البػػاحليف المتميػػزيف  البحليػػة القػػدرةبحلػػي فػػي ك ػػدا كتكسػػيب تػػد يـ التميػػز ال -

 .الباحليف العالمييف أف ؿكاستقطاب  الك ديةبالجامعات 
 .في البحث العممي العممية الكاا ةتد يـ برام  ا داد كتدريب  -
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  . مل ارض الكا ب الجديدةتحسيف  دره الجامعات  مل ادبتكار كتطبيؽ المعارؼ  -
ادستراتيجي كالتعاكف بيف  المؤسسي بر التمطيط  البحليةؿ ادف ؿ لممكارد ادستغال -

  اقمرل.المؤسسات كبيف القطا ات 
فعػػػػاؿ كد ػػػػـ اد تصػػػػاد  بحلػػػػيبم ػػػػاخ  الجامعيػػػػة كتغذيػػػػه البي ػػػػةا شػػػػا  لقافػػػػه ادبتكػػػػار  -

 .المعيشي في ك دا كتحسيف المستكل
فةةي دولةةه  والمجةةان العمميةةة معةةايير اختيةةار المشةةرفين )الهيكةةل التنظيمةةي واليةةه الترشةةيح  .2

 :كندا
دارتػه مػف إكتػتـ  الص ا ةفي كزير  متملمة الحككمة الك ديةيتبب بر ام  كراسي البحث 

فػػي مجمػػس البحػػكث حػػكث الك ديػػة لكرسػػي الب ةما ػػألجػػاف لكػػؿ م يػػا ميػػاـ مػػب كجػػكد  ة بػػؿ  ػػد
تقػـك  كالتػيالبر ػام  بشػكؿ يػكمي  إدارة ػف كهػي المسػؤكؿ ادكؿ  كاإل سػا ية ادجتما يةلمعمكـ 

التػي  ةالعميػا كمػف لػـ تقػكـ بػدكرها فػي رفػب تقاريرهػا لمج ػه التكجيييػ اإلداريةبرفب تقاريرها لمج ه 
 التػػكيجرمركمػػا أشػػار إلييػػا  كفيمػػا يمػػي كصػػؼ لمجػػاف كمياميػػا الصػػ ا ةترفػػب تقاريرهػػا لػػكزير 

 ( كما يمي:842ر ص 8108 
را  أالبر ػػػػػػػػام  كتقػػػػػػػػديـ  إدارة ػػػػػػػػف  مميػػػػػػػػه  المسػػػػػػػػؤكلةكهػػػػػػػػي  :التوجيهيةةةةةةةةة المجنةةةةةةةةة .أ 

 الطبيعيػػػػػةالبر ػػػػػام  كتتكػػػػػكف مػػػػػف ر ػػػػػيس مجمػػػػػس بحػػػػػكث العمػػػػػـك  لمسػػػػػار اسػػػػػتراتيجية
كر ػػيس مجمػػس بحػػكث  الصػػحةكر ػػيس المعيػػد الك ػػدم لبحػػكث  كالي دسػػية كالصػػ ا ية
لالبتكػػػػػػار ك ا ػػػػػػب كزيػػػػػػر  الك ديػػػػػػة كاإل سػػػػػػا ية كر ػػػػػػيس المؤسسػػػػػػة ادجتما يػػػػػػةالعمػػػػػػـك 

  الص ا ة.
كاسػػػتراتيجيات  البحليػػةإدارة الكراسػػػي  بشػػأف المشػػػكرةتقػػديـ  كتمػػػتص :اإلداريةةةة المجنةةة .ب 

دارة المكاز ػة كتطػكير السياسػاتادتصادت كب ا  البر ػام   كتتكػكف مػف  ا ػب ر ػيس  كا 
 الصػحةك ا ػب ر ػيس المعيػد الك ػدم لبحػكث  كالي دسية الطبيعيةمجمس بحكث العمكـ 

 المؤسسػػػة كاإل سػػػا ية ك ا ػػػب ر ػػػيس ادجتما يػػػةث العمػػػـك ك ا ػػػب ر ػػػيس مجمػػػس بحػػػك 
   لمص ا ة.لالبتكار كالمدير العاـ  الك دية
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سياسػػات البر ػػام   بشػػأف المشػػكرةكتمػػتص تقػػديـ  :التخصصةةات متعةةددةلجنةةه التحكةةيم  .ج 
الػػػػل اسػػػػتعراض  باإل ػػػػافةك ػػػػماف تطبيػػػػؽ المعػػػػايير باسػػػػتمرار مػػػػف مػػػػالؿ البر ػػػػام  
مػػػػف ا  ػػػػا  هي ػػػػه  المج ػػػػةكمراجعػػػػه كػػػػؿ المرشػػػػحيف لمكراسػػػػي كيػػػػتـ امتيػػػػار ا  ػػػػا  

 .المقيميف
 .كتمتص  مميه التقييـ كالترشيح لكؿ كرسي بحث :هيئه المقيمين .د 
 .الكرسي قما ة المشكرةكتمتص تقديـ  :لمسياسات العدل االستشارية المجنة .ق 
 :في دوله كندا ولويات البحث العمميأ .3

البحػػػث  قكلكيػػػات مػػػل مػػػ ي  د يػػػؽ كماصػػػؿ  الك ديػػػة البحليػػػةد بر ػػػام  الكراسػػػي يعتمػػػ
 ةالعممػػي كاليػػات الترشػػيح لمكراسػػي مػػف  بػػؿ الجامعػػات حيػػث يػػتـ تصػػ يؼ الكراسػػي الػػل  اديػػ

كيػتـ تمصػيص الكراسػي  ركػؿ سػ تيف البحليػة سػيا ػادة التمصػص لمكر إ  ػادةكتتـ  كاستل ا يةر
لمعمػـك  (%48  التطبيقيػةكالعمػـك  لمي دسػة (%83  التػاليحسب مجادت البحكث  مل ال حػك 

 كاإل سا ية. ادجتما يةلمعمـك ( %81 ك  الصحية
 :في دوله كنداالكراسي البحثية  مصادر تمويل .4

 إل شػػػػػػا مميػػػػػػكف دكدر  (211 مبمػػػػػػا  ـ(8111  ةسػػػػػػ  الك ديػػػػػػة الحككمػػػػػػة صػػػػػػتمص
 الك ديػة ةسياسػ كتعػزمكرسػي سػ كيا  (311 بمعػدؿ  الك ديػةككرس بحث بالجامعات  (8111 

فػػي البحػػث كالتطػػكير  العػػالـ فػػيالممػػس ادكا ػػؿ   ػػمفالػػل م ػػا اه ادسػػتلمار لتصػػبح ك ػػدا 
 .العممي كالتك كلكجي

 :في دوله كندا البحثيةالكراسي إدارة  .8
لمػػد ـ المػػالي الحكػػكمي  ةك ػػدا يم ػػب مباشػػر  ةلدكلػػ البحليػػةسػػي اكا ػػب بر ػػام  الكر إف 

فػػي كافػػػه  البحليػػةكيعمػػؿ  مػػل تكحيػػد الجيػػػكد  لمدكلػػػة العامػػة الميزا يػػةؿ بشػػكؿ كبيػػر مػػف مػػػال
 ةما ػأكبػالرغـ مػف كجػكد  الصػ ا ةكالتػي تم ػب فػي ادشػراؼ المباشػر لػكزير  الدكلةمؤسسات 

الميػػاـ  ةلجػػاف محػػدد ةدارتػػه تػػتـ بشػػكؿ كامػػؿ مػػف مػػالؿ  ػػدإف أالػػل  الك ديػػةالكرسػػي البحػػكث 
حيػػث يمصػػص  التطبيقيػػة؛كلكيػػات البحػػث العممػػي فػػي ادبحػػاث أكمػػا يالحػػظ تركيػػز  ركاددكار
كهػػػذا بػػػال شػػػؾ  البحليػػػةرجمػػػالي الكراسػػػي إمػػػف  (%22  كالصػػػحية كالي دسػػػية الطبيعيػػػةلمعمػػػـك 
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دا  البحػث كالتطػكير كيتبػب بر ػام  كراسػي البحػث إفي  الريادةسكؼ يد ـ تكجييا  حك تحقيؽ 
 ليػػا المتمصصػػة البحليػػةد مػػف الكراسػػي لمجامعػػات ك ػػد البحليػػة المػػ حدا  شػػااؼ فػػي أمػػ ي  

 (.831ر ص 8108 التكيجرمر 
 :في خدمه المجتمع الكنديةدور الكراسي البحثية  .6

تتعدد المجادت المجتمعية التي تسػاهـ بيػا الكراسػي البحليػة الك ديػة كمػا أشػارت إلييػا  
 (ر كتتملؿ فيما يمي:20ر ص8102دراسة  الحربير 

 (.NSERCفي مجاؿ العمـك الطبيعية كالي دسية  %( لمبحث 38كرسيان   236 دد  -
 (.CIHR%( لمبحث في مجاؿ العمـك الصحية  48كرسيان   682 دد  -
%( لمبحػػػػػػػػث فػػػػػػػػي مجػػػػػػػاؿ العمػػػػػػػػكـ ادجتما يػػػػػػػػة كاد سػػػػػػػػا ية 81كرسػػػػػػػػيان   682 ػػػػػػػدد  -

 SSHRC.) 
جراءاتها  منهجية الدراسة الميدانية وا 

هذه الدراسػة مف الدراسػات التطكيريةر كتيدؼ إلل تطكير الجامعػات  دتع :الدراسةمنهج  -أوالا 
السػػػعكدية ال اشػػ ة فػػي  ػػػك  فمسػػػػػػػػاة الجامعػػة مػػف مػػالؿ ب ػػا  تصػػػػػػػػػكر مقتػػرح؛ ك ظػػران لطبيعػػة 
الدراسػػػػػػػػػػة كت ػػػكع أهػػػدافيار كتعػػػدد مراحميػػػار اسػػػػػػتمدـ الباحػػػث  ػػػدادا مػػػف الم ػػػاه  كاقسػػػػػػػػاليب 

