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ملخص البحث

تصور مقترح إلنشاء مراكز للتميز البحثي في العلوم اإلنسانية بالجامعات السعودية
 و ُب تعزيز قدرات العلم و التكنولوجيا و، إن البحث العلمي له أمهية بالغة ُب التنمية االجتماعية و التكنولوجية ادلستدامة
 و ُب ضوء ذلك تتمثل أمهية مراكز التميز البحثي ُب رلال العلوم. توظيفها خلدمة متطلبات اجملتمع و البحث عن مستقبل أفضل
. اإلنسانية
–  و التعرف إذل العلوم اإلنسانية ( ادلفهوم، حياول البحث التعرف على مفهوم مراكز التميز البحثي و أهدافها و وظيفتها
. و كذلك التعرف إذل خربات بعض الدول العربية و األجنبية ُب رلال إنشاء مراكز التميز البحثي.)  الواقع و التحديات- األمهية
 و اإلنطالق من،  وذلك لوصف واقع مراكز التميز البحثي و العلوم اإلنسانية، و قد استخدم الباحث ادلنهج الوصفي التحليلي
ذلك لتقدمي تصور مقرتح إلنشاء مراكز للتميز البحثي ُب العلوم اإلنسانية
.  العلوم اإلنسانية-  مراكز التميز البحثي-  تصور مقرتح:الكلمات المفتاحية

Abstract
Conceived proposal for the establishment of centers of excellence for
research in the humanities in Saudi universities

The scientific research is of extreme importance in the development of social
and technological development, and in strengthening the capacity of science and
technology, employed to serve the requirements of society and the search for a
better future. In light of this, is the importance of centers of excellence for research
in the humanities.
This research is trying to identify the concept of centers of excellence for research
, and its objectives and function, and identify Humanities (concept - the
importance - and indeed challenges). as well as to identify the experiences of some
Arab and foreign countries in the field of establishing centers of excellence for
research. And the researcher used the analytical descriptive approach, to describe
the reality of centers of excellence for research and the humanities. and used all of
this to provide conceived proposal for the establishment of centers of excellence for
research in the humanities.
Key words: Conceived proposal - centers of excellence for research - the
humanities.
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اإلطار العام للبحث
مقدمة :
يشهههد اجملتمههع العههادلي ادلعاصههر تغ هًنات علميههة و تكنولوجيههة و اجتماعيههة متسههارعة ُب شهها رلههاالت
احليهها  ،شلهها يضههع اجملتمعههات أمههام العديههد مههن التحههديات علههي ويههع األصههعد س هواء احمللههي أو اإلقليمههي أو
العادلي ،و الا أكدت ويعها علي أن العصر اجلديهد سهوف يشههد تغهًناً شهامالً ُب بيعهة ادلعرفهة و ُب ويهع
مناشط احليا .
و ال شك أن القرن احلادي و العشهرين قهد ٓنهددت معادلهه مهن خهالل مواجههة التحهديات الها تفهرض
عليهه حتميهة التحهول إرل رلتمهع تهرتابط فيهه االايههة العلهم ،و التكنولوجيها ،و التنميهة البشهرية .و ال يكهون ذلههك
إال باإلس هههام ُب تط ههوير متطلب ههات التنمي ههة م ههن مع ههارف متقدم ههة ،و مش ههروعات ُنثي ههة أص ههيلة و مس ههتحداة،
ووس ههاتط تكنولوجي ههة فاتق ههة ،و تنمي ههة لق ههوي بشه هرية مبدع ههة ،و إعه هداد لقي ههادات ٕنتل ههك ادلب ههادرات ،و تك ههوين
اْناهههات إبابيههة ضلههو العلههم و األدم ُب منيومههة قيميههة سههامية ،و مواكبههة الثههور ادلعرفيههة و التكنولوجيههة و هههذا
ههو جههوهر وظيفهة و فلسههفة التعلهيم اجلههامعي الهذي يعههد بيهل اخلههرب  ،و معقهل الفكههر ُب شها صههور  ،و مقومهاً

من ادلقومات الرتيسة و الفاعلة للدولة العصرية(.)1

و الدول ادلتقدمة حرصل على تفعيل دور البحث العلمي داخل اجلامعات و توظيف ناْنه خلدمة
أهداف اجملتمع  ،فكان االْنا للحديث عن مراكز التميز البحثي Centers of Excellence
باجلامعات  ،و مراكز التميز البحثي هي الا تضع اجلامعة ُب مكانة عادلية متميز  ،و تكون قادر على

 )1عثمان  ،السعيد زلمود السعيد  " :تطوير التعليم اجلامعي ُب مصر ُب ضوء بعض التحديات ادلعاصهر "  ،مجلةة كليةة
التربية  ،جامعة األزهر  ،العدد  ، 118يونيه2003م – ربيع أول 1424ه  ،ص 109
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خدمة اجملتمع و الو ن و برارله التنموية و احلضارية و اللحاق بركب التطور العلمي  ،و اختزال اذلو
البحثية و العلمية مع الدول ادلتقدمة(. )1
مشكلة البحث و تساؤالته :
إن البحث العلمي هو أحد األنشطة األساسية دلؤسسات التعلهيم العهارل  ،و ههو ديثهل أحهد األعمهد
الرتيسهة الهها تعتمهد عليههها النهضههة ُب البلهدان ادلتقدمههة  ،و لههذلك فحنهه ال سههبيل لتحقيهها التنميهة الشههاملة الهها
نرجوها إال من خالل االهتمام بالبحث العلمي ادلوجه خلدمة قضايا اجملتمع .
وال شههك أن البحههث العلمههي لههه أمهيههة بالغههة ُب التنميههة االجتماعيههة و التكنولوجيههة ادلسههتدامة  ،و ُب تعزيههز
قدرات العلم و التكنولوجيها و توظيفهها خلدمهة متطلبهات اجملتمهع و البحهث عهن مسهتقبل أفضهل  .و ُب ضهوء
ذلك تتمثهل أمهيهة مراكهز التميهز البحثهي ُب رلهال العلهوم اإلنسهانية ُب أ ها تسههم ُب االرتقهاء ّنسهتويات األداء
البحثي و التعليمي  ،شلا يساعد على خلا مناخ ُنثي ديكن من تطبيا معايًن اجلود و االعتماد .
ينبه معدو تقرير ادلعرفة العربية للعام  2009إذل حقيقة هامة و هي  ":على الرغم من وفر كليات
العلوم االج تماعية و اإلنسانية  ،و ادلراكز البحثية العامة و اخلاصة إال أ ا تبقى األخ الفقًن ُب منيومة
البحوث العربية ،و ال ٓنيى باالهتمام ُب تقارير ادلعرفة العربية "( )2و هذ الدراسة هي نوع من اذلاجس
ادللح إلعاد االعتبار دلكانة العلوم االجتماعية و اإلنسانية ُب اجملتمع و ُب منيومة البحث العلمي .
و على ذلك تتبلور مشكلة البحث ُب مالحية نوع من إمهال العلوم اإلنسانية ُب رلتمعاتنا و
جامعاتنا و االنتقاص من دورها ُب تطور و تقدم اجملتمعات ادلعاصر مقابل الرتكيز الزاتد على ما تسمى
العلوم الطبيعية و التكنولوجية  .على الرغم من أن العلوم اإلنسانية جلدير بأن ٓنيى ّنكانة كبًن من
األمهية و االحرتام ُب ضة أي رلتمع و أي حضار  .على اعتبار أن العلوم االجتماعية و اإلنسانية و
 ) 1وال الدين  ،صلوى يوسف  :التنوع ُب التعليم اجلامعي ادلصري و حتمية التنمية ادلهنية لعضو هيئة التدريس  ،مجلة
معهد الدراسات و البحوث التربوية  ،جامعة القاهر 2002 ،م  ،ص . 1

 )2برنامج األمم ادلتحد اإلمناتي  ،و مؤسسة زلمد بن راشد آل مكتوم  :تقرير المعرفة العربي للعام  : 2119نحو
تواصل معرفي منتج "  ،أنير ادلوقع التارل ُب 2013/3/3م:

http://www.mbrfoundation.ae/Arabic/pages/AKR2009.aspx
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رلاذلا ادلعرُب هو ما يشكل اإل ار و احلاضن الثقاُب الضروري الذي ال ديكن أن ٓنصل ضة أو تقدم
علمي أو تكنولوجي إبداعي حقيقي بدونه  .لذا كانل احلاجة إذل إجراء الدراسة احلالية لوضع تصور
نيري مقرتح إلنشاء مراكز للتميز البحثي ُب العلوم اإلنسانية باجلامعات السعودية.

