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 امللدص

شأتيا وأىميتيا مفيوـ الجامعات البحثية ونالبحث الحالي إلى التعرؼ عمى  ىدؼ     
 اتومبررات اىتماـ الجامع، عي الباحث التعرؼ عمى مفيوـ الطالب الجام اوخصائصيا ، وأيضً 

استخدـ البحث المنيج و  ،إعدادهت المعاصرة في ضرورة وتأثير المتغيرابإعداده، المصرية 
 .الطالب الباحث  إعدادالمعاصرة لمجامعات البحثية في  الخبراتأىـ  الوصفي لتحميؿ

تحديد شروط ضرورة تمثمت في اآلتي :  وتوصؿ البحث إلى مجموعة مف تمؾ الخبرات     
خاصة لمباحثيف األكاديمييف، تصميـ ، تصميـ برامج  الجامعة مميزة بحثيًا لقبوؿ الطالب داخؿ

مكاتب استشارية لمطالب الباحثيف، إنشاء قاعدة ممتدة لشبكة المعمومات لخدمة الطالب 
الباحثيف، التخطيط إلعداد خريجيف عالمييف ، تطبيؽ المعايير العالمية لالعتماد في البحث 

شاء مراكز لمحفاظ عمى حقوؽ العممي، تنمية إبداع الطالب في المجاالت البحثية المختمفة ، إن
الممكية الفكرية لمطالب الباحثيف ، تدريب الطالب الباحثيف في مواقع العمؿ واإلنتاج، تقديـ 
المنح لمطالب الباحثيف، دعـ التعاوف بيف الطالب وأعضاء ىيئة التدريس في إجراء البحوث 

مف خالؿ : إنشاء مراكز العممية، توجيو الطالب نحو البحوث التطبيقية ومساعدتيـ عمى ذلؾ 
تشييد حدائؽ  -تبني برامج الكراسي البحثية  -التميز العممي والحاضنات العممية داخميا 

 .التقنية والعموـ عمى أراضييا
تمؾ في ضوء  بالجامعات المصرية عداد الطالب الباحثإل تصورًا مقترًحا وضع البحثثـ       

 .ض الدوؿ المتقدمةالمعاصرة لمجامعات البحثية في بع الخبرات

 .الجامعات البحثية  – المعاصرة الخبرات  – الباحث الطالب : لمفتاحيةكممات اال
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A suggested Perception for Preparing Undergraduate Researcher in 

Egyptian universities in the light of recent Experiences of Research 

universities in some developed countries 

Abstract 

     This scientific research aimed at identifying the concept of research 

universities, their origin, importance and characteristics, the concept of 

university student researcher, justifications of the Egyptian university's interest 

in preparing him, the impact of contemporary variables in his preparation , The 

research used the descriptive method for analysis the most recent Experiences 

of the research universities in preparing the university student researcher 

     the research reached a group of those experiences as follows: defining 

specific research conditions for accepting student with them, designing special 

programs for academic researchers, designing Consulting offices for student 

researchers, establishing an extended database for the information network to 

serve the student researchers, planning of the performing international 

graduates, applying the international standards for accreditation in scientific 

research, developing the students' creativity in different research fields, 

Establishing centers for the preservation of intellectual property rights for 

student researchers, Providing training opportunities for students at work and 

production sites, granting scholarships to student researchers, supporting 

cooperation between students and faculty in carrying out scientific research, 

guiding students towards applied research and help them by: Establishing 

centers of scientific excellence and scientific incubators, adopting programs of 

research chairs, and constructing technical and scientific labs. 

     the research put A suggested Perception for Preparing Undergraduate 

Researcher in Egyptian universities in the light of recent Experiences of 

Research universities in some developed countries 

 Research  –ExperiencesRecent  – Undergraduate researcher :words Key

universities . 
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 البشح مكدمة

إف البشرية في الوقت الراىف تقؼ عمى عتبات عصر جديد ، أخذت مؤشراتو المتسارعة      
في التشكؿ ، ُيطمؽ عميو عصر المعرفة ، ولعؿ التحدي األكبر اآلف ىو التحدي المعرفي ، 

ي ذلؾ ، وما ترتب عمفي دفع وتيرة التنمية المنشودة  والدور المتزايد والحاسـ لمتقنية الحديثة
مف تغيرات أخرى في المجاؿ التقني والتكنولوجي واالقتصادي، ومف ثـ في المجاؿ البحثي ، 

المتزايدة لتغيير االستراتيجيات المتبعة في التعميـ بصفة عامة والتعميـ  الحاجةمما أوجب 
الجامعي بصفة خاصة ليواكب ىذه التغيرات ، مما أوجب عمى الجامعة مسئولية ضخمة نحو 

 ( . 9821،  8002المجتمعات قيادة عممية وتقنية ) القمش ،  قيادة
وألف البحث العممي وتطوير رأس الماؿ البشري ىما الدعامتاف الرئيسيتاف في دفع وتيرة      

التنمية المنشودة في الدوؿ المتقدمة والنامية عمى حد سواء ، لذلؾ اتجيت العديد مف 
ريادة عالمية في شتى التخصصات مف خالؿ  الجامعات نحو البحث العممي بيدؼ تحقيؽ

اإلبداع والتميز في األداء ، وذلؾ لإلسياـ في بناء اقتصاد وطني مبني عمى المعرفة ، لما 
يترتب عميو مف إطالؽ الطاقات المبدعة واستقطاب الكفاءات العممية لعمماء متميزيف في كؿ 

 .(  42،  8092التخصصات العممية ) حسونة ، 
لسعي بعض الدوؿ العربية لمتحوؿ نحو مجتمع المعرفة ، ورغبتيا في االنضماـ  ونظراً      

والمشاركة في التعميـ العالي الدولي ، تتأكد حاجتيا إلى جامعات بحثية تتصدر أعمى التسمسؿ 
لنجاح أي اقتصاد حديث مبني  اا ومركزيً ا أساسيً كاديمي والفكري باعتبارىا عنصرً اليرمي األ 

دراؾ مواصفات ىذه الجامعات، وتأسيس بنيتيا  عمى المعرفة ، وبالتالي تبرز أولوية فيـ وا 
 .( Altbach,2013,320)  التحتية وبيئتيا الفكرية الضرورية إلنجاحيا

ور ( إلى أف ظي 28،  8090وتشير ) سمسمة إصدارات نحو مجتمع المعرفة ،      
بيف الجامعات المعاصرة وقطاعات  في تحقيؽ الشراكة اأساسيً  الجامعات البحثية أصبح مطمبا

 اات البحثية بدور فاعؿ تسعى دائمً المجتمع المختمفة في الواقع الفعمي ، حيث تقوـ الجامع
مف خاللو لمتقدـ بالمعرفة في كؿ مجاؿ ممكف مف دروب النشاط البشري مف الفنوف 

ترعى البحث في كؿ واإلنسانيات إلى العمـو االجتماعية والسموكية ، فميس ىناؾ جامعة واحدة 
مجاؿ مف مجاالت االستكشاؼ اإلنساني ، ولكف ىناؾ جامعة واحدة عمى األقؿ لدييا برنامج 

 بحثي في كؿ مجاؿ مف مجاالت المعرفة .
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الباحث خطوة أساسية لتشجيع العديد مف الجامعي لذا ُيعد اىتماـ الجامعة بإعداد الطالب      
ينيا لتطوير طرؽ جديدة لمتقنيات المختمفة ، ودعـ التخصصات داخؿ الجامعة وربطيا فيما ب

الشراكة البحثية بيف الباحثيف والعمماء والقطاعات الحكومية والخاصة البتكار تقنيات متطورة 
مف أجؿ حموؿ ابتكاريو لمشاريع معينة ، لتكوف قادرة عمى خدمة الوطف وخططو التنموية 

 ( . 902،  8092المتقدمة ) جماؿ ، والحضارية ، واختزاؿ اليوة البحثية مع الدوؿ 
لذا أصبحت الجامعات العربية عمى وجو العموـ والجامعات المصرية عمى وجو      

الخصوص مطالبة بتغيير منيجيتيا في إعداد وتكويف الطالب الجامعي الباحث ، واالنتقاؿ مف 
جتمعات ، مف أجؿ الطرؽ التقميدية في اإلعداد لتواكب تطمعات األفراد وطموحات الدوؿ والم
 إعداد جيؿ قادر عمى تحمؿ مسئولية التطوير ومواصمة اإلبداع واالبتكار .

حيث فرضت التغيرات المعاصرة مفاىيـ جديدة في الحياة المينية مثؿ مفاىيـ : العولمة ،      
ثورة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ، وكاف ليذه المفاىيـ انعكاساتيا في طبيعة ونظرية 

نة التعميـ مف جية ، وفي تقنيات ونظريات إعداد الطالب الجامعي مف جية أخرى ، فكاف مي
مف الطبيعي أف ُيعاد النظر في منظومة إعداد الطالب الجامعي لتصبح مواكبة لمعطيات 

( ، لذلؾ أصبحت الجامعة مدعوة إلعادة النظر في  809،  8008العصر ) البحيري ، 
اكب ىذه المستجدات ، وتسيـ في تحقيؽ التنمية المستديمة مناىجيا ومعطياتيا بحيث تو 

 لممجتمعات .
 اإلعدادلذا فالمتغيرات المعاصرة تستدعي مف الجامعات المصرية إعادة النظر في      

الجامعي لمطالب الباحث ، وتطوير المؤىالت المعرفية والمنيجية التي يتمقاىا بجعميا مواكبة 
إعداد عي لمسايرتيا ، لموصوؿ بالطالب الجامعييف إلى أفضؿ لممستجدات واألىداؼ التي تس

   ممكف ليـ كما في الجامعات البحثية . بحثي تأىيؿو 
 البشحمشهلة 

طالبيا وباحثييا عمى  إعدادمف جيود في  العربيةعمى الرغـ مما تبذلو الجامعات        
حث العممي ككؿ ، وىذا ، إال أف ىناؾ تراجع في مستوى الب أحدث الطرؽ في البحث العممي
 UNESCO )ـ " حالة العمـ عمى مستوى العالـ " 8090ما رصده تقرير اليونسكو لعاـ 

وأكد عميو تقرير المعرفة العربية الصادر عف برنامج األمـ المتحدة ،   ( 264 , 2010,
ـ مف ضعؼ اإلنتاجية البحثية لمعالـ العربي ، وضعؼ الدور الذي 8099اإلنمائي لعاـ 
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رسو الجامعات العربية في النتاج المعرفي عالمًيا ، وابتعاد الكثير مف البحوث عف معالجة تما
مشكالت الواقع والمجتمعات العربية ، واالعتماد عمى بعض الجيود الفردية كأساس لمعمـ 

   ( UNDP , 2011 ,137 )البحثي والبعد عف العمؿ المؤسسي 
عمى أف دور الجامعات والمراكز البحثية يًضا أ(  8092) الطائي ،  ةراسأكدت د وقد    

العربية في مجاؿ البحث العممي يواجيو الكثير مف المعوقات والمصاعب والتحديات ، ألنيا لـ 
تتبوأ مكانتيا الحقيقية ، ولـ تصؿ ألف تكوف جزء ال يتجزأ مف العممية السياسية والتنموية كما 

،  تصؿ مباشرة بخصوصية البيئة التي تعمؿ فييافي معظـ البمداف المتقدمة ، وذلؾ ألسباب ت
ؤثر في حراكيا ، كما لـ تمارس دورىا الحيوي في المشاركة وباإلشكاليات والتحديات التي ت

في صنع القرار ، أو في تقديـ ما يمـز مف مشورة ومف دراسات رصينة ، كما بدا دور معظميا 
عوقات الكثيرة التي تحيط بيا ىا بسبب المغير فاعؿ في عممية التنمية المجتمعية بكافة أبعاد

عف العمؿ المؤسسي المعموؿ بو في البمداف المتقدمة بحثًيا كما في الواليات  أنظمتيا بعدوُ ، 
 المتحدة األمريكية. 

أكدت العديد مف الدراسات إلى الحاجة الماسة لوضع تصورات مقترحة وخطط  كما    
عربية والمصرية في إخراج أجياؿ مف الخريجيف إستراتيجية مستقبمية لدور الجامعات ال

المثقفيف الباحثيف والمواكبيف لمختمؼ المتغيرات المعاصرة والمتعادليف في اإلعداد البحثي 
 .والتطبيقي لمختمؼ الجامعات البحثية في البمداف المتقدمة 

يوض ( إلى أف الن 8094وعمى نطاؽ الجامعات المصرية ، توصمت دراسة ) محمود ،      
بالبحث العممي المصري صار أمًرا حتمًيا مف أجؿ النيوض بالمجتمع وتحقيؽ التنمية 
المنشودة ، ونظًرا لكثرة المشكالت والمعوقات التي يعانييا البحث العممي في الجامعات 

 المصرية اآلف استدعت الحاجة ضرورة البحث عف سبؿ لمواجية تمؾ المشكالت .
أف ىناؾ حاجة ماسة في الجامعات المصرية (  8099،  سينيح)  وأيًضا أكدت دراسة     

لمتغمب عمى مشكالت البحث العممي بداخميا ، ولف يتأتى ذلؾ إال باإلعداد البحثي الجيد 
 لطالبيا وباحثييا وتحت إشراؼ كوكبة مف العمماء وأعضاء ىيئة التدريس .

الجامعي الباحث الطالب إعداد  تفعيؿأف  إلى(  8092كما خمصت دراسة ) حسونة ،      
ُيعد األمؿ المنشود لمنيوض بالبحث العممي واالرتقاء بمستقبؿ مصر  داخؿ الجامعات المصرية

 في مجاؿ اقتصاد المعرفة .
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عداد الطالب       واتجيت العديد مف الدراسات إلى كيفية وآلية تفعيؿ البحث العممي وا 
( إلى  8092جماؿ ، ) دراسة  صمتالجامعي الباحث داخؿ الجامعات المصرية ، فقد تو 

 لتفعيؿ البحث العممي داخؿضرورة اإلفادة مف خبرات البمداف المتقدمة في إنشاء مراكز 
الجامعات المصرية إلعداد طالبيا وباحثييا بما يواكب المتطمبات المعرفية واالقتصادية 

 والتكنولوجية المعاصرة .
بضرورة وضع تصور مقترح إلنشاء مراكز  ( 8092كما أوصت دراسة ) عبد الكريـ ،      

عداد الطالب الجامعي الباحث لمتميز البحثي  داخؿ الجامعات المصرية لتفعيؿ البحث العممي وا 
مراكز واستقطاب الباحثيف تمؾ ال، وتوفير المتطمبات المادية والبحثية والمعنوية الكفيمة بإنجاح 

 يـ في تمؾ المراكز البحثية الجامعية .المتميزيف والحد مف ىجرة العقوؿ واالستفادة من
وضع برامج أكاديمية وبحثية داخؿ  ( عمى ضرورة  8092وأيًضا أكدت دراسة ) محمد ،      

الجامعات المصرية تعمؿ عمى استقطاب أفضؿ الطالب والباحثيف المحمييف والعالمييف ، 
عداد الطالب الجامعي البحث ال المالية الالزمة لتفعيؿ عتماداتاإلوضرورة توفير كافة  عممي وا 

 الباحث داخميا .
( بضرورة عقد شراكات دولية بيف  8092كما أوصت دراسة ) عبد التواب ومحمد ،      

الجامعات المصرية وبيف جامعات النخبة لضماف قياـ الطالب الباحثيف داخؿ الجامعات 
 . المصرية ببحوث تنافس البحوث في جامعات النخبة ومراكزىا البحثية

يمكف القوؿ بأف ىناؾ حاجة ماسة إلصالح األوضاع البحثية تأسيًسا عمى ما تقدـ      
الحاجة إلى التفكير في اإلفادة مف الجيود  مما ُيبرز، الراىنة داخؿ الجامعات المصرية 

والتجارب لمجامعات البحثية في الدوؿ المتقدمة التي حققت انجازات في النيوض بالبحث 
اء بو ، مف خالؿ اإلعداد البحثي المقنف لمطالب الجامعي وتوفير كافة العممي واالرتق

      االحتياجات المطموبة لتحقيؽ ىذا اليدؼ . 
 مشكمة البحث في التساؤالت التالية : تحددتوبناًءا عمى ما سبؽ 

 في بعض في إعداد الطالب الباحث مجامعات البحثيةلالمعاصرة  مخبراتلما اإلطار الفكري  -9
 ؟دوؿ المتقدمةال
 ؟ مبررات إعداد الطالب الباحث بالجامعات المصريةما  -8
 الطالب الباحث بالجامعات المصرية ؟ ما تأثير المتغيرات المعاصرة في إعداد -2
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 الخبراتفي ضوء بالجامعات المصرية عداد الطالب الباحث إلمقترح ال ما التصور -2
 ؟ لمتقدمةالمعاصرة لمجامعات البحثية في بعض الدوؿ ا

 أهداف البشح

 البحث إلى تحقيؽ األىداؼ التالية : سعى      
 في إعداد الطالب الباحث مجامعات البحثيةلالمعاصرة  لمخبراتالتعرؼ عمى اإلطار الفكري  -9

 . الدوؿ المتقدمة في بعض
 .مبررات إعداد الطالب الباحث بالجامعات المصريةالتعرؼ عمى  -8
 .الطالب الباحث بالجامعات المصرية  لمتغيرات المعاصرة في إعدادتأثير االتعرؼ عمى  -2
 الخبراتفي ضوء  بالجامعات المصرية الطالب الباحثعداد بناء تصوًرا مقترًحا إل -2 

 .المعاصرة لمجامعات البحثية في بعض الدوؿ المتقدمة
 أهنية البشح

 فيما يمي : البحثأىمية  تمثمت     
الجامعات إعداد تو ، حيث يتناوؿ موضوًعا جديًدا ينصب عمى حيوية الموضوع وحداث -9

مجامعات البحثية في البمداف لالحديثة  الخبراتالمصرية لمطالب الباحث في ضوء بعض 
المتقدمة ، والتي تولييا األدبيات التربوية اىتماًما كبيًرا في الوقت الحالي بيدؼ تأىيميـ 

 وف بيا .لممساىمة في تطوير المجتمعات التي يوجد
أىمية مرحمة التعميـ الجامعي لكونيا تمثؿ المرحمة العمرية التي يمكف استغالليا في  -8

عدادىـ لتحمؿ مسئولياتيـ المجتمعية في المستقبؿ .  تكويف ثقافة الطالب وا 
ؿ الجامعات العالمية في التوجو نحو إعداد طالب متميز داخؿ بَ االىتماـ  المتزايد مف قِ  -2

 حث والبعد عف الطرؽ التقميدية في اإلعداد .ختمفة يجيد ميارات البلكميات الما
يفيد البحث صانعي السياسات والقائميف عمى برامج اإلعداد بالتعميـ الجامعي عمى فيـ  -2

الطالب الجامعي الباحث ، ونشر ثقافة البحث بيف طالب إعداد الحديثة في  الخبرات
عداد الطالب الج الحديثة  الخبراتمينًيا في ضوء و  بحثًيا امعيالجامعة بيدؼ تكويف وا 

 لبعض الجامعات البحثية .
تأىيؿ طالب التعميـ الجامعي ليكونوا باحثيف مبدعيف قادريف عمى المشاركة الفاعمة في  -8

 تطوير مجتمعاتيـ مف خالؿ البحث القائـ عمى المعرفة الحقة .
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حث العممي وتوفير سبؿ الشراكة تساعد القيادات الجامعية عمى تبني ثقافة دعـ الب -4
الالزمة مع مؤسسات المجتمعي المحمي والعالمي والعمؿ عمى تحقيؽ شراكة حقيقية مع 

 الجامعات الرائدة في ذلؾ .
تساعد الجامعة عمى تفعيؿ مراكز البحث العممي وتفعيؿ حاضنات األعماؿ ودعـ شراكة  -2

توجيييـ وتوفير أعضاء ىيئة  الطالب في البحوث والمشروعات البحثية والعمؿ عمى
 التدريس الداعميف لذلؾ .

