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إعداد الباحث
هشاً وثقاه ٌصر أبو حصون

د .صويب كىاه األغـا

إشــــــــراف

أشتاذ التخطيط واإلدارة الرتبوية املشارك
جاوعة األزهر – غسة

د .حمىود عبد اجمليد عصاف

أشتاذ اإلدارة والتخطيط الرتبوي املصاعد
وزارة الرتبية والتعميي العالي

لذيج ىزه انشسبنت اسخكًبالً نًخطهببث انحصٌل عهى دسخت انًبخسخيش في أصٌل انخشبيت
ين كهيت انخشبيت – خبيعت األصىش  -غضة
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﴿وَقُلِ اعْمَلُىا فَسَيَرَي اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُىلُهُ وَالْمُؤْمِنُىنَ وَسَتُرَدُّونَ إِلًَ
عَبلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَبدَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَب كُنْتُمْ تَعْمَلُىنَ﴾
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أ

اإلىــــــــــداء
 إىل مً تتطابق الللنات لتدسج معربة عً مليوٌ ذاتَا  ...إىل القنس الري أضاء ظالو قليب ...
مً علنتين وعاىت الصعاب ألصل إىل ما أىا فيُ ...
وعيدما تلطوىي اهلنوو أضبح يف حبس حياىَا ليدفف مً آالمي ...
أمي احلبيبة
 إىل الري جتسع كأس الشقاء مساً ،ليطقيين زحيق الطعادة عطالً ...
مً علنين اليجاح والصرب والقدزة على مواجَة الصعاب ...
إىل مً أزتوي مً حبُ وحياىُ...
أبي احلبيب
 إىل زفاق املطلً واملأكل  ...والريً عشت معَه أمجل اللخظات...
إىل القياديل املضيئة يف حياتي ...
إخوتي وأخواتي
 إىل كل مً علنين حسفاً ...وأىاز طسيقي بالعله واملعسفة...
أضاترتي اللساو
 إىل ضس ضعادتي وأُىطي  ...إىل الريً فاق مبجال خلقَه كل تشبيَاتي...
أصدقائي األعصاء
 إىل شمالئي طلبة العله ...وميازة املطتقبل
أٍدي إليله مجيعاً مثسة جَدي ٍرا ،وأضأل املوىل عص وجل أٌ ييفعيا مبا علنيا ويعلنيا مبا ييفعيا.

واهلل ولي التوفيق
ب

شكر والتقدير
ال ُ

الميـ لؾ الحمد حمدان كثي نار طيبان مباركان ،مؿء السمكات كمؿء األرض ،كأشكرؾ ربي عمى
ٌ
نعمؾ التي ال تعد ،كآالئؾ التي ال تيحد ،أحمدؾ ربي كأشكرؾ عمى أف يسرت لي إتماـ ىذا البحث
ً
(ر ِّ
ؾ
ىف أى ٍش يك ىر نً ٍع ىمتى ى
ب أ ٍىكًزٍعني أ ٍ
عمى الكجو الذم أرجك أف ترضى بو عني ،كىك القائؿ في محكـ التنزيؿ ى
ً
الصالً ًحيف)
ضاهي ىكأ ٍىد ًخٍمنًي بً ىر ٍح ىمتً ىؾ ًفي ًع ىب ًاد ىؾ َّ
ت ىعمى َّي ىك ىعمىى ىكالً ىد َّ
ىف أ ٍ
الَّتًي أ ٍىن ىع ٍم ى
م ىكأ ٍ
صال نحا تىٍر ى
ىع ىم ىؿ ى
(النمؿ ،)19:كالصبلة كالسبلـ عمى نبيو األميف ،كبعد:
أتقدـ بكافر الشكر كالتقدير إلى جامعتي المكقرة ،جامعة األزىر كعمادة الدراسات العميا،

كجميع أعضاء الييئة التدريسية في كمية التربية ،كأخص بالشكر أساتذتي في قسـ أصكؿ التربية ،كالى

كؿ مف قدـ لي العكف كأخذ بيدم في سبيؿ إنجاز ىذا العمؿ ،كعمى رأسيـ أستاذ التخطيط كاإلدارة

عمي باإلشراؼ ،فنفعني اهلل بعممو الغزير ،كجاد
التربكية ،الدكتكر /صييب كماؿ األغا الذم تفضؿ ٌ
عمي بجيده ككقتو ،فجزاه اهلل خير ما جزل بو عباده الصالحيف.
َّ
كما أتكجو بالشكر الجزيؿ إلى أستاذ التخطيط كاإلدارة التربكية ،الدكتكر /محمكد عبد المجيد

عساؼ الذم قدـ لي االقتراحات كالتكجييات الغنية؛ فكاف نعـ المشرؼ كالمتابع ليذا العمؿ إلى أف
خرج بيذه الصكرة ،فجزاه اهلل عني خير الجزاء ،كمنحو اهلل مكفكر الصحة كالعمر المديد.
كما أتكجو بكافر الشكر كعظيـ االمتناف كالعرفاف لؤلستاذيف القديريف عضكم لجنة المناقشة

كالحكـ عمى الرسالة الدكتكر :محمد ىاشـ أغا ،كالدكتكر :محمكد إبراىيـ خمؼ اهلل لتفضميما بقبكؿ

مناقشة ىذه الرسالة ،كعمى جيكدىما ككقتيما الثمينيف في مطالعة الرسالة كاثرائيا بمبلحظاتيما

كتحسيناتيما الرشيدة ،فجزاىما اهلل عني خير الجزاء.
كالشكر مكصكؿ أيضان لؤلساتذة األفاضؿ الذيف تكرمكا بتحكيـ أداة الدراسة ،كلمخبراء التربكييف

عمي مف كقتيـ ،كمنحكني
الذيف ترككا بصماتيـ بكضع اإلطار العاـ لمتصكر المقترح ،كالى مف جادكا َّ
مف خبرتيـ ،جزاىـ اهلل عني خير الجزاء.
كما أتقدـ بالشكر إلى الجامعة اإلسبلمية كجامعة األقصى ،لمتعاكف الجاد ،كتقديـ المعمكمات

كالبيانات البلزمة لمدراسة ،كالسماح بالتطبيؽ الميداني لمدراسة.

كال أنسى في ىذا المقاـ أصدقائي الذيف كانكا لي نعـ العكف كالسند في إتماـ ىذا العمؿ المتكاضع،
كأخص بالذكر رفقاء الدرب محمد عبد الكريـ القططي ،كعبلء كماؿ عبد المطيؼ ،كابراىيـ عمي أبك

جزر.

وآخر دعوانا أن الحمد اهلل رب العالمين والصالة والسالم عمى أشرف المرسمين
ج

ممخص الدراسة

" تصور مقترح إلنشاء مركز تميز بحثي بالجامعات الفمسطينية"
الباحث /ىشام مثقال أبو حسون

د .صييـــــــــــــــــــــب كمـــــــــــــــــــــال ا

ـــــــــــــــــــــا

إشـــراف

أســـــــــــــتاذ اإلدارة التربويـــــــــــــة المشـــــــــــــارك

د .محمــــــــــود عبــــــــــد المجيــــــــــد عســــــــــاف
أســـــــــــــتاذ اإلدارة التربويـــــــــــــة المســـــــــــــاعد

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى بنػػاء تصػػكر مقتػػرح إلنشػػاء مركػػز تميػػز بحثػػي بالجامعػػات الفمسػػطينية بعػػد
التعرؼ إلى درجة تقدير أعضػاء ىيئػة التػدريس لممتطمبػات ،ككػذلؾ الكشػؼ عمػا إذا كانػت ىنػاؾ فػركؽ

ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة ) (α ≤ 0.05بػػيف متكسػػطات درجػػات تقػػدير أف ػراد العينػػة
لمتطمبات إنشاء مركػز تميػز بحثػي تعػزل إلػى متغيػرات الد ارسػة (الجػنس ،كنػكع الكميػة ،الجامعػة ،الرتبػة

العممية) ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبع الباحث المنيج الكصفي بأسمكبو التحميمي.
كلتحقيػػؽ ذلػػؾ اسػػتخدـ الباحػػث اسػػتبانة لمعرفػػة متطمبػػات إنشػػاء مركػػز تميػػز بحثػػي بالجامعػػات
الفمسػػطينية كالتػػي شػػممت فػػي صػػيغتيا النيائيػػة ( )57فق ػرة ،مكزعػػة عمػػى ( )4محػػاكر ىػػي( :متطمبػػات
الس ػػياؽ ،المتطمب ػػات المادي ػػة ،المتطمب ػػات اإلداري ػػة كالتنظيمي ػػة ،المتطمب ػػات العممي ػػة) ،كبع ػػد التأك ػػد م ػػف

صػػدقيا كثباتيػػا ،طبقػػت األداة عمػػى عينػػة قكاميػػا ( )243عضػػك ىيئػػة تػػدريس بنسػػبة ( )%33.5مػػف
المجتمػػع تػػـ اختيػػارىـ بالطريقػػة العش ػكائية الطبقيػػة كبعػػد جمػػع االسػػتجابات كتحميميػػا باسػػتخداـ برنػػامج
) ،)SPSSكانت النتائج عمى النحك التالي:

 .1الدرجة الكميػة لمتكسػطات تقػديرات أفػراد العينػة لمتطمبػات إنشػاء مركػز تميػز بحثػي كانػت كبيػرة
جدان عند كزف نسبي ( ،)%84.63حيث جاءت المتطمبات العممية بالدرجة األكلى بكزف نسػبي
 ،%86.11تمييا المتطمبات المادية بكزف نسبي  ،%85.74ثـ المتطمبات اإلداريػة كالتنظيميػة

بكزف نسبي  ،%84.83كأخي انر متطمبات السياؽ بكزف نسبي  %82.15كجميعيا درجات كبيرة

جدان.

 .2تكجد فركؽ ذات داللة إحصائيان عند مسػتكل ) (α ≤ 0.05بػيف متكسػطات درجػات تقػدير أفػراد
العينة تعزل لمتغير الجنس(ذككر -إنػاث) فػي جميػع المجػاالت لصػال الػذككر ،مػا عػدا مجػاؿ
متطمبات السياؽ كانت الفركؽ لصال اإلناث ،ككذلؾ لـ تكجد أية فركؽ ذات داللة تعزل لكػؿ

مف متغير الكمية كالرتبة األكاديمية.

 .3تكجد فركؽ ذات داللة إحصائيان عند مسػتكل ) (α ≤ 0.05بػيف متكسػطات درجػات تقػدير أفػراد
العينػػة تعػػزل لمتغيػػر الجامعػػة فػػي مجػػاؿ السػػياؽ لصػػال جامعػػة األقصػػى ،كمجػػاؿ المتطمبػػات

د

اإلداريػػة كالتنظيميػػة كالمتطمبػػات العمميػػة لصػػال جامعػػة األزى ػر ،أمػػا مجػػاؿ المتطمبػػات الماديػػة
فكشفت النتائج عف عدـ كجكد فركؽ تعزل لمتغير الجامعة.

كبعػػد تحميػػؿ النتػػائج كالتعػػرؼ إلػػى تصػػكرات الخب ػراء حػػكؿ إمكانيػػة إنشػػاء مركػػز التميػػز البحثػػي

كتحميػػؿ منظكمػػة  SWOTتػػـ كضػػع التصػػكر المقتػػرح الػػذم شػػمؿ (المنطمقػػات -الفمسػػفة -األىػػداؼ-

استراتيجيات العمؿ -الييكؿ العاـ -الييكؿ اإلدارم).

وفي ضوء ىذه النتائج يوصي الباحث بمجموعة من التوصيات ,تمثمت في:
إضػػافة إلػػى التصػػكر المقتػػرح الػػذم يمثػػؿ التكصػػية األـ فػػي ىػػذه الد ارسػػة يمكػػف اقت ػراح بعػػض

األمكر ،منيا:

 .1التقدـ بتصكر عاـ حكؿ أىمية إنشػاء مركػز التميػز البحثػي ألصػحاب القػرار مشػفكعان بالمعػايير
كاألىداؼ كاالحتياجات.

 .2كضع خطة لبلحتياجات التدريبية ألعضػاء ىيئػة التػدريس بالجامعػات لمكصػكؿ إلػى التميػز فػي
البحث العممي.

 .3إعػػداد قاعػػدة بيانػػات مجانيػػة ت ػربط جميػػع المصػػادر العمميػػة كالمجػػاالت كالرسػػائؿ العمميػػة بػػيف
الجامعات الفمسطينية.