تساؤالت البحث :

ديكن ٓنديد مشكلة البحث ُب زلاولة اإلجابة عن التساؤل الرتيس التارل -:
ما طبيعة التصور المقترح إلنشاء مراكز للتميز البحثي في العلوم اإلنسانية بالجامعات السعودية ؟

و عن هذا التساؤل تتفرع التساؤالت اآلتية -:
 - 1ما بيعة مراكز التميز البحثي و أمهيتها ووظاتفها ُب اجلامعات السعودية ؟
 - 2ما ماهية العلوم اإلنسانية و أمهيتها وواقعها البحثي و التحديات الا تواجهها ؟
 – 3ماهي مناذج خربات الدول ادلتقدمة ُب إنشاء مراكز للتميز البحثي ُب رلال العلوم اإلنسانية ؟
 -4ما التصور ادلقرتح إلنشاء مراكز للتميز البحثي ُب العلوم اإلنسانية باجلامعات السعودية ؟
أهداف البحث :
 -1إبراز احلاجة إذل إنشاء مراكز للتميز البحثي ُب العلوم اإلنسانية باجلامعات السعودية .
 -2إمكانية االستفاد من خربات بعض الدول الا سبقل ُب رلال إنشاء مراكز التميز البحثي ُب العلوم
اإلنسانية .
 -3توضيح مالمح التصور ادلقرتح إلنشاء مراكز للتميز البحثي ُب العلوم اإلنسانية باجلامعات السعودية .
أهمية البحث :
تنبع أمهية البحث احلارل من العناصر اآلتية :
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 -1دعو بعض ادلؤٕنرات إذل إنشاء مراكز للتميز البحثي مثل  :ادلؤٕنر القومي األول لتطوير منيومة البحث
العلمي ُب مصر( ، )1مؤٕنر "مراكز التميز البحثي ادلعايًن وادلهام والعاتد اجملتمعي"(. )2
 -2دعو كثًن من الباحثٌن إذل إنشاء مراكز للتميز البحثي ُب العلوم اإلنسانية و االجتماعية نيراً ألمهية
قطاع العلوم اإلنسانية و االجتماعية ُب التصدي دلشكالت اجملتمع و السعي ضلو دراسة ادلشكالت و
إباد احللول الناجعة ذلا(.)3
 -3استثار مهم الباحثٌن و األكاددييٌن ادلهتمٌن ّنجال العلوم اإلنسانية إلاراء مراكز التميز البحثي ُب
العلوم اإلنسانية و االهتمام هبا .
 -4ندر الدراسات العربية الا تناولل موضوع مراكز التميز البحثي باجلامعات بصفة عامة و ُب رلاالت
العلوم اإلنسانية و االجتماعية بصفة خاصة .
منهج البحث:
يتبع البحث ادلنهج الوصفي التحليلي و ذلك دلناسبته للموضوع و ذلك من خالل -:
 الرجوع إرل أدبيات الرتبية و الدراسهات السهابقة ذات الصهلة بادلوضهوع للتعهرف علهي مفههوم مراكهز التميهزالبحثي و أمهيتها ووظاتفها و االهتمام هبا ُب اجلامعات السعودية.
 ٓنليل األدبيات حول ماهية العلوم اإلنسانية واقعها و التحهديات الها تواجههها  ،و ذلهك كلهه ُب زلاولهةلوضع تصور نيري مقرتح إلنشاء مراكز للتميز البحثي ُب العلوم اإلنسانية باجلامعات السعودية .

1

) وهورية مصر العربية  ،وزار التعليم العارل و البحث العلمي  ،المؤتمر القومي األول لتطوير منظومة البحث
العلمي ،القاهر  ،مايو  2005م .

 ) 2وهورية مصر العربية  ،جامعة بين سويف  ،مؤٕنر "مراكز التميز البحثي المعايير والمهام والعائد المجتمعي" ،
 )3على سبيل ادلثال :

الثالااء  17يونيو  2014م .

 الطاتي  ،ماهر  :مراكز التميز البحثي بٌن الضرورات و االخرتاق  ،مؤتمر "مراكز التميز البحثي المعايير والمهاموالعائد المجتمعي"  ،مرجع سابا  ،ص ص 228-218

 البنداري  ،زلمد مبارك  :رسالة اجلامعة و مراكز التميز البحثي عالقة توافا أم تضاد ؟  ،مؤتمر "مراكز التميز البحثيالمعايير والمهام والعائد المجتمعي" ،مرجع سابا  ،ص ص 143-137
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مصطلحات البحث:
 مراكز التميز البحثي  :عرفها سامي الوكيل بأ ا " وحد علمية غًن منطية تتسم بحصلازات ُنثيةنوعية و ملموسة ٓنقا ذلا الرياد و ادلكانة الرفيعة مقارنة ّنثيالهتا و تصب خدماهتا على اجملتمع
من أجل تنميته"(. )1
و يعرفها البحث احلارل بأ ا "مراكز منيمة و فعالة تعمل على حل ادلشكالت الا يواجهها
اجملتمع فتقدم أفضل احللول العلمية و ادلوضوعية من أجل ٓنقيا التقدم و الرفاهية على مستوى
الفرد و الدولة بحشراف اجلامعات و الدولة و تعمل بناءاً على معايًن عادلية مواوقة من أجل
احلصول على أفضل ادلخرجات بكفاء عالية" .
 العلوم اإلنسانية  :يقصد هبا تلك اجملاالت ادلعرفية الا هتتم بدراسة و فهم البعد الروحي والثقاُب و االجتماعي ُب ادلعيش البشري(.)2
الدراسات السابقة :
ُب حدود علم الباحث -ديكن الزعم بأنه  -ال توجد دراسات سابقة تناولهل مراكهز التميهز البحثهي ُب
العلوم اإلنسانية .لكن ديكن االشار هنا ارل بعض الدراسات و البحوث ذات الصلة بالبحث احلهارل بغهرض
االسههتفاد منههها علميهاً و منهجيهاً مههن خههالل النتههاتج الهها توصههلل إليههها هههذ الدراسههات  ،و ديكههن تصههنيفها
كاآلٌب :
أوالً  :الدراسات العربية :

 -1دراسات مؤتمر "مراكز التميز البحثي المعايير والمهام والعائد المجتمعي"(:)3

 ) 1الوكيل  ،سامي بن صاحل  :دور مراكز التميز البحثي ُب تطوير و بناء احلوسبة العربية ادلتقدمة . 2008 ،

 ) 2حسن  ،سمير إبراهيم  :العلوم اإلنسانية و دور اجلامعة  :ربط اجلامعة بالسوق أم ربط اجلامعة باجملتمع ؟  ،مجلة شؤون
اجتماعية  ،العدد  ، 105ربيع  ، 2010السنة  ،27ص 9ص 32-9

 ) 3وهورية مصر العربية  ،جامعة بين سويف  ،مؤٕنر "مراكز التميز البحثي المعايير والمهام والعائد المجتمعي"
سابق .
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مرجع

هدفت الدراسات إلى  :وضع معايًن و قواعد إلنشاء مراكز التميز البحثي باجلامعة  ،و ٓنديد مهام
مراكز التميز البحثي  ،و اقرتاح رلاالت مراكز التميز البحثي و ٓنديد ادلهام و األنشطة  ،تفعيل دور مراكز
التميز البحثي ُب حل ادلشكالت اجملتمعية .
و تناولل الدراسات مراكز التميز البحثي من خالل  :التعرف على معايًن و قواعد إنشاء مراكز التميز
البحثي ٓ ،نديد مهام مراكز التميز البحثي و أنشطتها ٓ ،نديد سبل تقييم أداء مراكز التميز البحثي و
العاتد اجملتمعي  ،عرض ْنارم مراكز التميز البحثي العربية و الدولية .
و قد أكدت كثًن من الدراسات على أمهية إنشاء تلك ادلراكز و خاصة ُب رلاالت العلوم اإلنسانية .
 -2دراسة عاصم عبد القادر نصر توني  " :إنشاء مركز للتميز البحثي للتعليم العالي الجامعي :
تصور مقترح"(:)1
هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على البحث العلمي بادلؤسسة اجلامعية  ،و فلسفة مراكز التميز
البحثي و معايًنها و دورها ُب تفعيل البحث العلمي داخل اجلامعة  ،و كذلك استعراض خربات بعض
الدول األجنبية ُب إنشاء مراكز التميز البحثي باجلامعات ٍ ،ب وضع تصور دلراكز التميز البحثي باجلامعات
ادلصرية.
و لتحقيق تلك األهداف فقد استخدم الباحث ادلنهج الوصفي التحليلي  .و قد عرض الباحث دلفاهيم
البحث العلمي و مراكز التميز البحثي  ،و معايًن التميز ُب مراكز التميز البحثي ٍ ،ب عرض خلربات بعض
الدول فعرض للتجربة الراتد للمملكة العربية السعودية على مستوى الدول العربية ٍ ،ب عرض خلربات بعض
الدول األجنبية مثل  :الواليات ادلتحد األمريكية  ،و أدلانيا  ،و فنلندا .
و ختاماً عرض للتصور ادلقرتح دلركز التميز البحثي للتعليم العارل اجلامعي ( اذلدف  ،معايًن اإلنشاء ،
اذليكل التنييمي  ،العناصر ادلطلوبة ).
( )1

توين  ،عاصم عبد القادر نصر " :إنشاء مركز للتميز البحثي للتعليم العارل اجلامعي  :تصور مقرتح "ُ ،نث مقدم
للمؤٕنر السنوي ( العريب السادس – الدورل الثالث ) بعنوان " تطوير برامج التعليم العالي
النوعي في مصر و الوطن العربي في ضوء متطلبات عصر المعرفة "  ،كلية الرتبية النوعية
جامعة ادلنصور ُ ،ب الفرت  14-13إبريل 2011م  ،ص ص . 96-71
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دراسة صالح الدين محمد حسيني إبراهيم " :تصور استراتيجي مقترح إلنشاء مراكز للتميز