يدعـ البحث ثقافة البحث العممي لدى الطالب وتمكينيـ مف إجراء البحوث والمشاركة بيا  -2
  وصقميـ بالميارات البحثية الالزمة .

 ميور البشح

اسات وذلؾ لتحميؿ نتائج البحوث والدر اعتمد البحث عمى استخداـ المنيج الوصفي ،      
حوؿ مشكالت ومعوقات تفعيؿ دور الجامعة في إعداد الطالب الباحث بما يواكب المتطمبات 
المجتمعية المعاصرة ، وأيًضا لتحميؿ الدراسات حوؿ مفيـو الجامعات البحثية ونشأتيا 
وأىميتيا وخصائصيا ، ولرصد بعض الخبرات العالمية في ذلؾ المجاؿ وتحميميا ، واستخالص 

داخؿ الجامعات الباحث  يالطالب الجامعإعداد  لتفعيؿة لبناء تصوًرا مقترًحا أوجو اإلفاد
لجامعات البحثية في بعض الدوؿ المعاصرة إلعداده داخؿ ا الخبراتفي ضوء المصرية 
 .المتقدمة

 سدود البشح

المعاصرة لبعض الجامعات البحثية في إعداد الطالب  الخبراتاقتصر البحث عمى تحميؿ      
 ماليزيا .  –كندا  –داخميا في كؿ مف : الواليات المتحدة األمريكية  الباحث

 مصطلشات البشح

 تناوؿ البحث تعريؼ المصطمحات التالية :     
 مفووو ادتامعات البشجية  -1

عمى الرغـ مف وجود كتابات ودراسات في مجاؿ الجامعات البحثية ، إال أنو توجد      
 بحثية ، كما أنو ال يوجد إجماع عمى تعريؼ محدد ليا .محدودية في تعريؼ الجامعات ال



 م0201( 38) -1ج-مارسعدد                                  ...            تصور مقترح إلعداد الطالب الباحث  

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 023 - 

( بأنيا جامعات أو مؤسسات بحثية جامعية ،  80،  8092فقد عرفيا ) المطيري ،      
تمتـز بالتميز في البحث األساسي والتطبيقي ، واإلبداع اإلنساني في كافة مجاالت المعرفة بما 

 يحقؽ التميز والمنافسة .
( بأنيا جامعات ذات تركيز بحثي مكثؼ  41،  8092) طحالوي وحورية ، كما عرفاىا      

، تيتـ باستقطاب الطالب والباحثيف وأعضاء ىيئة التدريس مف أصحاب القدرات البحثية 
 المتميزة ، القادرة عمى إبداع واختراع وابتكار المعارؼ الجديدة .

بأنيا فئة مف الجامعات  ( University of Washington,2009,26كما عرفتيا )      
تتبع تصنيؼ كارينجي لتصنيؼ التعميـ العالي ػ حيث يشير ىذا التصنيؼ إلى الجامعات التي 

 تقـو بالتركيز عمى أنشطة البحث العممي. 
وضع تعريؼ إجرائي لمجامعات البحثية بأنيا جامعات تـ  في ضوء ما سبؽ مف تعريفاتو      

وىي مؤسسات ُعرفت بالتزاميا بتقديـ بحوث قادرة عمى مختمفة عف الجامعات التقميدية ، 
 المنافسة عمى مستوى العالـ ، مقرونة بجودة تعميمية عالية .

 مفووو الطالب الباسح  -2

 البحث ميارات يممؾ الذي الطالب بأنو(  Judi&Morag,2011,399)  اهعرفلقد     
 .النقدي رأيو لتبرير المنطقية الحجج وتقديـ ، منيا واالستفادة المنشورة البحوث ونقد العممي،
 والمعارؼ الميارات اكتساب عمى القادر الطالب بأنو( Nat,2003,15) عرفو كما     

 . المستقبمية ومينتو تخصصو في منيا واالستفادة البحوث قراءة مف والتمكيف البحثية
لذي يمتمؾ لمطالب الباحث بأنو الطالب اوضع تعريؼ إجرائي وفي ضوء ما سبؽ تـ     

ميارات البحث العممي القادر عمى فيـ المستقبؿ وحؿ المشكالت التي تواجيو في مينتو 
 في تخصصو ومجالو . ايارات اإلبداع التي تجعمو متميزً المستقبمية ، والذي يمتمؾ م

  املعاصزة ارتربات  مفووو -3

 أو الجديدة آللياتوا والطرؽ والبرامج واالستراتيجيات والمداخؿ السياسات تمؾ ىي     
 وبرامجيا وظائفيا في والعالمي الدولي البعد تحقيؽ بيدؼ المؤسسة تستخدميا التي المعاصرة
 عبد)  المحيطة لممتغيرات استباقي أو تكيفي بشكؿ االستجابة مف يمكنيا وبما ، وأنشطتيا
 ( . 92 ، 8094 ، الحافظ
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 إعداد في البحثية الجامعات تتبناىا تيال السياسات تمؾ بأنيا اإجرائيً  تعريفيا يمكفو      
 وأىداؼ العصر متغيرات مع يتناسب بما تراىا التي المختمفة الرؤى وفؽ الباحث الطالب

 .  اعالميً  الدوؿ وتطمعات
 اإلطار اليعزي للبشح

تناوؿ اإلطار النظري لمبحث نشأة الجامعات البحثية وأىميتيا ، وأىـ أسسيا وخصائصيا      
رات  المعاصرة لمجامعات البحثية في إعداد الطالب الباحث في بعض الدوؿ الخب ، وأىـ

، ومبررات إعداد الطالب الباحث بالجامعات المصرية ، وتأثير المتغيرات المعاصرة  المتقدمة
 إعداد الطالب الباحث بالجامعات المصرية ، وذلؾ عمى النحو التالي : في

 ىشأة ادتامعات البشجية أوًلا :

يالحظ (  Michael,2000,7-8المتتبع لنشأة الجامعات البحثية كما عرضيا )  إف     
 أنيا وليدة التفاعؿ المعقد

بيف النماذج المتطورة لإلنتاج المعرفي والتنمية المؤسسية ، وقد تزود دراسة أصوؿ الجامعات 
البحثية  البحثية القارئ عنيا والباحث فييا بانطباع عف حداثة عممية تنمية نظاـ الجامعات

المعاصرة ، إال أنو في الحقيقة تمتد أصوؿ ىذه الجامعات إلى القرف السابع عشر الميالدي ، 
حيث ظيرت معالـ العموـ المفتوحة في المؤسسات األكاديمية العممية في تمؾ الفترة كاستجابة 
ى مضادة لمناىج الجامعة العتيقة التي ال تنطوي عمى قدر كبير مف المعرفة ، عالوة عم

 موقفيا المضاد والصريح أليديولوجيات التنوير.

ـ كانت البداية الحقيقية لظيور جامعة البحث بيذا المسمى ، عندما بدأت 9201وفي عاـ      
ا لممنطمؽ العاـ لمعموـ المفتوحة ، فكانت فروع مختمفة لجامعة البحث في تثبيت جذورىا وفقً 

مؿ عمى األدبيات وفمسفة الحقيقة الرومانية جامعة برليف بألمانيا التي نمت كمؤسسات تشت
باإلضافة إلى العمؿ النظري والتجريبي الفعاؿ في العموـ المختمفة ، ولقد صاحب ىذه الفترة 

 ظيور مراكز عمـو أوربية أخرى .

وىكذا يتضح أف مقدمات البدء لمجامعات البحثية كانت في ألمانيا ثـ انتقمت إلى الدوؿ      
جامعة البحث في برليف بمثابة القدوة التي حفزت التنافس في العالـ أجمع ، األخرى ، فكانت 

فقد كاف البحث قبؿ ىذا التاريخ في دوؿ أوربا وأمريكا يجري تحت إشراؼ األكاديميات مثؿ : 
الجمعية الممكية في بريطانيا أو مف ِقَبؿ جامعات خاصة  مثؿ جامعة ) جونس ىوبكنز ( و) 
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( و) ستانفورد (، في حيف أف جامعات البحث األلمانية كاف ليا الريادة ىارفارد ( و) شيكاغو 
 ( . Hugh&Nacy,1997,12-15) في الكيمياء والفيزياء والعمـو والزراعة 

مف ألمانيا إلى أمريكا في ىذه الفترة تزامف مع  انتقؿإال أف مفيـو جامعة البحث عندما      
ـ كأوؿ جامعة بحثية أمريكية قاـ عمى 9224تأسيس جامعة ) جونس ىوبكنز ( في عاـ 

غرارىا العديد مف المؤسسات األمريكية التي كاف ليا الفضؿ في ازدىار الواليات المتحدة 
األمريكية وتمكينيا مف تحقيؽ النجاح في العموـ واليندسة فيما تالىا مف عقود ، ومف ىذه 

عات بحثية جامعات ) كولومبيا ( الجامعات األمريكية التي تحولت مف جامعة تقميدية إلى جام
و) ىارفارد ( و) بف ( و) ياؿ ( التي تبنت النموذج األلماني وطورتو وتفوقت عميو 

(Diamond,Graham,1997,72 . ) 

يتضح مما سبؽ أف الجامعات البحثية كانت جامعات تقميدية، ولكف المتغيرات المجتمعية       
 تخرج عف نمطيا التقميدي إلى أنماط أكثر فاعمية . والعالمية المتسارعة التغير أجبرتيا أف

 : أهنية ادتامعات البشجية  اىًيثا

تمثؿ الجامعات البحثية الركيزة األساسية لبناء اقتصاديات المعرفة في البمداف المتقدمة ،       
كونيا أداة أساسية إلنتاج أفراد ذوي ميارات عالية مييأة لمواجية ىذا االقتصاد . ويدرؾ 

لعديد مف القائميف عمى وضع السياسات في التعميـ العالي مدى أىمية الجامعات البحثية في ا
عممية التنمية الوطنية ، إذ تتصدر قائمة األولويات في العديد مف الدوؿ النامية خاصة التي 
تسعى لمتنافس في مجاؿ االقتصاد المعرفي الدولي ، إذ تقـو بدور حيوي وميـ في تطوير 

 ( .        Altbach,2013,322األكاديمية الفعالة ) األنظمة 

فالجامعات البحثية تشارؾ بفاعمية في التصنيفات العالمية مع اىتماميا بالحرية في      
التعميـ والبحث ، إلنتاج المعرفة الجديدة وتوظيفيا ، ولتوفير رؤية أفضؿ لباحثي المستقبؿ 

الدراسات عنيا ، نظرًا لقمة المؤلفات والدراسات لمفيوميا واتجاىاتيا يجب إجراء المزيد مف 
 ( .Sam&VanderSijde,2014,900) حوليا في الدوؿ النامية 

( أف الجامعات البحثية تساعد Kearney&Lincoln,2013,313كما يذكر )      
الباحثيف في التنقؿ عبر شبكات المعرفة الدولية والمساىمة في النمو العالمي لألبحاث ، إلى 

ب الشراكات بيف البمداف النامية والمتقدمة لبناء القدرات البحثية ، إضافة لتحفيزىا لمتميز جان
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البحثي وتقديميا لبحوث عممية أكاديمية تسيـ في تدفؽ المعارؼ والمنتجات االبتكارية مف 
 خالؿ شبكات المعرفة الدولية لتعزيز سياسات األبحاث وتوجيييا ألىداؼ التنمية . 

ما سبؽ أىمية الجامعات البحثية إذ تساعد عمى تقدـ المعرفة وتساىـ في يتضح م     
التنمية البشرية ، واالبتكار نتيجة العمؿ في مجاالت دقيقة ، وحرية البحث وتطويره عف طريؽ 
المشاركة في المعرفة الدولية ، وتوفير الشراكات بيف البمداف النامية والمتقدمة لبناء القدرات 

تا حة المجاؿ لمتعرؼ عمي آخر التوجيات البحثية العممية في جميع فروع المعرفة البحثية ، وا 
معرفية يمكف  ، إضافة لمروابط مع الصناعة مما يسيـ في سرعة تحويؿ البحوث إلي منتجات

 . ااستثمارىا اقتصاديً 
 أصط وخصائص ادتامعات البشجية  ثالًجا :

( أىـ  88 – 89،  8002رفة ، لقد أوضحت ) سمسمة إصدارات نحو مجتمع المع     
 أسس وخصائص الجامعات البحثية كاآلتي  :

: فكثير مف باحثي الجامعة البحثية يقوموف ببحوثيـ إلشباع حب سزية البشوخ -1
االستطالع والمتعة في االبتكار والفكر البنَّاء، وفي العمؿ عمى اإلثراء الثقافي إلى جانب 

ث الجامعية داخميا أنيا غير موجية لخدمة قطاع بعينو اإلثراء المادي ، ومف مميزات البحو 
 وليس ليا وصاية مف أصحاب المصالح الشخصية .

: فيي مع تركيزىا عمى البحوث العممية ال تغفؿ عف دورىا في التعميـ  التينية البشزية-2
جازة الشيادات الجامعية التي تؤىميـ لمتقدـ في المجاالت  المينية وتخريج الطالب وا 

ا ماجستير والدكتوراه ، وتمعب دورً ، كما أنيا تجيز شيادات التخصص بما في ذلؾ التمفةالمخ
في التعميـ المتواصؿ وتقديـ فترات الدراسة القصيرة التي يقضييا العامموف في إعادة  اكبيرً 

يقوموف عمى تنمية التأىيؿ ، كما أنيا تقـو بتخريج خبراء في التعميـ الميني والتدريب ، 
 ، ويساىموف في حمالت محو األمية والتأىيؿ الميني.الفنية العمالة

: فإلى جانب ما تضيفو البحوث التطبيقية التي تقوـ بيا تكدُّو املعزفة البشزية -3
مف المعرفة  ا ىائاًل ، فإف البحوث األساسية تضيؼ كمً  الجامعات البحثية مف معرفة جديدة

 القادمة .البشرية الستفادة األجياؿ الحالية واألجياؿ 
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: حيث تحاوؿ الجامعات البحثية بصورة نشطة التعله والبشح متداخل التدصصات -4
إزالة الحواجز أماـ التخصصات والبرامج األكاديمية بما يسمح بوجود تخصصات متداخمة ، لذا 
تعتمد الجامعات البحثية عمى مبدأ تداخؿ التخصصات في إنتاج ودعـ بيئة غنية لمتعمـ 

بوحدة المعرفة وتقديـ الدعـ  معارؼ وصوالً ـ عمى تداخؿ العمـو وتشابؾ الوالبحث القائ
 ( .John&Lombardi,etal,2001,7)  والحوافز عمى ذلؾ

: حيث تتجاوز الجامعات البحثية مجتمعية الجامعات المعاصرة إلى البعد الدولي -5
مف صناعة إلى زراعة كؿ أنشطة المجتمع  انسبة لمبعد المجتمعي تدخؿ تقريبً عالميتيا ، فبال

إلى سياحة فتجارة فخدمات معتمدة في تطورىا عمى االستثمار المباشر لمتراكـ العممي 
والمعرفي لكافة المؤسسات البحثية في المجتمع ، أما بالنسبة لمبعد العالمي فإنو يتشكؿ مف 

 منظومات البحث والتطور واالبتكار في المنظومات اإلقميمية والدولية .
: حيث تختص الجامعات البحثية بيياكؿ تنظيمية شديدة التبايف ،  والتيوع التعدد-6

ويمكف وصفيا بدرجة كبيرة مف التعقيد ، فعمى سبيؿ المثاؿ : ىناؾ جامعات بحثية ُتسيِّر 
دوف إضافة أعضاء مف الخارج ، وجامعات بحثية  امجالس إدارة دائمة تتجدد تمقائيً شئونيا 

تي يشرعيا المجتمع ويديرىا مجمس أمناء منتخبوف أو معينوف تخضع لموائح القانونية ال
ُيختاروف وفؽ معايير مختمفة ، وجامعات بحثية حكومية ُتشرؼ عمييا ىيئات حكومية معينة 
مف ِقَبؿ الحكومة ، أما عف درجة التعقيد فتتضح في أف الجامعات البحثية تيتـ بكافة مجاالت 

وف اإلنسانية إلى العمـو االجتماعية والسموكية ، ومف المعرفة التي يمكف تصورىا : مف الفن
العمـو الرياضية إلى العمـو الطبيعية والحيوية ، كما أنيا تركز عمى برامج البحوث المكثفة 

صدارات نحو مجتمع المعرفة ، والشمولية في كثير مف المجاالت األكاديمية ) سمسمة إ
8090 ،29-28 . ) 

ا ، ا وقوميً ا إقميميً ات البحثية قدرة محاسبية وتفويضً جامع: حيث تمتمؾ الاحملاصبية -7
عمى الرغـ مف  –لتقديـ المساعدات الحكومية لمثؿ ىذه الجامعات فإنو مف المتوقع  اونظرً 

أف تساعد في مواجية القضايا الثقافية واالجتماعية )  –برامجيا األكاديمية 
Martin&Land,2002,12. ) 
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لمجامعات البحثية يندر تواجدىا في الجامعات األخرى، : وىي خاصية  اذتوارية -8
والحوارية تعني طرح األسئمة العممية سواء بالنسبة لمطالب أو أعضاء ىيئة التدريس أو 
الباحثيف بشكؿ عاـ إلى التوصؿ إلى إجابات محددة ، والقياـ بدراسات استكشافية ابتكاريو 