 .4مناقشػ ػػة آليػ ػػات مشػ ػػاركة القطػ ػػاع الخػ ػػاص فػ ػػي خدمػػػة البحػ ػػث العممػ ػػي عم ػػى مسػ ػػتكل المجمػ ػػس
التشريعي.

 .5التنسيؽ مع كافة جيات االختصاص (اإلعبلـ-األكقاؼ-التعمػيـ) لمتمييػد ثقافيػان لضػركرة إنشػاء
مركز التميز البحثي.

 .6عقد مجمكعة مف كرش العمؿ حكؿ فكرة مركز التميز البحثي تحػت مظمػة ك ازرة التربيػة كالتعمػيـ
العالي بعد االطبلع كاالستفادة مف التجارب الدكلية.

ق

Abstract
"A proposal To Create a Research Center of Excellence at The Palestinian
Universities"
Researcher/ Hesham Mithqal N. Abu hsoon.
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This study aimed to present a suggested proposal to establish a center of
research excellence in Palestinian universities. The researcher identified the faculty
members’ estimating degree of the requirements and if there a statistical significant
differences at(α ≤ 0.05) between the means of the study sample who estimate the
requirements to establish center of research excellence due to the study variables
(gender, college, university, scientific rank). To achieve this aim, the researcher
adopted the descriptive method with its analytic method.
To achieve that, the researcher designed a questionnaire to identify the
requirements to establish center of research excellence in Palestinian universities.
The questionnaire, in its final designed, consisted of (57) items distributed in 4
domains which are (context, physical requirements, organizing and administrating
requirements, scientific requirements). After the ensuring of the validity and
reliability of the questionnaire, the researcher applied it on a sample consisting of
(243) faculty members by 33.5% from the population. The sample was chosen
randomly by using the random stratified way. After collecting and analyzing the
data, by using SPSS, the results were as the following:
1- The whole estimating degree of the sample that identified the requirements to
establish center of research excellence in Palestinian universities was very
large, at a relative weight (%36.48). The scientific requirements were in the
first place, at a relative weight (86.11%). Then the physical requirements
were in the second place, at a relative weight (85.74%). Then the organizing
and administrating requirements was in the third place, at a relative weight
(84.83%). Finally, the context requirements came at a relative weight
(82.15%). Each of these domains was considered to be very large.
2- There are statistically significant differences at (α ≤ 0.05) between the mean
scores of the sample ‘s estimating degrees due to the gender (males and
females) in all domains expect of the context requirements. in this domain,
the differences were for females. As for the college and the academic rank
variables, the results revealed that are no statistically significant differences.
3- There are statistically significant differences at (α ≤ 0.05) between the mean
scores of the sample ‘s estimating degrees due to the university variables in
the context requirements for Al-Aqsa university. And the organizing and
ك

administrating requirements and the scientific requirements were for AlAzhar university. As for the physical requirements, the results revealed that
there are no significant differences in this domain due to the university
variable.
After analyzing the results and identifying the experts’ proposals to establish
center of research excellence in Palestinian universities and analyzing SWOT
system, the suggested proposal was set. It consisted of (the starters, philosophy,
goals, work strategy, general frame, administrative frame).
In the lights of the results, the researcher has recommended the following:
In addition to the suggested proposal which is considered to be the basic
recommendation of the study, the researcher has recommended some points as
follow:
1- Presenting to the decision makers a general frame of the importance of
establishing center of research excellence accompanied with the criteria,
goals and needs.
2- Setting a plan to train the faculty members in the universities to make
them able to reach the research excellence.
3- Establishing a free data base which connect all the scientific resources,
journals and scientific theses between the Palestinian universities.
4- Discussing the ways of involving the private sector to serve the scientific
research, with the help of the legislature.
5- Collaborating with competent authorities such as media, endowments and
education to call for the cultural importance to establish center of
research excellence in Palestinian universities.
6- Holding workshops to discuss the idea of the center of research
excellence in Palestinian universities with the support of the ministry of
higher education and with the benefit of the previous international
experiences.
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الفصل ا ول
اإلطار العام لمدراسة
مقدمة:

يحظى البحث العممي باىتماـ كبير مف قبؿ األفراد كالدكؿ ،لما لو مف أىمية بالغة في خدمة

المجتمع في كافة المجاالت :التربكية ،كاالقتصادية ،كالعسكرية كغيرىا ،فيك ركيزة أساسية مف ركائز
تقدـ األمـ كرقييا ،كتحقيؽ التنمية المستدامة ،لما يقكـ بو مف دكر كبير في دراسة المشكبلت ،ككضع

الحمكؿ العممية المناسبة ليا ،كخدمة خطط التنمية ،كفت آفاؽ جديدة لممستقبؿ.

كيعد البحث العممي السميـ المصدر األكؿ لممعرفة كنظـ المعمكمات التي يعتمد عميو في اتخاذ

الق اررات الصائبة لخدمة المؤسسات كاألكطاف كاألجياؿ القادمة كبذلؾ فإف المساىمة في تنمية الركح
اإلبداعية في البحث العممي كاجب كطني كانتماء كظيفي كضركرة حتمية نستمد منيا ديمكمة البقاء
كأصالة التميز بما يكفؿ لبمداننا التي ننتمي ليا كلمؤسساتنا التي نعمؿ فييا كمنيا نعتش التنمية

المستدامة بأبعادىا المختمفة بما يضمف النيكض بنا كبأمتنا إلى مصاؼ األمـ كالشعكب.

(الرحيمي كالمارديني.)567 :2011 ،

كفي ىذا المجاؿ أرست الجامعات في معظـ دكؿ العالـ المتقدمة نظمان لتقييـ البحكث العممية،

ففي النمسا كبمجيكا كسكيس ار عمى سبيؿ المثاؿ يقع التقييـ عمى عاتؽ ىيئة أكاديمية خاصة تابعة

لمحككمة ،كفي الياباف تتبنى كؿ جامعة نظامان ذاتيان لتقييـ البحكث العممية ،كفي ايطاليا ىناؾ نظاـ

مجمكعات التقييـ التابعة لمييئة القكمية لممراقبة التي تيسند عممية التقييـ إلى ككاالت خاصة ،كفي
فرنسا تكجد مؤسسات عامة لمبحكث عمى مستكل الجامعات تخضع لتقييـ دكرم ،كىذا كمو بيدؼ
االرتقاء بمخرجات البحث العممي (القصبي.)67 :2009 ،

كازاء ىذا التحكؿ في مفيكـ البحث العممي ،بات مف الضركرم عمى مؤسسات البحث في

الجامعات كمراكز البحكث أف تعيد النظر في تكجياتيا كاستراتيجيات عمميا ،كفي تنمية ككادرىا بما
يتفؽ مع مطالب إنتاج المعرفة في مجتمع المعرفة ،كأصبحت الكظيفة البحثية لمجامعات ليس مجرد

أداء ركتيني بقصد أداء الجامعة إلحدل كظائفيا التقميدية ،بؿ أداء متميز كفؽ معايير التميز البحثي

التي ترشد الكظيفة البحثية في جامعات العالـ المتقدـ (فخرك.)116 :2009 ،

لكف رغـ قمة الجيكد التي تبذليا الجامعات كالمؤسسات البحثية ،إال أف البحث العممي في

الكطف العربي بصفة عامة كالجامعات الفمسطينية بصفة خاصة يكاجو العديد مف المعكقات كالمشكبلت

التي تحكؿ دكف أف يؤدم الدكر المناط بو في إحداث التنمية االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كمف
ىذه المشكبلت (عدـ كجكد استراتيجية كاضحة لمبحث العممي ،كضعؼ المكازنات المخصصة لمبحث
2

العممي ،كضعؼ ربط نتائج البحث بمؤسسات اإلنتاج ،إضافة إلى العديد مف المشكبلت اإلدارية،
كارتباط أىداؼ البحث العممي لدل الباحثيف بالترقية ،كعدـ ارتباطيا بمشكبلت المجتمع).

(اعبياف)2 :2012 ،

لذا يظير الخمؿ الكاض كالتفاكت البيف في فرص االنتفاع بالبحث العممي بيف دكلة كأخرل

لصال الدكؿ المتقدمة كالصناعية عمى حساب الدكؿ الفقيرة كالنامية ،كىذا ما ال يحقؽ تكافؤ الفرص
الذم دعت إليو كثيقة منظمة اليكنسكك المعنكنة بػ (سياسات التغير كالنمك في مجاؿ التعميـ العالي)
عاـ  2002ـ كبضركرة المشاركة في النظاـ العالمي الجديد مف خبلؿ االىتماـ بالبحث العممي

كمخرجاتو؛ حيث تشير التقديرات إلى أف ما يزيد عف ( )%90مف المغات المحمية المستعممة اليكـ

كالتي تشارؾ في البحث العممي ستتعرض لبلنقراض ألنيا ستعزؿ عف لغة العصر.

(صائغ)117 :2007 ،

كعميو كاف مف الضركرم التكجو نحك االىتماـ بالبحث العممي كتييئة بيئة بحثية كعممية

مناسبة لتمكف الباحثيف مف إجراء البحكث التي تخدـ المجتمع ،كذلؾ مف خبلؿ كجكد مراكز لمتميز
البحثي بحيث تككف بمثابة نكاة لمدخكؿ في مجاؿ مجتمع المعرفة لمكقكؼ عمى مشكبلت المجتمع

كحميا ،كربط نتائج البحث العممي بخطكط اإلنتاج كالتسكيؽ.

ل قد تبنى االقتصاديكف الجدد مبدأ ادخاؿ عامؿ المعرفة كالبحث العممي في نظريات التنمية

مثؿ (نظرية النمك الجديدة) ،فالعبلقة بيف التنمية كتكليد المعمكمات كنتائج البحث كاستخداميا أصبحت

كاضحة ،كتدؿ اإلحصاءات عمى أف أكثر مف  %50مف الناتج المحمي اإلجمالي في الدكؿ المتقدمة
مبني عمى مخرجات المراكز البحثية ،كأف مساىمة التكنكلكجيا كالبحث العممي تشكؿ  %80مف العامؿ

الكمي لنمك اإلنتاجية ،كليذا فقد أنشأت جامعة (نكرث كاركلينا) ،كجامعة (ستانفكرد) لؤلبحاث شركة

تسمى (مثمث البحكث)  Research Triangleمف أجؿ تشعيب مراكز البحكث كتكظيؼ مخرجاتيا

كاالستفادة منيا (سمماف.)71 :2009 ،

كعميو تعرؼ مراكز التميز البحثي بأنيا نمط مػف أنمػاط الكحػدات البحثيػة لمجامعػات تقػكـ عمػى

أس ػ ػػاس تحقي ػ ػػؽ التمي ػ ػػز ف ػ ػػي مخرج ػ ػػات البح ػ ػػث العم ػ ػػـ ،م ػ ػػف أج ػ ػػؿ تحقي ػ ػػؽ مكان ػ ػػة رفيع ػ ػػة لمجامع ػ ػػات

(حمزة .)1 :2014 ،كمػا أنيػا تمثػؿ خطػكة لتشػجيع العديػد مػف التخصصػات كالػربط فيمػا بينيػا لتطػكير
طػػرؽ جديػػدة لمتقنيػػات المختمفػػة كدعػػـ الش ػراكة بػػيف البػػاحثيف كالعممػػاء كالقطاعػػات الحككميػػة الخاصػػة
البتكػػار تقنيػػات متطػػكرة لمشػػاريع معينػػة لتكػػكف قػػادرة عمػػى خدمػػة الػػكطف كبرامجػػو التنمكيػػة كالحضػػارية

كالمحاؽ بركب التطكر العممي كاختزاؿ اليكة البحثية مع الدكؿ المتقدمة (حسف.)64 :2014 ،

إف التميػ ػ ػ ػ ػ ػػز البحثػ ػ ػ ػ ػ ػػي يعتمػ ػ ػ ػ ػ ػػد عمػ ػ ػ ػ ػ ػػى عػ ػ ػ ػ ػ ػػدة عكامػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ ىامػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،تػ ػ ػ ػ ػ ػػتمخص فػ ػ ػ ػ ػ ػػي العزيمػ ػ ػ ػ ػ ػػة

كاإلصػ ػ ػ ػ ػرار عم ػ ػ ػ ػػى اكتس ػ ػ ػ ػػاب الخبػ ػ ػ ػ ػرة ف ػ ػ ػ ػػي كيفي ػ ػ ػ ػػة االط ػ ػ ػ ػػبلع المس ػ ػ ػ ػػتمر عم ػ ػ ػ ػػى التط ػ ػ ػ ػػكرات العممي ػ ػ ػ ػػة
3