-3

()1

البحثي بالجامعات المصرية"

هدفت الدراسة إلى وضع تصور اسرتاتيجي مقرتح إلنشاء مراكز للتميز البحثي باجلامعات ادلصرية ،
و قد استخدم الباحث ادلنهج الوصفي التحليلي و أسلوم ٓنليل النيم .
قام الباحث بتوضيح مفهوم مراكز التميز البحثي و ادلفاهيم ادلرتبطة به  ،كما استعرض ْنارم بعض
الدول و اجلامعات ُب إنشاء مراكز التميز البحثي مثل ( ادلملكة العربية السعودية – الواليات ادلتحد
األمريكية – أدلانيا – كوريا – كندا ) ٍ .ب قام الباحث باالستفاد من ذلك ُب بناء منوذج إلنشاء مراكز
للتميز البحثي باجلامعات ادلصرية .
 -4دراسة سمير عبد الحميد قطب  " :فلسفة التميز في التعليم الجامعي  :تجارب عالمية "

()2

هدفت الدراسة إلى الوقوف على مالمح و أبعاد التميز ُب التعليم اجلامعي  ،و تسعى إذل استقراء
معايًن التميز ُب التعليم اجلامعي و االلتزام ّنعايًن االعتماد األكادديي ،و الوصول إذل الوجود االفرتاضي
الفاعل على شبكة االنرتنل  ،و ذلك عن ريا استقراء التجارم العادلية الا تستهدف التميز ُب التعليم
اجلامعي ٍ ،ب بناء منوذج للجامعة ادلصرية ادلتميز ُب إ ار التجارم و اخلربات العادلية ،و أخًناً اقرتاح آليات
لتطبيا النموذج ادلقرتح للجامعة ادلتميز .
و استخدم الباحث ُب دراسته ادلنهج الوصفي التحليلي ،و أكدت الدراسة أنه البد لكي نصل
بالبناء ادلقرتح للجامعة ادلتميز إذل مستوى التنفيذ فحن ذلك يتطلب توافر عد قناعات فكرية و توصيات .
-5

دراسات المؤتمر القومي األول لتطوير منظومة البحث العلمي (: (3

"البحوث والتطوير في مجال االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات – رؤية استراتيجية و برامج قومية"

((1

إبراهيم  ،صالح الدين زلمد حسيين " :تصور اسرتاتيجي مقرتح إلنشاء مراكز للتميز البحثي باجلامعات ادلصرية" ،

( )2

قطب  ،مسًن عبد احلميد ":فلسفة التميز ُب التعليم اجلامعي ْ :نارم عادلية "  ،مجلة مستقبل التربية العربية  ،ع

مجلة الثقافة و التنمية  ،السنة  ، 12ع  ، 46يوليو 2011م  ،ص ص . 190 – 81

 ، 50مج  ، 14ادلركز العريب للتعليم و التنمية  ،إبريل  2008م .

 ) 3وهورية مصر العربية  ،وزار التعليم العارل  ،المؤتمر القومي األول لتطوير منظومة البحث
-8-

العلمي ،مرجع سابق .

هدفل الدراسات إذل اقرتاح و تبين إنشاء مراكز التميز البحثي و التطوير دلا ذلا من أمهية كبًن على
ادلستوى احمللي و العادلي .
و تناولل دراسات ادلؤٕنر تطوير منيومة البحث العلمي من خالل  :إعاد هيكلة ادلنيومة الو نية للبحث
العلمي ُب مصر  ،البحث العلمي ُب إ ار العودلة  ،البحث العلمي و التنمية البشرية  ،االتصاالت و
تكنولوجيا ادلعلومات كبنية أساسية دلنيومة البحث العلمي .
و قد أكدت الدراسات على فكر إنشاء مراكز التميز البحثي و زلاولة تطبيقها داخل اجلامعات .
ثانياً  :الدراسات األجنبية :
-6

دراسة "مراكز التميز الدولية المعتمدة على نواتج البحوث(") 2113

()1

أكدت الدراسة على أمهية وجود مراكز التميز البحثي و دورها ُب ٓنقيا التعاون مع ادلراكز الدولية
ادلناظر  ،و أوضحل الدراسة رلموعة من ادلعوقات الا تواجه تلك ادلراكز و من أمهها  :قلة التعاون مع
ادلراكز ادلناظر على ادلس توى الدورل  ،إشكالية ٓنقيا التوازن بٌن أولويات القضايا الو نية ادللحة و تطلعات
اجملتمع الدورل و زلاولة إباد احللول التنييمية و القانونية لذلك .
-7

دراسة " مراكز التميز في التربية و التنمية المستدامة () 2116

() 2

(1) Alldred, K.; Tozser, S. M.; Adelfang, P. International Centers of
Excellence Based on Research Reactors , ATW-

INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUCLEAR
Issue: 1
Pages: 22POWER Volume: 58
28, Published: JAN 2013

2

2) Dyer, Alan; Selby, David and Chalkley , Brian . A Centre for Excellence

in Education for Sustainable Development , Journal of Geography in
Higher Education , Vol. 30, Issue 2, 2006 , pp 307-312
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تعرض رلال التعليم العارل اإلصلليزي حديثاً لتغيًن دال مع إنشاء  74مركز للتميز ُب التدريس و التعلم  ،و
كل منها سلصص لدراسة قضية أو موضوع تربوي معٌن .
وتوضح هذ الدراسة أن هذا ادلركز موجود َنامعة  Pymouthبادلملكة ادلتحد  ،و يعترب ذو أمهية
خاصة لعلماء اجلغرافيا  ،كما أن تركيز ينصب على تنمية الرتبية من أجل التنمية ادلستدامة  .و مهمته هي
ترسيخ مدخل التنمية على مستوى اجلامعة ككل  .و السعي ضلو تشجيع افضل ادلمارسات على نطاق
أوسع  ،مع التعامل مع ادلؤسسات األخرى على ادلستوى القومي و ادلستوى الدورل .

-8

دراسة " مركز التميز القومي في مجال صحة المرأة بجامعة إنديانا ( ") 2113

()1

هدفل هذ الورقة البحثية إذل وصف التغًنات الا أحداها وجود ادلركز بداخل كلية الطب التابعة
جلامعة إنديانا  ،فتم وصف تكوين مركز التميز ورسالنه ووظيفته  ،و بعض منجزاته .
النتاتج  :من خالل رساتل ادلركز الا تستهدف الرعاية اإلكلينيكية  ،البحث  ،التعليم  ،خدمة اجملتمع ،
تنمية القياد  ،قام ادلركز بتغيًن منط الرعاية ادلقدمة للنساء بواسطة النساء ُب هذ ادلؤسسة .
االستنتاجات  :لقد كان مركز التميز َنامعة إنديانا مسئوالً عن التغًنات الرتيسة ُب ادلفاهيم ادلتعلقة بصحة
ادلرأ من ادلنيور اإلكلينيكي  ،البحث الرتبوي  ،و القيادي ُب كلية الطب  .حيث ًب مواجهة التحديات و
توفًن التمويل الالزم لتلك ادلراكز .
 -9دراسة مركز التميز األكاديمي  :التعاون بين الجامعة و المدارس الحكومية (: )1()1986

) Fife, Rose S. (2003) : Development of a Comprehensive Women's Health
Program in an Academic Medical Center : Experiences of the
Indiana University National Center of Excellence in Women's
Health. Journal of Women's Health.Vol. 12 , Issue 9 , pp 869878.
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1

أنشئ هذا ادلركز بوالية أركنساس عام  1984من أجل ٓنسٌن العملية الرتبوية و ذلك من خالل االتصال
بٌن ادلدارس احلكومية بالوالية و مشاركة مصادر الكلية .
يشتمل هذا ادلركز على أعضاء هيئة تدريس يقومون ّنساعد اإلداريٌن ُب ادلدارس ُب حل ادلشكالت الا
تواجههم و تقدمي ادلشور من خالل االتصال بٌن ادلدارس و الكلية  .عمل ادلركز دلد عامٌن قدم فيهم
ادلشور دلدارس  15إدار تعليمية بالوالية  ،كما ساهم ُب األنشطة من خالل الدعم ادلقدم من الكلية و
الذي اشتمل على الكتب و ادلؤلفات و االتصال اجلماهًني .
 التعليق على الدراسات السابقة :من خالل العرض السابا للدراسات السابقة يتبٌن أن :
 ندر الدراسات ادلهتمة ّنراكز التميز البحثي ُب العلوم االجتماعية و اإلنسانية و ذلك حلدااة ادلوضوعُب اجلامعات العربية .
 دعم و اهتمام ادلملكة العربية السعودية ّنراكز التميز البحثي شأ ا ُب ذلك شأن الدول ادلتقدمة واعتبارها نقطة ارتكاز الٔناذ القرارات ادلهمة و معاجلة القضايا اذلامة .
 تشاهبل معيم الدراسات مع البحث احلارل ُب تناول مفاهيم التميز و مراكز التميز البحثي بصفةعامة .
 اختلف البحث احلارل و تفرد عن ويع الدراسات السابقة ُب تناول ادلصطلح الرتيس للبحث ُب رلالالعلوم اإلنسانية.
 استفاد البحث احلارل من كل الدراسات ُب بناء اإل ار النيري  ،و كذلك ُب وضع التصور ادلقرتحإلنشاء مراكز للتميز البحثي ُب العلوم اإلنسانية باجلامعات السعودية .
خطوات البحث :
يسير البحث في معالجته لهذا الموضوع وفقاً للمحاور التالية :
) Hundly, Joel and Kennedy, Robert L.(1986) : The Center for Academic
Excellence : Collaboration between a University and Public