ارات االتصاؿ والحوار لعرض النتائج عمى إليجاد األجوبة لتمؾ األسئمة ، ثـ استخداـ مي
عف الموضوع عمى حد  اوع ، والمبتدئ الذي ال يدري شيئً جميور يشمؿ الخبير في الموض

سواء ، وليذا الصدد أوصت لجنة إلنعاش التعميـ الجامعي بوضع خطة لمجامعات البحثية 
 ( :Simpson&others,2004,66األمريكية بما يمي ) 

 مى االستفسارات .قياـ التعميـ ع -أ
 قياـ طرؽ التعميـ عمى االستكشاؼ . -ب
عدـ تغميب بحوث أعضاء ىيئة التدريس عمى التدريس ولكف استخداـ البحث كأسموب  -ج

 لمتدريس .
: ويعني ذلؾ انفصاؿ كافة عمميات العمؿ األكاديمي والعممي في الجامعات  االصتكاللية-9

كانت سياسية أو اقتصادية أو حتى بيروقراطية  البحثية عف كافة الضغوط المجتمعية سواء
حرية البحث العممي وتجاوزه القيود التي يفرضيا  ا، كما أف االستقاللية تعني أيضً  إدارية

أصحاب األعماؿ ومؤسسات اإلنتاج بقصد تحقيؽ الربحية والمكاسب المادية مف نتائج 
 ة .مشروعات البحوث التطبيقية التي تقـو بيا الجامعات البحثي

: ويعني ذلؾ أف الجامعات البحثية توفر تعميـ خالؽ متكامؿ مف  التهاملية التعلينية-10
خالؿ توفير فرص متنوعة لمتعمـ والبحث ، وحرية االختيار بيف مجاالت الدراسة والتخصصات 
المختمفة ، وكذلؾ تنمية فرص التفاعؿ بيف الطالب بعضيـ البعض وبيف أعضاء ىيئة 

                  ( .Richerd.Nelson,2000,16-19) يف المتميزيفالتدريس والباحث
: تيتـ الجامعات البحثية بالبرامج المينية التي تقدميا لطالبيا مف أجؿ  املويية-11

إعدادىـ المتميز لمستقبميـ الميني ، وعمى ىذا الصدد تركز ىذه الجامعات عمى برامج مينية 
لبرامج  اا بالغً ف في المجتمع ، كما تولي اىتمامً ميزيمنتقاة تجعؿ مف طالبيا وخريجييا مت

إلدراؾ القطاعات المحمية واإلقميمية  اسعة في المجاالت المينية ، ونظرً البحوث المتعمقة والمتو 
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والوطنية لمقيمة االجتماعية واالقتصادية السامية لتمؾ الجامعات فإنيا تدعميا مف خالؿ ِمنح 
 ( .Gabrial,2002,12لمبحوث واألجيزة والمواد ) 

يتضح مما سبؽ أف الجامعات البحثية تقـو عمى مجموعة مف األسس ترتبط بحرية      
عف مجتمعية البحث واستيدافو حؿ  ا، وىو ما يعطي تصورً البحث العممي مع التنمية البشرية 

مشكالت التنمية مف جانب ، ومف جانب آخر تجمع بيف تداخؿ التخصصات وَتقدُّـ المعرفة ، 
وكذلؾ البعد الدولي مع اإلقميمي ، لذلؾ فيي تيتـ بالمعرفة اإلنسانية وتجددىا أينما كانت أو 
أينما كاف مصدرىا ، وىذه المعرفة ليست بالضرورة معرفة تخصصية بقدر ما ىي معرفة 

تعبر  التكنولوجية في العالـ ، وىي أيضً تكاممية ومتداخمة في شتى مجاالت العمـ وتطبيقاتو ا
تيا البحثية ومحاسبة المجتمع حاسبية المجتمعية في قدرتيا عمى التوازف بيف مشروعاعف الم

 .ليا
املعاصزة للذامعات البشجية يف إعداد الطالب الباسح يف بعض الدول  ارتربات رابًعا : 

 املتكدمة.

، ليزياتحدة األمريكية ، كندا ، ماوتناوؿ البحث أىـ تمؾ الخبرات في كٍؿ مف : الواليات الم     
 وذلؾ عمى النحو التالي :

 البشجية يف الواليات املتشدة األمزيهية لذامعاتاملعاصزة ل ارتربات  -1

تمتمؾ الواليات المتحدة األمريكية بيئة بحثية حيوية نتيجة التعاوف الواسع بيف الجامعات      
بيدؼ دعـ وقطاعات المجتمع المختمفة ، حيث اىتمت بتوسيع وتطوير الجامعات البحثية 

اإلبداع واالبتكار في المجاالت المختمفة ، مما يعزز مف تفوؽ االقتصاد األمريكي ، والقدرة 
 (.Robert&Luckea,2011,5) العالـالتنافسية األمريكية في 

حيث ترى الواليات المتحدة األمريكية أنو ال يمكنيا تحقيؽ القيادة والتفوؽ إال مف خالؿ      
لمبتكريف ممف يمتمكوف الموىبة سواء مف أبناء المجتمع األمريكي أو الطالب المتميزيف وا

ريكية لمدراسة أو إجراء البحوث ممف قدموا إلى الواليات المتحدة األم
(Lombardi,etal,2012,3 . ) 

عمى المنافسة لجذب أفضؿ الطالب  Boston Universityلذلؾ تسعى جامعة بوسطف      
وتحقيؽ شراكات اقتصادية مع الشركات مف خالؿ االبتكارات في المجاؿ العممي والبحثي ، 
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وتسويقيا عبر الشركات المختمفة الجديدة لمطالب وبراءة االختراع 
(Gittleman,2004,13. ) 

كما سعت والية فرجينيا األمريكية إلصدار قانوف " إعادة الييكمة " والذي يمنح مؤسسات      
داريً ماليً  التعميـ العالي بالوالية استقالالً  ا أكبر ، يحقؽ ليـ إدارة أكثر فعالية وكفاءة مع ا وا 

الحكـ الذاتي ، وتقـو الحكومة االتحادية في الواليات المتحدة األمريكية بتمويؿ بعض البحوث 
الفردية أو المجموعات البحثية ، ولكف مف خالؿ المنافسة عمى مستوى الدولة عبر اإلعالف 

تيار البحوث المتميزة لتمويميا معايير الموضوعية ، ثـ يتـ اخا لمعف البحوث وتقييميا وفقً 
(Lombardi,etal,2012,4. ) 

وىكذا يتضح مدى اعتماد التنمية االقتصادية المحمية في الواليات المتحدة بشكؿ كبير      
عمى الجامعات ، وتعزيز الشراكة بيف كميات الجامعة ، حيث تشارؾ الكميات مف خالؿ الطالب 

 Officeىيئة التدريس في تنمية المجتمع المحمي مف خالؿ الخدمات والمشاريع )  وأعضاء
of Innovation,2013,13.) 

ولقد ساىمت الجامعات البحثية في إحداث تأثيرات اقتصادية ضخمة مف خالؿ ما حققو      
  Massachusetts Institute of Technologyمعيد ماساتشوستس لمتكنولوجيا 

في منطقة بوسطف بالواليات المتحدة األمريكية   Harvard Universityرد وجامعة ىارفا
 ( .Hill,2006,24مف خالؿ تطوير االقتصاد القومي ) 

وتسعى الجامعات البحثية بالواليات المتحدة األمريكية إلى إعداد وتكويف الطالب الباحث     
 بداخميا مف خالؿ اآلتي :

 ( : 2019ل داخلوا ) الضيد ، للكبو احتديد شزوط مميشة حبجًي -أ

 لكي يمتحؽ الطالب بالجامعات البحثية البد مف تحقيؽ شروط أساسية تتمثؿ في اآلتي :     
عمى كؿ طالب يرغب في االلتحاؽ بالدراسة في مجاؿ تخصص معيف داخؿ  الجامعات  -9

  GPAالبحثية مثؿ جامعة ) ىارفارد ( عمى سبيؿ المثاؿ أف يحصؿ عمى معدؿ تراكمي 
مرتفع في ىذا التخصص ، أما إذا لـ يتمكف الطالب مف تحقيؽ ىذا الشرط فيجب أف ُيثبت 
تميزه في المجاؿ الدراسي الذي يرغب في االلتحاؽ بو بالجامعة سواء مف خالؿ دراسات 

 أكاديمية سابقة أو أنشطة مختمفة ومميزة في نفس المجاؿ الدراسي .
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، حيث تقوـ الجامعة   Scholastic Assessment Testإجراء اختبار تقييمي  -8
بإجراء ىذا االختبار لموقوؼ عمى مدى إمكانيات كؿ طالب ومستواه الشخصي والتعميمي ، 
وىو يشمؿ بعض اختبارات المغة إلى جانب مجموعة مف االختبارات التي تساعد عمى 

 حثية .قياس المعمومات اليامة  لدى الطالب ومعرفتو ببعض العمـو المعرفية والب
يجب عمى كؿ طالب إعداد سيرة ذاتية احترافية تساعد عمى إبراز مياراتو الدراسية  -2

 والعممية والفكرية والبحثية ، وتكوف ُمصدَّقة مف أحد األساتذة السابقيف لمطالب .
إجراء مقابمة شخصية قبؿ االلتحاؽ بالجامعة ، يتعيف عمى الطالب الحضور إلييا بشكؿ  -2

 عمى أىـ سماتو الشخصية والعممية والبحثية .شخصي لموقوؼ 
 تصنيه بزىامر خاص للباسجني األنادمييني -ب

يتـ تصميـ  برنامج لمباحثيف األكاديمييف داخؿ الجامعات البحثية ، يسعي إلى التعرؼ  -9
عمى الباحثيف المميزيف وتقديـ الدعـ الالـز ليـ في بداية حياتيـ المينية الذيف يجمع 

التفوؽ في العموـ االجتماعية أو القانوف مع التفوؽ في عمـو المغة أو ثقافة عمميـ بيف 
 البمداف .

يتمقى الباحثوف مساعدات مالية وبحثية كبيرة لمقياـ بمشاريع مستدامة لمبحث أو  -8
الحصوؿ عمى تدريب ممحؽ في المجاالت التي يختارونيا ، كما يوجد مجموعة متميزة مف 

ريس يعمموف كموجييف لمباحثيف لمساعدتيـ عمى تحقيؽ إمكاناتيـ كبار أعضاء ىيئة التد
 الفكرية .

ُيحدد لمباحث األكاديمي راتب سنوي ، ويضاؼ عمى ىذا الراتب التمويؿ لسفر المؤتمرات  -2
 واألبحاث وتأميف مساعديف لألبحاث وتغطية التأميف الصحي ) متاح عمى الموقع

 http://truescho.com/fully-funded-academic-scholars-program-
at-harvard-university .) 

 إعداد الطالب الباسجني للشياة :  -ح

يات وذلؾ مف خالؿ توفير تخصصات حيوية في المجتمع يحتاجيا كؿ فرد لمواكبة تحد     
القرف الحادي والعشريف ، كما تعتمد في إستراتيجيتيا البحثية عمى التكامؿ بيف كافة وحدات 
الجامعة لخدمة اليدؼ البحثي ، لذا أسست بداخميا مركز اإلنسانيات لدعـ العالقات بيف 
الكميات واألقساـ ، وتشجيع الحوار النشط ، وانشغالو بقضايا المستقبؿ ) حجي وشياب ، 

http://truescho.com/fully-funded-academic-scholars-program-at-harvard-university
http://truescho.com/fully-funded-academic-scholars-program-at-harvard-university
http://truescho.com/fully-funded-academic-scholars-program-at-harvard-university
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( ، كما تعمؿ الجامعات البحثية عمى إنتاج الطالب العالمي الذي يتمتع بقدر  420،  8099
عالي مف الثقافة العالمية والمجيد الستخداـ التكنولوجيا ، باإلضافة إلى اجتذاب واستبقاء 

 . (Dan,2012,19المواىب المبدعة التي تمتمؾ الميارات البحثية ) 
 ىتازتدريب الطالب يف مواقع العنل واإل -د

حيث تقـو الجامعات البحثية في الواليات المتحدة األمريكية بتدريب الطالب في مواقع      
العمؿ واإلنتاج لتزويدىـ بالميارات العممية التطبيقية التي تمكنيـ مف التعرؼ عمى المشكالت 

بداعيـ لتبني رؤى بحثية جديدة تساىـ في زيادة  ثارة عقوليـ وا  المنافسة اإلنتاجية الفعمية ، وا 
بتدريب   North Easternالعالمية لتمؾ الجامعات ، حيث تقـو جامعة ) نورث ايسترف ( 

شركة ومؤسسة صناعية )  8800ا في أكثر مف ما يقرب مف عشرة آالؼ طالب سنويً 
( ، كما تقوـ الكمية التكنولوجية بجامعة ) ىوستوف (  922،  8008السالطيف ، 

University Of Hoston  اوف مع الشركات والمصانع الموجودة في الوالية لتدريب بالتع
 ( .University Of Hoston,2014طالبيا أثناء الدراسة )

كما تتبنى الجامعات البحثية في أمريكا إستراتيجية التعمـ التعاوني كأىـ أجزاء البرنامج      
ثي بيف كؿ مف األكاديمي داخميا ، وتقوـ ىذه اإلستراتيجية عمى أساس اتفاؽ شراكة ثال 

بالخبرات التعميمية  اوتيدؼ إلى تزويد الطالب تدريجيً  الطالب وصاحب العمؿ والجامعة ،
والحياتية واإلنتاجية ذات الصمة وبما يتفؽ مع برنامجيا األكاديمي وأىدافيا المينية ، فتقوـ 

ب بوضع جدوؿ زمني يقوـ عمى أساس التناو  Kettering Universityجامعة ) كيترنج ( 
ا أسبوعً  99الجامعة لفترة تصؿ إلى بيف التعميـ والعمؿ ، بحيث ينتظـ الطالب في الدراسة ب

بدواـ كامؿ  اأسبوعً  98المؤسسات الشريكة لمدة ، ثـ يمتحؽ ببرنامج عمؿ في إحدى  اأكاديميً 
(Kettering University, 2016,21. ) 
 تكديه ميح للطالب والباسجني -ـه

شركات األمريكية بتقديـ منح دراسية ومساعدات مالية لدعـ الطالب حيث تقوـ بعض ال     
الجامعييف والباحثيف في التخصصات المرتبطة بمجاؿ عمميا ، ومف أمثمة ذلؾ المنح المقدمة 
مف شركة ) وستنجياوس ( لمطالب ولمباحثيف  في جامعتي ) بستبرج( و ) كارينجي مبموف ( 

العالمية لطالب الماجستير في قسـ الكمبيوتر بجامعة )  ، والمنح المقدمة مف شركة التقنية
نيوأورلينز ( ، وفي المقابؿ تقدـ الجامعات البحثية بعض المنح لمعامميف في الشركات 
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لاللتحاؽ بيا كطالب لتأىيميـ وتنمية قدراتيـ ، كالمنح التي تقدميا جامعة ) ستانفورد ( 
ميا جامعة والية ) أيوا ( لميندسي الطاقة لميندسي شركة ) إلكتريؾ ( ، والمنح التي تقد

 ( .  8-2،  8004الكيربائية في شركة ) أوماىا ( لمكيرباء ) معيد البحوث واالستشارات ، 
 دعه التعاون بني الطالب وأعطاء هيئة التدريط يف البشح العلني  -و

الجة وذلؾ في مجاالت بحثية عدة منيا عمى سبيؿ المثاؿ : بحوث السرطاف ، مع     
 اكنولوجي والجينات ، ويشتركوف معً ت المعمومات ، الطاقة البديمة ، التجديد التربوي ، النانو

 ( . Mit,2016a,1في أي مشروع بحثي ) 
 توديى الطالب حنو البشوخ التطبيكية -س

ويتـ تطبيقيا داخؿ قاعات الدراسة أو داخؿ المعامؿ والمختبرات أو داخؿ المصانع      
ويتـ اختيار البحوث التي تواكب متطمبات العصر واحتياجات السوؽ ، ويشارؾ والشركات ، 

الطالب في العمؿ البحثي بدًءا مف التحاقيـ بالدراسة وطواؿ سنوات الدراسة ، وذلؾ مف خالؿ 
برنامج الفرص البحثية ، كما تقوـ الجامعات البحثية بتشجيع الطالب منذ االلتحاؽ بيا عمى 

غؼ بالعمـ ، وبالتالي فإف الجامعة تسعى إلى إعداد مخترعيف وليس الفضوؿ البحثي والش
 ( . Mit,2015d,4تقديـ خريجيف عادييف ) 

 تينية إبداع الطالب يف اجملاالت البشجية املدتلفة -ح

حيث تركز الجامعات البحثية عمى تدعيـ شغؼ الطالب بالبحث العممي ، ومف ثـ تنمية      
شروعات البحثية التي يقوـ بيا ، إلنتاج ونشر المعرفة عمى اإلبداع لدى الطالب في الم

المستوى العالمي ، بما يضمف إعطاء البحث العممي األىمية المطموبة واألولوية التي 
يستحقيا ، مف أجؿ تحسيف القدرة التنافسية لمجامعة والتي تؤىميا الحتالؿ صدارة التصنيفات 

 ( .Mit,2016a,1العالمية ) 
 لى املشزوعات البشجيةالرتنيش ع -ط

حيث تعتمد العممية التعميمية بالجامعات البحثية عمى المشروعات البحثية كأساس      
لمعممية التعميمية ،  ويتعاوف في تمؾ المشروعات أعضاء ىيئة التدريس والطالب والباحثوف ، 

عدادىا وتقديميا ، ثـ يتـ إعداد ندوة تعرض فييا كافة المشروعات البحثية  ، ويكوف مع كؿ وا 
مشروع بحثي مستشار مف ىيئة التدريس ) عادة أستاذ متفرغ مف الجامعة ( ، ويتـ اختيار 
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مجموعة متميزة مف المشروعات ، حيث يتـ تمويميا مف ِقَبؿ الجامعة ، كما يتـ مكافأة 
ة ، أصحاب المشروعات الفائزة بمبمغ مادي يقدر بحوالي ثالثة آالؼ دوالر ، وقد تزداد المكافأ

صفحة عف المشروع لمنشر في  88-98ثـ ُيطمب مف المجموعة البحثية كتابة تقرير مف 
المجالت البحثية في الجامعة ، باإلضافة إلى ذلؾ يمكف لمطالب المتميزيف في الحصوؿ عمى 
منحة بحثية صيفية ، يتـ مف خالليا التعاوف مع الزمالء إلجراء البحوث ، مع مكافأة البحوث 