    الدراسة.ت تبا ا ليذا الت كع بما يت اسب مب أهداؼ كطبيعة كؿ مرحمة مف مراحؿ كاقدكا
الباحث مجتمب الدراسػػػػػػػػػػػة بحسػػػػػػػػػػب طبيعته مف أ  ػػػػػػػػػػػا  هي ة  دحد :الدراسةمجتمع  -ثانياا 

 التدريس في الجامعات ال اش ة.
جػامعػات تـ امتيارهـ  شكا يان كهـ  جامعة حيػث حػدد الباحث أربب  :عينة الدراسة -ثالثاا 

حيث بما  دد أ  ا  هي ة التدريس  بيشةر كجامعة شقرا ر كجامعة الجكؼر كجامعة جدة(
ر أسػػػػتاذ مشػػػػارؾر أسػػػػتاذ  أسػػػػتاذ  ك هي ة تدريس مف درجة  6044 حكاليبيذه الجامعات 

كبما أ ه تكجد  ال ة  قر0330لمعاـ  مسػػػػا د( كفقان إلحصا ات كزارة التعميـ الجامعي
 ارتباطيه طردية بيف حجـ العي ةر كمدل تمليميا لممجتمب اقصمي
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 أدوات الدراسة: تم بناء استبانة كأداة لجمع البيانات -رابعا  

يقصد بصدؽ ادستبا ة أف تقيس أس مة ادستبا ة ما ك عت لقياسهر ك د صدق االستبانة:  -1
صػػػػدؽ ادسػػػػتبا ةر بطػػػػريقتيف كهمػػػػا صػػػػدؽ المحكمػػػػيف كصػػػػدؽ  ػػػػاـ الباحػػػػث بالتأكػػػػد مػػػػف 

المقياس. صدؽ المحكميف "الصدؽ الظاهرم  ػرض الباحػث ادسػتبا ة  مػل مجمك ػة مػف 
متمصصيف في أصكؿ التربية كاإلحصا ر ك د اسػتجاب الباحػث  01المحكميف تألات مف 

 ت المقدمة.آلرا  المحكميف ك اـ بإجرا  ما يمـز مف حذؼ كتعديؿ في  ك  المقترحا
كرك باخ  ألاا : معامؿ مالؿ مف الدراسة استبا ة لبات الباحث مف تحقؽثبات االستبانة:   -2

مبي ػة  هػي كمػا ال تػا   ككا ػت رادسػتبا ة لبػات لقياس كرك باخ ألاا طريقة الباحث استمدـ
في الجدكؿ لبات جميب محاكر الدراسة لباتان مرتاعان بال سبة لحجـ العي ة ر كمػا بمػا معامػؿ 
اللبػػػػات لممحػػػػكر اقكؿ " كا ػػػػب الكراسػػػػي البحليػػػػػة بالجامعػػػػات السػػػػعكدية ال اشػػػػ ة " حػػػػػكالل 

" معك ػػات الكراسػػي اللػػا ي٪ كهػػك معامػػؿ لبػػات مرتاػػب ر بمػػب معامػػؿ اللبػػات لممحػػكر 24.2
٪ كهك معامؿ لبات مرتاػب ر كمػا بمػا معامػؿ 23.3جامعات السعكدية ال اش ة " البحلية بال

اللبػػػات لممحػػػكر اللالػػػث " السػػػبؿ كاآلليػػػػات المقترحػػػة لتاعيػػػؿ الكراسػػػي البحليػػػة بالجامعػػػػات 
٪ كهك معامؿ لبات مرتاب اي ان ر كما بما معامؿ اللبات 22.4السعكدية ال اش ة " حكالل 

 ٪ كهك معامؿ لبات مرتاب .23.8الكمل لالستبا ة ككؿ حكالل 
المعالجات اإلحصا ية التي  ـأه .الدراسةاألساليب اإلحصائية المستخدمة في  -خامسا  

 -استمدمت في الدراسة كالتالي: 
 .الذاتيمعامالت لبات ألاا كرك باخ كالصدؽ  .0
 "One Sample K-S "سػمير كؼ( – امتبػار كػكلمجركؼ  الطبيعػيامتبػار التكزيػب  .8

 مف ا تدالية التكزيب لممتغيرات. لمتحقؽ
 المعيارمالتكرارات كال سبة الم كية كالمتكسط الحسابي كاد حراؼ  .4
مجمكع اقكزاف كالمتكسطات ال سبية كالمرجحة كالدرجات ال سبية لألبعاد تـ استمداـ  .3

 مقياس ليكرت المماسي.
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 نتائج الدراسة
يػأتي  ػرض لكصػػػػػؼ كتكزيػب العي ػة  فيمػا يمػي :خصائص عينة الدراسةة: وصةف العينةة-أوالا 

 بحسػػػب المتغيرات  الجامعةر  كع الكميةر الدرجة العممية(:
أظيرت ال تا   كفقان لمتغير الجامعةر أف جامعة شقرا  في المرتبة اقكلػل متغير الجامعة:  –أ 

 ٪ ر كيرجب ذلؾ لعدد أفػراد مجتمػب الجامعػة82.31مف حيث  دد المبحكليف ب سبة تصؿ إلل 
حيث يعد اقكبر مف بيف الجامعات اقربػب الممتػارة ر فػي حػيف كا ػت جامعػة جػدة فػي المرتبػة 

٪ ر كمػػا احتمػػت جامعػػة الجػػكؼ المرتبػػة اللاللػػة حيػػث بمغػػت 82.08اللا يػػة ب سػػبة تصػػؿ إلػػل 
٪ ر ككا ت في المرتبة الرابعة كاقميػرة جامعػة بيشػة ب سػبة كصػمت إلػل 88.80 سبتيا حكالل 

الي  ي ة الدراسة ر كيرجب ذلؾ لعػدد أفػراد مجتمػب الجامعػة حيػث يعػد اق ػؿ ٪ مف إجم06.80
 مف بيف الجامعات اقربب الممتارة .

أك ػػحت ال تػػا   الماصػػة بتكزيػػب ماػػردات العي ػػة كفقػػان لمتغيػػر  ػػكع متغيةةر نةةوع الكميةةة:  –ب 
ذا لكلػػرة ٪ر ك ػػد يرجػػب هػػ80.0الكميػػةر أف الكميػػات ال ظريػػة جػػا ت فػػي المرتبػػة اقكلػػل ب سػػبة 

أ داد هي ة التػدريس فػي التمصصػات ال ظريػة مقار ػة ببقيػة التمصصػات التطبيقيػة كالصػحيةر 
٪ر كاحتمت الكميػات الصػحية 40.0في حيف جا ت الكميات التطبيقية في المرتبة اللا ية ب سبة 

 ٪.00.2المرتبة اللاللة كاقميرة ب سبة 
( كالذل تمتص بتكزيب 2كاردة بالجدكؿ ر ـ  تشير ال تا   المتغير نوع الدرجة العممية:  –ج 

ماردات العي ة كفقان لمتغير الدرجة العمميةر أف درجة أستاذ مسا د جا ت في المرتبة اقكلل 
٪ر ككا ت 86.3٪ر في حيف جا ت درجة أستاذ مشارؾ في المرتبة اللا ية ب سبة 68.0ب سبة 

 .٪00.8درجة أستاذ في المرتبة اللاللة كاقميرة ب سبة 
 نتائج الخاصة وا ع الكراسي البحثية بالجامعات السعودية الناشئة: –ثانياا 

جا ت في المرتبة اقكلل المتعمقة  تيدؼ الكراسي  وا ع الكراسي البحثية في جامعة بيشة -أ
ر كمسػتكل 3.40البحلية إلل ال يكض بالبحث العممي مف مالؿ برامجيا( بمتكسط مرجح  دره 

تحقؽ كبير جدار حيف جا ت في المرتبة اللا ية العبارة كالتي تتعمؽ ب  تحقؽ الكراسي البحلية 
ر كمستكل تحقؽ كبير 4.83تكسط مرجح  دره التكازف بيف الممصصات المالية كممرجاتيا( بم
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جػا ت ل المرتبػة اللاللػػة العبػارةر كالتػػي تتعمػؽ ب  يكجػد ارتبػػاط بػيف المطػػط البحليػة بالكراسػػي 
كمسػتكل تحقػػؽ كبيػرر فػي حػيف جػػا ت  4.30كبػيف مشػكالت المجتمػب.( بمتكسػػط مػرجح  ػدره 

حليػػة لمكراسػي لمدمػػة المجتمػػب.( فػي المرتبػػة الرابعػة العبػػارة كالتػي تتعمػػؽ ب  تكجػػد المريطػة الب
ر كمسػػتكل تحقػػؽ كبيػػرر كمػػا جػػا ت فػػي المرتبػػة المامسػػة العبػػارة 4.31بمتكسػػط مػػرجح  ػػدره 

كالتػػػي تتعمػػػؽ ب  تػػػكافر أ  ػػػا  هي ػػػة التػػػدريس المتمصصػػػيف مػػػف ذكم المبػػػرات كالكاػػػا ات 
ر 4.30دره العممية المميزة كذكم التمصصات ال ادرة ببرام  الكراسي البحلية( بمتكسط مرجح  

كمستكل تحقؽ كبيرر في المرتبة السادسة العبارة كالتػي تتعمػؽ ب  تكجػد مطػط بحليػة متكاممػة 
ر كمستكل تحقؽ 4.48بالكراسي البحلية كمتكافقة مب التكجيات العالمية.( بمتكسط مرجح  دره 

ةر متكسػػطر فػػي حػػيف جػػا ت فػػي المرتبػػة السػػابعة العبػػارةر كالتػػي تتعمػػؽ ب  تكجػػد ميزا يػػة كافيػػ
ر كمسػػػػتكل تحقػػػػؽ 4.08كمسػػػتقمة ممصصػػػػة لػػػػد ـ الكراسػػػػي البحليػػػػة.( بمتكسػػػػط مػػػػرجح  ػػػػدره 