Schools. Paper presented at the Mid-South Educational
Research Association ( Memphis. TN, November, 19-21).
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1

المحور األول :مراكز التميز البحثي (ادلفهوم – األهداف – الوظاتف ).
المحور الثاني :العلوم اإلنسانية ( ادلفهوم – األمهية  -الواقع و التحديات ).
المحور الثالث :عرض لبعض خربات و ْنارم الدول العربية و األجنبية ُب إنشاء مراكز التميز البحثي .
المحور الرابع  :عرض التصور ادلقرتح إلنشاء مراكز للتميز البحثي ُب العلوم اإلنسانية باجلامعات السعودية

المحور األول :مراكز التميز البحثي (المفهوم -األهداف -الوظائف)
ٕنثل مراكز التميز البحثي ظاهر إبابية ُب اجملتمع ادلعرُب  ،كما تعترب داعماً رتيساً و رافداً قوياً لتطوير
و تقدم احلركة العلمية و النهوض باجلوانب ادلعرفية  ،و على ذلك فهي يعتمد عليها بشكل رتيس ُب
خدمة الكثًن من ادلشروعات العلمية  ،و معاجلة الكثًن من القضايا االقتصادية و االجتماعية  ،و تقدمي
احللول لكثًن من ادلشكالت ُب تلك اجلوانب و غًنها وفا رؤية ُنثية علمية دقيقة .
مفهوم مراكز التميز البحثي

Centers of Excellence :

لقد ظهر مفهوم التميز ُب التعليم بصفة عامة ُب أدبيات اإلصالح التعليمي و هو مفهوم يشًن بوجه عام
إذل ادلستويات العليا من التعليم و إذل جود األداء للعملية التعليمية (.)1
 ًب تعريف مراكز التميز على أ ا " :منط من أمناط الوحدات البحثية التابعة للجامعات يقوم على أساسٓنقيا التميز ُب سلرجات البحث العلمي  ،من أجل ٓنقيا مكانة رفيعة للجامعات  ،و ذلك عن ريا
 (1جون ،جاردنر  :التميز  ،الموهبة و القيادة  ،تروة زلمد زلمود رضوان  ،الدار الدولية للنشر  ،القاهر ، 1989 ،
ص9
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اجلمع بٌن العديد من التخصصات البينية  ، Interdisciplinaryلذا تقدم نتاتج ُنثية قادر على
االرتقاء باجلامعات عن ريا ٓنقيا تنمية تكنولوجية عالية من التقدم"

()1

 عرفها سامي ال وكيل بأ ا " وحد علمية غًن منطية تتسم بحصلازات ُنثية نوعية و ملموسة ٓنقا ذلا الريادو ادلكانة الرفيعة مقارنة ّنثيالهتا و تصب خدماهتا على اجملتمع من أجل تنميته"(. )2

 يعرف روجز  Ragersمراكز التميز البحثي  Centers of Excellenceعلى أ ا " :نياميشتمل على أهداف عامة و شاتعة للبنية االجتماعية دلعاجلة األساليب الروتينية ادلتبعة ُب البحث العلمي
على مدى واسع و تقدم اابل للعالقات البشرية(. )3
و يعرفها البحث احلارل بأ ا "مراكز منيمة و فعالة تعمل على حل ادلشكالت الا يواجهها اجملتمع
فتقدم أفضل احللول العلمية و ادلوضوعية من أجل ٓنقيا التقدم و الرفاهية على مستوى الفرد و الدولة
بحشراف اجلامعات و الدولة و تعمل بناءاً على معايًن عادلية مواوقة من أجل احلصول على أفضل
ادلخرجات بكفاء عالية" .
أهداف مراكز التميز البحثي :

( Kirsi

Hiltunen : " Centers of Excellence in Finnish University Education
2010-2012 " , Finland , Finnish Higher Education
Evaluation Council , 2009 , p 12
 ) 2سامي بن صاحل الوكيل  :مرجع سابا
Francis David Cassidy : Developing an Operational Definition of
Effectiveness for university – based Research centers" , (Ubres),
Doctoral thesis in philosophy presented to faculty of the
stevens institute of Technology United state 1997, p.5.
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1

3

(

تعترب مراكز التميز البحثي مراكز علمية مهمتها الرتيسة البحث و الدراسة  ،و هتتم ُب ادلقام األول
ِندمة جانب من جوانب العلم و ادلعرفة .و هتدف مراكز التميز البحثي ُب اجلامعات إذل ٓنقيا أهداف
متعدد يأٌب من أبرزها ما يلي(: )1
 القيام بأنشطة علمية و ُنثية و تدريبية زلدد و مركز ُب رلاالت ذات أمهية و نية و بعد اسرتاتيجي . توجيه بعض الربامج األكادديية و البحثية ُب اجلامعات  ،و استقطام الكفاءات العلمية ادلتخصصةلتنشيط الربامج البحثية ُب اجلامعة .
 توفًن البيئة ادلالتمة للبحث و التطوير ُب سلتلف رلاالت العلم و ادلعرفة . اإلفاد من أصحام اخلربات العلمية و تسخًن خرباهتم لتطوير الرصيد ادلعرُب و البحثي سواءً أكانذلك على مستوى اجلامعة بصفة خاصة أو مستوى اجملتمع بعامة .

 ٓنقيا التكامل و الرتابط بٌن الباحثٌن و اخلرباء ُب اجلامعات السعودية و القطاع اخلاص . العمل على دعم و تشجيع و تطوير أُناث الدراسات العليا ُب بعض اجملاالت التخصصية الا تندرجٓنل اهتمامات ادلركز البحثي .
 ربط سلرجات البحث العلمي باحتياجات اجملتمع ُ ،ب سبيل ٓنقيا التنمية ادلستدامة .وظائف مراكز التميز البحثي (:)2
من أهم وظاتف مراكز التميز البحثي ما يأٌب :
 بناء قاعد علمية و ُنثية متميز ٕنثل نوا مركز متخصص على مستوى متقدم . توظيف األُناث العلمية إذل عمل أفضل ادلمارسات ُب رلال التخصص . التنسيا و التدريب و التأهيل لقوى عاملة متخصصة و منافسة . دعم التدريس ُب التعليم العام و اجلامعي . تسهيل التوافا و االتصال بٌن التجربة األكادديية و العلمية . ) 1وزار التعليم العارل  ،الكتيب التعريفي لمراكز التميز البحثي  ،أمانة مراكز التميز البحثي  ، SCOREط، 3
الرياض 1431 ،ه  ،ص 11

 ) 2وزار التعليم العارل  ،الكتيب التعريفي لمراكز التميز البحثي  ،مرجع سابا  ،ص 12
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المحور الثاني :العلوم اإلنسانية ( المفهوم – األهمية  -الواقع و التحديات )
ديثههل التعلههيم العههارل – اجلههامعي خاصههة – قمههة ادلنيومههة التعليميههة و ايههة ادلطههاف التعليمههي النيههامي
بالنسبة للطالم و الدارسٌن ،كما يشهكل حجهر الزاويهة للعمليهة التنمويهة ُب اجملتمهع و ادلؤشهر الرتيسهي لتقهدم
الشههعوم و ازدهارههها .و مهها فتئههل أمهيتههه تههزداد و ِناصههة ُب العقههود األخههًن مههن القههرن العشهرين ُ -ب الههدول
ادلتقدمههة – حههص أصههبحل مؤسسههات التعلههيم العههارل – خاصههة اجلامعههات – مركههز صههناعة الق هرار الثقههاُب و
مههو ن رسههم التوجهههات اإلسهرتاتيجية ،و أصههبحل النخههب اجلامعيههة تعتههرب مههن القيههادات الفاعلههة و ادلههؤار ُب
اجملتمع.
و اجلامعة من جانب آخر  ،تضطلع ّنهمة أساسية و هي إجراء الدراسات و البحوث الا تساهم هبا
اجملتمع ُب تقدم العلم و ازدياد ادلعرفة اإلنسانية  ،و هذ البحوث بب أن تشمل ويع نواحي ادلعرفة ،
سواءً علوم العقل و الثقافة (العلوم اإلنسانية ) أو علوم ادلاد و استغالذلا العملي ُب قضاء مصاحل اجملتمع (
العلوم الطبيعية )  ،و بدون هذ البحوث ال يكتمل للجامعة دورها  ،و على ذلك تسهم مراكز التميز
البحثي ُب نشر البحوث ادلعرفية  ،و ٕنويل ادلشروعات العلمية ( اجلماعية ) و ٔنرج األفكار للضوء عن
ريا هذ ادلراكز البحثية .
 مفهوم العلوم اإلنسانية : تعرف بأ ا " رلموعة الدراسات الا تستخدم ادلنهج العلمي ُب دراسة مياهر النشاط ادلختلفة الاتصدر عن اإلنسان  ،فرداً أو واعة أو رلتمعاً  ،و هي تضم رلموعة فروع علم االجتماع  ،و
األنثروبولوجيا  ،و فروع علم النفس  ،و االقتصاد  ،و بعض فروع دراسة اللغة و التاريخ ادلقارن "(. )1