 ( . Mit,2015c,3 المتميزة )
 دعه التدريب الذاتي واملضتنز -ي

حيث توفر الجامعات البحثية العديد مف البرامج التدريبية ، فيقدـ عمى سبيؿ المثاؿ      
معيد ماساتشوستس لمتكنولوجيا أكثر مف خمسيف دورة تدريبية في فصؿ الصيؼ ) الدورة 

مناقشات وقراءات ، والتدريب عمى خمسة أياـ ( ، وتنطوي الدورات عمى دروس ومحاضرات و 
المشاريع التعاونية بيف المشاركيف وأعضاء ىيئة التدريس ، وتيدؼ تمؾ الدورات المكثفة إلى 

فة حوؿ بعض القضايا والمتغيرات إكساب الطالب جوانب مينية ورؤى مختم
(Mit,2016b,2. ) 
 نيدايف   البشجية لذامعاتل املعاصزة ارتربات  -2

س االتحاد الفيدرالي عمى ضرورة أف يحصؿ الكنديوف عمى تعميـ جامعي عالي يتفؽ مجم     
الجودة ، ُيمّكف مف المشاركة في سوؽ العمؿ وتطوير ميارات القوى العاممة ، بما يمكنيـ مف 

( AUCCالمنافسة في االقتصاد العالمي ، كما توجد بكندا رابطة الجامعات والكميات الكندية ) 
 Institute For Competitive andعميـ العالي والبحث العممي ) وميمتيا تطوير الت

Properity,2007,20 وذلؾ بيدؼ ضماف جودة الكميات والجامعات وتحسينيا ، )
وانطالقيا لتحقيؽ المنافسة العالمية مع منحيا االستقاللية التامة في الحرية األكاديمية وفي 

 والدرجات العممية التي تمنحيا ليـ . إدارة شئونيا وزيادة ثقة المجتمع في خريجييا
كما تعمؿ كندا عمى تحقيؽ التميز والتقدـ في جامعاتيا ، حيث تولي الجامعات بيا أىمية      

كبيرة بإعداد وتكويف الطالب الجامعي الباحث عبر المرحمة الجامعية ، ويظير ذلؾ مف خالؿ 
، والتي ُتعد مف   University Of The Future Calgaryجامعة كالجاري المستقبمية 

كبريات الجامعات البحثية في كندا ، وقد نجحت في توجيو أنشطتيا لالىتمامات المستقبمية 
ورفاىية المجتمع ، حيث في رؤيتيا توجيو الطالب إلى مستوى عاؿ مف التدريس والبحث ، 
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القادرة  وذلؾ مف خالؿ التعاوف مع الطالب لصالح خدمة المجتمع مف خالؿ إعداد الكوادر
عمى دعـ مستقبؿ كندا ، كما تظير تحرر الجامعة مف النطاؽ التقميدي القائـ عمى التعمـ 

 (. 288،  8099والتدريس بالدرجة األولى إلى البحث وتمكيف الطالب منو) حجي وشياب ، 
لمبحث أولويات   University Of Torontoكما تولي جامعة تورنتو البحثية في كندا      

خالؿ تعميـ الطالب وتدريبيـ عمى اكتساب أفضؿ الميارات البحثية ، والتأكيد عمى  كبرى مف
المعرفة النقدية البحثية ، كما تقوـ بتوفير كافة اإلمكانات الالزمة لتخريج نوعيات مف الطالب 
متميزيف وذوي قدرة عمى االبتكار واالختراع ، وربطيـ بمجاالت اإلنتاج ، وذلؾ عف طريؽ 

كنولوجية الالزمة لمبحث العممي ات والمختبرات وأماكف الدراسة ، وتوفير البيئة التدعـ المكتب
(John&Lombardi,2001,8 كما تقوـ بتوفير بيئة مناسبة لتكويف الطالب الجامعي ، )

الباحث بداخميا مف خالؿ أعضاء ىيئة تدريس متميزيف لدييـ المعرفة الجديدة ، وقادريف 
دعـ البحث العممي داخؿ كمياتيـ لكؿ مف أعضاء ىيئة التدريس  عمى القياـ بدور حيوي في

 ( .Birgeneau,2001,2والطالب ) 
لب الباحث بداخميا مف خالؿ إلى إعداد وتكويف الطا بكنداوتسعى الجامعات البحثية     
 :اآلتي

 إىشاء مزانش التنيش البشجي داخل ادتامعة  -أ

المعاصرة في تكويف الطالب  الخبراتات البحثية مف يعد إنشاء مراكز التميز داخؿ الجامع     
الجامعي الباحث ، وقد ظيرت ىذه المراكز في بداية التسعينات مف القرف العشريف وىو ما 

( ،  902،  8092يسمي ببرامج األبحاث المشتركة بيف الجامعة والصناعة ) الخميفة ، 
اؿ في تمويؿ األبحاث العممية التي وتقوـ الفكرة األساسية ليذه المراكز عمى اإلسياـ الفع

يقدميا الطالب وأعضاء ىيئة التدريس والباحثيف مف خالؿ إقامة عالقات شراكة قوية بيف 
 الجامعات والقطاع الخاص .

 يف الهزاصي البشجية امشارنة الطالب حبجًي -ب

بحاث ـ لتطوير األ8000تـ تأسيس الكراسي البحثية بالجامعات البحثية في كندا عاـ      
مف أجؿ التنمية ، وييدؼ برنامج الكراسي البحثية بداخميا إلى التميز البحثي لطالبيا في 
كافة العموـ والمجاالت وجذب الطالب الباحثيف والعمماء المتميزيف عمى مستوى العالـ والحفاظ 
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ة ) عمييـ ، ونقؿ المعرفة الُمنتجة بواسطة طالبيا الباحثيف إلى مختمؼ المؤسسات اإلنتاجي
Canada Research chairs ,2014. ) 

 ا يف املشزوعات البشجية اإلصرتاتيذية مشارنة الطالب حبجًي -ز

حيث تتعاوف الجامعات البحثية الكندية مع الشركات والمصانع الكبرى في إجراء البحوث      
مفة ، التعاونية وورش العمؿ في المجاالت التقنية لتطوير منتجاتيا ، وحؿ مشكالتيا المخت

وىناؾ اىتماـ كبير مف جانب الجامعات البحثية بكندا بدعـ الشراكة بيف الجامعات والقطاع 
الخاص ، وذلؾ لدعـ مشروعات البحوث المشتركة ، وتوفير التمويؿ الكافي لمجامعات إلنشاء 
مراكز التميز وكراسي البحث العممي داخميا لتعزيز القدرة التنافسية ليا ، ويقـو الطالب 

جامعييف والباحثيف داخميا بالتعاوف مع أعضاء ىيئة التدريس والفريؽ البحثي المعاوف ال
 Industry Innovation Researchبإنتاج وابتكار ىذه المشروعات البحثية )

Collaboration,2011. ) 
 ا يف سدائل التكيية والعلووتدريب الطالب حبجًي -د

ائؽ لمتقنية والعمـو عمى أراضييا ، وتدعو إلييا شيد الجامعات البحثية بكندا حدحيث تُ      
ة منيا في إجراء البحوث أقساـ األبحاث في الشركات ومؤسسات القطاع الخاص لالستفاد

احثيف عمى البحث العممي ا لتدريب الطالب الجامعييف والبا خصبً ، وتكوف مكانً المشتركة
النتقاء أفضؿ األبحاث العممية  ، بؿ وتشجيع اإلبداع واالبتكار في البحث العمميومياراتو

ؿ الطالب الجامعييف والباحثيف وممثمي أقساـ األبحاث في الشركات الخاصة بَ الُمقدمة مف قِ 
 (. 2-8،  8004إلثراء ىذه الشركات والمؤسسات الخاصة ) معيد البحوث واالستشارات ، 

 ا يف اذتاضيات العلنية للشزناتمشارنة الطالب حبجًي -ـه

وـ العديد مف الجامعات البحثية بكندا بإنشاء الحاضنات العممية لمشركات حيث تق     
ا عمى أبحاث الطالب الجامعييف كؿ في مجاؿ تخصصو، لتقديـ المبتدئة بداخميا، وتقـو أساسً 

 .( 82،  8098طاىر وعبد الحسيف ،  الدعـ المباشر ليا لتنمية أعماليا وأنشطتيا )
 م امللهية الفهزية للطالب الباسجنيإىشاء مزانش للشفاظ على سكو -و

حيث أنشأت الكثير مف الجامعات البحثية بكندا مراكز لتسجيؿ أفكار واختراعات الطالب      
الباحثيف، والترخيص لمشركات الراعية في القياـ بإنتاجيا مقابؿ رسـو محددة، وقد حققت 
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ـو ، وفي نفس الوقت استطاعت مف تمؾ الرس اا ضخمً مف الجامعات البحثية بكندا عائدً الكثير 
أف تصنع التنافس البحثي بيف الطالب لموصوؿ إلى مرحمة اإلبداع واالبتكار والتجديد والتطور 

 ( . 1-2،  8004) معيد البحوث واالستشارات ، 
 ماليشيايف   البشجية لذامعاتل املعاصزة ارتربات  -3 

اد والتنمية ، حيث أدركت قيمة التعميـ تعد ماليزيا مف الدوؿ الصاعدة بقوة في االقتص      
والبحث في تحقيؽ طموحاتيا المختمفة التي تسعى إلييا ، ولذلؾ عمدت إلى تحقيؽ التقدـ في 

ضمف أىـ  افقد احتمت المركز الثالث عالميً  التعميـ الجامعي ، فجاءت في مرتبة متقدمة ،
ُمقدـ بيا وكفاءة خريجييا ) البمداف الُمقدمة لمتعميـ ، مما يدؿ عمى تميز التعميـ ال

Roy&Isgak,2005,375. ) 
إلى إعداد وتكويف الطالب الباحث بداخميا مف خالؿ  بماليزياوتسعى الجامعات البحثية     

 اآلتي :
 ختصيص مهاتب اصتشارية للبشح العلني  -أ

ي حيث تقـو الجامعات البحثية في ماليزيا بتخصيص عدد مف المكاتب االستشارية الت     
تقدـ خدماتيا لمطالب لمساعدة الطالب والباحثيف في بحوثيـ المختمفة ، وتقديـ الدعـ ليـ ، 

 .(Ministry Of Higher ducation,2008والخروج مف نمطية البيئة التقميدية لمجامعة)
 الشزانة البشجية وساضيات األعنال -ب

 Petronas University Ofحيث تولي جامعة بتروناس التكنولوجية بماليزيا      
Technology  أىمية كبيرة بالبحث والتطوير ، بيدؼ الوصوؿ لمستوى متميز بيف

الجامعات البحثية العالمية ، مف خالؿ ربط الجامعة بالشركة األـ بتروناس ، وتمكيف الطالب 
بالقياـ بالبحوث الفعمية داخميا ، واالستفادة مف خبرات الطالب البحثية في تطوير الشركة 

 (. Hanif,2007,25واجية تحديات السوؽ العالمية التنافسية ) لم
ا الجامعات البحثية الماليزية عمى تدريب الطالب في مشاريع بحثية مع كما حرصت أيضً      

، ا ، كيبايجيساف ماليزيا، بوترا ماليزيضنات األعماؿ مثؿ جامعة : ماالياالشركات مف خالؿ حا
 ( .Mcadam,etal,2006,25طوير قطاعات الصناعة ) لتعزيز التكنولوجيا وت ةمحاولً 
كما أجرت بعض الجامعات البحثية الماليزية تعاقدات محدودة التمويؿ قصيرة األمد مع      

بعض الشركات الصناعية لالستفادة مف مشاريع بحوث التخرج لمطالب الجامعييف ، فيي 
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يـ، عمى أف تقدـ ىذه الشركات بمثابة أفكار ورؤى كفيمة بتحقيؽ مكاسب تجارية ىامة لدي
 (.   929،  8099مكافآت نقدية لمطالب ) المعموري والموسوي ، 

 تطبيل املعايري العاملية لالعتناد يف البشح العلني -ز

حيث حرصت الجامعات البحثية في ماليزيا عمى تطبيؽ المعايير العالمية لالعتماد في      
ي لالعتماد  ، مثؿ : توافر المصادر والمراجع البحث العممي التي حددىا المجمس القوم

العممية ، تميز المكتبات الجامعية ، توافر أحدث الوسائؿ التقنية والتكنولوجية المعينة لمبحث 
 –توفير فرؽ العمؿ البحثية المعينة لمطالب  –تميز المعامؿ والمختبرات العممية  –العممي 

مع المحمي لتوفير مجاالت البحث وتحقيؽ فكرة توثيؽ الشراكة بيف الجامعات وقطاعات المجت
 ( .Ministry Of Higher Education,2008التنافسية ) 

 ختصيص بزامر امليح العلنية للطالب الباسجني -د

نح لمخريجيف المتميزيف الستكماؿ حيث قامت الجامعات البحثية بماليزيا بتخصيص مِ      
افز مالية لتشجيع الطالب عمى البحث العممي دراستيـ العميا ، كما وضعت برامج تتضمف حو 

دعمت برامج  اي خدمة المجتمع الماليزي ، وأيضً لالستفادة مف إبداعاتيـ ونتائج أبحاثيـ ف
لجذب العمماء الباحثيف المقيميف في الخارج لالستفادة منيـ في تدعيـ األبحاث العممية 

الطالب داخؿ مراكز البحوث والتطوير  داخميا وليكونوا بمثابة فريؽ بحثي عالي الجودة لتدريب
 .(Foo,K.Y,2013,12داخميا ) 

 إىشاء قاعدة ممتدة لشبهة املعلومات -ـه

حيث قامت الجامعات البحثية بماليزيا بإنشاء قاعدة ممتدة لشبكة المعمومات ، وأمدتيا     
ألبحاث التطبيقية بموارد المعرفة والبنية األساسية الالزمة لدعـ الطالب والباحثيف في إجراء ا

والتنموية ، ودعمتيا مف خالؿ مؤسسة تطوير التقنية الماليزية ، كما أنشأت روابط الكترونية 
تربط بيف الشركات والباحثيف وبيف الجامعة ، لتدعيـ أنشطة البحث العممي لمطالب ولمباحثيف 

 ( .World Bank,2013,59داخميا ) 
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 التدطيط إلعداد خزجيني عامليني -و

ىدفت الجامعات البحثية بماليزيا إلى إعداد خريجيف عالمييف متخصصيف في مختمؼ      
المجاالت العممية ، فوضعت شروط لقيد أفضؿ الطالب لدييا ، وقدمت حزمة أجور تنافسية 
الجتذاب أفضؿ األساتذة والباحثيف ، وتعييف القادة القادريف عمى قيادة حركة التوجو 

لبحث والتنمية ، ومنح التسييالت الالزمة إلجراء البحوث والخدمات االستراتيجي لمتعميـ وا
االستشارية لممجتمع ، واىتمت بحداثة المناىج الدراسية والبرامج الُمقدمة لمطالب وربطتيا 
بحاجات التنمية االقتصادية ، وأكدت عمى الجودة في التعميـ والبحث العممي والتدريب 

 (.Ramli,etal,2016,468ؽ المنافسة العالمية) باعتبارىـ مرتكزات أساسية لتحقي
الطالب  إعدادالمعاصرة لمجامعات البحثية في  الخبراتيتضح مما سبؽ عرضو أف أىـ      

ا لقبوؿ الطالب داخميا ، تصميـ الجامعي الباحث تمثمت في اآلتي : تحديد شروط مميزة بحثيً 
ارية لمطالب الباحثيف ، إنشاء قاعدة برامج خاصة لمباحثيف األكاديمييف، تصميـ مكاتب استش

ممتدة لشبكة المعمومات لخدمة الطالب الباحثيف ، التخطيط إلعداد خريجيف عالمييف ، تطبيؽ 
المعايير العالمية لالعتماد في البحث العممي ، تنمية إبداع الطالب في المجاالت البحثية 

ة لمطالب الباحثيف ، تدريب الطالب المختمفة ، إنشاء مراكز لمحفاظ عمى حقوؽ الممكية الفكري
الباحثيف في مواقع العمؿ واإلنتاج ، تقديـ المنح لمطالب الباحثيف ، دعـ التعاوف بيف الطالب 
وأعضاء ىيئة التدريس في إجراء البحوث العممية ، توجيو الطالب نحو البحوث التطبيقية 

 -الحاضنات العممية داخميا ومساعدتيـ عمى ذلؾ مف خالؿ : إنشاء مراكز التميز العممي و 
     تشييد حدائؽ التقنية والعمـو عمى أراضييا  .  -تبني برامج الكراسي البحثية 

 بادتامعات املصزية مربرات إعداد الطالب الباسح : خامًضا

تزداد أىمية البحث العممي في العصر الحاضر ، حيث أصبح العالـ في سباؽ لموصوؿ      
ر قدر ممكف مف المعرفة المثمرة التي تسيـ في حؿ المشكالت التي بطريقة منظمة إلى أكب

مباتو ، فالبحث العممي تواجو اإلنساف ، وتضمف لو التميز والتقدـ ليواكب تطور العصر ومتط
،  8098مف أركاف المعرفة اإلنسانية في ميادينيا المختمفة ) الفميت ،  اا أساسيً ُيعد ركنً 
280 .) 
رة التقميدية إلعداد الطالب داخؿ الجامعة مف مجرد إكسابو المعارؼ ولقد تغيرت النظ     

و ، واإلسياـ في إنتاجيا عمى اكتساب المعرفة بنفس اقادرً والميارات إلى التوجو نحو جعمو 
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الطالب الجامعي الباحث لما يقوـ بو البحث العممي مف دور  إعداد، وتتضح أىمية  مستقباًل 
 .نسانية المعاصرةفعاؿ في تطوير المجتمعات اإل 

الطالب الباحث  إعداد إلى الجامعات المصريةوتتمثؿ أىـ األسباب والمبررات التي تدعو      
 في التالي :

أف المتغيرات المعاصرة فرضت عمى الجامعة إعداد جيؿ مف الباحثيف المتميزيف القادريف  -9
، لتنمية ) الحراحشةخطط التطوير واعمى إيجاد الحموؿ العممية لممشكالت المتعمقة ب

8099  ،928 . ) 
أف الجامعة ىي المسئولة عف تشكيؿ شخصية أفراد المجتمع وتزويدىـ بالموارد  -8

 (. 88،  8092والكفاءات التي تحافظ عمى مكانتو الدولية ) جمعية ، 
أف الجامعة مدعوة في العصر الحاضر إلى ضرورة إبراز شخصية الطالب الجامعي  -2

بداء اآلراء بكؿ حرية ، مما المعرفية ، وا   قحامو في منيجية البحث ، ومناقشة األفكار وا 
 .( 984،  8099لمعرفي ) آؿ مقبؿ ، يؤىمو في مراحؿ الحقة لإلسياـ في اإلنتاج ا