متكسطر في حيف جا ت فػي المرتبػة اللام ػة العبػارة كالتػي تتعمػؽ ب  تػكفر ب يػة أساسػية بحليػة 
ر كمسػتكل تحقػؽ متكسػطر جػا ت فػي 4.11متكاممة لمجامعات ال اشػ ة.( بمتكسػط مػرجح  ػدره 

ارة كالتي تتعمؽ ب  تقديـ الم ح الدراسية لطالب الدراسػات العميػا المتميػزيف المرتبة التاسعة العب
ر كمسػػػتكل تحقػػػؽ 8.22مػػػف دامػػػؿ كمػػػارج المممكػػػة العربيػػػة السػػػعكدية.( بمتكسػػػط مػػػرجح  ػػػدره 

متكسػػطر المرتبػػة العاشػػرة العبػػارة كالتػػي تتعمػػؽ ب  ت اػػذ  ػػدد مػػف البػػرام  التدريبيػػة المتمصصػػة 
ر كمسػػػتكل تحقػػػؽ متكسػػػطر المرتبػػػة 8.06.( بمتكسػػػط مػػػرجح  ػػػدره فػػػي مجػػػاؿ الكراسػػػي البحليػػػة

تسػيـ بػد ـ  كمتكاممػة متمصصػةالحادية  شر العبارة كالتي تتعمػؽ ب  تكجػد ممتبػرات  مميػة 
ر كمسػػتكل تحقػؽ متكسػػطر المرتبػة اللا يػػة 8.63بػرام  الكراسػي البحليػػة.( بمتكسػط مػػرجح  ػدره 

ب  يكجػػػد كػػػػادر مػػػف أ  ػػػا  هي ػػػة التػػػػدريس  (ر كالتػػػي تتعمػػػؽ2 شػػػر كاقميػػػرة العبػػػارة ر ػػػػـ  
ر كمسػتكل تحقػؽ  ػعيؼ. بمػا متكسػط 8.38المارغيف لمكراسي البحلية.( بمتكسط مرجح  دره 

 بمستكل تحقؽ متكسط  4.81البحلية بجامعة بيشة( حكالي  الكراسيالمحكر اقكؿ  كا ب 
رتبػة اقكلػل المتعمقػة تبػيف أف العبػارة جػا ت فػي الم :وا ع الكراسي البحثية فةي جامعةة شةقراء

ب  تيدؼ الكراسي البحليػة إلػل ال يػكض بالبحػث العممػي مػف مػالؿ برامجيػا( بمتكسػط مػرجح 
ر كمسػػتكل تحقػػؽ كبيػػرر المرتبػػة اللا يػػة العبػػارةر كالتػػي تتعمػػؽ ب  يكجػػد ارتبػػاط بػػيف 3.00 ػػدره 
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كل ر كمسػػػت4.34المطػػػط البحليػػػة بالكراسػػػي كبػػػيف مشػػػكالت المجتمػػػب.( بمتكسػػػط مػػػرجح  ػػػدره 
(ر كالتػي تتعمػؽ ب  تكجػد المريطػة البحليػة لمكراسػي 4تحقؽ كبيرر المرتبػة اللاللػة العبػارة ر ػـ  
ر كمسػتكل تحقػؽ متكسػطر المرتبػة الرابعػة العبػارة 4.46لمدمة المجتمب.( بمتكسػط مػرجح  ػدره 

(ر كالتػػػػػػي تتعمػػػػػػؽ ب  تحقػػػػػػؽ الكراسػػػػػػي البحليػػػػػػة التػػػػػػكازف بػػػػػػيف الممصصػػػػػػات الماليػػػػػػة 8ر ػػػػػػـ  
ر كمستكل تحقؽ متكسطر في حيف جا ت فػي المرتبػة 4.82.( بمتكسط مرجح  دره كممرجاتيا

(ر كالتػػػي تتعمػػػؽ ب  تكجػػػد مطػػػط بحليػػػة متكاممػػػة بالكراسػػػي البحليػػػة 8المامسػػػة العبػػػارة ر ػػػـ  
ر كمستكل تحقػؽ متكسػطر المرتبػة 4.80كمتكافقة مب التكجيات العالمية.( بمتكسط مرجح  دره 

التػػػي تتعمػػػؽ ب  تكجػػػد ميزا يػػػة كافيػػػةر كمسػػػتقمة ممصصػػػة لػػػد ـ (ر ك 6السادسػػػة العبػػػارة ر ػػػـ  
ر كمسػػػػتكل تحقػػػػؽ متكسػػػػطر المرتبػػػػة السػػػػابعة 4.14الكراسػػػػي البحليػػػػة.( بمتكسػػػػط مػػػػرجح  ػػػػدره 

العبارةر كالتي تتعمؽ ب  تكفر ب ية أساسية بحلية متكاممة لمجامعػات ال اشػ ة.( بمتكسػط مػرجح 
(ر كالتػي تتعمػؽ ب  تػكافر 01ام ة العبارة ر ػـ  ر كمستكل تحقؽ متكسطر المرتبة الل8.28 دره 

أ  ػػػػا  هي ػػػػػة التػػػػػدريس المتمصصػػػػيف مػػػػػف ذكم المبػػػػػرات كالكاػػػػا ات العمميػػػػػة المميػػػػػزة كذكم 
ر كمسػػػتكل تحقػػػؽ 8.28التمصصػػػات ال ػػػادرة ببػػػرام  الكراسػػػي البحليػػػة( بمتكسػػػط مػػػرجح  ػػػدره 

ف البػػػػرام  التدريبيػػػػة متكسػػػػطر كفػػػػي المرتبػػػػة التاسػػػػعة العبػػػػارةر كالتػػػػي تتعمػػػػؽ ب  ت اػػػػذ  ػػػػدد مػػػػ
ر كمستكل تحقؽ متكسطر 8.22المتمصصة في مجاؿ الكراسي البحلية.( بمتكسط مرجح  دره 

كمتكاممة تسػيـ  متمصصةزفي المرتبة العاشرة العبارةر كالتي تتعمؽ ب  تكجد ممتبرات  ممية 
تبػػة ر كمسػػتكل تحقػػؽ متكسػػطر المر 8.62بػػد ـ بػػرام  الكراسػػي البحليػػة.( بمتكسػػط مػػرجح  ػػدره 

(ر كالتػػػػي تتعمػػػػؽ ب  يكجػػػػد كػػػػادر مػػػػف أ  ػػػػا  هي ػػػػة التػػػػدريس 2الحاديػػػػة  شػػػػر العبػػػػارة ر ػػػػـ  
ر كمسػػػتكل تحقػػػؽ متكسػػػطر المرتبػػػة 8.60الماػػػرغيف لمكراسػػػي البحليػػػة.( بمتكسػػػط مػػػرجح  ػػػدره 

اللا يػػة  شػػر العبػػارة كالتػػي تتعمػػؽ ب  تقػػديـ المػػ ح الدراسػػية لطػػالب الدراسػػات العميػػا المتميػػزيف 
ر كمسػػػتكل تحقػػػؽ 8.34رج المممكػػػة العربيػػػة السػػػعكدية.( بمتكسػػػط مػػػرجح  ػػػدره مػػػف دامػػػؿ كمػػػا

 4.12 حػػػكالي ػػػعيؼر بمػػػا متكسػػػط المحػػػكر اقكؿ  كا ػػػب الكراسػػػي البحليػػػة بجامعػػػة شػػػقرا ( 
 بمستكل تحقؽ متكسط.
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أف العبػػارة جػػا ت فػػي المرتبػػة  : تبػػيفالجةةوفوا ةةع الكراسةةي البحثيةةة فةةي جامعةةة  -ج
الكراسػي البحليػة إلػل ال يػكض بالبحػث العممػي مػف مػالؿ برامجيػا( اقكلل المتعمقة ب  تيدؼ 

(ر كالتػي تتعمػؽ 3ر كمستكل تحقؽ كبيرر المرتبة اللا ية العبارة ر ـ  4.20بمتكسط مرجح  دره 
ب  يكجد ارتباط بيف المطط البحلية بالكراسي كبػيف مشػكالت المجتمػب.( بمتكسػط مػرجح  ػدره 

المرتبػػػػة اللاللػػػػة العبػػػػارةر كالتػػػػي تتعمػػػػؽ ب  تكجػػػػد  فػػػػير كمسػػػػتكل تحقػػػػؽ كبيػػػػرر جػػػػا ت 4.60
ر كمستكل تحقػؽ كبيػرر 4.38المريطة البحلية لمكراسي لمدمة المجتمب.( بمتكسط مرجح  دره 

المرتبػة الرابعػة العبػارة كالتػي تتعمػؽ ب  تكجػد مطػط بحليػة متكاممػة بالكراسػي البحليػة كمتكافقػػة 
ر كمستكل تحقؽ متكسطر المرتبػة المامسػة 4.02مب التكجيات العالمية.( بمتكسط مرجح  دره 

العبػػػػػارةر كالتػػػػػي تتعمػػػػػؽ ب  تػػػػػكافر أ  ػػػػػا  هي ػػػػػة التػػػػػدريس المتمصصػػػػػيف مػػػػػف ذكم المبػػػػػرات 
كالكاػا ات العمميػة المميػزة كذكم التمصصػات ال ػػادرة ببػرام  الكراسػي البحليػة( بمتكسػط مػػرجح 

تي تتعمػؽ ب  تحقػؽ الكراسػي ر كمستكل تحقؽ متكسطر المرتبة السادسة العبارةر كال8.28 دره 
ر كمسػػتكل 8.21البحليػػة التػػكازف بػػيف الممصصػػات الماليػػة كممرجاتيػػا.( بمتكسػػط مػػرجح  ػػدره 

(ر كالتػػػػي تتعمػػػػؽ ب  تكجػػػػد ممتبػػػػرات  مميػػػػة 2تحقػػػػؽ متكسػػػػطر المرتبػػػػة السػػػػابعة العبػػػػارة ر ػػػػـ  
ر 8.26تسػػػػيـ بػػػػد ـ بػػػػرام  الكراسػػػػي البحليػػػػة.( بمتكسػػػػط مػػػػرجح  ػػػػدره  كمتكاممػػػػة متمصصػػػػة