كاسػ ػ ػ ػ ػ ػػتيعاب أكبػ ػ ػ ػ ػ ػػر قػ ػ ػ ػ ػ ػػدر ممكػ ػ ػ ػ ػ ػػف مػ ػ ػ ػ ػ ػػف المعمكمػ ػ ػ ػ ػ ػػات العمميػ ػ ػ ػ ػ ػػة المتخصصػ ػ ػ ػ ػ ػػة كربطيػ ػ ػ ػ ػ ػػا بربػ ػ ػ ػ ػ ػػاط

منظكمي مع خبرة التدريب المكثؼ (البار كالغطاس.)154 :2006 ،

كالمتابع لكاقع مؤسسات البحث العممي في الدكؿ العربية يممس بكضكح أنيا بعيدة عف المفيكـ

الحديث لمبحث ،كأف أدائيا ما يزاؿ يتسـ بالتقميدية كالشكمية كأف نتاجيا ال يرتبط كثي انر بكاقع التنمية
المجتمعية كمف ىنا لزـ التفكير في كيفية االرتقاء بمنظكمة البحث العممي العربي بكضع معايير التميز

ليذه المنظكمة بحيث أصبحت ىذه المعايير بمثابة مرجعية تيدم المؤسسات البحثية كالباحثيف الى

األداء البحثي المتميز (فخرك.)117 :2009 ،

ليذا تكجيت العديد مف الدكؿ إلى إنشاء مراكز بحثية لمتميز ،كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ ال

الحصر ،ألمانيا التي أنشأت مركز التميز في العمكـ كالحياة (جكىانز جكتنبرج بماينز) ،كيركز عمى

عمكـ النانك كيشمؿ العمكـ البحتة كالطب مف أجؿ التكصؿ لعبلج األمراض.

(أبك شاكيش)211 :2014 ،

كتأتي السعكدية التي أنشأت برنامج مراكز التميز البحثي في جامعة الممؾ سعكد ،ككانت
تجربة عممية ناجحة كمتميزة ،جاء إنشاؤه بمبادرة مف ك ازرة التربية كالتعميـ العالي كخطكة ميمة

الستثمار المكارد البشرية كاحداث طفرة عممية كبحثية في الجامعة ،كالمكاءمة بيف بحكث التكميؼ
كبحكث االختبار كتبني المبادرات البحثية ذات العائد (حسف.)65 :2014 ،

أما عف التجربة الفمسطينية فإنو ال تكجد مراكز بحثية في الجامعات الفمسطينية سكل مركز

التميز البحثي الكحيد كالمكجكد في جامعة البكليتكنؾ بالخميؿ ،كالذم تـ افتتاحو في ،2014/3/27
كمركز تعميـ الرياضيات بالجامعة اإلسبلمية .كألف مراكز التميز البحثي ىي المصدر األكؿ كاألكيد

لممعرفة كنظـ المعمكمات كالتي تساىـ مباشرة كبشكؿ صادؽ كفعاؿ في اتخاذ الق ار ارت الصائبة ،كأف

السعي إلنشاء مراكز التميز البحثي في الجامعات العربية عمكمان كالفمسطينية خصكصان كاجب كطني
كديني يضمف لنا الديمكمة كاألصالة كالتميز كاإلبداع (أبك شاكيش.)212 :2014 ،

كانطبلقان مف أىمية تطكير البحث العممي الذم يعد مدخبلن ىامان إلحداث التنمية كمكاكبة

التطكر كزيادة فاعميتيا في عصر االقتصاد المعرفي ،كخطكة (عممية /عممية) نحك تكحيد جيكد البحث

في الجامعات .كاف مف الضركرم التكجو بحثيان نحك إمكانية إنشاء مراكز التميز البحثي كمتطمبات

إنشائيا لما ليا أىمية كبيرة في دعـ كمساندة كتطكير كابراز البحث العممي عمى المستكل البعيد كلما
ليا مف دكر في تحديد خريطة ألكلكياتو كربطو بمشكبلت المجتمع كمشاريع التنمية كتكحيد جيكد

البحكث التكميفية كاالختيارية.

مشكمة الدراسة:

رغـ الجيكد التي تبذليا عمادات البحث العممي في الجامعات الفمسطينية محؿ الدراسة ،إال أنو

كفي ظؿ ش اإلمكانيات كاألزمات المالية التي تمر بيا الجامعات بشكؿ عاـ ،كمحدكدية مكازنات
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البحث عمى المستكل الحككمي ،تبقى الجيكد محددة في إطار تسيير عممية البحث كالدراسات العميا

كتسييؿ نشر البحكث العممية ،كىذا ما أثبتو دراسة ( إعبياف ،)2012 ،كدراسة (أبك شاكيش،)2014 ،
كعميو كاف مف الضركرم التكجو نحك كضع تصكر مقترح إلنشاء مركز تميز بحثي كخطكة نحك
منيجية البحث العممي بعد التعرؼ إلى متطمباتو مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس كتحميؿ

مصفكفة ( )SWOTحكؿ كاقعو ،كعميو تبمكرت مشكمة الدراسة في اإلجابة عف السؤاؿ الرئيسي التالي:

"ما التصور المقترح إل نشاء مركز تميز بحثي بالجامعات الفمسطينية؟".
وينبثق من السؤال الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:

 .1ما درجة تقدير أعضاء ىيئة التدريس لمتطمبات إنشاء مركز تميز بحثي بالجامعات
الفمسطينية؟

 .2ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات درجات

تقدير أفراد العينة لمتطمبات إنشاء مركز تميز بحثي تعزل إلى المتغيرات( :الجنس ،نكع

الكمية ،الجامعة ،الرتبة العممية)؟

 .3ما تصكرات مجمكعة مف الخبراء حكؿ إمكانية إنشاء مركز تميز بحثي بالجامعات الفمسطينية؟

 .4ما التصكر المقترح إلنشاء مركز تميز بحثي بالجامعات الفمسطينية في ضكء النتائج الفعمية
لمدراسة الميدانية؟

أىداف الدراسة:

ىدفت الدراسة إلى:

 .1التعرؼ إلى درجات تقدير أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الفمسطينية لمتطمبات إنشاء
مركز تميز بحثي يمبي احتياجاتيـ المستقبمية.

 .2الكشؼ عما إذا كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تقدير أفراد
العينة لمتطمبات إنشاء مركز تميز بحثي تعزل إلى المتغيرات( :الجنس ،نكع الكمية ،الجامعة،
الرتبة العممية).

 .3التعرؼ إلى تصكرات مجمكعة مف الخبراء حكؿ إمكانية إنشاء مركز تميز بحثي بالجامعات
الفمسطينية.

 .4كضع تصكر مقترح إلنشاء مركز تميز بحثي ببعديو (الييكمي -التنظيمي) في ضكء نتائج
الدراسة كتحميؿ مصفكفة ( )SWOTلكاقعو.

أىمية الدراسة:

تظير أىمية الدراسة في أىمية المكضكع الذم تعالجو باعتبار مكضكع البحث العممي مف أىـ

المكضكعات المرتبطة بمشاريع التنمية ،كمستقبؿ المجتمعات كدكرىا في إنتاج المعرفة ،كنظ انر لنجاح
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مراكز األبحاث في المشاركة في تحسيف الميزة التنافسية لممجتمعات كتجسيد مشاركة الجامعات في

تحقيؽ التنمية.

كقد تسيـ الدراسة في:

 .1تقديـ تعريفات مفصمة ككاضحة لعدد مف المفاىيـ منيا (البحث العممي ،مراكز التميز البحثي).

 .2قد تزكد أصحاب القرار بقدر كافي مف المعمكمات لمساعدتيـ في إنشاء مراكز تميز بحثي في
مجاالت مختمفة ،مف خبلؿ كضع المشركع ضمف أكلكيات التحكؿ في رؤية كرسالة الجامعات.

 .3رفد المكتبة العربية الفمسطينية بدراسة قد تعتبر األكلى مف نكعيا -في حدكد عمـ الباحث -
يمكف االستناد إلى نتائجيا في االرتقاء بمستكل البحث العممي كمخرجاتو كتسكيؽ نتائجو،

كتضميف نتائجو في خطط التنمية المستقبمية.

 .4قد تزكد المختصيف في مجاؿ البحث العممي كمراكز البحكث بقدر كافي مف المعمكمات حكؿ
أىميتيا كمجاؿ عمميا كفائدة االستثمار فييا كتحديد المقكمات البلزمة إلنشائيا كتطكيرىا.

حدود الدراسة:

وتتضمن حدود الدراسة ما يمي:

 .1حد الموضوع :كضع تصكر مقترح إلنشاء مركز تميز بحثي بالجامعات الفمسطينية في بعديو
(التنظيمي -الييكمي) بعد التعرؼ إلى درجة تقدير أعضاء ىيئة التدريس لممتطمبات كتحميؿ
البيئة الداخمية كالخارجية.

 .2الحد البشري :عينة ممثمة مف أعضاء ىيئة التدريس الحاصميف عمى شيادة الدكتكراه،
كمجمكعة مف الخبراء ممف عممكا في مجاؿ المشاريع البحثية الدكلية كالشراكات.

 .3الحد المؤسسي :الجامعات الفمسطينية ( األزىر ،اإلسبلمية ،األقصى).
 .4الحد المكاني :محافظات غزة (المحافظات الجنكبية لدكلة فمسطيف).

 .5الحـــد الزمـــاني :ت ػػـ تطبيػ ػؽ الش ػػؽ المي ػػداني م ػػف ى ػػذه الد ارس ػػة ف ػػي الفص ػػؿ الث ػػاني م ػػف الع ػػاـ
(.)2017 /2016

مصطمحات الدراسة:

تقتضي الدراسة ,تحديد المصطمحات التالية:

التصور المقترح:

يعرفػػ ػػو زيػػ ػػف الػػ ػػديف ( )2013بأنػ ػ ػػو" :إطػ ػ ػػار فكػ ػ ػػرم ع ػ ػػاـ يتبنػ ػ ػػاه فئ ػ ػػات الب ػ ػػاحثيف كالتربػ ػ ػػكييف

ف ػ ػػي ص ػ ػػكرة افت ارض ػ ػػات أساس ػ ػػية أك ق ػ ػػيـ أك مف ػ ػػاىيـ أك اىتمام ػ ػػات تتص ػ ػػؿ باإلنس ػ ػػاف كالك ػ ػػكف كالحي ػ ػػاة
كالمجتمػ ػ ػ ػػع ،كبالعبلقػ ػ ػ ػػات الجدليػ ػ ػ ػػة القائم ػ ػ ػ ػػة بػ ػ ػ ػػيف المكضػ ػ ػ ػػكعات جميعي ػ ػ ػ ػػا ،مػ ػ ػ ػػف شػ ػ ػ ػػأنيا أف ييكج ػ ػ ػ ػػو
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البػ ػ ػػاحثيف إلػ ػ ػػى تفضػ ػ ػػيؿ نمػ ػ ػػاذج كمنػ ػ ػػاىج كط ارئػ ػ ػػؽ معينػ ػ ػػة فػ ػ ػػي البحػ ػ ػػث تػ ػ ػػتبلءـ مػ ػ ػػع الصػ ػ ػػيغة التػ ػ ػػي

يتبنكنيا كتتفؽ مع مككناتو" (زيف الديف.)6 :2013 ،

كيعرفو الباحث إجرائيا بأنو :مخطط مستقبمي يستند إلى مجمكعة مف اإلجراءات كالمقترحات

الناتجة عف إطار النتائج الفعمية لتطبيؽ أداة عمى فئة مف ذكم االختصاص ،كتحميؿ الكاقع الفعمي،
ييدؼ إلى بناء إطار فكرم (تأصيمي) لمركز التميز البحثي.
مراكز التميز البحثي:

يعرفيا أبك شاكيش ( )2014بأنيا :مراكز منظمة كفعالة تعمؿ عمى حؿ المشكبلت التي
يكاجيا المجتمع فتقدـ أفضؿ الحمكؿ العممية كالمكضكعية مف أجؿ تحقيؽ التقدـ كالرفاىية عمى مستكل

الفرد كالدكلة بإشراؼ الجامعات كالدكلة كتعمؿ بناء عمى معايير عالمية مكثكقة مف أجؿ الحصكؿ عمى
أفضؿ المخرجات كبكفاءة عالية (أبك شاكيش.)205 :2014 ،

كيعرفيا قطب ( )2009بأنيا :مراكز الكفاءة أك مراكز القدرة كقد يشير المصطم إلى شبكة

مف المؤسسات المتعاكنة مع بعضيا البعض لتحقيؽ التميز في مجاؿ معيف (قطب.)67 :2009 ،

كيعرفيا الباحث إجرائيا بأنيا :شكؿ مف أشكاؿ الكحدات البحثية ذات الجكدة كالكفاءة العالية،
التي تيدؼ إلى تقديـ إنجازات كخدمات كحمكؿ إبداعية لممجتمع ،كصكالن إلى التنمية الشاممة ،كتعتمد

مصدر مف مصادر التمكيؿ لمجامعات التي
عمى التجسير بيف المؤسسات العممية كاإلنتاجية ،كتمثؿ
ان

تيتـ بالبحث العممي المتميز أيان كاف مجالو ،كالتي تـ التعرؼ إلى متطمبات إنشائو مف خبلؿ األداة
التي طبقت عمى أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات (األزىر ،األقصى ،اإلسبلمية).