 و قد عرفها سمير حسن بأ ا " تلك اجملاالت ادلعرفية الا هتتم بدراسة و فهم البعد الروحي و الثقاُبو االجتماعي ُب ادلعيش البشري"(.)2
 و قد بٌن زروخي الدراجي أن العلوم اإلنسانية و االجتماعية هي" تلك العلوم الا هتتم بدراسةاإلنسان من حيث هو كاتن عا في يتأار باآلخرين و يؤار فيهم "(. )1
 ) 1بدوي  ،أمحد زكي  .معجم مصطلحات العلوم االجتماعية  ،بًنوت  :مكتبة لبنان  ، 1982 ،ص3
 ) 2حسن  ،سمير  :مرجع سابق  ،ص 9
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 أهمية العلوم اإلنسانية :إن ادلنيومة الثقافية ادلكونة من الدين و اآلدام و الفنون و الفلسفة و العلوم اإلنسانية الا تكون رؤية
العادل ُب حضار من احلضارات أو اقافة من الثقافات هي البيئة الروحية للتطورات االقتصادية و العلمية و
التكنولوجية ادلادية  .هي اإل ار و هي احلاضن الثقاُب الضروري الذي ال ديكن أن حيصل تقدم حقيقي ال
علمي و ال تكنولوجي إبداعي بدونه  ،فالثقافة تتعهد بناء اإلنسان وروحه و هويته و منط تفكًن و تكون
استعداداته للتفتح العقلي و اإلبداع(. )2
و تؤدي العلوم االجتماعية و اإلنسانية دوراً جوهرياً ُب بناء اإلنسان فكرياً و اقافياً و اجتماعياً و
نفسياً  ،حيث تساعد على فهم اجملتمع و خصاتصه و قضايا  ،و رصد ظواهر اجلديد  ،و ٓنليل
ادلشكالت الا يعاين منها  ،و الصعوبات الا يواجهها  ،كما تعٌن على إباد احللول الناجعة ذلا .
 العلوم اإلنسانية ( الواقع و التحديات ) :يشهد العادل ضة علمية و تعليمية هاتلة  ،و ذلك ُب شص اجملاالت  ،و منها رلاالت العلوم
اإلنسانية و االجتماعية  .إال أنه على الرغم من أمهية العلوم اإلنسانية  -و الا سبا توضيحها – فح ا
لألسف تعاني الغربة في مجتمعاتنا  ،و ال أدل على ذلك من مقل اجملتمع للشام الذي يذهب لكليات
أو أقسام العلوم اإلنسانية  ،و كثًن من الناس ال يعرفون أنه لوال العلوم اإلنسانية ما استطاعل العلوم
التطبيقية التقدم  ،ألننا نفكر باللغة  ،و نتعامل هبا  ،و ال يبدع اإلنسان إال ُب ظروف اجتماعية مهيئة
لإلبداع  ،و ال يستطيع أن يتقدم إال من خالل معرفته بالتاريخ لينطلا من نقطة النهاية .
و قد أكدت إحدى الدراسات أن العلوم اإلنسانية و االجتماعية تعاين من قلة االهتمام البحثي ،
حيث أوضحل أن اجلامعات السعودية قد خطل خطوات ملموسة ُب رلال البحث العلمي ،فقد ارتفع
عدد البحوث ُب ادلملكة حسب تصنيف الدوريات احملكمة (اي .هاس.اي) ليصل اذل (ُ )34047نثاً ُب
 ( 1الدارجي  ،زروخي .آفاق العلوم اإلنسانية واالجتماعية ُب ظل تطور التقنية ُب القرن احلادي والعشرين .مجلة الحكمة
 مؤسسة كنوز احلكمة للنشر والتوزيع  -اجلزاتر،ع , 2013, 18ص .242 ) 2حسن  ،مسًن إبراهيم  :اقافة التنمية اإلنسانية  ،مجلة التعريب  ،يونيو  ، 2008ص ص
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.132 -121

سنة 1431ه بنسبة منو كلية وصلل اذل ( .)% 7343وتركزت البحوث ُب أربعة رلاالت رتيسة :الطب
السريري ،واذلندسة،والكيمياء  ،والفيزياء بحوارل نسب  % 69.3بينما جاءت العلوم اإلنسانية و
االجتماعية بإجمالي نسب  % 1.8من المجموع الكلي ( العلوم االجتماعية عامة بنسبة ، % 1.1
االقتصاد و األعمال بنسبة  ، % 0.4الطب النفسي و علم النفس . )1() % 0.3
إن الواقع الثقاُب الذي تعمل فيه اجلامعات يعاين من عد مشكالت تقلل من فاعلية اجلامعة
كمؤسسة إلنتاج ونقل ادلعرفة العلمية  ،حيث تشًن مؤشرات الواقع إذل إن رلتمعنا العريب – كغًن من
اجملتمعات اإلنسانية ادلعاصر – يواجه مشكالت اجتماعية  ،و قضايا إنسانية  ،و الا تؤار بشكل كبًن ُب
حركة رقي اجملتمع و تقدم عجلة االزدهار فيه  ،و لقد ألقل النتاتج السلبية ذلذ ادلشكالت و القضايا
بيالذلا على كثًن من فئات اجملتمع العريب .
و من هنا برزت احلاجة إذل إنشاء مراكز للبحوث هتتم باجملاالت اإلنسانية و االجتماعية ٓ ،نل مسمى
" مراكز التميز البحثي ُب العلوم اإلنسانية و االجتماعية " .
المحور الثالث :عرض لخبرات و تجارب بعض الدول العربية و األجنبية في إنشاء مراكز
التميز البحثي
يقسم البحث احلارل خربات الدول ُب إنشاء مراكز التميز البحثي باجلامعات إذل قسمٌن :
أوالً  :خبرات بعض الدول العربية في إنشاء مراكز للتميز البحثي بالجامعات :
تعترب الدول العربية حديثة العهد ّنراكز التميز البحثهي باجلامعهات ،بهل أن معيهم اجلامعهات العربيهة
ال يوج ههد هب هها مراك ههز للتمي ههز البحث ههي  ،و إن وج ههد فه ههو زل ههدود النط ههاق و ح ههديث نس ههبياً  ،و س ههيعرض
البحث لبعض اخلربات العربية من ادلملكة العربية السعودية و مصر .
 اهتمام المملكة العربية السعودية بمراكز التميز البحثي :إن دعم و تشجيع البحث العلمي و التقين دلواكبة التوجه ضلو اقتصاد ادلعرفة يعد من األهداف اعامة
و األسس االسرتاتيجية خلطة التنمية الثامنة 1426/1425ه – 1430/1429ه.
 ) 1ادلزروع  ،هيا زلمد  :تطور مؤسسات التعليم العارل السعودي  ،ورقة عمل مقدمة إذل معرض سيئول الدولي للكتاب
 ،كوريا الجنوبية  ،ادلنعقد ُب الفرت  30رجب –  3شعبان  1433ه /
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2012م .

و سعياً لتحقيا هذا التوجه  ،عمدت وزار التعليم العارل إذل إعالن مبادر ( مراكز التميز البحثي ) الا
هتدف من خالذلا إذل تشجيع اجلامعات على االهتمام بنشاط البحث العلمي و التطوير من خالل دعم
توجهات ُنثية قاتمة أصالً أو حديثة النشأ ُب اجلامعات السعودية  .و ُب ٔنصصات و رلاالت متعدد
هبدف إبراز نقاط القو و رلاالت التميز فيها  ،و رعايتها و بلورهتا ُب مراكز أكادديية ُنثية لتتبوأ الصدار
على ادلستويٌن الو ين و اإلقليمي .
إن االهتمام بال تعليم العارل ُب ادلملكة العربية السعودية تزايد ُب الفرت األخًن  ،حيث تضاعف عدد
اجلامعات الناشئة  ،و لقد صاحب زياد عدد اجلامعات إنشاء عدد من مراكز التميز البحثي الا بدأت
عام 1428هه ادلوافا 2007م  ،و قد مولل وزار التعليم العارل عدد أربعة عشر مركز ٕنيز ُنثي خالل
ادلرحلتٌن األوذل و الثانية .
مراحل إنشاء مراكز التميز البحثي في المملكة العربية السعودية (:)1
أتى االهتمام بحنشاء مراكز التميز البحثي باجلامعات السعودية على االاة مراحل على النحو التارل :
 المرحلة األولى بدأت عام 2117م  :و اشتملت على ثماني مراكز هي : .1مركز التميز البحثي ُب ادلواد اذلندسية – جامعة ادللك سعود .
 .2مركز التميز البحثي ُب اجلينوم الطيب – جامعة ادللك عبد العزيز .
 .3مركز التميز البحثي ُب تكرير البرتول والبرتوكيماويات– جامعة ادللك فهد للبرتول و ادلعادن .
 .4مركز التميز البحثي ُب النخيل والتمور– جامعة ادللك فيصل .