(ر كالتػػي تتعمػػؽ ب  تػػكفر ب يػػة أساسػػية 0كمسػػتكل تحقػػؽ متكسػػطر المرتبػػة اللام ػػة العبػػارة ر ػػـ  
ر كمسػػػتكل تحقػػػؽ متكسػػػػطر 8.00بحليػػػة متكاممػػػة لمجامعػػػات ال اشػػػػ ة.( بمتكسػػػط مػػػرجح  ػػػػدره 

(ر كالتػػػي تتعمػػػؽ ب  تكجػػػد ميزا يػػػة كافيػػػةر كمسػػػتقمة ممصصػػػة 6المرتبػػػة التاسػػػعة العبػػػارة ر ػػػـ  
ر كمسػتكل تحقػؽ متكسػطر المرتبػة العاشػرة 8.06بحليػة.( بمتكسػط مػرجح  ػدره لد ـ الكراسي ال

العبػػػػارة كالتػػػػي تتعمػػػػؽ ب  ت اػػػػذ  ػػػػدد مػػػػف البػػػػرام  التدريبيػػػػة المتمصصػػػػة فػػػػي مجػػػػاؿ الكراسػػػػي 
ر كمسػػتكل تحقػػؽ متكسػػطر المرتبػػة الحاديػػة  شػػر العبػػارة 8.63البحليػػة.( بمتكسػػط مػػرجح  ػػدره 

سػػػية لطػػػالب الدراسػػػات العميػػػا المتميػػػزيف مػػػف دامػػػؿ كمػػػارج كالتػػػي تتعمػػػؽ ب  تقػػػديـ المػػػ ح الدرا
ر كمسػػػتكل تحقػػػؽ  ػػػعيؼر المرتبػػػة 8.80المممكػػػة العربيػػػة السػػػعكدية.( بمتكسػػػط مػػػرجح  ػػػدره 

اللا ية  شر كاقميرة العبارة كالتي تتعمؽ ب  يكجػد كػادر مػف أ  ػا  هي ػة التػدريس الماػرغيف 
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متكسػػط المحػػكر  بمػػا كل تحقػػؽ  ػػعيؼر كمسػػت8.34لمكراسػػي البحليػػة.( بمتكسػػط مػػرجح  ػػدره 
 متكسط.بمستكل تحقؽ  4.11 حكالي الجكؼ(اقكؿ  كا ب الكراسي البحلية بجامعة 

أف العبارة جا ت فػي المرتبػة اقكلػل المتعمقػة  : تبيفجدةوا ع الكراسي البحثية في جامعة  -د
تكسػط مػرجح ب  تيدؼ الكراسي البحليػة إلػل ال يػكض بالبحػث العممػي مػف مػالؿ برامجيػا( بم

ر كمسػػتكل تحقػػؽ كبيػػرر المرتبػػة اللا يػػة العبػػارةر كالتػػي تتعمػػؽ ب  يكجػػد ارتبػػاط بػػيف 4.26 ػػدره 
ر كمسػػػتكل 4.60المطػػػط البحليػػػة بالكراسػػػي كبػػػيف مشػػػكالت المجتمػػػب.( بمتكسػػػط مػػػرجح  ػػػدره 

تحقػػؽ كبيػػرر المرتبػػة اللاللػػة العبػػارةر كالتػػي تتعمػػؽ ب  تكجػػد المريطػػة البحليػػة لمكراسػػي لمدمػػة 
ر كمسػػتكل تحقػػؽ كبيػػرر الرابعػػة العبػػارة كالتػػي تتعمػػؽ ب 4.84المجتمػػب.( بمتكسػػط مػػرجح  ػػدره 

 تكجد مطط بحلية متكاممة بالكراسي البحلية كمتكافقة مب التكجيات العالمية.( بمتكسط مرجح 
ر كمسػػتكل تحقػػؽ كبيػػرر المامسػػة العبػػارة كالتػػي تتعمػػؽ ب  تحقػػؽ الكراسػػي البحليػػة 4.38 ػػدره 

ر كمسػػتكل تحقػػؽ 4.33يف الممصصػػات الماليػػة كممرجاتيػػا.( بمتكسػػط مػػرجح  ػػدره التػػكازف بػػ
كبيرر المرتبة السادسة العبارة كالتي تتعمؽ ب  تكافر أ  ا  هي ػة التػدريس المتمصصػيف مػف 
ذكم المبػػرات كالكاػػا ات العمميػػة المميػػزة كذكم التمصصػػات ال ػػادرة ببػػرام  الكراسػػي البحليػػػة( 

كمسػتكل تحقػؽ متكسػطر المرتبػة السػابعة العبػارةر كالتػي تتعمػؽ ب  ر4.42بمتكسط مرجح  ػدره 
ر 4.01 تكجد ميزا ية كافيةر كمستقمة ممصصة لد ـ الكراسي البحليػة.( بمتكسػط مػرجح  ػدره 

المرتبػػػة اللام ػػػة العبػػػارة كالتػػػي تتعمػػػؽ ب  تػػػكفر ب يػػػة أساسػػػية بحليػػػة  متكسػػػطركمسػػػتكل تحقػػػؽ 
ر كمسػػػتكل تحقػػػؽ متكسػػػطر المرتبػػػة 4.13رجح  ػػػدره متكاممػػػة لمجامعػػػات ال اشػػػ ة.( بمتكسػػػط مػػػ

التاسػػعة العبػػارة كالتػػي تتعمػػؽ ب  تقػػديـ المػػ ح الدراسػػية لطػػالب الدراسػػات العميػػا المتميػػزيف مػػف 
ر كمسػتكل تحقػؽ متكسػطر 8.23دامؿ كمارج المممكة العربية السعكدية.( بمتكسط مرجح  ػدره 

مػف البػرام  التدريبيػة المتمصصػة فػي مجػاؿ المرتبة العاشػرة العبػارة التػي تتعمػؽ ب  ت اػذ  ػدد 
ر كمسػتكل تحقػؽ متكسػطر المرتبػة الحاديػة  شػر 8.28الكراسي البحلية.( بمتكسط مرجح  ػدره 

تسيـ بد ـ برام  الكراسي  كمتكاممة متمصصةالعبارةر كالتي تتعمؽ ب  تكجد ممتبرات  ممية 
رتبػػة اللا يػػة  شػػر العبػػارةر الم متكسػػطرر كمسػػتكل تحقػػؽ 8.23البحليػػة.( بمتكسػػط مػػرجح  ػػدره 

كالتػي تتعمػؽ ب  يكجػػد كػادر مػف أ  ػػا  هي ػة التػدريس الماػػرغيف لمكراسػي البحليػة.( بمتكسػػط 
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متكسػط المحػكر اقكؿ  كا ػب الكراسػي البحليػة  متكسػطر بمػار كمستكل تحقؽ 8.62مرجح  دره 
 بمستكل تحقؽ متكسط  4.84 حكالي جدة(بجامعة 

أف العبػػارة جػػا ت فػػي المرتبػػة  : تبػػيفالعينةةةإجمةةالي جامعةةات وا ةةع الكراسةةي البحثيةةة فةةي  -د
اقكلل المتعمقة ب  تيدؼ الكراسػي البحليػة إلػل ال يػكض بالبحػث العممػي مػف مػالؿ برامجيػا( 

ر كمسػػػتكل تحقػػػؽ كبيػػػرر المرتبػػػة اللا يػػػةر كالتػػػي تتعمػػػؽ ب  يكجػػػد 3.18بمتكسػػػط مػػػرجح  ػػػدره 
ر 4.88الت المجتمػػب.( بمتكسػػط مػػرجح  ػػدره ارتبػػاط بػػيف المطػػط البحليػػة بالكراسػػي كبػػيف مشػػك
(ر كالتػي تتعمػؽ ب  تكجػد المريطػة البحليػة 4كمستكل تحقؽ كبيرر المرتبػة اللاللػة العبػارة ر ػـ  
ر كمسػػتكل تحقػػؽ كبيػػرر المرتبػػة الرابعػػة 4.34لمكراسػي لمدمػػة المجتمػػب.( بمتكسػػط مػػرجح  ػػدره 

ممػػة بالكراسػػي البحليػػة كمتكافقػػة مػػب (ر كالتػػي تتعمػػؽ ب  تكجػػد مطػػط بحليػػة متكا8العبػػارة ر ػػـ  
ر كمسػػتكل تحقػػؽ متكسػػطر المرتبػػة المامسػػةر 4.82التكجيػػات العالميػػة.( بمتكسػػط مػػرجح  ػػدره 

كالتػػػػي تتعمػػػػؽ ب  تحقػػػػؽ الكراسػػػػي البحليػػػػة التػػػػكازف بػػػػيف الممصصػػػػات الماليػػػػة كممرجاتيػػػػا.( 
(ر كالتػي 01 ػـ  ر كمستكل تحقؽ متكسطر المرتبة السادسة العبػارة ر 4.80بمتكسط مرجح  دره 

تتعمػػػؽ ب  تػػػكافر أ  ػػػا  هي ػػػة التػػػدريس المتمصصػػػيف مػػػف ذكم المبػػػرات كالكاػػػا ات العمميػػػة 
ر 4.03المميػػػػزة كذكم التمصصػػػػات ال ػػػػادرة ببػػػػرام  الكراسػػػػي البحليػػػػة( بمتكسػػػػط مػػػػرجح  ػػػػدره 

(ر كالتي تتعمؽ ب  تكجد ميزا يػة كافيػةر 6كمستكل تحقؽ متكسطر المرتبة السابعة العبارة ر ـ  
ر كمسػػػػتكل تحقػػػػؽ 4.11كمسػػػتقمة ممصصػػػػة لػػػػد ـ الكراسػػػػي البحليػػػػة.( بمتكسػػػػط مػػػػرجح  ػػػػدره 