الجامعات الفمسطينية:

تعرفيا ك ازرة التربية كالتعميـ ( )1998بأنيا" :المؤسسات التي تضـ كؿ منيا ما ال يقؿ عف

ثبلث كميات جامعية ،كتقدـ برامج تعميمية تنتيي بمن درجة البكالكريكس أك الدرجة الجامعية األكلى،
كلمجامعة أف تقدـ برامج الدراسات العميا تنتيي بمن درجة الدبمكـ العالي أك الماجستير أك الدكتكراه.

كيجكز ليا أف تقدـ برامج تعميمية تنتيي بمنج شيادة الدبمكـ كفؽ أنظمة الدبمكـ" (ك ازرة التربية كالتعميـ،

 .)9 :1998كتتحدد في الدراسة الحالية بالجامعات الثبلث (األزىر -اإلسبلمية -األقصى).
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المحور ا ول /البحث العممي

مقدمة:

تكاجو الدكؿ كاألفراد العديد مف المشكبلت في طريقيا إلى الرقي ،تمؾ التي تسبب كجكد حالة مف

التكتر كعدـ الرضا ،فكاف السعي لحؿ ىذه المشكبلت بطرؽ عدة أىميا البحث العممي ،باعتباره ما
يقدـ تفسيرات عممية كعممية لكاقع المشكبلت ،كحميا ،كالكصكؿ إلى حالة الرفاىية كاالرتياح .فالبحث

العممي يشمؿ جميع مناحي كمجاالت الحياة بشكؿ يساعد في عبلج القضايا كاألزمات السياسية
كالعسكرية كاالقتصادية كاألمنية كالتعميمية كالصحية عمى نطاؽ الدكلة ،كمساعدة األفراد في حؿ

مشاكميـ المتعمقة بحياتيـ كحبيـ لبلستكشاؼ كاالطبلع عمى بعض األمكر كجيكدىـ المبذكلة لحميا.
لذا تقع مسئكلية االىتماـ بالبحث العممي كتطكيره عمى عاتؽ األفراد الميتميف كالجيات المسئكلة،

كأيضا عمى أساتذة الجامعات مف خبلؿ سعييـ لحؿ المشكبلت التي تكاجو األفراد كالمجتمعات.

كلمقتضيات الدراسة سيتـ الحديث عف البحث العممي (المفيكـ – األىمية – الكاقع – األكلكيات –

الخصائص  -األىداؼ) الرتباطو بأىداؼ الدراسة.
 مفيوم البحث العممي:

تعرفو ك ازرة التربية كالتعميـ العالي مف خبلؿ دليؿ مجمس البحث العممي ( )2015بأنو" :نشاط
فكرم منظـ يقكـ بو شخص ييطمؽ عميو الباحث مف أجؿ دراسة مشكمة معينة تسمى (مشكمة البحث)،
تعالج باتباع طريقة عممية منظمة تسمى (منيج البحث) بغية اكتشاؼ حقائؽ أك عبلقات جديدة
لمكصكؿ إلى حمكؿ مبلئمة لعبلج المشكمة كمف ثـ الكصكؿ إلى نتائج قابمة لمتعميـ كىذا ما يسمى
(نتائج البحث)" ( ك ازرة التربية كالتعميـ العالي.)22 :2015 ،

كيعرفو أبك زايده ( )2012بأنو" :عممية منظمة لمتكصؿ إلى حمكؿ لمشكبلت أك إجابات عف

تساؤالت ييستخدـ فييا أساليب االستقصاء أك المبلحظة المتعارؼ عمييا بيف الباحثيف في مجاؿ معيف
كالتي يمكف أف تؤدم إلى معرفة جديدة" (أبك زايده.)26 :2012 ،
كتعرفو اعبياف ) )2012بأنو" :عممية فكرية منظمة يقكـ بيا الباحث مف أجؿ تقصي الحقائؽ

بشأف مسألة أك مشكمة معينة تسمى مكضكع البحث كذلؾ باتباع طريقة عممية منظمة تسمى منيج

البحث بغية الكصكؿ إلى حمكؿ مبلئمة كنتائج صالحة" (اعبياف.)9 :2012 ،

كيعرفو الخياط ( )2011بأنو" :الكسيمة التي يمكف بكاسطتيا الكصكؿ إلى حؿ مشكمة محددة

أك اكتشاؼ حقائؽ جديدة عف طريؽ المعمكمات الدقيقة التي يتـ جمعيا باتباع أساليب عممية محددة،
كتختمؼ ىذه األساليب تبعا لمجاؿ المشكمة المراد دراستيا" (الخياط.)22 :2011،

كعرفو الدعيمج ( )2010بأنو" :محاكلة دقيقة كمنظمة كناقدة لمتكصؿ إلى حمكؿ لمختمؼ

المشكبلت التي تكاجيا اإلنسانية كتثير قمؽ كحيرة اإلنساف" (الدعيمج.)14 :2010 ،
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كيرل الترتكرم ( )2010أنو" :دراسة تتسـ بالدقة لمكضكع معيف كفؽ مناىج معتبرة غايتيا

تحقيؽ أىداؼ حددىا الباحث" (الترتكرم.)85 :2010 ،

كيتفؽ عبد الخالؽ كآخركف ( )2004أبك زايد ( )2012بأنو يمثؿ مجمكعة مف الخطكات

المنظمة التي يقكـ بيا اإلنساف مستخدما األسمكب العممي كقكاعد الطريقة العممية في سعيو لزيادة

سيطرتو عمى بيئتو كاكتشاؼ ظكاىرىا كتحديد العبلقات بيف ىذه الظكاىر.

(عبد الخالؽ كآخركف)9 :2004 ،

كمف خبلؿ التدقيؽ في التعريفات السابقة التي اختمفت كتعددت مف كجيات نظر متعددة
حسب النشاط أك اليدؼ منو ،نجد أنيا اتفقت في المعنى العاـ ،كاشتركت في عدة نقاط ،كىي:
 .1أف البحث العممي عبارة عف مجمكعة مف الخطكات المنظمة.
 .2يتبع األسمكب العممي كقكاعد الطريقة العممية.

 .3أنو يقكـ عمى تقصي الحقائؽ كجمع المعمكمات حكؿ مشكمة ما.

 .4أنو يسعى لتحقيؽ أىداؼ محددة كالتكصؿ لحؿ مشكبلت كاإلجابة عف تساؤالت أك اكتشاؼ
حقائؽ كعبلقات جديدة.

 .5في النياية يتـ التكصؿ لنتائج قابمة لمتعميـ.

 .6يسعى لحؿ مشاكؿ األفراد كالمجتمعات لمرقي بيا كمساعدتيا لمحاؽ بركب الدكؿ المتقدمة.

كعميو يعرفو الباحث إجرائياً بأنو :نشاط عممي يقكـ بو الباحث كفؽ خطكات كاجراءات محددة

لمكصكؿ لحؿ مشكمة ما أك اكتشاؼ شيء جديد أك إضافة شيء لممعرفة أك تعديؿ أخطاء معينة عمى

أف يتـ ذلؾ كفؽ اجراءات كخطكات المنيج العممي كأسسو السميمة.
 أىمية البحث العممي:

تبرز أىمية البحث العممي عمى صعيد جميع الدكؿ ببل استثناء المتقدمة منيا كالنامية لعدة

اعتبا ارت ،مف أىميا :دكره في تحقيؽ رفاىية اإلنساف كايجاد حمكؿ لمشكبلتو.

فبو يمكف حؿ مشكبلت الجكع كالفقر كالمرض كالجيؿ ،كبو يتـ تسييؿ حياة اإلنساف مف

خبلؿ االختراعات المتنكعة في شتى المجاالت التي يحتاجيا اإلنساف ،كقد تظير نتائج البحث العممية

عمى شكؿ منفعة نفسية أك جسدية أك اجتماعية كاقتصادية أك سياسية.

(ك ازرة التربية كالتعميـ العالي)9 :2015 ،

كذكر حمس ) )2006أف البحث العممي ال يقتصر عمى العمماء فحسب بؿ يحتاج إليو كؿ

أفراد المجتمع سكاء (المعمـ – الطالب – الميندس – الطبيب كالصانع كغيرىـ) ،الرتباط البحث العممي
بسبلمة التفكير ،كاعتماد التخطيط كمبدأ أساسي في مكاجية مشكبلتنا أيان كانت فردية أك اجتماعية.

(حمس)10 :2006 ،
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كتحدث الدعيمج ( )2010عف أىمية البحث العممي في تطكير البمداف كالشعكب ،فاعتبره مف

أىـ العكامؿ التي تسيـ بشكؿ كبير في تطكير البمداف كالشعكب مما دعا األمـ المتقدمة إلى تخصيص
الكثير مف األمكاؿ لئلنفاؽ عميو ككذلؾ استقطاب العديد مف الباحثيف مف كؿ مكاف في العالـ بتكفير

الحكافز المادية كالبحثية كالجك المناسب الذم يساعد الباحثيف عمى أداء عمميـ بشكؿ متميز .فالدكؿ
التي تسعى الي التقدـ ،أك المحاؽ بالمجتمع الصناعي البد ليا مف االعتماد عمى البحث العممي

كاالنفاؽ عميو ،كعدـ االقتصار عمى الحصكؿ عمى التقنية كالمعمكماتية لبلستيبلؾ كانما المشاركة في

تصنيع ىذه التقنية ،فاألرقاـ تشير إلى أف دكؿ العالـ الثالث ىي الدكؿ األقؿ إنفاقان عمى البحث العممي

كىذا يعني أف الفارؽ يزداد بينيا كبيف الدكؿ الصناعية ،أما بعض دكؿ العالـ المتقدمة تقنيان كصناعيان

فتعمؿ عمى األخذ بالمعرفة كاإلخبلص في تكظيفيا (الدعيمج.)16 :2010 ،
كقد حدد دكدك ( )2014أىمية البحث العممي في النقاط التالية:

 .1إف الحاجة الي الدراسات كالبحكث كالتعميـ اليكـ أشد منيا في أم كقت مضى فالعمـ كالعالـ
في سباؽ محمكـ لمكصكؿ إلى أكبر قدر ممكف مف المعرفة الدقيقة المستمدة مف العمكـ التي
تكفؿ الراحة كالرفاىية لئلنساف كتضمف لو التفكؽ عمى غيره .كاذا كانت الدكؿ المتقدمة تكلي

أىمية كبيرة لمبحث العممي فذلؾ يرجع إلى أنيا أدركت أف عظمة األمـ تكمف في قدرات أبنائيا

العممية كالفكرية كالسمككية.

 .2تزداد أىمية البحث العممي بازدياد اعتماد الدكؿ عميو كال سيما المتفكقة منيا .ألنيا أصبحت

تدرؾ مدل أىمية البحث العممي في استمرار تقدميا كتطكرىا .كنرل ذلؾ جميان في البحث
العممي كمراكزه المختمفة ،التي تقكـ ببحكث عممية دقيقة تتناكؿ فييا قضايا كمشكبلت ىامة،

كايجاد العبلج الناج ليا (دكدك.)2 :2014 ،

كتضيؼ ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ( )2015في أىمية البحث العممي مجمكعة مف االعتبارات،
مف خبلؿ دليميا:

 .1تفسير الظكاىر الطبيعية كالتنبؤ بيا عف طريؽ الكصكؿ إلى تعميمات كقكانيف عامة.
 .2التفسير النقدم لآلراء كالمذاىب كاألفكار.