أف الجامعة ىي المسئولة عف إعداد وتنمية العنصر البشري ، وتنشيط حركة البحث  -2
ية تأىيؿ الكوادر ، وىي المسئولة عف عمم العممي والتنشيط الثقافي والفكري العاـ

لمواجية الحياة واالنخراط في سوؽ العمؿ ، والمشاركة  اا ومياريً ا وعمميً البشرية ثقافيً 
 (.  811،  8098في عممية التنمية ) الوكيؿ ، 

أف الجامعة ىي المسئولة عف االىتماـ بنوعية الخريج وقدرتو عمى التجديد واإلبداع  -8
وليس عمى أعداد الخريجيف فحسب ، لمسايرة التغيرات في المعرفة  وااللتزاـ ،

 .( 22،  8002لتكنولوجيا ) رباح ، وا
أف الجامعة ىي المسئولة عف تخريج نوعيات مف الطالب تسيـ في تسمـ وظائؼ  -4

إبداعية يتطمبيا المجتمع لتطوير نفسو ، مما يزيد مف مسئوليات الجامعة في تدعيـ 
ي طالبيا مف خالؿ دمج مناىج البحث وطرؽ التفكير اإلبداعي وحؿ ميارات البحث ف

 (. 984،  8002المشكالت ) عطية ومحمد ، 
أف الجامعة مطالبة بأف تعد طالبيا لعالـ متغير ييتـ بالعمـ ليس كمعمومات ومعارؼ فقط  -2

، صدي لتعقيدات العصر ) عبد العزيزا ، وكاتجاه لمت، بؿ كأسموب لصنع المعرفة أيضً 
8098  ،48 . ) 
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عميمية الجامعية ومركزىا أف الطالب الجامعي ُيعتبر العنصر الميـ في العممية الت -2
 اس خزنً ، فيو اليدؼ النيائي في العممية التعميمية ، والتعميـ المعاصر لياألساسي

لممعمومات وتحويؿ العقوؿ إلى موسوعات عممية ومعاجـ وقواميس لغوية ، بؿ تعميـ 
التعامؿ مع المعمومات بصورة منتجة ، والقدرة عمى جمع المعمومات  القدرة عمى

وتصنيفيا وتحميميا وتركيبيا ومناقشتيا ، واستخالص النتائج وتوظيفيا في التطبيؽ 
العممي التخصصي بصورة يتضح منيا الفيـ واإلبداع الشخصي،  بما يتالءـ مع 

      ( . 881-882،  8099) كشاش والموسوي ،  الشيادة الجامعية التي يحمميا 
الئـ لمبحث العممي أف المتغيرات المعاصرة فرضت عمى الجامعة ضرورة توفير مناخ م -1

عمى مخرجات البحث العممي ، والتي تساىـ في تحقيؽ التنمية في  اينعكس ايجابيً 
المجتمع والدولة ، ويجب أف ُيعطى االىتماـ بالبناء التنظيمي في المؤسسات وتطوير 

ؿ اختصاصاتيـ بما يتناسب مع معطيات ومقومات البحث العممي ) العتيبي ، وتعدي
8098  ،28 . ) 

أف البحث العممي يمثؿ في العصر الحالي دور بالغ األىمية في حياة األمـ والشعوب ،  -90
فيو يسيـ في مواجية المشكالت التي تعاني منيا كافة المجتمعات في مختمؼ المياديف 

 ( . 802،  8099عممي بعيد عف العشوائية واالرتجاؿ ) الزعيبر ،  والمجاالت بأسموب
أف البحث العممي فرض عمى الجامعة تييئة أجواء ومتطمبات البحوث العممية  -99

المتخصصة بداخميا ، باعتباره الركيزة األساسية في تكويف الطالب الجامعي الباحث مف 
 .(  948،  8092خالؿ تعميمو ) الكاظمي وآخروف ، 

يتضح مما سبؽ عرضو أف إعداد وتكويف الطالب الباحث أصبح ضرورة ممحة عمى      
البد مف استيفائيا ، فرضتيا عمييا المتغيرات المعاصرة ، واىتماـ الدوؿ  الجامعات المصرية

 المتقدمة بالبحث العممي ، والدور الحيوي لمجامعة في حمقة التنمية والتطوير داخؿ المجتمع .
 تأثري املتغريات املعاصزة يف إعداد الطالب الباسح بادتامعات املصزية:  صادًصا
 وتتمثؿ ىذه المتغيرات في اآلتي :     

 : للذامعات التيافضية امليشة -أ

 الطالب الجامعي الباحث إعدادفي ضرورة  لمجامعات التنافسية الميزةيتمثؿ تأثير و     
 فيما يمي : بالجامعات المصرية
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لممجتمع المحمي  الجامعات المصرية، أف تقدـ  لمجامعات التنافسية ةالميز فرضت  -9
والعالمي مواىب نادرة لمطالب المؤىميف داخميا ، مثؿ : المرونة واإلبداع واألداء المتفوؽ 
 واإلنتاجية العالية ، والخدمات البحثية التي تساعد عمى التميز واالبتكار

(Inyang,2010,23. ) 
خطط وبرامج لتسويؽ  الجامعات المصرية، أف تضع  لمجامعات افسيةالتن الميزةفرضت  -8

البحث العممي ، إضافة إلى مشاريع الطالب الريادية واجتذاب التمويؿ ليا مف خالؿ 
الشراكات البحثية مع مؤسسات اإلنتاج ) الجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة 

 ( . 9209،  8090التعميمية ، 
مف حصتيا السوقية في األسواؽ الجامعات ، أف تزيد  لمجامعات التنافسية الميزةفرضت  -2

المحمية والدولية مف خالؿ االىتماـ بتكويف الطالب الجامعييف الباحثيف بداخميا ، ومف 
حثيف في كافة المراحؿ الجامعية خالؿ جذب أكبر عدد مف الطالب البا

(Yihong,2010,310 . ) 
ي في مراحؿ التعميـ ، أف يكوف النظاـ التربوي والتعميم لمجامعات التنافسية الميزةفرضت  -2

العممية والبحثية داخؿ والخبرات عمى بناء المعارؼ  اقادرً الجامعات المصرية  داخؿالعالي 
ة داخؿ المجتمع ) الدىدار ، الطالب الجامعييف بالنوعية التي تحقؽ التميز والتنمي

8004 ،2  . ) 
لرأس ماؿ بشري مدرب  الجامعات المصرية، توفير  لمجامعات سيةالتناف الميزةفرضت  -8

لتحقيؽ مستوى أداء متميز ليا ، ويزيد مف السمعة الدولية الحسنة ليا ، ويرفع  ابحثيً 
 .( 228، 8092بية بيف الجامعات)الرافعي ، مكانتيا النس

عمى الحرية مناخ عممي يقـو الجامعات ، توفير  لمجامعات التنافسية الميزةفرضت   -4
، ؿ أي معتقدات لمسار البحث العممياألكاديمية واالنفتاحية البحثية ، مناخ يضمف أال ُتعط

س أنفسيـ مسارات واتجاىات مناخ يقرر فيو الطالب والباحثوف وأعضاء ىيئة التدري
، مناخ يستطيع فيو الباحثوف نشر نتائج بحوثيـ بحرية البحوث

(ArtherBienenstock,2014,5). 
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، تنمية القدرات النقدية والتحميمية لمطالب الجامعي ،  لمجامعات التنافسية الميزةفرضت   -2
ريب البحثي الذي يتـ وتوفير فرصة لمحوار العممي الدولي ، والتركيز عمى البحوث والتد

 ( .Micheal,2011,41لممعايير الدولية الرائدة )  اإجراؤه وفقً 
فسية لمجامعات تفرض عمى الجامعات المصرية ضرورة يتضح مما سبؽ أف الميزة التنا     

، وتسويؽ نتائج البحوث والدراسات  لوورفع القدرات البحثية  إعداد الطالب الباحث داخميا
ات الطالب اإلنتاجية التي يجرييا مجتمع البحث العممي ، والمساىمة في تنمية قدر 

 .واالبتكارية
 تغري متطلبات صوم العنل :  -ب
 الطالب الجامعي الباحث إعداديتمثؿ تأثير تغير متطمبات سوؽ العمؿ في ضرورة     

 فيما يمي : بالجامعات المصرية
، فمـ تعد بعض الميارات  اا كبيرً العمؿ في العقديف األخيريف تغيرً تغيرت خصائص سوؽ  -9

 امتزايدً ا لد ضغطً التي كانت مطموبة في الماضي ذات أىمية في سوؽ العمؿ الحالي ، مما و 
والمراكز العممية األخرى لكي تعد خريجيف يتمتعوف بميارات جديدة لـ  الجامعات المصريةعمى 

تكف معروفة مف قبؿ كميارة تقييـ الذات وتقييـ ميارات اآلخريف وميارة إدارة الوقت وميارات 
 ( . 829،  8002البحث وغيرىا ) شحادة ، 

 الماؿ رأس استثمار ضرورة لجامعات المصريةا عمى العمؿ سوؽ متطمبات تغيرات فرضت -8
 األيدي مف المجتمع حاجة وتمبية ، التعميمي لمنظاـ الخارجية الكفاءة وارتفاع ، البشري
 المعرفي والعمؽ العقمي النضج مف عالية درجة عمى مواطف وتكويف ، المؤىمة العاممة

 ، 8002 ، طو)  تخصصو ؿمجا في اكفؤً  ليكوف بالميارات وتأىيمو ، الوظيفي واالستعداد
2). 
يتضح مما سبؽ أف تغير متطمبات سوؽ العمؿ تفرض عمى الجامعات المصرية        

في المجتمع  يحقؽ االندماج الكميينبغي أف ضرورة إعداد الطالب الباحث داخميا الذي 
ايا الوثيؽ بقض وضرورة ارتباطوومشكالتو واىتماماتو الراىنة ،  باستيعاب انشغاالت مجتمعو

 .داخؿ مجتمعوالتنمية االقتصادية 
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 اقتصاد املعزفة  :   -ز

بالجامعات الطالب الجامعي الباحث  إعداديتمثؿ تأثير اقتصاد المعرفة في ضرورة      
 فيما يمي :   المصرية

ر التقدـ العممي والتكنولوجي وثورة االتصاالت والعولمة عمى مختمؼ مجاالت الحياة أثَّ  -9
المعرفة واالجتماعية والثقافية والسياسية ، مما ساىـ في زيادة قيمة االقتصادية 

 اوعنوانً  –مجتمعات المعرفة  –دمة لممجتمعات المتق اوأىميتيا حتى غدت عنوانً 
 ( .9:  8001) النعيمات ،  –المعرفة اقتصاديات  –لالقتصاديات الناىضة 

ة عالية الميارة والتدريب والتعميـ تميزت القوى العاممة في اقتصاد المعرفة بأنيا عمال -8
األكاديمي ، قادرة عمى التعامؿ مع أجيزة الكمبيوتر وتكنولوجيا االتصاالت ، ويقوـ 
أفرادىا بتصميـ واستخداـ وتوثيؽ نظـ تكنولوجيا المعرفة وتطوير وتطبيؽ المعرفة 

ؽ المبدع واألفكار بما يعني االنتقاؿ مف العمؿ الروتيني المبرمج إلى العمؿ الخالَّ 
 ( . 28:  8002)الفارس ، 

لعممية صناعة المعرفة ونقميا واستخداميا  اا أساسيً نظاـ التعميمي الجامعي مكونً أصبح ال -2
، حيث يحدد النظاـ التعميمي قدرة األفراد عمى تعمـ الميارات الجديدة ، والقدرة عمى 

الفرص المتاحة ليـ في استيعاب التقنيات الحديثة واستخداميا ، ومف ثـ التأثير في 
 ( .8،  8001سوؽ العمؿ ) النعيمات ، 

، رفة إلى تنمية الميارات األساسيةاختمؼ دور أعضاء ىيئة التدريس مف تحصيؿ المع -2
كساب ا يسيـ في تطوير  اا اجتماعيً ا ، ليكوف رائدً لطالب القدرة عمى أف يتعمـ ذاتيً وا 

 .(9029،  8092المجتمع وتقدمو )خميس والحراشي، 
يتضح مما سبؽ أف اقتصاد المعرفة يفرض عمى الجامعات المصرية ضرورة إعداد      

وضع استراتيجيات وخطط عمؿ دورية وواقعية وأولويات قابمة و  الطالب الباحث داخميا
 .الجامعات المصرية المستقبمي في كافة  الطالب الباحثلمتطبيؽ لما يجب أف يكوف عميو 
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 االىفذار املعزيف : -د

بالجامعات  الطالب الجامعي الباحث إعداديتمثؿ تأثير االنفجار المعرفي في ضرورة       
 فيما يمي :  المصرية

، وما صاحبو مف زيادة في أعداد  اا وكيفيً ر المعرفة في القرف العشريف كميً تطو  -9
نتاج كـ ىائؿ مف النظريات العممية  الدوريات العممية في شتى ضروب المعرفة ، وا 

الكتشافات واالبتكارات ، كاف ليا تأثير كبير عمى مختمؼ أنماط الحياة ، مما ترتب وا
إلى صعوبة  افرع تخصص عممي واحد ، وأدى أيضً  عميو صعوبة تقديـ كؿ المعرفة في

المنظومة  المحاؽ بالمتغيرات والمستحدثات العممية ، مما أثر في ضرورة تغيير تخطيط
، بؿ وفي تغيير دور الطالب الجامعي مف متمقي  ريةالمص اتالتعميمية داخؿ الجامع

 ( . 92،  9112تقميدي لممعرفة إلى باحث ومنتج لممعرفة ) جالؿ ، 
أظير االنفجار المعرفي التكامؿ بيف فروعيا ، وظيور تخصصات بينية تجمع أكثر مف  -8

ـ تخصص عممي ، وتعود إلى أكثر مف منيج بحثي ، وكاف ليا انعكاسيا عمى التعمي
الجامعي وأنماطو ومكوناتو ، وأخذت الحواجز بيف األقساـ العممية الجامعية وبيف العموـ 
اإلنسانية في االنييار ، ليحؿ محميا أنماط مف العالقات تتيح التكامؿ بيف ضروب 
المعرفة في مواجية مشكمة معينة ، أو في وضع تنظيـ اقتصادي أو اجتماعي معيف 

 ( . 92،  9112)جالؿ ، 
ألسس التعميـ داخميا  الجامعات المصريةأدى االنفجار المعرفي إلى ضرورة مراجعة  -2

ونظمو مراجعة شاممة ودقيقة ، فمـ يعد الحصوؿ عمى المعرفة ىو ىدؼ العممية 
التعميمية داخميا ، بؿ األىـ ىو توظيؼ المعرفة في تشكيؿ البنية المعرفية والتفكيرية 

 ( . 921،  8092لمفرد ) قشمر ، 
المعرفي يفرض عمى الجامعات المصرية ضرورة إعداد  ريتضح مما سبؽ أف االنفجا     

كسابو الميارات الالزمة لمبحث  الطالب الباحث داخميا وتنمية معارفو ، وتحسيف قدراتو وا 
نتاج أبحاث تتسـ بالدقة والجودة في ضوء مقومات اقتصاد المعرفة .  .العممي ، وا 
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 لتهيولودية :الجورة التكيية وا -ـ ه

الطالب الجامعي الباحث فيما  إعداديتمثؿ تأثير الثورة التقنية والتكنولوجية في ضرورة      
 يمي : 

أدى التقدـ العممي والتكنولوجي إلى زيادة الحاجة إلى إعداد صفوة متميزة مف الكفاءات ،  -9
التطمع إلى  لضماف زيادة اإلنتاج العممي والتكنولوجي وتقدـ المجتمعات ، وزيادة

المستقبؿ والتخطيط لو ، وظيور حقؿ عممي ُيعرؼ بعمـ المستقبؿ ) عبد العزيز ، 
8098  ،42 . ) 

أصبح االتجاه العممي الذي يجب أف يتحمى بو الطالب الجامعي ىو االقتناع التاـ بضرورة  -8
لعموـ النمو األكاديمي والتقني المستمريف ، ال لمواجية التغيرات الحادثة في مجاؿ ا

والتقنيات المختمفة فحسب ، بؿ لقيادتيا وتوجيييا لتحقيؽ التقدـ المستمر في الحياة ) 
 ( . 242،  8001طحيمر ، 

لمبحث  اثورة التقنية والتكنولوجية مركزً في ظؿ ال الجامعات المصريةينبغي أف تكوف  -2
مف مصادر  اا ميمً رنت في البحث العممي يعتبر مصدرً العممي ، كما أف استخداـ االنت

المعمومات ، حيث تزود الراغبيف في البحث بالمعمومات المتجددة ، وبصورة سريعة عف 
 ( . 22،  8002طريؽ االتصاؿ ببنوؾ المعمومات والمكتبات االفتراضية ) المناعي ، 

تفرض الثورة التقنية والتكنولوجية عمى الطالب الجامعي التييؤ واالستعداد لمواجية ىذا  -2
ال تقتصر عمى تخريج نوعية جديدة مف  الجامعات المصرية، فقد أصبحت  التغير

نما تمتمؾ القدرة عمى التعمـ مدى الحياة )  المتعمميف تحوز المعرفة وأدواتيا فقط ، وا 
 ( . 910،  8098الشيخ ، 

لممعمومات والمعارؼ العممية والتقنية التي  ا رئيسيً تمثؿ التقنيات المعموماتية مدخاًل  -8
سبيا الطالب الجامعي في مراحؿ إعداده المختمفة ، كما تساعد عمى تنمية الميارات يكت

العممية عمى البحث عف حموؿ لبعض المشكالت ، مما ُيكسب المعمـ القدرة العممية 
الفعمية في مواجية المشكالت والسعي إلى إيجاد الحموؿ المناسبة ليا ) التتنجي ، 

8001  ،228  . ) 
ة التقنية والتكنولوجية الطالب الجامعي في تحقيؽ اإلبداع ، مما يفرض عمى تساعد الثور  -4

الجامعة تييئة أنشطة تربوية تركز عمى التفكير االبتكاري لمطالب بنمط متكامؿ مع 
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عناصر البيئة الجامعية ، والتي تدرب الطالب عمى ميارات التفكير الذي يشمؿ التنظيـ 
لمرونة والشمولية ، وتدريبيـ عمى عمميات المعرفة لموصوؿ ألفكار تتميز باألصالة وا

 ( .   92،  8092وترتيب األفكار ) اليويمؿ ، 
 ضرورة أصبحالجامعات المصرية  داخؿ الباحث الطالب إعداد أف سبؽ مما يتضح     