متكسطر المرتبػة اللام ػة العبػارةر كالتػي تتعمػؽ ب  تػكفر ب يػة أساسػية بحليػة متكاممػة لمجامعػات 
ر كمسػػػتكل تحقػػػؽ متكسػػػطر المرتبػػػة التاسػػػعة العبػػػارة ر ػػػـ 8.23ال اشػػػ ة.( بمتكسػػػط مػػػرجح  ػػػدره 

ب  ت اػػػػذ  ػػػػدد مػػػػف البػػػػرام  التدريبيػػػػة المتمصصػػػػة فػػػػي مجػػػػاؿ الكراسػػػػي  (ر كالتػػػػي تتعمػػػػؽ00 
ر كمسػػتكل تحقػؽ متكسػػطر المرتبػة العاشػػرة العبػارةر كالتػػي 8.02البحليػة.( بمتكسػط مػػرجح  ػدره 

كمتكاممػػة تسػػيـ بػػد ـ بػػرام  الكراسػػي البحليػػة.(  متمصصػػةتتعمػػؽ ب  تكجػػد ممتبػػرات  مميػػة 
تكسػط المرتبػة الحاديػة  شػر العبػارة كالتػي تتعمػؽ ر كمستكل تحقؽ م8.00بمتكسط مرجح  دره 

ب  تقػديـ المػػ ح الدراسػػية لطػػالب الدراسػػات العميػػا المتميػػزيف مػػف دامػػؿ كمػػارج المممكػػة العربيػػة 
ر كمسػػتكل تحقػؽ متكسػػطر المرتبػػة اللا يػػة  شػػر العبػػارة 8.62السػعكدية.( بمتكسػػط مػػرجح  ػػدره 
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يس الماػػرغيف لمكراسػي البحليػة.( بمتكسػػط كالتػي تتعمػؽ ب  يكجػػد كػادر مػف أ  ػػا  هي ػة التػدر 
ر كمستكل تحقؽ  عيؼر بما متكسػط المحػكر اقكؿ  كا ػب الكراسػي البحليػة 8.80مرجح  دره 

 بمستكل تحقؽ متكسط. 4.08 حكاليإجمالي جامعات العي ة(  في
 الترتيب التنازلي لوا ع الكراسي البحثية لجامعات عينة الدراسة: -ه 

عػػػة جػػػدة جػػػا ت فػػػي المرتبػػػة اقكلػػػل مػػػف بػػػيف جامعػػػات  ي ػػػة اظيػػػرت ال تػػػا   أف جام
الدراسة  مل الرغـ أف مستكل التحقؽ لكا ػب الكراسػي البحليػة كػاف متكسػطر كيمييػا فػي الترتيػب 
جامعػة بيشػػة فػػي المرتبػػة اللا يػةر أمػػا فػػي المرتبػػة اللاللػػة فكا ػت جامعػػة شػػقرا ر كاحتمػػت جامعػػة 

 ف جامعات العي ة.الجكؼ المرتبة الرابعة كاقميرة مف بي
 معو ات الكراسي البحثية بالجامعات السعودية الناشئة: -ثالثاا 

أف العبارة جػا ت فػي المرتبػة اقكلػل المتعمقػة   ػزكؼ القطػاع المػاص  ػف المشػاركة 
ر بدرجػة مكافقػة 4.00في الكراسي البحلية ل ػعؼ معالجتيػا لمشػكالتيـ( بمتكسػط مػرجح  ػدره 

عبػػػارةر كالتػػػي تتعمػػػؽ ب   ػػػدرة مسػػػاهمة الجيػػػات التمكيميػػػة مػػػف القطػػػاع كبيػػػرةر المرتبػػػة اللا يػػػة ال
ر كبدرجػػػة مكافقػػػة 4.02المػػػاص مقار ػػػة بمػػػا يقدمػػػه القطػػػاع الحكػػػكمي.( بمتكسػػػط مػػػرجح  ػػػدره 

(ر كالتػػي تتعمػػؽ ب   صػػكر الجا ػب اإل المػػي فػػي تسػػكيؽ 8كبيػرةر المرتبػػة اللاللػػة العبػػارة ر ػـ  
( بمتكسػػػط مػػػرجح  ػػػدره مشػػػاكميـ.ة مػػػب الجامعػػػة لحػػػؿ كتك يػػػة القطػػػاع المػػػاص بأهميػػػة الشػػػراك

ر كبدرجػػػة مكافقػػػة كبيػػػرةر المرتبػػػة الرابعػػػة العبػػػارة كالتػػػي تتعمػػػؽ ب   مػػػة اهتمػػػاـ الجيػػػات 4.08
التمكيميػػة بالقطػػاع المػػاص بػػالبحكث التػػي تسػػيـ فػػي ابتكػػارات  مميػػة جديػػدة.( بمتكسػػط مػػرجح 

عؼ اإلفػػادة ر كبدرجػػة مكافقػػة كبيػػرةر المرتبػػة المامسػػة العبػػارةر كالتػػي تتعمػػؽ ب   ػػ4.00 ػػدره 
ر كبدرجػػة 4.01مػػف مبػػرات الػػدكؿ اقج بيػػة فػػي مجػػاؿ الكراسػػي البحليػػة( بمتكسػػط مػػرجح  ػػدره 

مكافقػػػة كبيػػػرةر المرتبػػػة السادسػػػة العبػػػارةر كالتػػػي تتعمػػػؽ ب  ارتاػػػاع الكماػػػة اد تصػػػادية العاليػػػػة 
ةر ر كبدرجػػػة مكافقػػػة كبيػػػر 4.64لممتطمبػػػات التشػػػغيمية لمكراسػػػي البحليػػػة.( بمتكسػػػط مػػػرجح  ػػػدره 

المرتبػػة السػػابعة العبػػارةر كالتػػػي تتعمػػؽ ب  صػػعكبة اسػػتمرارية شػػػراكة القطػػاع المػػاص إلكمػػػاؿ 
ر كبدرجػػة مكافقػػة كبيػػرةر المرتبػػة اللام ػػة 4.82بر ػػام  الكرسػػي البحلػػي.( بمتكسػػط مػػرجح  ػػدره 

العبػػارةر كالتػػي تتعمػػؽ ب   مػػة ادمتيػػازات التػػي يتمتػػب بيػػا ممػػكلي الكراسػػي البحليػػة.( بمتكسػػط 
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(ر كالتػػي تتعمػػؽ ب 2ر كبدرجػػة مكافقػػة كبيػػرةر المرتبػػة التاسػػعة العبػػارة ر ػػـ  4.86ح  ػػدره مػػرج
ر 4.88 تركيز  دد مف الجيػات التمكيميػة  مػل البحػكث  صػيرة المػدل.( بمتكسػط مػرجح  ػدره 

كبدرجة مكافقة كبيرةر المرتبة العاشرة العبارةر كالتي تتعمؽ ب   ػدرة كجػكد هيكمػة إداريػة م اسػبة 
ؿ ادسػػتلمار المػػادم بػػيف  طػػاع اق مػػاؿ كبػػرام  الكراسػػي البحليػػة.( بمتكسػػط مػػرجح  ػػدره لتاعيػػ

ر كبدرجػة مكافقػػة كبيػػرةر الحػػادم  شػػر العبػػارةر كالتػي تتعمػػؽ ب  ال ظػػرة الماديػػة مػػف  بػػؿ 4.83
البػػاحليف لمكراسػػي البحليػػة كالتػػي تػػؤدم إلػػل  ػػزكفيـ  ػػف المشػػاركة بيػػا.( بمتكسػػط مػػرجح  ػػدره 

مكافقػػػة كبيػػػرةر المرتبػػػة اللػػػا ي  شػػػر العبػػػارةر كالتػػػي تتعمػػػؽ ب  حدالػػػة تجربػػػة  ر كبدرجػػػة4.80
التعاكف كالت سػيؽ بػيف القطػاع المػاص كالجامعػات فػي الكراسػي البحليػة.( بمتكسػط مػرجح  ػدره 

ر كبدرجػة مكافقػة كبيػرةر المرتبػة اللالػث  شػػر العبػارةر كالتػي تتعمػؽ ب  صػعكبة الت سػػيؽ 4.36
ر كبدرجػػػة مكافقػػػة 4.30عمػػػؽ بالكراسػػػي البحليػػػة.( بمتكسػػػط مػػػرجح  ػػػدره بػػػيف الجامعػػػات فيمػػػا يت

كبيػػػرةر المرتبػػػة الرابػػػب  شػػػر العبػػػارةر كالتػػػي تتعمػػػؽ ب   ػػػدرة إ بػػػاؿ البػػػاحليف فػػػي المشػػػاركة فػػػي 
ر كبدرجػػة مكافقػػة كبيػػرةر المرتبػػة المػػامس  شػػر 4.43الكراسػػي البحليػػة.( بمتكسػػط مػػرجح  ػػدره 

تكفر آليات لممرا بة المالية لبرام  الكراسي البحلية.( بمتكسط العبارةر كالتي تتعمؽ ب  صعكبة 
(ر كالتػي تتعمػؽ 0ر كبدرجة مكافقة كبيرةر المرتبػة السػادس  شػر العبػارة ر ػـ  4.82مرجح  دره 

ر 4.80ب  ادفتقار إلل المؤسسية في  مؿ الجامعات ال اش ة بالمممكة.( بمتكسط مرجح  دره 
(ر كالتػي تتعمػؽ ب   ػعؼ مرا ػاة 08السػابب  شػر العبػارة ر ػـ   كبدرجة مكافقة كبيرةر المرتبة

ر كبدرجة مكافقػة \ 4.83إجرا ات الجكدة كاد تماد في الكراسي البحلية.( بمتكسط مرجح  دره 
كبيرةر المرتبة اللامف  شر العبػارةر كالتػي تتعمػؽ ب  تكجػد مرجعيػة شػر ية   ا ك يػة أك إداريػة( 

ر كبدرجة 4.80ممكؿر كالكرسي البحلي.( بمتكسط مرجح  دره تحمي حقكؽ كؿو مف الطرفيف ال
حػػػيف بمػػػا متكسػػػط المحػػػكر اللػػػا ي  معك ػػػات الكراسػػػي البحليػػػة فػػػي إجمػػػالي  فػػػيمكافقػػػة كبيػػػرةر 

 كبدرجة مكافقة  مل هذه المعك ات كبيرة. 4.88 حكاليجامعات  ي ة الدراسة( 
 معو ات الكراسي البحثية بالجامعات السعودية الناشئة:

ت جامعػػة شػػقرا   مػػل ال سػػبة اقكبػػر مسػػتكل التحقػػؽ المػػ ماض إلجمػػالي معك ػػات حصػػم .0
 الكراسي البحلية.
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حصمت جامعة بيشة  مل ال سبة اقكبر مف مستكل التحقػؽ المتكسػط إلجمػالي معك ػات  .8
 الكراسي البحلية.