 .3إ يجاد الحمكؿ لممشكبلت التي تكاجو اإلنساف في االقتصاد كالصحة كالتعميـ كالسياسة كالبيئة
كاالجتماع كغيرىا مف القضايا.

 .4يسيـ في العممية التجديدية التي تمارسيا األمـ كالحضارات لتحقيؽ كاقع عممي يحقؽ رفاىيتيا
كسعادتيا.

 .5يؤدم إلى فيـ جديد لمماضي في سبيؿ انطبلقة جديدة لمحاضر كرؤية استشرافية لممستقبؿ.

(ك ازرة التربية كالتعميـ العالي)5 :2015 ،
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كيرل أبك زايدة ( )2012أف البحث العممي كسيمة اإلنساف لمتطكر ،كحؿ المشكبلت ،كالتحكـ

في البيئة المحيطة ،كتكفير نكع مف التكقعات كالتنبؤ بالمستقبؿ ،كتبلفي بعض الظركؼ الصعبة ،كىك
يعمؿ عمى مستكل الكقاية كالعبلج ،كىك مف مدخرات الجيؿ الحاضر لمجيؿ القادـ كىك الذم يميز بيف

الشعكب البانية لمحضارة القائدة لمركب كبيف الشعكب القادرة عمى الممارسة الحضارية .كما أنو
معيار حضارم تقاس بو درجة التقدـ كالتحديث ،كيذكر أف الدكؿ النامية ال تيتـ عادة بتخصيص

ميزانية لؤلبحاث كالتطكير كأف معدؿ ىذه الميزانيات تبمغ حكالي  %.02مف الناتج القكمي في حيف أف

الدكؿ الراقية تخصص ما يقرب مف ( )%13مف الناتج القكمي .باعتباره أحد المياـ األساسية الثبلثة
لمجامعات كىي التدريس كالتثقيؼ كالبحث العممي كخدمة المجتمع (أبك زايدة.)29 :2012 ،

كعطفان عمى ما سبؽ يرل الباحث أف أىمية البحث العممي تتجمى في ككنو األساس في حؿ

المشاكؿ التي تكاجو المجتمعات كاألفراد في مختمؼ المجاالت ،كفي ككنو أحد المرتكزات األساسية

التي يرتكز عمييا األفراد لمنيكض كالرقي بالدكؿ صناعيان كاقتصاديان كعسكريان كعمميان كصحيان ،كجعؿ

الدكؿ تسير في ركب التطكر كالحضارة .كما تظير أىمية البحث العممي في قدرتو عمى الكصكؿ إلى

حمكؿ كنتائج يمكف تعميميا كأيضان الخكض في أمكر جديدة لمبحث عما ىك أفضؿ كبناء مستقبؿ زاىر
ككاض المعالـ ،كلك أردنا التخصيص أكثر كالحديث عف أىمية البحث العممي لفمسطيف يجب الحديث

أكالن عف أىميتو في حؿ مشكبلتيا الخاصة كالمرتبطة باالحتبلؿ كالحصار كالقضية الكطنية .لذلؾ كاف

مف الكاجب أف نكليو اىتمامان كبي انر كبدرجة عالية ألننا بحاجة شديدة لو ،لما نكاجيو مف مشاكؿ كقضايا

عالقة كلما نعانيو مف تراجع مقارنة بالدكؿ المتطكرة كالمتقدمة ،فبلبد مف تفعيؿ دكر البحث العممي

كالنظر لتجارب الدكؿ األخرل مف أجؿ الرقي كالتقدـ كالمحاؽ بركب ىذه الدكؿ ،كالعمؿ عمى تطكير
البحث العممي عمى مستكل الدكلة كاألفراد كالجامعات عمى كجو الخصكص ألنيا ىي مصنع البحكث

كالباحثيف كذلؾ مف خبلؿ المراكز البحثية المتخصصة كاعادة التحكؿ في رسالة كرؤية الجامعات
كانتاجيا كربطو باالقتصاد كخطكط اإلنتاج كقضايا المجتمع.
 خصائص البحث العممي :

أكرد الخياط ( )2011أف ىناؾ خمس خصائص أساسية تميز البحث العممي عف غيره
مف مجاالت المعرفة ،ىي:

 .1البحث العممي عام :يعتمد تقدـ البحث العممي عمى معمكمات تقدـ بالمجاف لمباحثيف كال
يستطيع الباحث في المجاؿ األكاديمي اإللحاح في طمب المعمكمات ،خاصة عند مناقشة مدل
الدقة في النتائج ،كما يجب أف تنتقؿ معمكمات األبحاث بحرية مف باحث آلخر ،لذلؾ عمى
الباحثيف االلتزاـ بأعمى درجات الدقة عند نشر تقاريرىـ بحيث تشمؿ عمى معمكمات عف العينة

كاألساليب المستخدمة في اختيارىا ككسائؿ القياس كخطكات جمع البيانات.
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 .2البحث العممي موضوعي :يتميز العمـ بالمكضكعية ،إذ يصنع العمـ قكاعد تتحكـ في أم شذكذ
أك عدـ تناسؽ في األحكاـ التي يصدرىا الباحثكف ،كلذلؾ عند إجراء دراسة ما عمى الباحث
االلتزاـ بقكاعد كاجراءات معينة كمحددة ككاضحة ،كبطريقة مكضكعية ،كالمكضكعية تعني عدـ
التحيز كعدـ تدخؿ أىكاء الباحث عند جمع البيانات كتحميميا كمناقشتيا.

 .3البحث العممي تطبيقي :ييتـ الباحثكف بكؿ ما يتصؿ بالمعرفة كقابميتيا لمقياس ،كيجب أف
يككنكا قادريف عمى تصكر كتصنيؼ ما يدرسكنو ،كعمييـ البعد عف التفسيرات الميتافيزيقية

كغير المممكسة لؤلحداث .فالعمماء يتجنبكف األفكار المجردة ألنيـ يكاجيكنيا كؿ يكـ ،كلكنيـ
يركف أنو يجب تحديد المصطمحات بدقة حتى يتمكنكا مف اجراء عمميات المبلحظة كالقياس.

 .4البحث العممي عممية نظامية تراكمية :ال يبدأ أم بحث عممي مف نقطة الصفر ،كال يعتمد
بنفسو عمى نفسو .كذلؾ ال تظير نتائج أم بحث بمفردىا ،كيستخدـ الباحثكف الماىركف
الدراسات السابقة كأساس لبناء دراستيـ كلذلؾ فاف أم دراسة بحثية تقكـ عمى تراث متراكـ مف

األبحاث السابقة (الخياط.)24 :2011 ،

كذكر أبك زايدة ( )2012أف خصائص البحث العممي تتحدد فيما يمي:
 .1عممية منظمة تيدؼ إلى الكصكؿ لمحقيقة كايجاد حمكؿ لحاجة عممية أك عممية أك اجتماعية.
 .2يسعى البحث الى اإلجابة عف سؤاؿ ييتـ بو الباحث.

 .3يتطمب البحث أساليب معينة كخطكات مكجية كجيدان عمميان ضمف خطة مكضكعية.
 .4تحتاج الظاىرة مكضع الدراسة إلى تحديد دقيؽ كعزؿ بقصد الدراسة.
 .5يمكف تسييؿ البحث إذا تـ تجزئة المشكمة الى أسئمة فرعية.

 .6المكضكعية ( األمانة العممية ،الحياد ،عدـ التسرع في الحكـ).

 .7األصالة بمعنى أف ال يككف المكضكع مكر انر بؿ جديدان كذا معنى.
 .8البدء مف حيث انتيى اآلخركف.

 .9استخداـ البحث العممي رمك انز رقمية (إحصاء استداللي) لمتعبير عف درجات التقدير كتحكيميا
إلى أحكامان كنتائج.

.10الثبات النسبي لمنتائج (أبك زايده.)28 :2012 ،

كأضاؼ ذياب كآخركف ( )2015أف أىـ خصائص البحث العممي ،تتمثؿ في:
 .1اعتماده عمى المعايير كالمنيجية العممية المتعارؼ عمييا.
 .2تميزه بالمصداقية كالقدرة عمى التحقيؽ كاالثبات.

 .3تميزه بالمنطقية كالمركنة كامكانية تعميـ النتائج (ذياب كآخركف .)9 : 2015 ،
كعميو يمكف القكؿ أف أغمب الباحثيف اشترككا في مجمكعة مف الخصائص حكؿ البحث

العممي ،حيث مف الكاجب أف تككف العممية منظمة ،كتجيب عف تساؤالت محددة يضعيا الباحث،
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ككذلؾ ال يمكف أف تككف في معزؿ عف اآلخريف ،فيي عممية تراكمية تبدأ كتكمؿ مف حيث انتيى
اآلخركف ككذلؾ البد مف أف يتحمى البحث العممي بالمكضكعة كالصدؽ كالثبات .فكؿ ىذه األمكر ىي

التي تميز البحث العممي كتعطيو الصفة التي يستحقيا.
 أىداف البحث العممي:

سبؽ كذكرنا أف البحث العممي يعتبر مف أىـ السمات البارزة لمعصر الحاضر ،لما لو مف دكر

كبير في عممية التنمية ،كيتصؿ ىذا النشاط بالبحث عمى إجراء البحكث كالدراسات كنشرىا ،كاعداد

الباحثيف الميرة ،كيككف اليدؼ منو حؿ المشكبلت المجتمعية ،كتطكير المعرفة اإلنسانية ككضعيا في
خدمة اإلنساف كالبيئة التي يعيش فييا بكؿ أبعادىا ،ككذلؾ التعرض لممشكبلت التي يتعرض ليا

اإلنساف كالسعي لحميا (الجماصي.)67 :2014 ،

كلمبحث العممي أىداؼ سامية ،تنبثؽ مف أىمية أثره كمردكده عمى حياة الناس ،كقدرتو عمى

حؿ مشكبلتيـ كاالرتقاء بيـ ،كقد أكض نكفؿ كأبك عكاد ( )2010أف أىداؼ البحث العممي تتمثؿ
في:

 .1الوصف :كيتمثؿ في اكتشاؼ حقائؽ معينة ،أك كصؼ كاقع معيف ،حيث يقكـ الباحث بجمع
المعمكمات التي يستطيع مف خبلليا تفسير بعض الظكاىر كالتحقؽ مف بعض الفرضيات.

 .2التنبؤ :يركز البحث العممي الذم ييدؼ إلى التنبؤ عمى كضع تصكرات كاحتماالت عما يمكف
أف يحدث في المستقبؿ لبعض الظكاىر.

 .3التفسير :يعمؿ البحث الذم ييدؼ إلى تقديـ شرح لظاىرة معينة عمى تكضي كيؼ كلماذا
تحدث ىذه الظكاىر؟.

 .4التقويم :حيث تقكـ بعض األبحاث العممية عمى تقكيـ الظاىرة كالتعرؼ إلى النتائج سكاء كانت
مرغكبة أـ غير مرغكبة.

 .5الدحض (التفنيد) :أم إثبات فرضية ما تدحض فرضية أخرل سابقة.

 .6التثبت :فالبحث العممي ييدؼ إلى التثبت ،كيعنى بدراسة ظاىرة معينة تمت دراستيا ،كلكف
في بيئة أخرل ،كالمقارنة بيف الظاىرتيف (نكفؿ كأبك عكاد.)188:2010 ،

كأضاؼ عمي ( )2013أف البحث العممي يسعى لتحقيؽ عدة أىداؼ ،أىميا:

 .1صناعة التكنولوجيا والتقنية :حيث أف البحث العممي يسعى لمتكصؿ إلى حمكؿ لممشكبلت
التي تؤرؽ البشرية كتحيرىا ،ككذلؾ فإف أىـ أىدافو المشاركة في صناعة التكنكلكجيا كالتقنية.

 .2التعايش مع ظاىرة العولمة :حيث أف ظاىرة العكلمة مست مختمؼ جكانب الحياة :السياسية
كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالتكنكلكجية كالتقنية كغيرىا ،حيث تعاظـ دكر البحث

العممي في تطكير اآلليات البلزمة لمتعامؿ بؿ كلمتعايش مع ظاىرة العكلمة كمظاىرىا

المتعددة.
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 .3حشد وتعبئة الطاقات العممية والتكنولوجية لخدمة قضايا التنمية :تمعب التنمية الشاممة دك انر
بار انز في تحقيؽ التقدـ كالرقي ألية أمة مف األمـ.