1

)

العواهلي  ،زلمد عبد العزيز" ،دور وزار التعليم العارل ُب ادلملكة العربية السعودية ُب دعم البحث العلمي ُب
اجلامعات"  ،المؤتمر الثاني لتخطيط و تطوير التعليم العالي و البحث العلمي في الدول العربية ،
وزار التعليم العارل  ،ادلملكة العربية السعودية  ،اليهران ُ ،ب الفرت  20-17صفر 1429ه ادلوافا
 27-24فرباير  2008م.
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 .5مركز التميز البحثي ُب التقنية احليوية– جامعة ادللك سعود .
 .6مركز التميز البحثي ُب الدراسات البيئية– جامعة ادللك عبد العزيز .
 .7مركز التميز البحثي ُب الطاقة ادلتجدد – جامعة ادللك فهد للبرتول و ادلعادن .
 .8مركز التميز البحثي ُب احلج والعمر – جامعة أم القرى .
 المرحلة الثانية بدأت عام 2118م  :و اشتملت على ستة مراكز هي : .1مركز التميز البحثي ُب تعليم العلوم والرياضيات – جامعة ادللك سعود .
 .2مركز التميز البحثي ُب التاَكل – جامعة ادللك فهد للبرتول و ادلعادن .
 .3مركز التميز البحثي ُب فقة النوازل ادلعاصر – جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية .
 .4مركز التميز البحثي ُب ٓنلية ادليا  -جامعة ادللك عبد العزيز .
 .5مركز التميز البحثي ُب هشاشة العيام  -جامعة ادللك عبد العزيز .
 .6مركز التميز البحثي ُب أمن ادلعلومات  -جامعة ادللك سعود .
 المرحلة الثالثة بدأت في 2114م : أعلنل وزار التعليم العارل بادلملكة عن بدأ ادلرحلة الثالثة من مبادر مراكز التميز البحثي و مزمعخالذلا دعم عدد من مراكز التميز البحثي بادلملكة  .و خالل هذ الفرت ًب التعرض ألفكار عدد من
مراكز التميز البحثي الا ٕنول من مصادر أخرى غًن وزار التعليم العارل  .و من هذ ادلراكز :
 .1مركز تقنية النانو – جامعة ادللك سعود .
 .2مركز تقنية النانو – جامعة ادللك عبد العزيز .
 .3مركز تقنية النانو – جامعة ادللك فهد للبرتول و ادلعادن .
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و هذ ادلراكز الثالاة لتقنية النانو قام بدعمها خادم احلرمٌن الشريفٌن رعا اهلل ّنبلغ ستة و االاون مليون
لاير سعودي ّنتوسط  12مليون لاير لكل مركز ُب اجلامعات الثالاة و ذلك لدعم البحث العلمي و ادلسامهة
ُب بناء اقتصاد ادلعرفة .
و سيعرض البحث لبعض نماذج من مراكز التميز البحثي بالمملكة بمزيد من اإليضاح :
-1

مركز التميز البحثي لتطوير تعليم العلوم و الرياضيات بجامعة الملك سعود: 1

رسةةالة المركةةز  :تقههدمي الههدعم العلمههي الرتبههوي للمؤسسههات التعليميههة و ادلهتمههٌن ّنهها يسهههم ُب تطههوير تعلههيم
العلهوم و الرياضههيات علههى ادلسههتوى احمللههي و العههريب و العهادلي ( ُنههث ،تههدريب ،فعاليههات ،شهراكة )  ،و إبهراز
دورهها ُب التنميهة احلضههارية و االجتماعيهة و ذلهك مههن خهالل تفعيهل أدوار الشههركاء  ( :الطهالم  ،ادلعلمههٌن ،
ادلنهاهج و الهربامج الرتبويههة  ،اإلدار التعليميهة  ،أوليههاء األمههور  ،أفهراد اجملتمهع  ،الشهراكة ادلؤسسههاتية  ،الشهراكة
العادلية )  ،كما حيرص أن يكون بيل اخلرب األول ُب الو ن العريب . .
األهداف :
 تطههوير لغههة فكريههة و علميههة مشههرتكة بههٌن الرتبههويٌن و ادلختصههٌن ُب رلههارل العلههوم و الرياضههيات ُب مراحههلالتعليم العام و اجلامعي .
 تكههوين ش هراكات مههع خهربات نوعيههة ُنثيههة عادليههة لتطههوير تعلههيم العلههوم و الرياضههيات و بنههاء خ هربات ُنثيههةزللية متميز .
 إجراء ُنهوث و مشهاريع و نيهة لتشهخيص واقهع تعلهيم العلهوم و الرياضهيات ُب ادلملكهة العربيهة السهعودية وسبل تطوير .
 دع ههم البح ههوث ادلتخصص ههة و الت ههأليف و الرتو ههة ورسه هاتل و مش ههروعات ههالم الدراس ههات العلي هها ذاتالعالقة بتعليم العلوم و الرياضيات .
 إعداد و تنفيذ برامج تدريبية لتطوير قدرات معلمهي العلهوم و الرياضهيات و الطهالم وفها االحتياجهات واالْناهات ادلعاصر .
المجاالت البحثية الرئيسة للمركز :
 تشخيص و تقومي واقع تعليم و تعلم العلوم و الرياضيات ُب التعليم العام و اجلامعي . ) 1وزار التعليم العارل  " :الكتيب التعريفي دلراكز التميز البحثي"  ،مرجع سابا  ،ص ص . 39-38
- 20 -

 -ديكن الرجوع إذل الرابط http://ecsme.ksu.edu.sa/index.cfm :

-2

مركز التميز في التعليم و التعلم بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن(: )1

ٕنل ادلوافقة على إنشاء من قبل مقام خادم احلرمٌن الشريفٌن رتيس رللس الوزراء ورتيس رللس
التعليم العارل على إنشاء مركز التميز ُب التعليم والتعلم َنامعة األمًن نور بنل عبد الرمحن َنلسة رللس
التعليم العارل رقم ( )73ادلعقود بتاريخ 1434/7/2هه ،وقد أ لقل عماد التطوير وتنمية ادلهارات
برنامج إعداد سفًنات دلركز التعليم والتعلًم ) ( CETL Ambassadorsوالذي يهدف إذل إعدادهن
كمدربات معتمدات لتدريب أعضاء اذليئة األكادديية ُب اجلامعة على عدد من الربامج اذلادفة إذل تطوير
وٓنسٌن عملية التعليم والتعلم.
وقد ًب تصميم الربنامج بواقع  80ساعة ،حيث أنه يرتكز على دعم ادلهارات التالية:
 التدريس اجلامعي ادلميز.
 استخدام التقنيات احلديثة ُب التعليم.


التقومي التعليمي َب القرن احلادى والعشرين.



التدريب وإعداد الحقائب التدريبية

دع ههم الق ههدرات الرتبوي ههة واألكادديي ههة والبحثي ههة والشخص ههية ألعض ههاء اذليئ ههة التعليمي ههة باجلامع ههة ،إلتق ههان
ادلمارسات التعليمية وتقييم وتقومي عمليا التعليم والتعلُم.
 -نماذج من مراكز التميز البحثي بجمهورية مصر العربية :

 المركز القومي لالمتحانات و التقويم التربوي : )2(nceeeلقد خطل مصر خطوات كبًن ْنا إنشاء العديد من ادلراكهز وادلؤسسهات البحثيهة الرتبويهة ،حلشهد كافهة
إمكانيات البحث العلمى َب رلال الرتبية والتعليم ،ومن هذ ادلؤسسات البحثية :ادلركهز القهومى لالمتحانهات
 ) 1محز  ،أمحد زلمد عبد الكرمي " :تصور مقرتح إلنشاء مراكز التميز البحثى َنامعة األمًن نور بنل عبدالرمحن "  ،ورقة
عمل مقدمة دلؤٕنر "مراكز التميز البحثي المعايير والمهام والعائد المجتمعي"  ،مرجع سابا  ،ص

ص .11-1
 ) 2وزار الرتبية و التعليم  :ادلركز القومي لالمتحانات و التقومي الرتبوي  ،وهورية مصر العربية  ،ديكن الرجوع إذل الرابط :
http://www.nceee.edu.eg/index.php/2013-03-12-
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والتق ههومي  ،إلج هراء البح ههوث والدراس ههات العلميههة لتط ههوير نيههم التق ههومي واالمتحانههات ،كأح ههد زلههاور ادلنيوم ههة
التعليمية والرتبوية.
الرؤية :مركز متميز زللياً وأقليماً وعادلياً َب رلال البحث العلمى والرتبوي خاصة َب القياس والتقومي
دلؤسسات التعليم قبل اجلامعى.
الرسالة:
 تطوير العملية التعليمية من خالل تطوير عمليات التقومي كمدخل لإلصالح ادلؤسسي إعداد كوادر أكادديية َب رلال القياس والتقومي زللياً وعربياً تواكب ادلستويات اإلقليمية والعادلية ٓنقيا شراكة فعالة مع ادلراكز األخرى َب العادل العرىب والدوذل َب رلال البحث العلمى والرتبوى من أجلخدمة العملية التعليمية واالرتقاء هبا َب و ننا العرىب.
 تقدمي خدمات متميز للدارسٌن والعاملٌن َب ادلؤسسات التعليمية وكذلك للعاملٌن َب ادلؤسساتاإلنتاجية واخلدمية
األهداف :
 العمل على ٓنقيا رؤية ورسالة ادلركز. هتيئة البيئة ادلناسبة للبحث العلمى والرتبوى َب رلال القياس والتقومي. التعاون مع ادلؤسسات العلمية لوضع معايًن األداء واالعتماد َب ويع الربامج واجملاالت البحثية َب اجملالالرتبوى.
 تقدمي اخلدمات واخلربات البحثية والرتبوية دلؤسسات التعليم قبل اجلامعى َب رلال القياس وتقومي األداء. ٓنقيا اجلود َب القطاعات البحثية واإلدارية والفنية وادلهنية بادلركز.األقسام العلمية  ( :قسم ُنوث االمتحانهات – قسهم تطهوير االمتحانهات – قسهم التهدريب و االمتحانهات
– قسم العمليات و ادلعلومات – قسم التقومي ) .