أف جامعػػػة حصػػػمت جامعػػػػة الجػػػكؼ  مػػػل ال سػػػػبة اقكبػػػر مػػػف مسػػػػتكل التحقػػػؽ المرتاػػػػب  .4
 ت الكراسي البحلية.إلجمالي معك ا

أف الكميات ال ظرية حصمت  مل ال سػبة اقكبػر مػف مسػتكل التحقػؽ المػ ماض إلجمػالي  .3
معك ػػػات الكراسػػػي البحليػػػةر كمػػػا تبػػػيف  ػػػدـ كجػػػكد معك ػػػات م ما ػػػة تمػػػاـ فػػػي الكميػػػات 

 الصحية.
حصػمت الكميػات التطبيقيػػة  مػل ال سػبة اقكبػػر مػف المسػتكل المتكسػػط إلجمػالي معك ػػات  .8

 البحلية. الكراسي 
أف الكميات الصحية حصمت  مل ال سبة اقكبر مف المستكل المرتاب مف تحقؽ معك ات  .6

 الكراسي البحلية.
فقػػػػد تبػػػػيف أف رأل درجػػػػة أسػػػػتاذ مسػػػػا د حصػػػػمت  مػػػػل ال سػػػػبة اقكبػػػػر بكجػػػػكد المسػػػػتكل  .0

المػػ ماض إلجمػػالي معك ػػات الكراسػػي البحليػػةر كمػػا تبػػيف  ػػدـ كجػػكد معك ػػات م ما ػػة 
 أستاذ.تماـ لدرجة 

ال سػػػبة اقكبػػػر مػػػف درجػػػة أسػػػتاذ بكجػػػكد المسػػػتكل المتكسػػػط إلجمػػػالي معك ػػػات الكراسػػػي  .2
 البحلية. 

ال سبة اقكبر مف درجة أستاذ مشارؾ بكجكد مستكل مرتاػب مػف تحقػؽ إلجمػالي معك ػات  .2
 الكراسي البحلية.

 الناشئة:دية التعرف عمى اآلليات المقترحة لتفعيل الكراسي البحثية بالجامعات السعو  -ثالثاا 
احتمت جامعة الجكؼ  مل ال سبة اقكبػر مػف درجػة المكافقػة الم ما ػة ل ليػات المقترحػة  .0

 البحلية  لتاعيؿ الكراسي
احتمػػت جامعػػة جػػدة  مػػل ال سػػبة اقكبػػر مػػف درجػػة المكافقػػة المتكسػػطة ل ليػػات المقترحػػة  .8

 البحلية.  لتاعيؿ الكراسي
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مػف درجػة المكافقػة المرتاعػة ل ليػات المقترحػة أف جامعة بيشة حصمت  مل ال سبة اقكبر  .3
 البحلية.    لتاعيؿ الكراسي

أف الكميػػات الصػػحية حصػػمت  مػػل ال سػػبة اقكبػػر مػػف درجػػة المكافقػػة الم ما ػػة ل ليػػات  .3
 البحلية. المقترحة لتاعيؿ الكراسي

رحػػة أف الكميػػات التطبيقيػػة  مػػل ال سػػبة اقكبػػر مػػف درجػػة المكافقػػة المتكسػػطة ل ليػػات المقت .8
 البحلية.  لتاعيؿ الكراسي

أف الكميػػػات ال ظريػػػة حصػػػمت  مػػػل ال سػػػبة اقكبػػػر مػػػف درجػػػة المكافقػػػة المرتاعػػػة ل ليػػػات  .6
 البحلية. المقترحة لتاعيؿ الكراسي

أف رأل درجػػة أسػػػتاذ مشػػػارؾ حصػػمت  مػػػل ال سػػػبة اقكبػػػر مػػف درجػػػة المكافقػػػة الم ما ػػػة  .0
 البحلية. ل ليات المقترحة لتاعيؿ الكراسي

بة اقكبػػػر مػػػف درجػػػة أسػػػتاذ مػػػف درجػػػة المكافقػػػة المتكسػػػطة ل ليػػػات المقترحػػػة لتاعيػػػؿ ال سػػػ .2
 البحلية.  الكراسي

ال سػػبة اقكبػػر مػػف درجػػة أسػػتاذ مسػػا د بكجػػكد مسػػتكل مرتاػػب مػػف درجػػة المكافقػػة المرتاعػػة  .2
 البحلية. ل ليات المقترحة لتاعيؿ الكراسي

 التصور المقترح
 المقترح:فلسفة التصور -أوال  

الجامعات هي مص ب العمـك كالمعارؼ كم يا ي بلؽ كؿ تطكير كتجديد في المجتمبر 
 كهي ال كاة المؤلرة في المجتمب.

تجديد ال ظـ كالسياسات التربكية كالتعميميػة كاإلداريػةر  فيلذلك تكمن فمسفة التصور المقترح: 
ب التقػػدـ المعرفػػي فػػي بإ ػػادة صػػياغة مكك ػػات الجامعػػة التقميديػػة كا  ػػادة ب ا هػػا بمػػا يتكافػػؽ مػػ

العالـ كيت اسب مب طمكحات المممكػة العربيػة السػعكدية كأهػدافيا لمريػادةر ب ػا  يجعػؿ سياسػاتيا 
 كأ ظمتيا أكلر مرك ة كتحقيقا لمقدرة الت افسية.

 :أهداف التصور المقترح-ثانياا 
تقديـ  مكذجان لمجامعات السعكدية يملؿ اد تقاؿ مف ال ظـ التقميدية ل ظـ مر ة   .0

 .متجددة
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 .تاعيؿ بعض الحمكؿ لممشكالت التي كشؼ   يا الجا ب الميدا ي لمدراسة .8
 تشجيب الجامعات  مل التقميؿ مف اد تماد  مل التمكيؿ الحككمي كاد تقاؿ لمتمكيؿ .4

 .مؿ كالتمكيؿالذاتير بإ ادة هيكمة مصادر الد
تاعيؿ دكر أ  ا  اليي ة التعميمية في الجامعات ك مب فكرية كلركة معرفيةر بتغيير  .3

 .اق ظمة التي تم ب اإلفادة م يـ كرأسماؿ فكرم
 .تمكيف الجامعات السعكدية مف اد تقاؿ مف المحمية لمعالمية .8
   .تيسير ال ظـ التعميمية لمطالب كد ميـ .6
 :متطمبات التصور المقترح ثالثاا:
 .التحكؿ مف اإلدارة المركزية إلل الالمركزية .0
 .ترتيب الجامعات قكلكيات تحقيؽ القدرة الت افسية كفؽ المستجدات العالمية المعاصرة .8
 .تب ي فكرة التكامؿ المعرفي كالتحكؿ لبي ية التمصصات .4
 ر مؤهمة بما يت اسب مبتقييـ احتياجات سكؽ العمؿ لمكاكبة التغيرات فيه بإ داد ككاد .3

 مستجداته.
 .صياغة  ظـ لمقبكؿ تسمح باستقطاب الطالب المتميزيف مف ممتمؼ أ حا  العالـ .8
 إيجاد  ظاـ يسمح باستقطاب الكاا ات مف الباحليف كاقساتذة مف ج سيات ممتماة. .6
 .ادهتماـ بريادة اق ماؿ كد ـ الطالب كالمريجيف .0
 .كيؿ الحككمي كالتحكؿ لمتمكيؿ الذاتيك ب مطة ا تصادية لمتقميؿ مف التم .2
 :أبعاد التصور المقترح رابعاا:

 :البعد األول: تطبيق المرونة
 :البعد اللا ي: تحقيؽ القدرة الت افسية

 :البعد اللالث: التحكؿ لمتمصصات البي ية
 :البعد الرابب: تدكيؿ التعميـ الجامعي

 البعد المامس: ريادة اق ماؿ كالتأهيؿ لسكؽ العمؿ:
 :البعد السادس: ت كيب مصادر التمكيؿ
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 :خامسا : آليات تنفيذ التصور المقترح
 مرحمة التمطيط: .0
 مرحمة التيي ة: .8
 :مرحمة الت ايذ .4
 :مرحمة التقكيـ .3
 :صعوبات تنفيذ التصور المقترح المتوقعة .8
 :الحلول المقترحة لمعالجة صعوبات تنفيذ التصور المقترح .6

 تقديـ مجمك ة مف التكصيات التالية: في  ك   تا   البحث يكمفالتوصيات: 
 ركرة اهتماـ  يادات الجامعات السعكدية ال اش ة بالتحكؿ مف اإلدارة المركزية إلل  .0

 .الالمركزية
 ركرة إيجاد  ظاـ يسمح باستقطاب الكاا ات مف الباحليف كاقساتذة مف ج سيات  .8

 ممتماة.
 .ادهتماـ بريادة اق ماؿ كد ـ الطالب كالمريجيف .4
 .مطة ا تصادية لمتقميؿ مف التمكيؿ الحككمي كالتحكؿ لمتمكيؿ الذاتيك ب  .3
 ركرة اهتماـ  يادات الجامعات السعكدية ال اش ة بترتيب اقكلكيات الالزمة لتحقيؽ القدرة  .8