 .4إعداد جيل أفضل من الباحثين والعمماء وتكوين العقمية العممية :يعاني بعض الباحثيف مف
نقص في اإلعداد كالخبرة كالدراية كأساليب البحث كغيرىا في ميداف البحث العممي بكجو عاـ،
كفي مجاؿ التخصص بكجو خاص.

 .5المساىمة في حل مشكالت المجتمع :يؤكد الكثير مف العمماء كالباحثيف عمى أىمية البحث
العممي في حؿ المشكبلت االقتصادية لممجتمع كتحقيؽ الرفاىية االجتماعية ،كيؤكدكف عمى

دكر البحث العممي كالباحثيف في حؿ مشكبلت المجتمع.

 .6الوصول إلى الجديد من الحقائق والمعارف والمعمومات :حيث أف مف أىداؼ البحث العممي
الكصكؿ معارؼ كمعمكمات جديدة تساىـ في حؿ مشكبلت ممحة (عمي.)41 :2013 ،

كيمثؿ البحث العممي كالتطبيؽ التكنكلكجي لنتائجو المدخؿ األساس لتنمية القدرات الذاتية لمباحثيف
كالمؤسسية لمجامعات كالتنمكية لممجتمعات ،كبذلؾ يقع عمى عاتؽ البحث العممي استيعاب التكنكلكجيا

المستكردة كانتاج تكنكلكجيا محمية ،كيمكف االستفادة مف البحث العممي في التطبيؽ التكنكلكجي بكضع

بعض األسس اليامة ،كالتي حددىا عساؼ ( )2014في:

 .1اعتبار كؿ منت ج جديد كطريقة جديدة أسفرت عنيا تطبيؽ المعارؼ الناتجة عف البحث العممي
كالتطبيؽ التكنكلكجي عمى جانب كبير مف األىمية حتى يمكف االستفادة منيا.

 .2ضركرة الجمع بيف البحكث األساسية كالتطبيقية لمحصكؿ عمى معارؼ جديدة قابمة لمتطبيؽ
كالنظر إلى تخصصات الفيزياء كالكيمياء كالبيكلكجي كالرياضيات كاالقتصاد ...كغيرىا عمى

أنيا كسائؿ كليست تخصصات تخدـ البحث العممي (كحدة المعرفة).

 .3ال يقكـ البحث العممي عمى الجيد الفردم كانما يجب العمؿ فيو بركح الفريؽ كاالستخداـ
المنظـ لممعمكمات لمكصكؿ إلى نتائج مممكسة يؤدم إلى االبتكار كتحسيف كتطكير المنتجات

كاخراج مشركعات بحثية قكمية ،كضركرة تكافر قاعدة عممية كتكنكلكجية تستند إلى أساليب

إدارية جديدة لتحقيؽ متطمبات انشاء مراكز تميز بحثي.

 .4ييدؼ البحث العممي في الجامعات إلى التكصؿ إلى الحقيقة كالمعرفة ،كبالتالي فإف الجانب
االقتصادم لمبحث العممي يتطمب استخداـ نتائجو كتحقيؽ مردكد لو ،كىذا يعني أف البحث

العممي ال ينتيي عف إعبلف نتائجو ،بؿ يمتد إلى تحقيؽ العائد االقتصادم منو.

(عساؼ)17 :2014 ،
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 عالقة البحث العممي بالجامعات:
لـ تعد الجامعات تحمؿ المفيكـ التقميدم ليا كالمرتبط بالتدريس ،كتحصيؿ العمكـ لمتخرج

كالحصكؿ عمى الشيادة ،بؿ اتسع مفيكـ الجامعات في اآلكنة األخيرة ليركز في المقاـ األكؿ عمى
البحث العممي ،كنحف ىنا بصدد الحديث عف ىذه العبلقة كما ينتج عنو مف جيكد بحثية أك بالشراكة
مع مراكز ذات النشاط المشترؾ ،كالتي مف كظيفتيا خدمة الدكلة كالجامعة كاألفراد ،مف أجؿ الرقي
كالتقدـ كالمحاؽ بركب الدكؿ المتقدمة.

فقد أشار تكني ( )2011في مجاؿ عبلقة البحث العممي بالجامعة إلى أف التدريس لـ يعد

الكظيفة الكحيدة لمجامعات كانما أصب ىناؾ اىتماـ بالبحث العممي ،كالذم يحتؿ مكانة متميزة في
جامعات العالـ المعاصر ،باعتباره أحد العكامؿ الميمة في إنتاج المعرفة كتطكيرىا ،كتحقيؽ التقدـ

العممي كالتقني ،فأصب البحث العممي مف الكظائؼ الميمة لمجامعات المعاصرة ،فالتقدـ الذم تشيده

دكؿ العالـ المتقدمة في كثير مف الدكؿ مثؿ الكاليات المتحدة كالصيف كالياباف ،ىك نتيجة حقيقية
لؤلبحاث الرائدة التي قامت كتقكـ بيا الجامعات كمراكز البحث العممي في مختمؼ المجاالت.

(تكني)78 :2011 ،

كأكض أبك المبف ( )2004أف كظيفة البحث العممي في الجامعات العربية التزاؿ تحصؿ عمى

أكلكية متدنية بالرغـ مف أف قكانيف تنظيـ المجتمعات تنص عمى أف البحث العممي يعد مف الكظائؼ

اليامة ليذه الجامعات ،كىذا يرجع لضعؼ حجـ اإلنفاؽ عمى ىذا النكع مف النشاط ،نظ ار لقمة

المخصصات المالية ليذا القطاع في الجامعات باإلضافة إلى غير ذلؾ مف المعضبلت التي تكاجو

البحث العممي (أبك المبف.)69 :2004 ،

كيضػػيؼ عمػػي ( )2013أف التعمػػيـ الجػػامعي يمثػػؿ ثػػركة كبي ػرة ال تقػػدر بػػثمف ،فيػػك يحػػرؾ

عمميػة التنميػة ألف المؤسسػة التعميميػػة ىػي مػف أرفػع المؤسسػػات التػي تقػع عمػى عاتقيػػا ميمػة تػكفير مػػا
يحتاجو المجتمػع مػف عمميػات التنميػة منػو ،مػف متخصصػيف كبمختمػؼ المجػاالت ،ىػذا كباإلضػافة إلػى

أف الجامع ػػات تش ػػكؿ الم ارك ػػز األساس ػػية لمبح ػػكث العممي ػػة كالتطبيقي ػػة الت ػػي تض ػػمف التق ػػدـ االقتص ػػادم
كاالجتمػاعي كالثقػػافي ،كىػػي تثػػرم صػػناع القػرار بػالخبرات كالميػػارات ،بالتػػالي الػػتحكـ بػػاألداء السياسػػي.

كالجامعػ ػػات ىػ ػػي المكػ ػػاف العممػ ػػي المناسػ ػػب لحػ ػػؿ جميػ ػػع الصػ ػػعكبات الصػ ػػناعية ،كالزراعيػػػة ،كالطبيػ ػػة،
كاإلدارية كاالقتصادية ،كغيرىا عمى المستكل الكطني ،كما أنيا مكاف التكاصؿ الثقافي كالحضارم عمى

المستكل العالمي ،كىذا يككف دكر الجامعات عمميان كرياديان كتكجيييان ،كىذا يتطمب إعداد األطر العمميػة
المؤىمػػة ،ككػػذلؾ تييئػػة متطمبػػات البحػػث العممػػي مػػف أدكات كمختب ػرات كمعامػػؿ كم ارجػػع كأجي ػزة تقنيػػة
متطػػكرة ،كأم ػكاؿ كافيػػة كتجيي ػزات عص ػرية متطػػكرة ،كمػػف ىنػػا البػػد مػػف ربػػط البحػػث العممػػي مػػع حاجػػة

المجتمع كتسخيره لتنفيذ خطط التنمية ،كىذا يتطمب ىيئػة عميػا كاحػدة لمتنسػيؽ بػيف المؤسسػات المختمفػة

كالعممية فييا كاإلنتاجية ،لتعمؿ عمى تكجيو البحث العممي لخدمة الكطف كالمجتمع(عمي.)78 :2013،
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كيعتبر البحث العممي أكثر الكظائؼ ارتباطان بالجامعات لسببيف رئيسيف كىما:

 .1أف الجامعات تتكفر لدييا المكارد الفكرية كالبشرية القادرة عمى القياـ بنشاطات األبحاث
المرتبطة بحاجات التنمية لمدكؿ.

 .2أف الجامعة تعد المؤسسة الكحيدة التي يمكف عف طريقيا القياـ بنشاطات األبحاث بصكرة
انضباطية ،كالتي ليا أف تقدـ الخدمات االستشارية التي تحتاج إلييا قطاعات المجتمع

المختمفة ،سكاء أكانت حككمية أـ مف القطاع الخاص (حراحشة.)251 :2009 ،

كلك أردنا الحديث عف أنكاع البحث العممي ،فإف البحكث العممية نظريان تصنؼ إلى ثبلث

أصناؼ رئيسية ،ىي:

أ .البحوث البحتة (ا كاديمية أو ا ساسية) :كغالبان ما يككف نطاقيا مجاالت العمكـ الطبيعية
النظرية ،مثؿ الرياضيات ،كمف أىـ ما يميز ىذا النكع ،أف معظـ نتائجو ال تككف محسكسة

كمممكسة لمعامة ،إال بعد فترة قد تزيد أحيانان عف جيؿ ،ألنيا تتناكؿ النظريات العممية
كالعبلقات بيف ظكاىر الككف المختمفة.

ب .البحوث التطبيقية:

كتقكـ عمى استخداـ النظريات في مجاؿ العمكـ الطبيعية التطبيقية

المختمفة ،مثؿ اليندسة كالطب كالزراعة ،كأىـ ما يميز ىذا النكع ىك أنو مكجو لحؿ مشكمة
قائمة ،كتظير نتائجو بشكؿ سريع كممحكظ.

ت .بحوث التطوير :كتيدؼ إلى نقؿ التكنكلكجيا المعاصرة كتطكيعيا لصال البمد كتطكير تقنيات
محمية تناسبو (محمد.)73 :2013 ،

كفي ضكء ما سبؽ ،أخذت الجامعات في الدكؿ المتقدمة منحنى جديد في مجاؿ البحث
العممي يستند إلى استراتيجيات جديدة في تسكيؽ نتائجو كربطيا بالكاقع االقتصادم كاالجتماعي ،كمف
ىذه الدكؿ (السكيد ،الصيف )... ،كغيرىا .كبذلؾ ظيرت مسميات جديدة تحمؿ في مضمكنيا معاني

البحث العممي مثؿ الجامعة المنتجة كجامعات البحث ....،كغيرىا.
حيث تـ تقسيـ الجامعات مف حيث الرسالة ،إلى:

 .1الجامعات التعميمية :ىي الجامعات التقميدية التي تركز عمى أسمكب المحاضرات ككيفية
تطكيرىا.

 .2الجامعات البحثية :ىي الجامعات التي تركز عمى برامج البحكث المكثفة كالشمكلية في كثير
مف المجاالت األكاديمية كالمينية.

 .3الجامعات اإلنتاجية :ىي الجامعات التي مف خبلليا يتـ انتاج بضائع أك سمع كتستغؿ عائدىا
في دعـ كسائؿ التعميـ كتحديث المعدات.

 .4الجامعات االستثمارية :ىي الجامعات الربحية التعميمية الخاصة التي تديرىا منظمات
كشركات ساعية لمرب (الشيخ خميؿ.)31 :2014 ،
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كالرتباط مكضكع الدراسة بالبحث العممي كمراكز التميز البحثي فإنو مف الضركرم اإلشارة

بشيء مف التفصيؿ إلى جامعات البحث.

فجامعة البحث ىي تمؾ الجامعات التي تقكـ ببعض األنشطة التي تحقؽ مف خبلليا مكارد

مالية تنعكس بالفائدة عمييا كعمى العامميف فييا ،بشرط أال تتعارض ىذه األنشطة مع الكظائؼ
األساسية لمجامعة ،كتعتمد عمى الربط بيف الكظائؼ الثبلثة لمجامعة كالنظر إلييا عمى أنيا كؿ متكامؿ

يؤثر كؿ منيا في اآلخر ،كعمى حرية الجامعة في تسيير شئكنيا ،ككضع قكانينيا كلكائحيا اإلدارية

كالمالية كمكقفيا مف القضايا المجتمعية" (زاىر كآخركف.)35 :2013 ،

كتعرؼ كذلؾ بأنيا" :الجامعات التي تركز عمى برامج البحكث المكثفة كالشمكلية في كثير مف

المجاالت األكاديمية كالمينية ،كتتمتع بقيمة اجتماعية كاقتصادية عالية ،كدعـ عالي مف قبؿ المجتمع،

كالتي تحرص عمى أداء التزاماتيا نحك المجتمع بنقؿ نتائج البحكث األكاديمية لخدمة المجتمع
كالرفاىية القكمية (مركز الدراسات االستراتيجية.)32 :2010 ،

كتتحدد خصكصيات الجامعة البحثية في:
 -1كثرة المشاريع البحثية المدعكمة.