 التي الميارات مف الجامعي الطالب لتمكيف الحديثة والخبرات المعاصرة المتغيرات تفرضيا
 ، والقومي الفردي لالقتصاد كمصدر واعتمادىا وتسويقيا المعرفة إنتاج عمى ريفقاد تجعميـ

 المعرفة مجاالت في واإلبداع اإلنتاج عمى قادريف كباحثيف إعدادىـ خالؿ مف إال ىذا يكوف وال
 . المختمفة

 ىتائر البشح

 إلى العديد مف النتائج منيا : البحثلقد توصؿ      
مية بالجامعات البحثية عمى المشروعات البحثية كأساس لمعممية العممية التعمي اعتماد -9

 . التعميمية ،  ويتعاوف في تمؾ المشروعات أعضاء ىيئة التدريس والطالب والباحثوف
الجامعات البحثية بتشجيع الطالب منذ االلتحاؽ بيا عمى الفضوؿ البحثي والشغؼ  قياـ -8

 . يف وليس تقديـ خريجيف عادييفإلى إعداد مخترع وسعييا المتواصؿبالعمـ ، 
 طالب جامعاتيا البحثيةخالؿ مف الواليات المتحدة األمريكية القيادة والتفوؽ  تحقيؽ -2

المتميزيف والمبتكريف ممف يمتمكوف الموىبة سواء مف أبناء المجتمع األمريكي أو ممف 
 . قدموا إلى الواليات المتحدة األمريكية لمدراسة أو إجراء البحوث

 اعتماد التنمية االقتصادية المحمية في الواليات المتحدة بشكؿ كبير عمى الجامعات -2
الطالب وأعضاء ىيئة مشاركة ، وتعزيز الشراكة بيف كميات الجامعة ، مف خالؿ  البحثية

 .التدريس في تنمية المجتمع المحمي 
ي مواقع العمؿ واإلنتاج ف لطالبياالجامعات البحثية في الواليات المتحدة األمريكية  تدريب -8

لتزويدىـ بالميارات العممية التطبيقية التي تمكنيـ مف التعرؼ عمى المشكالت اإلنتاجية 
بداعيـ لتبني رؤى بحثية جديدة تساىـ في زيادة المنافسة  ثارة عقوليـ وا  الفعمية ، وا 

 . العالمية لتمؾ الجامعات
عدات مالية لدعـ الطالب الجامعييف نح دراسية ومسامِ  بعض الشركات األمريكية تقديـ -4

 . والباحثيف في التخصصات المرتبطة بمجاؿ عمميا
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بإعداد وتكويف مف خالؿ ما تقدمو مف اىتماـ ،  متميز والتقدـ في جامعاتيالتحقيؽ كندا  -2
 . الطالب الجامعي الباحث عبر المرحمة الجامعية

أولويات كبرى   University Of Torontoجامعة تورنتو البحثية في كندا  ةتولي -2
مف خالؿ تعميـ الطالب وتدريبيـ عمى اكتساب أفضؿ الميارات البحثية ،  العممي لمبحث

بتوفير كافة اإلمكانات الالزمة لتخريج  والقياـوالتأكيد عمى المعرفة النقدية البحثية ، 
جاالت نوعيات مف الطالب متميزيف وذوي قدرة عمى االبتكار واالختراع ، وربطيـ بم

 .اإلنتاج
مكراسي البحثية لتطوير األبحاث مف أجؿ التنمية ، لتأسيس الجامعات البحثية في كندا  -1

التميز البحثي لطالبيا في كافة العمـو والمجاالت وجذب الطالب الباحثيف ولتحقيؽ 
والعمماء المتميزيف عمى مستوى العالـ والحفاظ عمييـ ، ونقؿ المعرفة الُمنتجة بواسطة 

 . بيا الباحثيف إلى مختمؼ المؤسسات اإلنتاجيةطال
الجامعات البحثية بكندا بدعـ الشراكة بيف الجامعات والقطاع الخاص ، وذلؾ  اىتماـ -90

لدعـ مشروعات البحوث المشتركة ، وتوفير التمويؿ الكافي لمجامعات إلنشاء مراكز 
 . ية لياالتميز وكراسي البحث العممي داخميا لتعزيز القدرة التنافس

أقساـ  ودعوةتشيد الجامعات البحثية بكندا حدائؽ لمتقنية والعمـو عمى أراضييا ،  -99
األبحاث في الشركات ومؤسسات القطاع الخاص لالستفادة منيا في إجراء البحوث 

ا لتدريب الطالب الجامعييف والباحثيف عمى البحث ا خصبً المشتركة ، وتكوف مكانً 
 . العممي ومياراتو

الكثير مف الجامعات البحثية بكندا مراكز لتسجيؿ أفكار واختراعات الطالب  إنشاء -98
 . الباحثيف ، والترخيص لمشركات الراعية في القياـ بإنتاجيا مقابؿ رسوـ محددة

ا ضمف أىـ البمداف الُمقدمة لمتعميـ ، مما يدؿ عمى ماليزيا المركز الثالث عالميً  احتالؿ -92
 . ـ بيا وكفاءة خريجيياتميز التعميـ الُمقد

الجامعات البحثية في ماليزيا عدد مف المكاتب االستشارية التي تقدـ  تخصيص -92
خدماتيا لمطالب لمساعدة الطالب والباحثيف في بحوثيـ المختمفة ، وتقديـ الدعـ ليـ 

 . ، والخروج مف نمطية البيئة التقميدية لمجامعة
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ليزية تعاقدات محدودة التمويؿ قصيرة األمد مع بعض بعض الجامعات البحثية الما إجراء -98
 لتكوفالشركات الصناعية لالستفادة مف مشاريع بحوث التخرج لمطالب الجامعييف ، 

 . بمثابة أفكار ورؤى كفيمة بتحقيؽ مكاسب تجارية ىامة لدييـ
لبحث الجامعات البحثية في ماليزيا عمى تطبيؽ المعايير العالمية لالعتماد في ا حرص -94

 .العممي التي حددىا المجمس القومي لالعتماد 
نح لمخريجيف المتميزيف الستكماؿ دراستيـ العميا الجامعات البحثية بماليزيا مِ  صيتخص -92

برامج تتضمف حوافز مالية لتشجيع الطالب عمى البحث العممي لالستفادة مف  ووضع، 
 .إبداعاتيـ ونتائج أبحاثيـ في خدمة المجتمع الماليزي

مدادىاالجامعات البحثية بماليزيا قاعدة ممتدة لشبكة المعمومات ،  إنشاء -92 بموارد  وا 
المعرفة والبنية األساسية الالزمة لدعـ الطالب والباحثيف في إجراء األبحاث التطبيقية 

 . والتنموية
الجامعات البحثية بماليزيا إعداد خريجيف عالمييف متخصصيف في مختمؼ  استيداؼ -91

حزمة أجور  وتقديـشروط لقيد أفضؿ الطالب لدييا ،  بوضعمجاالت العممية ، ال
تنافسية الجتذاب أفضؿ األساتذة والباحثيف ، وتعييف القادة القادريف عمى قيادة حركة 
التوجو االستراتيجي لمتعميـ والبحث والتنمية ، ومنح التسييالت الالزمة إلجراء البحوث 

بحداثة المناىج الدراسية والبرامج الُمقدمة  واالىتماـمع ، والخدمات االستشارية لممجت
عمى الجودة في التعميـ والبحث  والتأكيدلمطالب وربطتيا بحاجات التنمية االقتصادية ، 

 . العممي والتدريب باعتبارىـ مرتكزات أساسية لتحقيؽ المنافسة العالمية
لمبحث  امركزً أف تكوف  لمصريةالجامعات اعمى  الثورة التقنية والتكنولوجيةفرض  -80

 .العممي
خطط وبرامج لتسويؽ البحث وضع  الجامعات المصريةعمى الميزة التنافسية  فرض  -89

العممي ، إضافة إلى مشاريع الطالب الريادية واجتذاب التمويؿ ليا مف خالؿ الشراكات 
 . البحثية مع مؤسسات اإلنتاج

مواىب نادرة لمطالب المؤىميف  تقديـ  المصريةالجامعات عمى الميزة التنافسية  فرض -88
 .لممجتمع المحمي والعالمي  داخميا
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ضرورة استثمار رأس الماؿ  الجامعات المصريةتغيرات متطمبات سوؽ العمؿ عمى  فرض -82
 . البشري ، وارتفاع الكفاءة الخارجية لمنظاـ التعميمي

املعاصزة  ارترباتيف ضوء  زية بادتامعات املص عداد الطالب الباسحإلالتصور املكرتح 

      للذامعات البشجية يف بعض الدول املتكدمة
 والخبراتبالجامعات البحثية في اإلطار النظري مف حقائؽ ترتبط  عمى ما ورد تأسيًسا     

يماًناالمعاصرة ليا في إعداد  بأف دور الجامعات المصرية في إعداد  الطالب الباحث ، وا 
والدعـ ، لذا اتجو البحث إلى  التكويف إلىأىميتو الكبرى الزاؿ في حاجة برغـ  الطالب الباحث
المعاصرة  الخبراتفي ضوء  بالجامعات المصرية عداد الطالب الباحثإل امقترحً  اوضع تصورً 
 ، ويقـو ىذا التصور عمى الركائز التالية : البحثية في بعض الدوؿ المتقدمةلمجامعات 

 أصط بياء التصور املكرتح -أ
 : التصور المقترح مف عدة أسس ىي انطمؽ     

عداد الطالب  -9 أف تضميف الجامعات المصرية لمبعد الدولي في أنشطة البحث العممي وا 
الباحث عمى غرار إعداده في الجامعات البحثية العالمية ُيعد مف أىـ األىداؼ 

 .والدوليةمى المستويات اإلقميمية اإلستراتيجية التي تحدد مكانتيا وأدائيا ع
الطالب الجامعي الباحث داخؿ الجامعات المصرية ُيعد سالًحا استراتيجًيا إعداد  تفعيؿأف  -8

 تتسمح بو الجامعات لمحصوؿ عمى مزايا تنافسية ُتعزز مكانتيا العالمية .
القضاء  فيإعداد الطالب الجامعي الباحث داخؿ الجامعات المصرية يساعد تفعيؿ أف  -2

 لتي تحد مف كفاءة البحث العممي وجودتو .عمى المعوقات ا
يساعد في تبني  إعداد الطالب الجامعي الباحث داخؿ الجامعات المصريةتفعيؿ أف  -2

وتطبيؽ استراتيجيات جديدة تتفوؽ مف خالليا الجامعات المصرية عمى غيرىا مف 
 الجامعات إقميمًيا ودولًيا .

  أهداف التصور املكرتح    -ب 
 لتصور المقترح تحقيؽ عدد مف األىداؼ تتمثؿ في اآلتي :ا استيدؼ     

المعاصرة لمجامعات البحثية المتقدمة في إعدادىا لمطالب الجامعي  الخبراتاالستفادة مف  -9
 الباحث ، في إدارة البحوث واالبتكار والتسويؽ التكنولوجي لمخرجات البحث العممي .
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ية الدولية لبناء القدرات البحثية لمطالب استيداؼ شراكات بحثية مع الجامعات البحث -8
 الجامعي ، ونقؿ وتوطيف التكنولوجيا في مختمؼ المجاالت .

إيجاد دور ريادي قاري ودولي لمجامعات المصرية في مجاؿ العموـ والتكنولوجيا واالبتكار  -2
 والبحث العممي .

ات واالتحادات العممية تعزيز مكانة الطالب الجامعي داخؿ الجامعات المصرية في المنظم -2
 البحثية الدولية .

تييئة البيئة التنظيمية بالجامعات المصرية التي تساعد عمى إضفاء البعد الدولي عمى  -8
برامج إعداد الطالب الجامعي وأنشطة البحث العممي وتكويف شراكة بحثية مع الجامعات 

 البحثية في الدوؿ المتقدمة .
معات المصرية والجامعات البحثية في الدوؿ المتقدمة في إحداث تعاوف فيما بيف الجا -4

 .ايا التراث الفكري والبحثي بينيـنح الطالبية لمز مجاالت تبادؿ أعضاء ىيئة التدريس والمِ 
رفع مستوى الجامعات المصرية في إنتاج المعرفة واستثمارىا ودخوليا مجاؿ المنافسة  -2

 العالمية . 
العميا داخؿ الجامعات المصرية لتوفير البيئة العممية والبحثية  التوسع في برامج الدراسات -2

 المناسبة لمباحثيف ولممتطمبات المعاصرة لمبحث العممي .
 .التي تدعـ إعداد الطالب الباحثتفعيؿ البنية التحتية لمجامعات المصرية  -1

 .ب الباحثالتي تدعـ إعداد الطال تفعيؿ اإلستراتيجية المؤسسية لمجامعات المصرية -90
دعـ ي الذي تفعيؿ التعاوف الدولي ) األكاديمي والبحثي ( داخؿ الجامعات المصرية -99

 .إعداد الطالب الباحث
التي تدعـ إعداد  داخؿ الجامعات المصريةوالطالب  تفعيؿ أدوار أعضاء ىيئة التدريس -98

    .الطالب الباحث
 حتكيل التصور املكرتح متطلبات -ز

 ؽ التصور المقترح ما يمي :يتطمب تحقي     
ضرورة إعادة النظر في برامج إعداد الطالب الجامعي الباحث داخؿ الجامعات المصرية  -9

مف خالؿ تطوير القوانيف والتشريعات المنظمة لمتعميـ الجامعي ، بحيث تتيح فرص 
مكانية عق الخبراتالقبوؿ بتطبيؽ  نشاء شركات لمجامعات المصرية ، وا  د المعاصرة ، وا 
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نشاء حدائؽ التقنية والعمـو عمى أراضييا  اتفاقيات دولية مع المراكز البحثية العالمية ، وا 
 ومراكز التميز البحثي والحاضنات العممية داخميا . 

إنشاء وحدات لمتعاوف الدولي داخؿ الجامعات المصرية يكوف دورىا العمؿ عمى التنسيؽ  -8
اضحة ، بما يكفؿ تحديد آليات التعاوف البحثي بينيا وبيف الجامعات البحثية وفؽ آلية و 
 واألكاديمي بينيا وبيف تمؾ الجامعات .

توفير اإلنفاؽ الالـز لمجامعات المصرية ولمطالب الباحثيف داخميا إلتماـ دراستيـ  -2
وبحوثيـ ، وذلؾ مف خالؿ إنشاء شركات تابعة لمجامعات ، حتى ُتمكِّف الجامعات 

الطالب  إعدادالمعاصرة في  الخبراتادي ُيمكِّنيا مف تطبيؽ المصرية مف توفير عائد م
 الجامعي الباحث . 

تحديث محتوى التعميـ الجامعي وبرامجو ، ليالءـ التغيرات المعاصرة ، ويؤدي إلى تشجيع  -2
 روح اإلبداع مف أجؿ مواجية احتماالت العالـ المعاصر والتغير السريع .

الحكومية لمجامعات المصرية بما يتالءـ وطبيعتيا زيادة نسبة المخصصات المالية  -8
 البحثية .

منح الجامعات المصرية استقاللية إدارية وأكاديمية تمكنيا مف إدارة شئونيا العممية  -4
 والبحثية واألكاديمية . 

توفير بيئة جامعية تساعد عمى إجراء بحوث عممية متميزة ، كتوفير حوافز ومكافآت  -2
نجازات البحثية المتميزة ، ومرافؽ ومختبرات مجيزة بأحدث الوسائؿ مادية ومعنوية لال 

والتقنيات الداعمة لمبحث العممي ، وقواعد بيانات ومكتبات الكترونية متجددة ، 
ومساعديف باحثيف في مختمؼ المجاالت والتخصصات ، وخارطة بحثية لألقساـ ، 

نشاء مراكز متخصصة لمخدمات البحثية الطالبية ومكات  ب استشارية لمبحوث .وا 
رفع مستوى الجامعات المصرية في إنتاج المعرفة مف خالؿ تعزيز البحث العممي والسعي  -2

الجاد في تكويف طالب جامعييف باحثيف ، لمدخوؿ في مجاؿ المنافسة العالمية مع 
 الجامعات البحثية .

عمى  اعكس ايجابيً ، بما ين ات المصريةمالئـ لمبحث العممي داخؿ الجامع توفير مناخ -1
 االىتماـ بالبناء التنظيمي في المؤسساتو تحقيؽ التنمية في المجتمع والدولة ، 

 .مع معطيات ومقومات البحث العممي وتطوير وتعديؿ اختصاصاتيا بما يتناسب الجامعية
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 اإلدزاءات التيفيذية للتصور املكرتح -د
عداد الطالب الباحث إلالالزمة يعتمد التصور المقترح عمى مجموعة مف اإلجراءات      

 البحثية في بعض الدوؿ المتقدمةمجامعات لالمعاصرة  الخبراتفي ضوء  الجامعات المصرية ب
 والتي يمكف توضيحيا بالشكؿ التالي :

الطالب  إعداداليت تدعه  التشتية للذامعات املصزية ةالبييبأوًلا : آليات تزتبط 

 الباسح
 اآلتي : وتتمثؿ ىذه اآلليات في      

توفير بنية تحتية تكنولوجية واسعة يعززىا بحث عممي متقدـ ومراكز عممية وفكرية عمى  -9
 أعمى مستوى .

والمختبرات واألدوات ومختمؼ التجييزات التي تحتاج إلييا األنشطة توفير المعامؿ  -8
 والبرامج البحثية .

راعية في  ، والترخيص لشركاتعات الطالب الباحثيف مراكز لتسجيؿ أفكار واختراتوفير  -2
 . القياـ بإنتاجيا مقابؿ رسـو محددة

في لمساعدتيـ لمطالب والباحثيف  تخدمامختمؼ الـ يتقدلمكاتب استشارية توفير  -2
 .بحوثيـ المختمفة ، وتقديـ الدعـ ليـ

مدادىاقاعدة ممتدة لشبكة المعمومات ،  توفير -8 زمة بموارد المعرفة والبنية األساسية الال  وا 
 . لدعـ الطالب والباحثيف في إجراء األبحاث التطبيقية والتنموية

داخؿ الجامعات المصرية ُتقاـ بداخميا مراكز متعددة لمتميز تخصيص مساحات واسعة  -4
 البحثي .