 .الت افسية كفؽ المستجدات العالمية المعاصرة
الماصة إ ادة ال ظر في تب ي فكرة التكامؿ المعرفي كالتحكؿ لب ية التمصصات  .6

 بالجامعات ال اش ة.
 تمكيف الجامعات السعكدية ال اش ة مف اد تقاؿ مف المحمية لمعالمية. .0
 ركرة إ ادة ال ظر  حك تقييـ احتياجات سكؽ العمؿ لمكاكبة التغيرات فيه بإ داد ككادر  .2

 مستجداته. مؤهمة بما يت اسب مب
ال اش ة ك مب فكرية كلركة تاعيؿ دكر أ  ا  اليي ة التعميمية في الجامعات السعدية  .2

 معرفيةر بتغيير اق ظمة التي تم ب اإلفادة م يـ كرأسماؿ فكرم.
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 البحوث المقترحة
 تصور مقترح لدور الكراسي البحثية للجامعات السعودية لتطوير البحث العلمي .1
دراسة مقارنة لنظام الكراسي البحثية بالجامعات السعودية الناشئة والجامعات  .2

 االمريكية.
 دور الكراسي البحثية في تعزيز الميزة التنافسية في الجامعات السعودية الناشئة. .3
تصور مقترح إلدارة الكراسي العلمية بالجامعات السعودية الناشئة كمدخل لتعزيز  .4

 .قدرتها التنافسية في ضوء بعض التجارب العربية والعالمية
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 المراجع
 العربية:أوالا: المراجع 

(. تصػػكر مقتػػرح لػػدكر الكراسػػي 8102أبػػك سػػيؼر  بػػد ال اصػػر سػػيدر ك بػػد احر شػػاريياف محمػػد الصػػادؽ.  
البحليػػػػة فػػػػي تطػػػػكير البحػػػػث العممػػػػي بالجامعػػػػات المصػػػػرية. مجمػػػػة كميػػػػة التربيػػػػة: جامعػػػػة ط طػػػػار 

 . 888 - 324(ر 4 08
التػػػكيجرمر فاطمػػػة ب ػػػت  بػػػد العزيػػػزر العري ػػػير م ػػػاؿ ب ػػػت  بػػػد العزيػػػزر كالسػػػالمةر مشػػػا ؿ ب ػػػت  بػػػد اح. 

(. تحسيف ادارة الكراسي البحلية في المممكة العربية السػعكدية  مػل  ػك  بعػض المبػرات 8108 
ر ػػػػة كاإلدارة العربيػػػػة كالعالميػػػػة. مجمػػػػة التربيػػػػة المقار ػػػػة كالدكليػػػػة: الجمعيػػػػة المصػػػػرية لمتربيػػػػة المقا

 . 880 - 800(ر 8 0التعميميةر 
(. تطػػػكير الكراسػػػي البحليػػػة بالجامعػػػات السػػػعكدية فػػػي  ػػػك  مؤشػػػرات 8102اللبيتػػػير محمػػػد بػػػف  لمػػػاف.  

 - 20(ر 8ا تصػػاد المعرفػػػة. مجمػػة جامعػػػة تبػػكؾ لمعمػػػـك اإل سػػا ية كادجتما يػػػة: جامعػػة تبػػػكؾر  
012 . 

مكا يػة ادسػتاادة م يػا 8102الحربير جميمة ابك رشيد حسيف.   (. الكراسي العممية في ك دا كج كب أفريقيػا كا 
في المممكة العربية السعكدية: دراسة مقار ة. مجمة البحث العممي فػي التربيػة: جامعػة  ػيف شػمس 

 . 011 - 02(ر 02 04كمية الب ات ل داب كالعمـك كالتربيةر  -
(. كا ب الممارسػات القياديػة 8102بف معقد بف مطمؽر كالشريؼر طالؿ بف  بد اح حسيف.   الرك ير مطمؽ

كاإلداريػػػػة فػػػػي الجامعػػػػات السػػػػعكدية ال اشػػػػ ة. المجمػػػػة التربكيػػػػة الدكليػػػػة المتمصصػػػػة: دار سػػػػمات 
 . 024 - 080(ر 2 2لمدراسات كاقبحاثر 

مكمػػػات فػػػي مكتبػػػات الجامعػػػات السػػػعكدية (. كا ػػػب مػػػدمات المع8102الزهرا ػػػير جمعػػػاف بػػػف  بػػػد القػػػادر.  
 - 464(ر 48ال اشػػػ ة: جامعػػػة الباحػػػة أ مكذجػػػان. مجمػػػة ادتحػػػاد العربػػػي لممكتبػػػات كالمعمكمػػػاتر  

423 . 
(. دكر الجامعػػػات ال اشػػػ ة فػػػي تحقيػػػؽ 8104 بػػػد الجػػػكادر جػػػابر محمػػػد محمػػػدر كالمطيػػػبر طػػػارؽ تكفيػػػؽ.  

ية: دراسػػة تطبيقيػػة  مػػل جامعػػة سػػمماف بػػف  بػػد الت ميػػة اد تصػػادية فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعكد
 . 882 - 024(ر 3العزيز. مجمة التجارة كالتمكيؿ: جامعة ط طار  

(. الصػػعكبات التػػي تكاجػػه طػػالب كطالبػػات الػػدبمـك التربػػكم 8102العميػػا ير غػػـر اح بػػف دميػػؿ اح سػػابر.  
كميػػػػة  -بكيػػػػة: جامعػػػة القػػػاهرة بالجامعػػػات السػػػعكدية ال اشػػػ ة: جامعػػػػة بيشػػػة أ مكذجػػػان. العمػػػـك التر 

 . 408 - 442(ر 8 86الدراسات العميا لمتربيةر 
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 -(. معك ات البحث العممي فػي الجامعػات السػعكدية ال اشػ ة. دراسػات 8100الع زمر سعكد  يد الحلربي.  
 . 0288 - 0242ر 42 مادة البحث العممير  -العمـك التربكية: الجامعة اقرد ية 

(. تحسيف القدرة الت افسية لمجامعات ال اش ة كفؽ متطمبات مصمصة التعميـ 8102.  الغامدمر حمد حمداف
العػػالي فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعكدية: تصػػكر مقتػػرح. المجمػػة التربكيػػة الدكليػػة المتمصصػػة: دار 

 . 20 - 23(ر 2 2سمات لمدراسات كاقبحاثر 
لكراسي البحلية في الجامعات السعكدية ال اشػ ة (. تقييـ تجربة ا8100القحطا ير زي ة ب ت محمد بف فالح.  

كميػػة الدراسػػات العميػػا  - مػػل  ػػك  التجػػارب المحميػػة كالعالميػػة. العمػػـك التربكيػػة: جامعػػة القػػاهرة 
 . 300 - 348(ر 0 88لمتربيةر 

(. دكر التمكػػػيف فػػػي تحسػػػيف اقدا  ادبتكػػػارم لػػػدل العػػػامميف 8106مبػػػركؾر  ػػػاطؼ محمػػػد  بػػػد البػػػارم.  
ات ال اش ة بحث مد ـك مف  بؿ مركز بحكث العمـك اإل سا ية كاإلدارية بجامعة المجمعػة. بالجامع

 . 840 - 021(ر 8مجمة البحكث المالية كالتجارية: جامعة بكرسعيدر  
 (. القاهرةر مصر: مكتبة الشركؽ الدكلية.3(. المعجـ الكسيط.  ط8113مجمب المغة العربية.  

(. دراسة مقار ة ل ظػاـ الكراسػي البحليػة 8102كالدغيدمر أحمد رفعت  مل.  محمدر أمؿ  بد الاتاح محمدر 
مكػػاف اإلفػػادة م يػػا فػػي جميكريػػة مصػػر العربيػػة. مجمػػة  بجػػامعتي ككلمبيػػا الشػػمالية كالممػػؾ سػػعكد كا 

 - 00(ر 00 8التربيػػػة المقار ػػػة كالدكليػػػة: الجمعيػػػة المصػػػرية لمتربيػػػة المقار ػػػة كاإلدارة التعميميػػػةر 
010 . 

(. دراسة احتياجات العمؿ الميػرم السػعكدم مػف الكراسػي 8104كز الدكلي لألبحاث كالدراسات "مداد".  المر 
 البحلية. الرياضر المممكة العربية السعكدية: مكتبة الممؾ فيد الكط ية لم شر. 

اشػ ة (. معك ات البحث العممي في كميات التربية بالجامعػات ال 8102المطيرمر  ادية ب ت محمد بف حمد.  
 -كمػػا يراهػػا أ  ػػا  هي ػػة التػػدريس. مجمػػة جامعػػة الايػػـك لمعمػػـك التربكيػػة كال اسػػية: جامعػػة الايػػـك 

 . 064 - 088(ر 00 0كمية التربيةر 
(. الكراسػػي البحليػػة فػػي  ػػك  مبػػرات كػػؿ مػػف ج ػػكب أفريقيػػا كالمممكػػػة 8102م صػػكرر فيػػكد م يػػر  بػػده.  