 -2كجكد مرافؽ كأماكف مخصصة لمبحكث.

 -3تكقعات كبيرة مف ىيئة التدريس ،خاصة في المساىمة في التقدـ العممي كالمعرفي.
 -4تخريج طمبة دراسات عميا ،كمن درجات مينية عالية.

 -5قياـ طمبة المراحؿ األكلى مف الجامعة بالبحكث كاالندماج التدريجي في التعميـ الخاص
بالدراسات العميا (الشيخ خميؿ.)32 :2014 ،

كأكردت اعبياف ( )2012أف أخطر مياـ الجامعة ىي ميمة البحث العممي ،فالجامعة ىي

المؤسسة التي يككؿ إلييا مكاكبة التقدـ العممي في العالـ ،كالعمؿ عمى تطكيعو كاستيعابو ،كاجراء
أبحاث كدراسات في مختمؼ المياديف المعرفية ،ككذلؾ فإف الدكر الذم قد تؤديو الجامعة في البحث

العممي يمكف أف يمثؿ كاف انر اقتصاديان مف جية كتطكي انر نكعيان ليذه الجامعات مف جية أخرل ،كربط
الجامعة بالمجتمع لخدمة مؤسسات التنمية ،كالجامعات ىي المؤسسات البحثية الرئيسية في المجتمعات
الحديثة ،ميمتيا إنتاج البحكث العممية كتكجيو برامج البحكث الجديدة  ،كالمساىمة في االبتكار في

مجاؿ األعماؿ البحثية (اعبياف.)37 :2012 ،

كيضيؼ المطيرم ( )2012أنو يقع عمى عاتؽ البحث العممي ،في كؿ دكؿ العالـ مسئكلية

إعداد الفرد كالمجتمع ،كتأىيمو لمتكيؼ مع مستجدات كديناميات العصر الحديث أك ما يسمى بالنظاـ
العالمي الجديد ،مجتمع ما بعد الصناعة ،كمف ىذا المنطمؽ كاف التكجو العاـ في كافة الدكؿ نحك
االىتماـ بالتحكؿ في الجامعات إلى أف تككف جامعات بحثية تحقؽ االستجابة كالمكاكبة لمجتمع
المعرفة ،كمف ثـ فإف األدبيات المعاصرة في الفكر التربكم كالتي تتناكؿ مكضكع الجامعات البحثية في
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المجتمع تؤكد عمى ضركرة تحديد مقكمات التحكؿ إلى جامعات بحثية كذلؾ استنادان عمى طبيعة

المعرفة كالبحث العممي ،كالتعميـ الجامعي كمثمث متساكم األضبلع ،كؿ ضمع فيو يحقؽ بعدان مف
أبعاد مقكمات التحكؿ األساسي إلى جامعات بحثية يمكف أف تكاكب مجتمع المعرفة كتحدياتو.

(المطيرم)63 :2012 ،

كيضيؼ العجيمي ( )2013أف كجكد كتميز الجامعات كمؤسسة مف مؤسسات البحث العممي

نابعة مف قدرتيا عمى إنتاج األبحاث العممية ذات الجكدة العالية رغـ الصعكبات التي تكاجييا في ظؿ

ش التمكيؿ التي تعاني منو معظـ الجامعات في الكطف العربي ،ىذا كتتفاكت مؤسسات البحث العممي
في الكطف العربي عمى األمكر التي أدت إلى ضعؼ إنتاج الباحث العربي الجامعي ،مف أىميا:
 .1ضعؼ األطر البشرية بالكـ كالنكع البلزميف في العديد مف األقطار العربية.
 .2تدني مستكل اإلنفاؽ عمى البحث العممي.

 .3عدـ اكتماؿ البنى االرتكازية لمبحث العممي كربطيا بخطط التنمية.

كلك تطرقن ػ ػ ػا ألىـ المشكػ ػ ػبلت السابقة ،نج ػ ػد أف مشكمة التمكيؿ ىي األساس كالتي ليا صمة

كثيقة بالعبء التدريسي التثقيؿ الممقى عمى عاتؽ األستاذ الجامعي الذم يؤدم إلى نسبة متدنية مف

اإلنتاج البحثي لديو (العجيمي )153 :2013،كلعؿ ىذا ما يظير جميان في خصكصية الحالة
الفمسطينية كجامعاتيا التي تعاني مف الضائقة المالية المرتبطة بالحصار االقتصادم كعكامؿ االنقساـ

السياسي.

كيرل المطيرم ( )2012أف أىـ األسس كالمبادئ التي تقكـ عمييا الجامعات البحثية:

 .1حرية البحوث :فيي الكحيد الذم يتمتع بحرية البحكث ،حيث تجرل فيو مختمؼ المجاالت
دكف قيكد تكبميا ،مثؿ السعي إلى الرب أك التكغؿ في السكؽ ،فكثير مف الباحثيف يقكمكف

ببحكثيـ إلشباع حب االستطبلع كالمتعة في االبتكار.

 .2التنمية البشرية :مع تركيز الجامعات عمى البحكث العممية إال أنيا ال تغفؿ عف دكرىا في
التعميـ كتخريج الطبلب كاجازة الشيادات الجامعية العميا ،التي تؤىميـ لمتقدـ في المجاالت
المينية المختمفة.

 .3تقديم المعرفة البشرية :إلى جانب ما تضفيو البحكث التطبيقية ،التي تقكـ بيا الجامعات
البحثية مف معرفة جديدة فإف البحكث األساسية تضيؼ كمان ىائبلن مف المعرفة البشرية
الستفادة األجياؿ القادمة.

 .4التعميم والبحث متداخل التخصصات :تحاكؿ ىذه الجامعات بصكرة نشطة إزالة الحكاجز أماـ
التخصصات كالبرامج األكاديمية بما يسم بكجكد تخصصات متداخمة ،لذا تعتمد الجامعات

البحثية عمى مبدأ تداخؿ التخصصات في انتاج كدعـ بيئة غنية لمتعمـ كالبحث.

(المطيرم)56 :2012 ،
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كحػػكؿ تجػػارب بعػػض الػػدكؿ فػػي مجػػاؿ (جامعػػات البحػػث) ،ظيػػرت العديػػد مػػف النمػػاذج ،منيػػا

.1

عمى سبيؿ المثاؿ:

جامعة تورنتو (كندا):
تمتاز جامعة تكرنتك بمكقع ريادم فريد بيف الجامعات البحثية الكندية ،كذلؾ ألنيا تبنت

االتجاه بأف تككف جامعة لمبحث كالتفكؽ ،كىذا التكجو جعؿ الكؿ في تكرنتك بؿ في كندا يدرؾ أف قدرة

األمة عؿ االزدىار يعتمد في المقاـ األكؿ عمى دعـ ىذا االتجاه في األعكاـ القادمة ،حيث قامت

الجامعة بدك انر محكريان في مقاطعة تكرنتك بصفة خاصة ،كفي كندا عمى كجو العمكـ ،فيذه الجامعة
العريقة لدييا اآلف قرابة ( )350ألؼ مف الخريجيف ،منيـ ( )200ألؼ متخصص في العمكـ كاآلداب،

ك( )40ألؼ مف الميندسيف )12( ،ألؼ مف األطباء )6( ،آالؼ محامي ،كأعداد ال حصر ليا مف

المدنييف (.)Martin and Fred, 2002: 5

.2

جامعة الممك عبداهلل بن عبد العزيز لمعموم والتقنية (المممكة العربية السعودية):
برزت الحاجة في المممكة العربية السعكدية إلى إنشاء جامعات بحثية ،أسكة بما ىك مكجكد في

جامعات بحثية في دكؿ العالـ المتقدـ ،كجاءت أكؿ جامعة بحثية بالمممكة بمبادرة مف خادـ الحرميف

الشريفيف ،حيث تـ إنشاء جامعة (الممؾ عبداهلل بف عبد العزيز) لمعمكـ كالتقنية ،ككاف اليدؼ مف
إنشائيا إحياء كنشر فضيمة العمـ العظيمة التي ميزت العالميف العربي كاإلسبلمي في العصكر األكلى،

كمثمت منارة لمسبلـ كالكفاؽ ،كعممت لخدمة أبناء المممكة عمبلن بأحكاـ الديف الحنيؼ ،كتشكؿ الجامعة
منظكمة فريدة مف نكعيا تعمؿ كفؽ منيج التميز كاإلبداع العممي كالبحثي لترسيخ مكانتيا كصرح رائد

في مجاؿ البحكث عامميان (المطيرم.)100 :2012 ،

.3

جامعتا (فودان -شنغياي جياو تونج) (الصين):
حيث اتفقت الجامعتيف عمى التكامؿ في البرامج كتغميب البحث العممي عمى العبلقة بالصناعة

مع المجتمع المحمي ،كلعؿ أشير مراكز التميز فييا (المركز الطبي) ك(الطاقة االكمينيكية) ،كفي عاـ

 2010ـ تـ استحداث كحدات إدارية مستقمة إلدارة نقؿ التكنكلكجيا سميت باسـ (مكتب مشركع
الجامعة) الذم يرتبط بمركز نقؿ التكنكلكجيا في جامعة شنغيام الذم يعتبر كاحدان مف ستة مراكز في

العالـ ميمتو تككيف شراكات مع الشركات المختمفة مثؿ (فكلكسفاغف -جنراؿ مكتكرز -سامسكنج)
كالبحث عف مصادر تمكيؿ البحكث في الحككمات المحمية (.)Walcott, 2008: 28

كما تـ استحداث مكتب تسكيؽ البحكث (مركز الدعـ البحثي) في جامعة فكداف ميمتو تنمية

نتائج البحكث كادارة أصكؿ العمميات كالمشركعات ،كىك يعتبر الممثؿ القانكني لمجامعة في كافة

المشركعات البحثية ،حيث يتكلى إدارة أكثر مف ( )100مشركع سنكيان تدر ( )13مميكف دكالر عمى

الجامعة ،كيعمؿ في ىذا المكتب نحك يخمس أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة (عساؼ.)12 :2014 ،
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كحكؿ الجامعة المنتجة يشير الجماصي ( )2014إلى أف نمكذج الجامعة المنتجة نمكذج

جديد ،يطرح حبلن كسطان يتناسب مع الجميع ،كيفت بابان عمى المستقبؿ لمجامعات ،حيث أنو يقدـ نمطان

فريدان يقكـ عمى ربط التربية بالمجتمع كالحياة ليتكامؿ بيا كؿ مف التعميـ كالبحث العممي كخدمة
المجتمع مع إنتاجية الجامعات ،كحتى تستطيع الجامعات إيجاد نفقاتيا ،كتطكير التعميـ بيا كسائر
جكانب الحياة ،ليشكؿ ىذا النمكذج بادرة إنماء ثقافي نكعي مثالي شامؿ (الجماصي.)76 :2014 ،

كيضيؼ عشيبة ( )2001أف الجامعة المنتجة ىي الجامعة التي تحقؽ كظائؼ التعميـ كالبحث

العممي كالخدمة العامة ،كالتي تتكامؿ فييا الكظائؼ لتحقيؽ بعض المكارد المالية اإلضافية لمجامعة،
مف خبلؿ أساليب ككسائؿ متعددة منيا التعميـ الممكؿ ذاتيان كالتعميـ المستمر كاالستشارات كالبحكث
التعاقدية كاألنشطة اإلنتاجية (عشيبة.)204 :2001 ،

في ضكء ما سبؽ يمكف القكؿ أف مفيكـ الجامعة المنتجة مكمؿ لمفيكـ جامعة البحث ،كأنيا

تدعـ التعميـ بكافة أشكالو ،كتدعـ البحث العممي بنشاطاتو المختمفة ،كأيضان تخدـ المجتمع كتخدـ
نفسيا كجامعة مف خبلؿ زيادة ايرادات الجامعة ،مف خبلؿ نشاطاتيا المختمفة كالتي تتمثؿ في استثمار