 تخصيص مساحات واسعة داخؿ الجامعات المصرية ُتقاـ بداخميا شركات ومصانع تابعة -2
ب بالخبرات التعميمية والبحثية واإلنتاجية مف خالؿ التطبيؽ لممجتمع المحمي لتزويد الطال

 . ؼلمختمؼ أنواع المعار 
توفير مكاتب لمبيئة والصحة واألماف داخؿ الجامعات المصرية لإلشراؼ عمى إتماـ جميع  -2

 البحوث الطالبية في بيئة صحية وآمنة .
ة ، تتجو إلييا أقساـ تخصيص حدائؽ لمتقنية والعمـو عمى أراضي الجامعات المصري -1

األبحاث في الشركات ومؤسسات القطاع الخاص لالستفادة منيا في إجراء البحوث 
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 المشتركة بينيـ وبيف الجامعة .
إنشاء حاضنات عممية لمشركات المحمية المبتدئة داخؿ الجامعات المصرية وتقوـ أساًسا  -90

 ٌؿ في مجاؿ تخصصو .عمى أبحاث الطالب الجامعييف كُ 
 إعداداليت تدعه   اإلصرتاتيذية املؤصضية للذامعات املصزيةبآليات تزتبط ًيا : ثاى

 الطالب الباسح
 اآلتي :   وتتمثؿ ىذه اآلليات في     

 .واالبتكار والبحث والتطوير اإلبداعقناعة القيادات العميا داخؿ الجامعات المصرية بثقافة  -9
داخؿ الجامعات المصرية وفؽ أحدث النظـ توفير تقنيات حديثة تخدـ العمؿ المؤسسي  -8

 اإلدارية .
تنويع مصادر التمويؿ والتحوؿ مف االعتماد عمى التمويؿ الحكومي لمتمويؿ الذاتي  -2

 والتشاركي .
المخرجات ، واستقاللية الجامعة  -العمميات  -تحقيؽ الجودة الشاممة في : المدخالت  -2

 ة شئونيا العممية والبحثية واألكاديمية .إدارًيا وأكاديمًيا ، وتمكينيا مف إدار 
 تخصيص إعتمادات مناسبة لمتعاوف الدولي مف التمويؿ المخصص لمبحث العممي . -8
المصرية والمؤسسات المجتمعية لمتعرؼ عمى احتياجاتيـ مف  التنسيؽ بيف الجامعات -4

 الشراكات البحثية .
عمى ذلؾ مف خالؿ : إنشاء مراكز توجيو الطالب نحو البحوث التطبيقية ومساعدتيـ  -2

تبني برامج الكراسي  ، ؿ الجامعات المصريةالتميز العممي والحاضنات العممية داخ
تشييد حدائؽ التقنية والعموـ عمى  ، في مجاالت معرفية ذات طابع دولي البحثية
 .أراضييا

راسة والبحث تقديـ برامج تعميمية وبحثية دولية لجذب واستقطاب الطالب الدولييف لمد -2
 بالجامعات المصرية .

 توفير حوافز ومكافآت مادية ومعنوية لالنجازات الطالبية البحثية المتميزة . -1
توفير مرافؽ ومختبرات مجيزة بأحدث الوسائؿ والمعدات والتقنيات الداعمة لمبحث  -90

 العممي .
 اإلنتاج المجتمعي .التخطيط لبرامج وأنشطة بحثية طالبية ترتبط بمجاالت الخدمات و  -99
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تييئة مساعدي باحثيف في مختمؼ المجاالت والتخصصات العممية ، وتييئة خارطة  -98
بحثية لجميع الكميات واألقساـ داخؿ الجامعات المصرية تحدد أولويات ومجاالت البحث 

 العممي .
 . إنشاء مراكز متخصصة داخؿ الجامعات المصرية لمخدمات الطالبية والبحث العممي -92
  إنشاء مكاتب استشارية لمبحوث المتخصصة والبينية . -92
حصائيةوفنية  إداريةتوفير طواقـ  -98 البحثي المكتبي  لعمؿ الطالبمتخصصة ومتفرغة  وا 

 والتجريبي .
تحديد حد أدنى مف اإلنتاج البحثي السنوي لمطالب في مختمؼ التخصصات والمجاالت  -94

 المعرفية .
بيانات عينة لمطالب عمى البحث العممي، وتزويدىا بقواعد ة الجودة مُ تييئة بيئة عالي -92

 .ومكتبات الكترونية متجددة
 تطبيؽ متطمبات ومعايير االعتماد األكاديمي المحمية والدولية في البحث العممي . -92
اء البرامج األكاديمية والبحثية وفؽ متطمبات التنمية وسوؽ العمؿ بما يعزز االقتصاد بن -91

 الوطني والعالمي .
كطالب لتأىيميـ  الجامعات المصريةـ بعض المنح لمعامميف في الشركات لاللتحاؽ بيتقد -80

 البحثية واإلنتاجية . وتنمية قدراتيـ
إنشاء قواعد المعمومات بيف الجامعات المصرية والجامعات البحثية اإلقميمية والعالمية  -89

 ؿ استخداـ التقنيات الحديثة .، وتنسيؽ الربط الشبكي بينيما مف خال 
برامج لجذب العمماء الباحثيف المقيميف في الخارج لالستفادة منيـ في تدعيـ  إنشاء -88

وليكونوا بمثابة فريؽ بحثي عالي الجودة  الجامعات المصرية األبحاث العممية داخؿ
 .لتدريب الطالب داخؿ مراكز البحوث والتطوير داخميا
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دعه إعداد ي الذي داخل ادتامعات املصزيةط بتفعيل التعاون الدولي آليات تزتب:  ثالًجا

  الطالب الباسح
 وتتمثؿ ىذه اآلليات في اآلتي :      

كفاءة شباب  علرفمع بعض الجامعات البحثية وضع خطة إستراتيجية لمتعاوف الدولي  -9
 في الدوؿ المتقدمة . لبعض الوقت إيفادىـالباحثيف عف طريؽ 

ريؽ عمؿ داخؿ الجامعات المصرية مختص بإجراء مفاوضات شراكة جديدة مع تشكيؿ ف -8
الجامعات البحثية في الدوؿ المتقدمة لضماف استمرارية برنامج البحوث والتطوير 

 واالبتكار وتخصيص ميزانية لذلؾ .
مكتب تمثيؿ دائـ لمجامعات المصرية في مجاؿ العمـو والتكنولوجيا واالبتكار في  إنشاء -2

تمؼ الجامعات البحثية األوربية تكوف وظيفتو تعظيـ استفادة الجامعات المصرية مف مخ
 البرامج البحثية لتمؾ الجامعات .

إبراـ اتفاقيات تعاونية بيف الجامعات المصرية والجامعات البحثية العالمية تعطي الحؽ  -2
تعميمية  لكؿ طرؼ في االستعانة بأعضاء ىيئة تدريس الطرؼ الثاني إلنشاء برامج

 جديدة أكاديمية وبحثية أو تأىيؿ برامجيا الحالية.
إبراـ اتفاقيات تعاونية بيف الجامعات المصرية والجامعات البحثية العالمية ُتمّكف مف انجاز -8

 مشاريع بحثية بإسياـ باحثيف ينتموف إلى جامعات بحثية مختمفة .
 جامعات المصرية .إنشاء صندوؽ لدعـ أنشطة تدويؿ البحث العممي في ال -4
 اإلقميميةبيف الجامعات المصرية والجامعات البحثية  األكاديميةتوطيد العالقات والروابط  -2

 إمكاناتيا وخبراتيا في برامح البحث العممي .مف  لإلفادةوالدولية 
تذليؿ العقبات اإلدارية والمالية لتشجيع الطالب والباحثيف عمى االنتقاؿ بحرية عبر  -2

 الدولية .الحدود 
البحوث  إلجراءلألساتذة ولمطالب الباحثيف نح والميمات العممية المقدمة زيادة المِ  -1

 والدراسات في الجامعات البحثية الدولية .
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اليت تدعه إعداد الطالب  أعطاء هيئة التدريطتفعيل أدوار آليات تزتبط ب : ًارابع

    الباسح

 وتتمثؿ ىذه اآلليات في اآلتي :      
التكنولوجي في مختمؼ المجاالت  اإلبداع مفوتمكينيـ  أعضاء ىيئة التدريستدريب  -9

 البحثية .
في البحث  اإلبداعكافة البرامج الخاصة لرعاية عمى  أعضاء ىيئة التدريستدريب  - 8

  لدى الطالب والباحثيف . العممي وتحفيز الفكر الخاّلؽ
ـ والحفاظ عمييـ ، ونقؿ المعرفة الُمنتجة عمى مستوى العال أعضاء ىيئة التدريسجذب  -2

 . الباحثيف إلى مختمؼ المؤسسات اإلنتاجية ـطالبيتعاونيـ مع بواسطة 
حزمة أجور تنافسية الجتذاب أفضؿ األساتذة والباحثيف ، وتعييف القادة القادريف  تقديـ -2

 معات المصرية .داخؿ الجا عمى قيادة حركة التوجو االستراتيجي لمتعميـ والبحث والتنمية
في مواقع العمؿ واإلنتاج لتزويدىـ  يـتدريبأثناء مطالب ل أعضاء ىيئة التدريسإرشاد  -8

بالميارات العممية التطبيقية التي تمكنيـ مف التعرؼ عمى المشكالت اإلنتاجية الفعمية ، 
ثارة عقوليـ بداعيـ لتبني رؤى بحثية جديدة وا   .وا 

 .طالب نحو البحوث التطبيقيةمل توجيو أعضاء ىيئة التدريس -4
مطالب في العمؿ البحثي بدًءا مف التحاقيـ بالدراسة ل أعضاء ىيئة التدريس ةشاركم -2

 . وطواؿ سنوات الدراسة
 . تدعيـ شغؼ الطالب بالبحث العممي -2
عرض فييا كافة المشروعات البحثية ، تُ ات طالبية إعداد أعضاء ىيئة التدريس ندو  -1

وع بحثي مستشار مف ىيئة التدريس، كما يتـ مكافأة أصحاب ويكوف مع كؿ مشر 
 . المشروعات الفائزة بمبمغ مادي

لمتوصؿ إلى  وأعضاء ىيئة التدريس الطالب والباحثيفالمشاريع التعاونية بيف  إقامة -90
 ة في مختمؼ مياديف المعرفة .جديد اتابتكار 
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    دعه إعداد الطالب الباسحاليت ت آليات تزتبط بتفعيل أدوار الطالب :  خامًضا

 وتتمثؿ ىذه اآلليات في اآلتي :     
تميزه في المجاؿ الدراسي الذي يرغب في االلتحاؽ بو بالجامعة سواء مف الطالب  يجب أف ُيثبت  -9

 . خالؿ دراسات أكاديمية سابقة أو أنشطة مختمفة ومميزة في نفس المجاؿ الدراسي
، يسعي إلى  المصريةثيف األكاديمييف داخؿ الجامعات باحطالب والتصميـ  برنامج لم -8

 . التعرؼ عمى الباحثيف المميزيف وتقديـ الدعـ الالـز ليـ
لمقياـ بمشاريع مستدامة لمبحث أو الحصوؿ لمطالب مساعدات مالية وبحثية كبيرة  تقديـ -2

 . عمى تدريب ممحؽ في المجاالت التي يختارونيا
لعمؿ واإلنتاج لتزويدىـ بالميارات العممية التطبيقية التي تدريب الطالب في مواقع ا -2

بداعيـ لتبني  ثارة عقوليـ وا  تمكنيـ مف التعرؼ عمى المشكالت اإلنتاجية الفعمية ، وا 
 . رؤى بحثية جديدة

يقـو عمى أساس التناوب بيف التعميـ والعمؿ ، بحيث ينتظـ لمطالب وضع جدوؿ زمني  -8
، ثـ يمتحؽ ببرنامج عمؿ في إحدى   زمنيةلفترة  اة أكاديميً الطالب في الدراسة بالجامع
 .بدواـ كامؿ زمنية أخرىالمؤسسات الشريكة لمدة 

نح دراسية ومساعدات مالية لدعـ الطالب الجامعييف والباحثيف في التخصصات تقديـ مِ  -4
 ـ.المرتبطة بمجاؿ عممي

كطالب لتأىيميـ  امعات المصريةالجنح لمعامميف في الشركات لاللتحاؽ بـ بعض المِ يتقد -2
 . البحثية وتنمية قدراتيـ

تنمية اإلبداع لدى الطالب في المشروعات البحثية التي يقـو بيا ، إلنتاج ونشر المعرفة  -2
 . عمى المستوى العالمي

تمويؿ األبحاث العممية التي يقدميا الطالب وأعضاء ىيئة التدريس والباحثيف مف خالؿ  -1
 شراكة قوية بيف الجامعات والقطاع الخاص .إقامة عالقات 

تسجيؿ أفكار واختراعات الطالب الباحثيف ، والترخيص لمشركات الراعية في القياـ  -90
 . بإنتاجيا

التنافس البحثي بيف الطالب لموصوؿ إلى مرحمة اإلبداع واالبتكار والتجديد  إيجاد -99
 . والتطور
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 الجامعات المصرية . التطوير داخؿتدريب الطالب داخؿ مراكز البحوث و  -98
مدادىاإنشاء قاعدة ممتدة لشبكة المعمومات ، و  -92 بموارد المعرفة والبنية األساسية  ا 

 . الالزمة لدعـ الطالب والباحثيف في إجراء األبحاث التطبيقية والتنموية
 . إنشاء مراكز لمحفاظ عمى حقوؽ الممكية الفكرية لمطالب الباحثيف -92
يو الطالب نحو البحوث التطبيقية ومساعدتيـ عمى ذلؾ مف خالؿ : إنشاء مراكز توج -98 

تبني برامج الكراسي  - الجامعات المصرية التميز العممي والحاضنات العممية داخؿ
 تشييد حدائؽ التقنية والعمـو عمى أراضييا  .  -البحثية 

 معوقات تيفيذ التصور املكرتح -هـ

 في اآلتي : وتتمثؿ ىذه المعوقات     
لجامعات البحثية دوف تكييفيا االمعاصرة في إعداد الطالب الباحث داخؿ  الخبراتتطبيؽ  -9

 بما يتالءـ مع بيئة وأنظمة الجامعات المصرية .
ممانعة بعض منسوبي الجامعات المصرية ليذا التحوؿ ، وضعؼ إدراكيـ لمفوائد والميزات  -8

 المرجوة منو عمى المدى البعيد .
الباحث الطالب  إعدادتفعيؿ  إجراءات وتيسيرقمة خبرة معظـ القيادات الجامعية في إدارة  -2

 المعاصرة  . الخبراتداخؿ الجامعات المصرية في ضوء 
إغفاؿ استثمار نقاط قوة الجامعات المصرية الحالية في تفعيؿ إعداد الطالب الباحث -2

  لتحقيؽ ىذا اليدؼ . داخميا خالؿ وضع الخطط اإلستراتيجية واالنتقالية
عدـ مشاركة الفئات والجيات المستفيدة مف تفعيؿ إعداد الطالب الباحث داخؿ الجامعات  -8

االستراتيجي لمتعميـ والبحث والتنمية داخؿ الجامعات المصرية في عممية التخطيط 
 .المصرية

 انخفاض قدرة بعض الجامعات المصرية عمى جذب وتوفير مصادر تمويؿ متنوعة -4
 ومستديمة لتفعيؿ إعداد الطالب الباحث داخميا .

مع إعداد الطالب صعوبة استحداث أو تعديؿ بعض القوانيف والموائح الجامعية لتتالءـ  -2
 الباحث داخميا .

نقص الكوادر البشرية المؤىمة في مختمؼ المجاالت والتخصصات المعرفية التي تحتاجيا  -2
 الباحث داخميا . الجامعات المصرية في إعداد الطالب
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: مراكز التميز قمة المساحات المربعة المخصصة لمجامعات المصرية لُيقاـ بداخميا -1
. لتدريب الطالب الباحثيف داخميا عمى البحثي ، الحاضنات العممية، حدائؽ التقنية والعمـو

 مختمؼ اإلبداعات والروئ البحثية.
القادريف عمى قيادة حركة التوجو امعييف الجالقادة و  ضعؼ إعداد أعضاء ىيئة التدريس -90

 .داخؿ الجامعات المصرية االستراتيجي لمتعميـ والبحث والتنمية
( ت المجتمع المحمي )العاـ والخاصمحدودية الروابط بيف الجامعات المصرية ومؤسسا -99

المستفيدة مف نتائج تمؾ الجامعات في مختمؼ المجاالت التنموية، مما قد ُيَصعِّب 
 ستثمار االقتصادي في المعارؼ الُمنتجة بالبحث العممي.اال

 صبل التغلب على معوقات تيفيذ التصور املكرتح -و

 : وتتمثؿ في اآلتي     
تقويـ الجامعة لمبنية التحتية األساسية والمساندة لمبحث العممي ، كالمرافؽ والمختبرات  -9

يا االتصاالت والمعمومات ، مع والمعامؿ والقاعات الدراسية ، باإلضافة إلى تكنولوج
   االعتماد عمى التقنيات الحديثة لدعـ العمؿ المؤسسي وفؽ أحدث النظـ اإلدارية .

إعادة النظر في برامج إعداد الطالب الجامعي الباحث داخؿ الجامعات المصرية مف خالؿ  -8
قبوؿ بتطبيؽ تطوير القوانيف والتشريعات المنظمة لمتعميـ الجامعي ، بحيث تتيح فرص ال

مكانية عقد اتفاقيات دولية مع المعاصرة الخبرات نشاء شركات لمجامعات المصرية ، وا  ، وا 
نشاء حدائؽ التقنية والعمـو عمى أراضييا ومراكز التميز المراكز البحثية العالمية ، وا 

 البحثي والحاضنات العممية داخميا . 
لمصرية يكوف دورىا العمؿ عمى التنسيؽ إنشاء وحدات لمتعاوف الدولي داخؿ الجامعات ا -2

بينيا وبيف الجامعات البحثية وفؽ آلية واضحة ، بما يكفؿ تحديد آليات التعاوف البحثي 
 واألكاديمي بينيا وبيف تمؾ الجامعات .