مكا ية اإلفادة م يا في مصر. المجمػة التربكيػة: جامعػة العربية السعكدية كألما يا لمدمة المجتمب  كا 
 . 0402 - 0810ر 68كمية التربيةر  -سكهاج 

(. حككمػػة أ شػػطة البحػػكث العمميػػة: دراسػػة  قديػػة لممارسػػات بػػرام  الكراسػػي 8100.   بػػد احال ػػكدؿر  مػػي 
البحػػث العممػي فػػي البحليػة فػػي الجامعػات السػػعكدية ك مػكذج. مػػؤتمر: الرؤيػا المسػػتقبمية لم يػكض ب

الػكطف العربػػي: الم ظمػػة العربيػػة لمت ميػة اإلداريػػة كجامعػػة اليرمػػكؾر أربػد: الم ظمػػة العربيػػة لمت ميػػة 
 . 428 - 430اإلدارية كجامعة اليرمكؾر 
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(. التقريػػر السػػػ كم لػػكزارة التعمػػػيـ العػػالي الجامعػػػات. الريػػاضر المممكػػػة العربيػػػة 8108كزارة التعمػػيـ العػػػالي.  
 مكتبة الممؾ فيد الكط ية لم شر. السعكدية:

سػػما يؿر شػػريؼ محمػد  بػػد العػاؿ   (. الكػػراس العمميػة كدكرهػػا فػػي 8102أحمػدر مالػػد  بػد الػػرحمف ياسػيف كا 
(.  ػػػكفمبرر جميكريػػػة مصػػػر العربيػػػةر جامعػػػة 88ت ميػػػة البحػػػث العممػػػير المجمػػػة التربكيػػػةر العػػػدد  

 .24-88سكهاج: كمية التربيةر ص ص 
(. اإلسػػػػػيامات التربكيػػػػػػة لمكراسػػػػػػػي العمميػػػػػػة لمدراسػػػػػػػات ادجتما يػػػػػػػة 8104سػػػػػميماف   البقعػػػػاكمر صػػػػػالح بػػػػف

كاإل سػػا ية بالجامعػػات السػػعكدية كالماليزيػػة مػػب تصكر مقترحر رسالة دكتكراهر الجامعة ادسػالميةر 
 كمية أصكؿ الديفر المممكة العربية السعكدية.

كير الكراسي البحلية بالجامعػات السػعكدية فػي  ػك  مؤشػرات ا تصػاد ( تط8102اللبيتير محمد بف  لماف  
(ر جامعػػػة تبػػػكؾر ص ص 8المعرفػػةر مجمػػػة جامعػػػة تبػػػكؾ لمعمػػػـك اد سػػػا ية كادجتما يػػػةر العػػػدد  

20-012. 
(: تاعيػػػؿ الشػػػراكة فػػػي البحػػػث العممػػػي مػػػب 8102ديػػػابر  بػػػد الباسػػػط محمػػػد كرشػػػادر  بػػػد ال اصػػػر محمػػػد  

(ر ابريػػػؿر جامعػػػة 61 ػػػك  المبػػػرة اليابا يػػػةر المجمػػػة التربكيػػػةر المجمػػػد  الجامعػػػات المصػػػرية فػػػي 
 .00-00سكهاجر كمية التربيةر ص ص 

(: الحريػػة ادكاديميػػة فػػي الجامعػػات السػػعكدية كمػػا يراهػػا اسػػاتذة 8108الركيمػػير سػػعكد بػػف  بػػد اح بػػف بػػرد  
(ر أبريػػؿر جامعػػة 4الجػػز    (ر064الجامعػػات السػػعكدية ال اشػػ ة الحككميػػةر مجمػػة التربيػػةر العػػدد  

 .242-210ادزهرر كمية التربيةر ص ص 
ق(. اقدكار الم تظػػرة مػػف الجامعػػات ال اشػػ ة فػػي صػػ ا ة البحػػث 0348ـ /8100السػػيؼر أحمػػد بػػف محمػػد  

العممي في المممكة العربية السعكديةر كر ة  مؿ مقدمػة إلػل م تػدل الشػراكة المجتمعيػة فػي مجػاؿ 
جمػادل اقمػرة  84-88كة العربية السعكديةر الػدكرة اللا يػة فػي الاتػرة مػف البحث العممي في الممم

ر جامعػػة ادمػػاـ محمػػد بػػف سػػعكد ادسػػالميةر الريػػاضر 8100أبريػػؿ  80-86ق المكافػػؽ 0348
 المممكة العربية السعكدية.

ر ـ(. البحػػػػث العممػػػي مايكمػػػػه كأدكاتػػػػه8118 بيػػػداتر ذك ػػػػافر ك ػػػدسر  بػػػػد الػػػرحمفر ك بػػػػد الحػػػػؽر كايػػػد  
 (ر  ّماف: دار الاكر لمطبا ة كال شر كالتكزيب.0كأساليبهر الطبعة  

(. تصػػكر مقتػػرح لمتغمػػب  مػػل تحػػديات اد تػػاج العممػػي فػػي 8100العتيبػػير  بػػد المجيػػد بػػف سػػممل الرك ػػي  
(ر العػراؽر 44الجامعػات السػعكدية ال اشػ ةر مجمػة كميػة التربيػة ادساسػية لمعمػـك اإل سػا يةر العػدد  

 .828-886بؿر كمية التربية ادساسية لمعمـك اإل سا يةر يك يةر ص ص جامعة با
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(. متطمبػػات تحقيػػؽ معػػػايير اد تمػػاد اقكػػػاديمي فػػي كميػػػات 8102العميػػا ير غػػـر اح بػػػف دميػػؿ اح سػػػابر  
(ر مصػرر جامعػة ب يػار كميػة التربيػةر 004(ر العدد  82جامعة بيشةر مجمة كمية التربيةر المجمد  

 .003-02ي ايرر 
(: كا ب ادا  ا  ا  هي ة التدريس في الجامعات السعكدية ال اش ة في  ػك  8100الع زمر مبارؾ  بد اح  

(ر 33معػػػػايير اليي ػػػػة الكط يػػػػة لمتقػػػػكيـ كاد تمػػػػاد اقكػػػػاديمير دراسػػػػات العمػػػػـك التربكيػػػػةر المجمػػػػد  
 .863 -834الجامعة ادرد يةر  مادة البحث العممير ص ص 

(: جيػكد الجامعػات السػعكدية فػي البحػث العممػي كتحقيػؽ ادسػتلمار 8102 ػكض  مػل   الغامدمر  مل بف
(ر 000(ر العػػدد  86ر مسػػتقبؿ التربيػػة العربيػػةر المجمػػد  8141المعرفػػي فػػي  ػػك  رؤيػػة المممكػػة 

 .862 -834مارسر القاهرةر المركز العربي لمتعميـ كالت ميةر ص ص 
إلدارة الكراسػػػي العمميػػػة بالجامعػػػات المصػػػرية كمػػػدمؿ لتعزيػػػز (. تصػػػكر مقتػػػرح 8102غبػػػكرر أمػػػا ي السػػػيد  

 ػػػدرتيا الت افسػػػية فػػػي  ػػػك  بعػػػض التجػػػارب العربيػػػة كالعالميػػػةر مسػػػتقبؿ التربيػػػة العربيػػػةر المجمػػػد 
 .001-00(ر القاهرة: المركز العربي لمتعميـ كالت ميةر ابريؿر ص ص 008(ر العدد  88 

استراتيجية مقترحة لتطكير البحث العممي في الجامعات المصرية لتعزيز (: رؤية 8102غبكرر اما ي السيد  
(ر ابريػػؿر كميػة التربيػػة ال ك يػػةر جامعػػة 83 ػدرتيا الت افسػػيةر مجمػػة بحػػكث التربيػة ال ك يػػةر العػػدد  

 .012 -63الم صكرةر ص ص 
عػات السػعكدية ال اشػ ة (. تقييـ تجربة الكراسػي البحليػة فػي الجام8100القحطا ير زي ة ب ت محمد بف فالح  

(ر الجػػز  اللالػػثر ي ػػايرر 0 مػػل  ػػك  التجػػارب العالميػػة كالمحميػػةر مجمػػة العمػػـك التربكيػػةر العػػدد  
 .300 -348جامعة القاهرة: كمية الدراسات العميا لمتربيةر ص ص 

كديةر (. دكر إدارة الكراسػػي البحليػػة فػػي رفػػب تصػػ يؼ الجامعػػات السػػع8102المػػالكير مػػريـ  بػػد اح  مػػل  
(ر الجز  ادكؿر جامعة ادزهرر كمية التربيػةر 002(ر العدد  40مجمة كمية تربية ادزهرر المجمد  

 .200-062ص ص 
ق(: الكراسي العممية في الجامعات ال اش ة السعكدية: المشاكؿ 0348ـ /8100المالكير طالؿ بف  بد اح  

يػة فػي مجػاؿ البحػث العممػي فػي المممكػة المقترحةر كر ة  مؿ مقدمػة إلػل م تػدل الشػراكة المجتمع
 80-86ق المكافػؽ 0348جمػادل اقمػرة  84-88العربية السعكديةر الدكرة اللا ية في الاترة مف 

ر جامعة ادماـ محمد بف سعكد ادسالميةر الرياضر المممكة العربيػة السػعكديةر ص 8100أبريؿ 
 .868-888ص 
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الحديلػػػة فػػػي كظػػػػا ؼ الجامعػػػة التكجػػػػه  حػػػك اد تصػػػػاد (: ادتجاهػػػػات 8102محمػػػكدر أيسػػػـ سػػػػعد محمػػػدم  
(ر أكتػػكبرر 3(ر العػػدد  86ادم ػػر لتحقيػػؽ الت ميػػة المسػػتدامة  مكذجػػانر العمػػـك التربكيػػةر المجمػػد  

 .28-8جامعة القاهرة: كمية الدراسات العميا لمتربيةر ص ص 
ة "دراسػػة حالػػة جامعػػة الحػػدكد (: دكر الجامعػػات ال اشػػ ة فػػي الت ميػػة المحميػػ8100المرشػػدمر سػػمطاف  قػػال  

(ر ص 6الشمالية بالمممكة العربية السعكديةر مجمػة مماػات ابحػاث فػي اد تصػاد كالتيسػيرر العػدد  
 .013-06ص 

(: دراسػة احتياجػات العمػؿ الميػرم السػعكدم مػف الكراسػي 8104المركز الدكلي لألبحاث كالدراسػات "مػداد"  
 .012-0عزيز المكسلر الرياضر ص ص البحليةر دراسة مقدمة لك ؼ سعد ك بد ال

(: معك ات البحػث العممػي فػي كميػات التربيػة بالجامعػات ال اشػ ة 8102المطيرمر  ادية ب ت محمد بف حمد  
(ر الجػز  00كما يراها أ  ا  هي ة التدريسر مجمة جامعة الايـك لمعمـك التربكية كال اسػيةر العػدد  

ر كمية التربيةر ص ص 0   .064-088(ر جامعة الايـك
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