- 22 -

 مركز االستدامة و دراسات المستقبل بالجامعة البريطانية في مصر(: )1ًب انشههاء ادلركههز كبيههل خههرب لدراسههات االسههتدامة و ادلسههتقبل و ٓنههل مبههدأ "لههيس مهم هاً مههاذا سههيكون

ادلسههتقبل و لكههن كيههف نفكههر ُب ادلسههتقبل "  .و قههد قههام ادلركههز علههى مسههتوى اجلامعههة بكههل التخصصههات ُب
الكليات األربع كمركز للبحوث و التطوير . R&D

الهدف من المركز  :تطوير و تبين األفكار و احللول و ادلناقشات اإلبداعية لقضايا االستدامة و دراسات
ادلستقبل  ،و أن يكون آلية لتحقيا الرؤية ادلستقبلية ادلستدامة دلصر  .توظيف الدراسات و منهجية البحث
العلمي ُب تقدمي الدعم الفكري و فتح آفاق ادلستقبل ادلستدام من خالل العملية التعليمية باجلامعة
الربيطانية ُب مصر ( و جامعات مصر األخرى ) و ذلك بحرساء فكر االستدامة ُب ادلناهج و احملتوى
العلمي و التطبيقي و ُب احليا العملية ُب اليوم الدراسي و األنشطة بٌن الطالم و األساتذ و العاملٌن
على ويع ادلستويات .
الرؤية :

تقدمي فكر سلتلف يتفاعل مع ادلتغًنات العادلية و احمللية و الا تشمل  :التغًن ادلناخي ،النمو العمراين

ادلتزايد ،نقص ادليا  ،الطاقات ادلتجدد  ،التنوع احليوي ،محاية البيئة الطبيعية  ،التحوالت االجتماعية ،التغًن
السلوكي  ،التنمية الدولية ،شلارسات األعمال و االقتصاد.
يتكون المركز :من االث وحدات تتكامل فيما بينها لتحقيا أهداف ادلركز ادلرحلية على أن يصبح ادلركز
بيل خرب لكافة مشروعات االستدامة و دراسات ادلستقبل ُب خالل  5سنوات و تشمل :
 وحد بنك األفكار و اإلبداع و االبتكار وحد الدراسات و البحوث ( دراسات-تطوير-توايا و تأريخ-إعالم-دعاية ) وحد التعاون البحثي و ادلشروعات التطبيقية و نيم ادلعلومات اجلغرافية و دعم أناذ القرارثانياً  :خبرات بعض الدول األجنبية في إنشاء مراكز للتميز البحثي بالجامعات :

 ) 1راشد  ،أمحد حيٍن  ،و العطار  ،زلمد عصمل  :التخطيط االسرتاتيجي و ٕنكٌن الشبام و البحث العلمي لبناء
ادلستقبل – عرض نتاتج ادلرحلة األوذل جملتمعات مستقبلية مستدامة  ،ورقة عمل مقدمة دلؤٕنر "مراكز
التميز البحثي المعايير والمهام والعائد المجتمعي"  ،مرجع سابا  ،ص ص . 30-12
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يعترب وجود مراكز التميز البحثي ُب اجلامعات ُب سلتلف التخصصات من عالمات التقدم  ،و توجد مناذج
كثًن جداً إال أننا سوف نعرض بعض النماذج الا تقدم خدمات ُب اجملال الرتبوي .
 مراكز التميز في الواليات المتحدة األمريكية :()1

 -مركز التميز في التدريس و التعلم بجامعة إنديانا

Indiana University Center for Excellence in Teaching and Learning

)(CELT

أنشئ ادلركز لتشجيع و دعم ادلنح الدراسية للمعلمٌن من خالل التعاون بٌن مكتب الشئون األكادديية و
ادلؤسسات اجلامعية  ،بدأ العمل هبذا ادلركز ُب ربيع . 2002
يركز ادلركز على ٓنسٌن التدريس و التعلم من خالل تقدمي رلموعة من األنشطة :
 البدء ُب تنمية برامج الكلية ّنا فيها ورش العمل و احللقات الدراسية و ادلؤٕنرات . تقدمي التسهيالت لتحسٌن التدريس داخل حرم اجلامعة . إقامة عالقات تعاون مع ادلراكز ادلماالة ُب ويع أضلاء البالد . مساعد أعضاء هيئة التدريس على ضلو فعال على دمج التكنولوجيا ُب التعليم . تشجيع و تيسًن سلتلف أشكال التعليم و ادلنح الدراسية . ادلساعد ُب تطوير التعليم . تتبع ادلوارد لدعم ادلنح التعليمية . -مركز التميز في تدريس العلوم و الرياضيات بكلية التربية جامعة تكساس

()2

)1) Indiana University Center for Excellence in Teaching and Learning (CELT

Available in web site : http://www.iun.edu/-celt/about/

2

1) Center for Excellence in Science and Mathematics Education ,The
University of Texas Austin
- 24 -

Center for Excellence in Science and Mathematics Education ,The

University of Texas Austin

حصههل هههذا ادلركههز علههى جههاتز آنههاد أكثههر مههن  61مؤسسههة مهتمههة بالتنميههة ادلهنيههة  .و تضههم البنيههة
األساسهية ألكثهر مهن  33مؤسسهة مهن مؤسسهات التعلههيم العهارل بالتعهاون مهع وكالهة تكسهاس التعليميهة مراكههز
خدمات التعليم  ،ادلنا ا التعليمية  ،الشركاء التجاريٌن .
للمركز سجل تارخيي مشرف دلد أكثر من  17عهام ُب تصهميم و تنفيهذ التنميهة ادلهنيهة القاتمهة علهى البحهث
باستخدام النماذج التعليمية  ،و ادلواد .
رس ةةالة المركة ةةز  :تق ههدمي خ ههدمات التنمي ههة ادلهني ههة للمعلم ههٌن  ،و مس ههاعد ادلعلم ههٌن ُب اكتس ههام ادله ههارات
األساسية و تنفيذ ادلعارف  ،تزويهد ادلعلمهٌن بادلعهارف و ادلههارات الالزمهة إلشهراك الطهالم ُب تعلهم العلهوم و
الرياضيات ذات ادلعىن  ،زلو األمية التكنولوجية و الرياضية .
مراكز التميز في أستراليا :
 مركز التميز ألبحاث التعليم العالي األسترالي(: )1ُب التعل ههيم العههارل األس هرتارل صلههد أن هنههاك ازديههاد ُب أمهيههة التعههرف عل ههى التههدريس الفعههال  ،حي ههث أخ ههذت
قضايا احملاسبية األكادديية و الندر ادلالية الالزمة للتعليم العهارل شلها أوجهد نهوع مهن الضهغط و اجلهدل حهول مها
يشكل اجلود ُب التدريس أو التميز ُب التدريس ُب التعليم العارل .
و بعههد عههام  1987م توجههد داخههل اجلامعههات ضههغوط مههن أجههل إبههاد بروفههايالت ُنثيههة عاليههة ادلسههتوى  .و
اسههتخدمل هههذ الدراسههة اس هرتاتيجية مكافههيفت التميههز ُب التههدريس ُب زلاولههة اإلصههالح و عههدم االلت هزام بههٌن
البحث و التدريس  ،و زياد اجلود ُب التعليم العارل .
Available in web site : http://there.org/tre/about_us.html
1 ) MnNaught, Carmel and Anwyl, John (1993) :Awards for Teaching
Excellence at Australian Universities. Centre for the study of Higher
Education Research Working Papers 93.1. Melbourne University , Australia:
Centre for the study of Higher Education.
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مراكز التميز في كندا :
 تجربةةة جامعةةة ساسكاتشةةوان  Saskatchewanفةةي إدارة برنةةامج مراكةةز التميةةز و الكراسةةيالبحثية(: )1