توفير اإلنفاؽ الالـز لمجامعات المصرية ولمطالب الباحثيف داخميا إلتماـ دراستيـ  -2
، حتى ُتمكِّف الجامعات إنشاء شركات تابعة لمجامعات وبحوثيـ ، وذلؾ مف خالؿ

الطالب  إعدادالمعاصرة في  الخبراتالمصرية مف توفير عائد مادي ُيمكِّنيا مف تطبيؽ 
 . الجامعي الباحث

تحديث محتوى التعميـ الجامعي وبرامجو ، ليالءـ التغيرات المعاصرة ، ويؤدي إلى تشجيع  -8
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 ة احتماالت العالـ المعاصر والتغير السريع .روح اإلبداع مف أجؿ مواجي
 زيادة نسبة المخصصات المالية الحكومية لمجامعات المصرية بما يتالءـ وطبيعتيا البحثية . -4
نح الجامعات المصرية استقاللية إدارية وأكاديمية تمكنيا مف إدارة شئونيا العممية مَ  -2

 والبحثية واألكاديمية . 
ة تساعد عمى إجراء بحوث عممية متميزة ، كتوفير حوافز ومكافآت توفير بيئة جامعي -2

مادية ومعنوية لالنجازات البحثية المتميزة ، ومرافؽ ومختبرات مجيزة بأحدث الوسائؿ 
والتقنيات الداعمة لمبحث العممي ، وقواعد بيانات ومكتبات الكترونية متجددة ، 

، وخارطة بحثية لألقساـ ، ومساعديف باحثيف في مختمؼ المجاالت والتخصصات 
نشاء مراكز متخصصة لمخدمات البحثية الطالبية ومكاتب استشارية لمبحوث .  وا 

رفع مستوى الجامعات المصرية في إنتاج المعرفة مف خالؿ تعزيز البحث العممي والسعي  -1
الجاد في تكويف طالب جامعييف باحثيف ، لمدخوؿ في مجاؿ المنافسة العالمية مع 

 ت البحثية .الجامعا
عمى تحقيؽ  ااخؿ الجامعة ، بما ينعكس ايجابيً توفير مناخ مالئـ لمبحث العممي د -90

التنمية في المجتمع والدولة ، ويجب أف ُيعطى االىتماـ بالبناء التنظيمي في المؤسسات 
 وتطوير وتعديؿ اختصاصاتيا بما يتناسب مع معطيات ومقومات البحث العممي . 

 مكرتسات البشح

 قترح البحث الحالي إجراء مجموعة مف الدراسات تتمثؿ في اآلتي :ا     
رؤية إستراتيجية مقترحة لتحقيؽ التفوؽ االستراتيجي لمجامعات المصرية في إدارة البحث  -9

 .العممي داخميا في ضوء خبرات بعض الجامعات البحثية العالمية
في ضوء توجيات التربية  المصريةتصور مقترح لتفعيؿ البحث العممي داخؿ الجامعات  -8

 .العالمية
ت بعض رؤية إستراتيجية مقترحة لمتطمبات إنشاء  جامعة بحثية مصرية في ضوء خبرا -2

 .الجامعات البحثية العالمية
ي ضوء متطمبات التنمية تصور مقترح لتفعيؿ اقتصاد المعرفة داخؿ الجامعات المصرية ف -2

 .المستدامة
ة مقترحة لتحقيؽ الميزة التنافسية لمجامعات المصرية في ضوء متطمبات رؤية إستراتيجي -8

 إعداد الطالب العالمي داخؿ الجامعات البحثية .



 م0201( 38) -1ج-مارسعدد                                  ...            تصور مقترح إلعداد الطالب الباحث  

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 033 - 

 املزادع
 العزبية املزادع: اأوًل
( : " ميارات البحث العممي لدى طمبة المرحمة الجامعية  1111آل مقبل ، عمي بن ناصر )  -1

في  المؤتمر العربي األوؿ : الرؤيا المستقبمية لمنيوض بالبحث العممياء بيا " ، وآليات االرتق
 ، المممكة ، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية بالتعاون مع جامعة اليرموك أربد الوطف العربي

 األردنية الياشمية .         
   د المعمم بالجامعات المصرية " ،الميني إلعدا االعتماد إدارة( : "  1115البحيري ، خمف محمد )  -1

المؤتمر القومي السنوي الثاني عشر : تطوير أداء الجامعات العربية في ضوء معايير الجودة          
 ( . 1، مركز تطوير التعميم الجامعي ، جامعة عين شمس ، )  الشاممة

في العممية التعميمية " ،  ( : " أىمية التقنيات المعموماتية 1119التتنجي ، تغريد خميل غني )  -3
 . 91 العدد ، جامعة بغداد ، العراق ،مجمة كمية اآلداب 

 ( : " تطوير القدرة التنافسية لمجامعات  1111التعميمية )  واإلدارةالجمعية المصرية لمتربية المقارنة  -4
لسنوي  المؤتمر العممي االمصرية في ضوء خبرات وتجارب جامعات بعض الدول المتقدمة " ،   

، كمية التربية ، جامعة        الثامف عشر : اتجاىات معاصرة في تطوير التعميـ في الوطف العربي 
 بني سويف . 

المشكالت التي تواجو األستاذ الجامعي في مجال البحث            "( :  1111الحراحشة ، محمد عبود )  -5
لرؤيا المستقبمية لمنيوض بالبحث العممي           المؤتمر العربي األوؿ : االعممي دراسة ميدانية " ، 

، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية بالتعاون مع جامعة اليرموك، المممكة           في الوطف العربي
 األردنية الياشمية .

   ( : " صيغة مقترحة لتفعيل الشراكة المجتمعية لمجامعات        1114الخميفة ، عبد العزيز عمي )  -6
          امحمد بن سعود اإلسالمية أنموذجً  جامعة اإلمام –السعودية في ضوء فمسفة الجامعة المنتجة 

      .  46العدد  الجمعية السعودية لمعموم التربوية والنفسية ، ،  مجمة رسالة التربية وعمـ النفس" ، 
تراتيجي لدى اإلدارة العميا في           : " العالقة بين التوجو االس ( 1116الدىدار ، مروان حمودة )  -7

،            رسالة ماجستيرالجامعات الفمسطينية وميزتيا التنافسية دراسة ميدانية عمى جامعات غزة " ، 
 الجامعة اإلسالمية ، غزة .

       أفكار واقتراحات لمدول     –: " إنشاء جامعات ذات مستوى عالمي  ( 1113الرافعي ، عبد الرحمن )  -8
 ( . 43)  1، مركز مطبوعات اليونسكو ،  مجمة المستقبمياتالنامية " ، 

 ( : " تطوير أساليب البحث العممي في ضوء إدارة الجودة  1111عبد اهلل )  إبراىيمالزعيبر ،  -9
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المؤتمر العربي األوؿ : الرؤيا المستقبمية لمنيوض بالبحث الشاممة بالوطن العربي " ،           
، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية بالتعاون مع جامعة اليرموك ،  عممي في الوطف العربيال

 .  المممكة األردنية الياشمية
( : " آليات تطوير الشراكة المؤسسية بين الجامعة           1115زاىر )  شتويالسالطين ، عمي ناصر  -11

يادات األكاديمية بجامعة الممك خالد           ومؤسسات القطاع الخاص دراسة استكشافية آلراء الق
، المجمس            الجمعية المصرية لمتربية المقارنةوقيادات القطاع الخاص بمنطقة عسير " ، 

 ( . 8)  16األعمى لجمعيات التربية المقارنة ، 
، متاح  اشروط القبوؿ في جامعة ىارفارد وتكاليؼ الدراسة بي( :  1119السيد ، ياسمين )  -11

 http:// kick career .comعمى الرابط االلكتروني : 
المؤتمر العممي الرابع           " ،  ا( : " إعداد المعمم عالميً  1115 ) الرؤوفالشيخ ، محمد عبد  -11

والعشروف لمجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس : برامج إعداد المعمميف في الجامعات           
 ، الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس . تميزمف أجؿ ال

، مؤتمر ( : " مراكز التميز بين الضرورات واالختراق "  1114الدين عمي )  عزالطائي ، ماىر  -13
 . ، كمية التربية ، جامعة بني سويف المعايير والمياـ والعائد االجتماعي –مراكز التميز البحثي 

( : " البحث العممي وأثره عمى تطوير عناصر ومكونات            1111ي ) الباد محمدالعتيبي ، نواف  -14
مجمة القراءة والمعرفة  الجمعية المصرية لمقراءة           أنموذج مقترح " ،  –العممية التعميمية 

 . 115 العدد ، مصر ، والمعرفة
 دراسة لحالة  –عرفة خواصيا ( : " سوق العمل في اقتصاد الم 1114الفارس ، عبد الرحيم فؤاد )  -15

 ، جامعة  المؤتمر العممي الدولي السنوي الرابع : إدارة المعرفة في العالـ العربياألردن " ،           
 ( . 1الزيتونة ، عمان ، )           

( : " دور البحوث التربوية لبرامج الدراسات العميا في تطوير  1115كامل )  جمالالفميت ،  -16
مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث           ة التعميمية في محافظات غزة ومقترحات تفعيمو " ، العممي

 ( . 3)  11، جامعة القدس ، فمسطين ،  والدراسات التربوية والنفسية
 ( : " إمكانية تطبيق نظام التعميم المتناوب في إعداد وتكوين            1118نوري )  مصطفىالقمش ،  -17
 العممي الخامس عشر : إعداد المعمـ وتنميتو آفاؽ  –المؤتمر الدولي األوؿ المعمم " ،           

 ( . 4، كمية التربية ، جامعة حموان ، )  التعاوف الدولي واستراتيجيات التطوير          
 ستاذ ( : " تقويم واقع البحث العممي من وجية نظر األ 1114الكاظمي ، ظافر ىاشم وآخرون )  -18

 مجمة القادسية لعموـ التربية الدكتور في كميات التربية الرياضية لمجامعات العراقية " ،           
 ( .  1)  1، بغداد ، الرياضية           
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( : " تصور مقترح لمتحول نحو جامعات بحثية             1113المطيري ، نواف بن بجاد الجبرين )  -19
، كمية التربية ،            رسالة دكتوراهعودي في ضوء تحديات مجتمع المعرفة " ، بالتعميم الجامعي الس

 جامعة أم القرى .
( : " الشراكة البحثية بين الجامعة            1111، أحمد سامي ؛ الموسوي ، محمد غالي )  المعموري -11

ى الوطني ألبحاث الفكر           ، المنتد حولية المنتدى لمدراسات اإلنسانيةالعراقية والشركات " ، 
 ( . 4)  7والثقافة ، 

( : " تطبيقات االنترنت في العممية التعميمية والبحث  1113، عبد اهلل بن سالم )  المناعي -11
 .  3 العدد ، وزارة التربية والتعميم ، سمطنة عمان ، مجمة رسالة التربية العممي" ، 

( : " أثر االقتصاد المعرفي في عناصر العممية التعميمية            1119، عيد موسى العمي )  النعيمات -11
 ، كمية الدراسات العميا ، الجامعة األردنية . رسالة دكتوراهفي األردن " ، 

،  رسالة المعمـ( : " البيئة التربوية موطن لإلبداع " ،  1114، ميساء محمد فالح )  اليويمل -13
 ( . 51)  1األردن ، وزارة التربية والتعميم ، 

          ( : " العدالة االجتماعية في العممية التعميمية  1115، فيروز رمضان عبد الباري )  الوكيل -14
، كمية التربية ، جامعة طنطا             مجمة كمية التربيةبالجامعات الحكومية المصرية رؤية نقدية " ، 

 . 57 العدد، 
 مجمة ( : " تجديد العممية التعميمية في جامعة المستقبل " ،  1993د ) ، عبد الفتاح أحم جالل -15

 ( . 1)  1، كمية الدراسات العميا لمتربية ، جامعة القاىرة ، العموـ التربوية           
التجربة الكندية  –( : " مراكز التميز البحثي والكراسي البحثية  1114، رانيا عبد المعز )  جمال -16

،  المعايير والمياـ والعائد االجتماعي –التميز البحثي مؤتمر مراكز ئًدا دولًيا " ، كنموذج را
 .كمية التربية  ،سويفجامعة بني 

( : " تحديث المناىج التعميمية ضمن عممية اإلصالح التربوي " ،  1113جمعية ، بوكيشة )  -17
 11 العدد م اإلنسانية واالجتماعية ،، كمية العمو مجمة األكاديمية لمدراسات االجتماعية اإلنسانية 

. 
التعميـ العالي والمقارف حوؿ العالـ           ( :  1111حجي ، أحمد إسماعيل ؛ شياب ، لبنى محمود )  -18

 ، عالم الكتب ، القاىرة . جامعات المستقبؿ واستراتيجيات التطوير نحو مجتمع المعرفة
نماذج عربية  –" مراكز التميز البحثي وأنشطتيا ( :  1114حسونة ، محمد القاسم محمد )  -19

، جامعة بني سويف  المعايير والمياـ والعائد االجتماعي –مؤتمر مراكز التميز البحثي  ودولية "،
 ، كمية التربية.

( : " تصور استراتيجي مقترح إلنشاء مراكز لمتميز  1111حسيني ، صالح الدين محمد )  -31
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 ( . 46، جامعة سوىاج ، كمية التربية ، )  مجمة الثقافة والتنمية" ،  المصريةالبحثي لمجامعات 
 ( : " رؤية مستقبمية  1113خميس ، عبد اهلل فرغمي أحمد ؛ الحراشي ، ناصر محمد صالح )  -31

 المؤتمر العممي لتكوين الطالب المعمم في كميات التربية كمدخل لثورات الربيع العربي " ،           
العربي السادس واألوؿ لمجمعية المصرية ألصوؿ التربية : التعميـ وآفاؽ ما بعد ثورات           

 ( . 1، الجمعية المصرية ألصول التربية بالتعاون مع كمية التربية ، )  الربيع عربي
     ( : " العوامل االجتماعية والعوامل األكاديمية المؤثرة عمى أداء       1117رباح ، كمال أحمد )  -31

،            مؤتمر الجامعات العربية : التحديات واآلفاؽ المستقبميةالطالب الجامعي العربي " ، 
 المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ، المغرب .

، مركز اإلنتاج اإلعالمي، "( : " جامعات البحث 1117معرفة ) إصدارات نحو مجتمع ال سمسمة -33
 . 11 العدد دة ،جامعة الممك عبد العزيز ، ج

 ( : " الجامعة التعميمية والبحثية واإلنتاجية  1111إصدارات نحو مجتمع المعرفة )  سمسمة -34
 . 11 العدد، جامعة الممك عبد العزيز ، جدة ،  مركز الدراسات اإلستراتيجيةواالستثمارية " ،           

 ،  مجمة اتحاد الجامعات العربيةيمية " ، ( : " جودة العممية التعم 1117شحادة ، نعمان عابد )  -35
 . 4اتحاد الجامعات العربية ، األمانة العامة ،           

 ( : " تصور مقترح لمتحول إلى جامعات  1117؛ حورية ، عمي حسن )  إبراىيمطحالوي ، ميا  -36
 العربية لمبحوث في مجمة اتحاد الجامعات بحثية في ظل التوجو نحو االقتصاد المعرفي " ،           
 ( . 3)  37، اتحاد الجامعات العربية ، األمانة العامة ،  التعميـ العالي          

 ( : " دور المعمم المتميز في العممية التعميمية والتربوية " ،  1119طحيمر ، فيصل حسين )  -37
 دور المعمـ العربي في عصر المؤتمر العممي الثاني لكمية العموـ التربوية بجامعة جرس :           
 ، كمية العموم التربوية ، جامعة جرش . التدفؽ المعرفي          

 ( : " الحاضنات التكنولوجية  1111طاىر ، محمود عبود ؛ عبد الحسين ، عامر جميل )  -38
مكانية استفادة الجامعات العراقية منيا في خدمة المجتمع وال            تطور والحدائق العممية وا 
، مركز دراسات الخميج العربي ، جامعة البصرة ،  مجمة االقتصاد الخميجياالقتصادي " ،           
13 

 ( : " العوامل المؤثرة في العممية التعميمية ونوعية الخريجين  1117)  إبراىيمطو ، محمد خميل  -39
مجمة مممكة السعودية " ، جامعة الممك خالد بال –لسوق العمل من وجية نظر الطالب           

 . 14، السنة  76 العدد ، رابطة التربية الحديثة ، التربية المعاصرة
( : " االتجاىات  1118عبد التواب ، عبد التواب عبد الاله  و محمد ، بياء الدين عربي )  -41

، جامعة  مجمة الثقافة والتنميةالحديثة في تطوير التعميم الجامعي في ضوء جامعات النخبة " ، 
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 ( . 134أسيوط ، كمية التربية ، ) 
( : " االتجاىات الحديثة في تدويل التعميم الجامعي            1116عبد الحافظ ، تروت بن عبد الحميد )  -41

مكانية اإلفادة منيا في مصر " ،  ،  167 العدد ، جامعة األزىر ، مجمة التربية ، كمية التربيةوا 
 الجزء األول . 

 المجمة ( : " التكنولوجية الرقمية وتطور العممية التعميمية " ،  1111العزيز ، محي الدين ) عبد  -41
 ، المؤسسة العربية لالستشارات العممية وتنمية الموارد البشرية ، العربية لمعموـ االجتماعية           
 ( . 1)  1مصر ،           

تصور  -إنشاء مراكز التميز البحثي في الجامعات  ( : " 1114عبد الكريم ، عبد اهلل عطيو )  -43
، جامعة بني  المعايير والمياـ والعائد االجتماعي –مؤتمر مراكز التميز البحثي   مقترح " ،

 سويف ، كمية التربية. 
( : " إسيامات المقررات التربوية           1118عطية ، محمد عبد الرؤوف ؛ محمد ، جمال رجب )  -44

المؤتمر           ربية جامعة األزىر في إكساب الطالب المعمم ميارات البحث العممي " ، بكمية الت
، كمية التربية        العممي الثاني لكمية التربية جامعة األزىر : التعميـ الجامعي الحاضر والمستقبؿ

 باالشتراك مع المجمس القومي لمرياضة ، جامعة األزىر .
( : " متطمبات التعميم االلكتروني في العممية التعميمية  1117) قشمر ، عمي لطفي عمي  -45

 ، مركز جيل البحث العممي ، الجزائر . مجمة جيؿ العموـ اإلنسانية واالجتماعية الجامعية " ، 
( : " أداء الطالب الجامعي وأثره      1111كشاش ، حسين محمد ؛ الموسوي ، عبد المحسن جواد )  -46

، كمية           مجمة الغرى لمعمـو االقتصادية واإلداريةمؤسسات التعميم العالي " ، في تحديد كفاءة 
 . 18 العدد اإلدارة واالقتصاد ، جامعة الكوفة ،

( : " تفعيل الشراكة البحثية بين الجامعات المصرية والقطاع  1117محمد ، ماىر أحمد حسن )  -47
،  المجمة الدولية لمبحوث التربويةقدمة " ، ضوء خبرات وتجارب بعض الدول المتالخاص في 

       ( . 1)  41جامعة اإلمارات ، 
لتطوير البحث العممي ( : " مراكز التميز البحثي كصيغة  1116محمود ، خالد صالح حنفي )  -48

، جامعة اإلسكندرية ،  مجمة العموـ النفسية والتربويةدراسة تحميمية " ،  –في الجامعات المصرية 
3 (1.) 

( : " الشراكة بين القطاع الخاص والجامعات في األبحاث "   1116معيد البحوث واالستشارات )  -49
 . ، جامعة الممك عبد العزيز مركز الدراسات واالستشارات
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