يع ههد برن ههامج مراك ههز و كراس ههي البح ههوث ُب كن ههدا مب ههادر م ههن احلكوم ههة الفيدرالي ههة لتعزي ههز التمي ههز البحث ههي ُب
اجلامعهات الكنديههة  ،و معاهههد البحهوث  ،و تعزيههز دورههها كمراكهز علههى مسههتوى عهادلي مههن التميههز البحثههي ُب
اقتصاد عادلي قاتم على ادلعرفة .
الهدف من البرنامج :
 تعزيز التميز البحثي و زياد القدرات البحثية ُب كندا من خالل جذم و استبقاء رلموعة مهن البهاحثٌنادلمتازين ُب اجلامعات الكندية .
 تعزيز تدريب أعضاء هيئة التدريس ادلؤهلٌن تأهيالً عالياً من خالل البحوث . ٓنسٌن قدر اجلامعات لتوليد و تطبيا ادلعرفة اجلديد . ضههمان االسههتخدام الفعههال دل هوارد البحههوث مههن خههالل التخطههيط االس هرتاتيجي ادلؤسسههي و التعههاون مههعادلؤسسات و القطاعات حسب احلاجة .
وصف البرنامج :
قههدمل جامعههة ساسكاتشهوان خطتههها االسهرتاتيجية للبحههوث  ،و حههددت هبهها سههتة زلههاور لألُنههاث مههن أجههل
التنمية  ،تتضمن التكنولوجيا احليويهة  ،و العلهوم البيئيهة  ،العلهوم الصهحية  ،اذلويهة و التنهوع  ،علهوم ادلهواد  ،و
التكنولوجيا و التغيًن .
اتسمل مراكهز التميهز البحثهي الكنديهة باألخهذ ّنهدخل تعدديهة التخصصهات  ،إضهافة إذل التعهاون و الشهراكة
 ،و االهتمام بالبعد الدورل  ،هذ التوجههات االسهرتاتيجية الثالاهة ههي العناصهر الرتيسهية دلها ديكهن أن يسهمى
بالنموذج اجلديد للبحث العلمي .

1 ) Guidelines for Managing the Canada Research Chairs Program at the

University of Saskatchewan: A Report to the Campus Community
http://researche-chairs , pdf,2012
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المحور الرابع  :التصور المقترح إلنشاء مراكز للتميز البحثي في العلوم اإلنسانية بالجامعات
السعودية
انطالقاً من ادلفهوم الذي عرضته الدراسة دلراكز التميز البحثي وأهدافها ووظاتفها  ،و مناذج من هذ
ادلراكز ُب الدول العربية و األجنبية  ،و استجابة دلطالب رلتمعية و علمية ُب ضرور وجود مراكز ٕنيز ُنثي
ُب العلوم اإلنسانية و االجتماعية  ،تعرض الدراسة منوذج دلركز ُنثي مقرتح ُب رلال العلوم اإلنسانية  ،و
ديكن تعميمه على التخصصات ادلختلفة .
و يتكون هذا النموذج من ادلكونات اآلتية :
أوالً  :معايير التميز البحثي في مجال العلوم اإلنسانية  :و من أمهها :
 إتباع ادلنهجية العلمية الرصينة . خدمة قضايا التنمية الشاملة داخل الو ن . التوافا مع ادلراكز البحثية العادلية . احلرص على اجلود و النوعية دلشروعات البحوث . االرتقاء بالقدرات البحثية ألعضاء هيئة التدريس اجلامعية . تعزيز الصلة بٌن اجلامعة و اجملتمع احمللي و اجملتمع العادلي .ثانياً :رؤية المركز و رسالته :
رؤية المركز:
تتطلع إذل التميز ُب التعامل الفعال و ادللموس مع العلوم اإلنسانية " اللغات – الفلسفة – التاريخ  "....و
القضايا اجملتمعية ُب اجملتمع العريب و اإلسالمي بصفة عامة و اجملتمع السعودي بصفة خاصة  ،وفا أسس
علمية حلماية الفرد و تنميته و سالمة اجملتمع و تقدمه .
رسالة المركز :
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هي خدمة اجملتمع من خالل نقل أفضل نتاتج األُناث ادلتعلقة بالعلوم اإلنسانية و توظيفها ُب معاجلة
ادلشكالت ادلتعلقة باجملتمع و األسر و الفرد ُب ادلملكة و الو ن العريب .
ثالثاً :مهام المركز و أهدافه :
مهام المركز :
تقدمي الدعم العلمي و الرتبوي للمؤسسات التعليمية و للمهتمٌن ّنا يسهم ُب تطوير تعليم و تعلم العلوم
اإلنسانية على ادلستوى احمللي و العريب و العادلي ( ُنث  ،تدريب  ،فعاليات  ،شراكة )  ،و إبراز دورها ُب
التنمية احلضارية و االجتماعية .
و من المقترح أن تسعى مراكز التميز البحثي في العلوم اإلنسانية إلى تحقيق األهداف اآلتية:





إجراء األُناث العلمية والنشر ُب اجملالت ادلصنفة عادليًا.
استقطام اخلربات البحثية احمللية والعادلية من سلتلف التخصصات ذات العالقة.
تنمية العالقات والشراكات البحثية واجملتمعية مع القطاعات ذات العالقة زلليًا ودوليًا.
إقامة/ادلشاركة ُب ادلؤٕنرات وادلنتديات وورش العمل العلمية.



تقدمي الدعم العلمي وادلادي لطلبة الدراسات العليا.



نشر الوعي الثقاُب  /االجتماعي لكافة فئات اجملتمع.



إعداد القيادات البحثية الو نية ُب رلاالت العلوم اإلنسانية و االجتماعية .



تقدمي الدراسات واخلدمات و االستشارات العلمية للقطاعٌن العام واخلاص.



تنمية قدرات ادلركز على التمويل الذاٌب.

رابعاً  :مجاالت عمل مراكز التميز البحثي في العلوم اإلنسانية و االجتماعية :
تضم مراكز التميز البحثي رلاالت متنوعة  ،و ديكن اقرتاح إنشاء بعض ادلراكز مثل :
 .1مركز التميز البحثي ُب علوم الرتبية و مناهج و رق التدريس .
 .2مركز التميز البحثي ُب علم االجتماع.
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 .3مركز التميز البحثي ُب التاريخ و اآلاار.
 .4مركز التميز البحثي ُب الفقه و الشريعة.
 .5مركز التميز البحثي ُب العلوم القانونية و القضاتية .
 .6مركز التميز البحثي ُب احملاسبة و الطرق الكمية .
 .7مركز التميز البحثي ُب نيم ادلعلومات اإلدارية .
 .8مركز التميز البحثي ُب االقتصاد و إدار األعمال .
 .9مركز التميز البحثي ُب التنمية ادلستدامة و دراسات ادلستقبل .
خامساً  :توافر الموارد البشرية و المالية :
إن ٓنقيا التميز حيتاج إذل كفاءات عالية اجلود و النوعية  ،و هنا تربز ضرور ادلوارد اآلتية :
 الموارد البشرية :من ادلتوقع أن ٓنرص مراكز التميز البحثي على استقطام صفو أعضاء هيئة التدريس باجلامعات شلن ذلم
خرب و دراية بتنفيذ البحوث وفا ادلعايًن ادلنهجية و العادلية ادلعروفة علمياً.
و ُب نفس السياق فيمكن التأكيد على أن التوجه ادلعاصر ُب إجراء البحوث دل يعد يعتمد على
الفرد الواحد و إمنا يعتمد على صيغة فريا البحث  Team Work Researchمتعدد التخصصات
. Interdisciplinary
 الموارد المالية :ال بد من توافر بيئة فيزيقية و مادية تستخدم أحدث األجهز و تتوفر هبا ساتر ادلقومات الفنية و األكادديية
 ،و بب توافر مصادر ٕنويل اابتة لضمان العمل ادلستمر للمراكز البحثية  ،مع األخذ ُب االعتبار تنوع
تلك ادلصادر ( ادلخصصات الرمسية من اجلامعة  ،اذلبات و مساعدات رجال األعمال  ،ادلنح و القروض ،
.......إخل ) .
 توصيات و إجراءات تنفيذ التصور المقترح :- 29 -

 إنشاء قاعد بيانات  /معلومات تربط ويع ادلصادر العلمية و اجملالت و الرساتل العلمية بٌناجلامعات السعودية .
 خلا التكامل و التفاعل بٌن مراكز التميز ُب اجلامعات و مراكز صنع القرار . دعم و تشجيع االبتكار و اإلنتاج و احتضان األفكار اإلبداعية و ٓنويلها إذل مشروعات واقعية . تشجيع القطاع اخلاص على االستثمار ُب رلال البحث العلمي . توقيع اتفاقيات التوأمة و التعاون الدورل بٌن مراكز التميز البحثي ُب اجلامعات السعودية مع نيًناهتاعربياً و عادلياً.
 احلرص على زياد الوعي االجتماعي بأمهية مراكز التميز البحثي ُب العلوم اإلنسانية و االجتماعية . توجيه مراكز التميز البحثي ُب الع لوم اإلنسانية و االجتماعية إذل التعامل مع قضايا اجملتمع و مشاكلهو السعي ضلو حلها .
 بناء وحد للجود و االعتماد لتحكيم اإلنتاج العلمي و تدقيقه و مراعا ادللكية الفكرية و أخالقياتالبحث العلمي .
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