األرض كاألبنية ،كالتعميـ الممكؿ ذاتيان ،كعقد المؤتمرات كالندكات كتقديـ االستشارات ،كغيرىا كرد فعؿ
طبيعي لما آلت إليو التغيرات الحديثة في مفاىيـ رؤية كرسالة الجامعة ،كلما كاف ىذا التحكؿ ،كجب

عمى الجامعات العربية بشكؿ عاـ كالفمسطينية بشكؿ خاص الخركج مف دائرة المحمية إلى الدكلية مف

خبلؿ أقصر الطرؽ كأنجعيا أال كىك البحث العممي كمشاركة المعرفة كانتاجيا .كلمحديث أكثر عف ىذا
المكضكع ،سيككف فيما يمي نظرة عامة عمى كاقع البحث العممي العربي.
 واقع البحث العممي العربي:

يرل قنكع كآخركف ( )2005أنو ال تزاؿ جيكد البحث العممي كالتطكير في معظـ األقطار

العربية ضئيمة ،كما أف ىذه الجيكد مازالت محصكرة إلى درجة كبيرة في مراكز األبحاث الحككمية

(الجامعات كمراكز البحث العممي) .كىناؾ ضعؼ شبو كامؿ لجيكد دعـ البحث العممي كالربط مع

المؤسسات الصناعية ،كيبلحظ غياب دكر القطاع الخاص في عمميات البحث كالتطكير في الكطف

العربي ،كضعؼ مشاركتو في اإلنفاؽ عمى البحث العممي ،عممان بأنو في الدكؿ المتقدمة يتكفؿ القطاع
الخاص بمعظـ عمميات البحث كالتطكير ،فعمى سبيؿ المثاؿ يمكؿ القطاع الخاص األمريكي نحك

 %60مف إجمالي أنشطة البحكث كالتطكير األمريكية ،كيقتصر دكر الحككمات كالجامعات في ىذه
الدكؿ المتقدمة عمى األبحاث السياسية ذات التكاليؼ المرتفعة جدان ،كالتي ىي بطبيعتيا غير مربحة
ألف نتائجيا العممية تككف في الغالب طكيمة المدل كصعبة االحتكار مف قبؿ أم مؤسسة خاصة.

(قنكع كآخركف)81 :2005 ،

كيضيؼ البرغكثي كأبك سمرة ( )2007أف البحث العممي في الكطف العربي ال يزاؿ متكاضعان،

في المجاليف النظرم كالتطبيقي ،كعادة ما يككف في آخر سمـ أكلكيات الجامعات ،حيث تشكؿ األعباء
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الكظيفية لمبحث العممي في الدكؿ المتقدمة ( )%33مف مجمكع أعباء عضك ىيئة التدريس ،فيما نجد

أف نشاطات البحث العممي التي يقكـ بيا عضك ىيئة التدريس في الجامعات العربية ال تشكؿ في

أحسف األحكاؿ أكثر مف ( )%5مف مجمكع أعباء الكظيفة ،إضافةن إلى أف البحث العممي في

الجامعات العربية مكجو – في أغمب األحياف -ألغراض الترقية األكاديمية كالتثبيت كناد انر ما يكجو إلى
معالجة قضايا المجتمع كمشكبلتو (البرغكثي كأبك سمرة.)1138 :2007 ،

كالمتأمؿ لحركة البحث العممي في الكطف العربي بشكؿ عاـ كفمسطيف بشكؿ خاص يجد أف

التراجع في مستكل اإلنفاؽ عمى البحث العممي إنما ىك ناتج عف ضعؼ ثقافة البحث العممي كغياب
الشعكر بالمسئكلية حكؿ أىمية كمردكد البحث العممي عمى الدكلة كاألفراد ،ككذلؾ انحسار دكر أغمب

الجامعات في التدريس كتخريج القكل العاممة كالمكارد البشرية في ظؿ التنافسية الشديدة ،كزيادة االقباؿ

عمى التعميـ العالي.

حيث أكرد حسف ( )2013أف المجتمعات في الدكؿ المتقدمة تسعى جاىدة لدعـ مؤسسات

البحث العممي ماديان كمعنكيان ،كال تبخؿ عمييا بالماؿ أك اإلمكانات ،حتى أنيا في كثير مف األحياف
تنظـ المسيرات كالتجمعات مطالبة الحككمة باإلنفاؽ بسخاء إلجراء المزيد مف البحكث العممية في
مجاالت التنمية ،بينما تنظر المجتمعات العربية نظرة سمبية إلى البحث العممي ،كربما يرجع ذلؾ

لمتنشئة االجتماعية التي جعمت الشعكب العربية غير مدركة لخطكرة تدىكر مستكل البحث العممي،
كتأخرنا عف ركب الحضارة ،كالناظر إلى كاقع التمكيؿ العربي لمبحث العممي ،يجد أنو يختمؼ كثي انر
عف المعدؿ العالمي لئلنفاؽ عمى البحث العممي ،حيث يعد القطاع الحككمي الممكؿ الرئيس لنظـ

البحث العممي في الدكؿ العربية ،حيث يبمغ حكالي  %80مف مجمكع التمكيؿ المخصص لمبحكث
كالتطكير ،مقارنة بػ ػ  %3لمقطاع الخاص ،ك %7مف مصادر مختمفة ،كذلؾ عمى عكس الدكؿ

المتقدمة كاسرائيؿ ،حيث تتراكح حصة القطاع الخاص في تمكيؿ البحث العممي في الياباف ما بيف
 ،%70ك %52في إسرائيؿ كالكاليات المتحدة األمريكية (حسف.)47 :2013 ،
والجدول رقم ( :) 1يوضح معدل اإلنفاق من الدخل القومي اإلجمالي لمبحث والتطوير في عدد من الدول.
معدل اإلنفاق من الدخل

نصيب الحكومة من

الدولة
أمريكا +الياباف +السكيد

%3.1

%30-20

ألمانيا +فرنسا +بريطانيا +استراليا +كندا

%2.4

%38

اليكناف +البرتغاؿ +اسبانيا

%0.7

%54

تركيا +المكسيؾ

%0.4

%73-65

الدكؿ العربية

%0.2

%89

إسرائيؿ

%4.7

%30.6

القومي اإلجمالي.

التمويل.

(حسف)49 :2013 ،
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كتجدر اإلشارة إلى أف ميزانية االتحاد األكركبي لمبحث العممي مف( )2006 -2002قد بمغت

 19.5بميكف يكرك ،كىي تمثؿ ( )%4.3مف المكازنة اإلجمالية لبلتحاد األكركبي في العاـ ،2001
كفي أقؿ مف عقديف مف الزماف تضاعؼ تمكيؿ البرامج المشتركة لمبحث العممي ليصؿ إلى

( ،)%38.6كفي مصادر أخرل بمغت ميزانية االتحاد األكركبي لمبحث العممي خبلؿ الفترة -2007
 2014حكالي  300بميكف يكرك ،كقد أكلت دكؿ جنكب كشرؽ آسيا أىمية متزايدة لمبحث كالتطكير،
فقد رفعت ككريا الجنكبية نسبة إنفاقيا عمى البحث كالتطكير مف ( )%0.6مف الناتج المحمي في عاـ

1980ـ إلى ( )%2.9في  ،1997ككجيت اىتماميا نحك البحكث االلكتركنية كعمكـ البحار

كالمحيطات ،ككفؽ مصادر أخرل فقد رفعت ككريا الجنكبية ميزانية البحث العممي إلى ما يقارب()%4

في العاـ 2010ـ لتصؿ مكازنتيا إلى ( )11.5مميار دكالر كارتفعت إلى( )%5في العاـ  2012إلى
أف أصبحت تحتؿ المركز الثالث اقتصاديا في آسيا( .البابمي كمحمد)76 :2013 ،

كأضاؼ عمي ( )2013أف دكؿ العالـ تتفاكت في نسبة إنفاقيا عمى البحث العممي ،كقد قاـ

بجدكلة بعض الدكؿ كترتيبيا حسب معدؿ إنفاقيا عمى البحث العممي مف الناتج المحمي اإلجمالي

ككاف كالتالي:

جدول رقم ( :)2نسبة انفاق بعض الدول عمى البحث العممي من الناتج المحمي اإلجمالي لعام (.)2011
الدولة

الترتيب

المصروفات عمي البحث العممي

1

الكاليات المتحدة

405.3

3

الياباف

144.1

2
4
5
6
7
8
9

الصيف
ألمانيا

153.7
69.5

ككريا الجنكبية

44.8

المممكة المتحدة

38.4

إسرائيؿ

9.4

إيراف

6.2

فرنسا

ركسيا

12

ماليزيا

2.6

المغرب

0.76

11
13
14
15
16
17

مصر

%1.4
%3.3
%2.3
%1.9
%1.7

23.1

10

%2.7

%1.0
%4.2
%0.7

6.9

%0.7

%0.63

0.91

%0.23

إندكنيسيا

0.72

%0.07

الجزائر

0.16

السكداف

اإلجمالي

%3.0

24.2

تركيا

بالمميار دوالر

النسبة من الناتج المحمي

%0.6

%0.23

0.18

%0.07
(عمي)53 :2013 ،
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مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ نجد أف دكؿ العالـ الثالث التزاؿ متأخرة في مجاؿ البحث العممي

كاالنفاؽ عميو كتخصيص الميزانيات البلزمة لتطكيره كاالىتماـ بو مقارنة بالدكؿ األخرل ،كما نبلحظ
أ ف إسرائيؿ مف أكائؿ الدكؿ التي تيتـ بالبحث العممي كاإلنفاؽ عميو ،كقد ظير ذلؾ مف خبلؿ تقدميا

التكنكلكجي كالصناعي كاالقتصادم كالعسكرم .كالسعي الجاد كالدائـ لتطكيره .كما اتجيت إسرائيؿ
لبلىتماـ بمراكز التميز البحثي كالتي تتخصص في مجاالت معينة مع التركيز عمييا لمبحث فييا

كالسعي لمتطكير ،مما كاف سببان في تطكرىا كتطكر البحث العممي فييا عمى مختمؼ األصعدة ،كمف

ىذه المراكز مركز التميز البحثي الزراعي في جامعة با ار يبلف ،كمركز البحكث العسكرية في الجامعة
العبرية ،كمركز بحكث الطاقة في جامعة تؿ أبيب.

كأكرد حسف ( )2013أف مف المشكبلت كالعقبات التي تعترض البحث العممي في العالـ

العربي ،التالي:

 .1محدودية الوعي بقيمة البحث العممي :ال ت ازؿ بعض الدكؿ العربية أك بعض اإلدارات فييا ال
تعي قيمة البحث العممي ،كبالتالي عدـ السعي لتمكيف البحث العممي كتيسير أمكره.

 .2نقص التمويل :حتى في األحكاؿ التي نجد فييا اىتماـ لمبحث العممي ،نجد أف ىناؾ نقص
في تمكيؿ البحكث العممية ،كعدـ تخصيص الميزانيات الكافية إلجراء البحكث بالطرؽ
المناسبة.

 .3ىجرة العقول المفكرة :كالتي تتمثؿ في خركج الكفاءات العممية لدكؿ أخرل إلفادتيا ،كىذا يعد
نقؿ مباشر ألحد أىـ عناصر اإلنتاج كىك العنصر البشرم.

 .4صعوبة الحصول عمى المعمومات :تعذر الكصكؿ إلى بعض أكعية المعمكمات خاصة في
اإلدارات الحككمية التي تضع عراقيؿ أماـ الباحثيف.

 .5محدودية مالءمة البحوث لمقضايا الجادة :إيثا انر لمسبلمة ،األمر الذم يتطمب سف قكانيف
كأنظمة لحماية الباحثيف مف تعسؼ السمطات األمنية أك بطس رأس الماؿ الخاص.

 .6بحوث لمرفوف :معظـ البحكث كخصكصان األكاديمية ،ال يتـ اإلفادة منيا بالشكؿ المطمكب

ىباء (حسف.)56 :2013 ،
كيتـ كضعيا عمى الرفكؼ ،أم ذىاب الجيد ن
كيضيؼ الميثي ( )2013أف مشكبلت البحث العممي في الجامعات العربية ،تتمثؿ في:

 .1ضعف التخطيط إلنشاء الجامعة العربية :كالتي تحتاج إلى مستمزمات مادية كبشرية ،مما
جعؿ جامعاتنا ىشة ،مقيدة لؤلساسيات مثؿ الككادر ،المكتبات ،المختبرات كالبيانات البلزمة.

 .2زيادة الكم عمى حساب النوع :أم االىتماـ بعدد الخريجيف كترؾ مقدار ما يحصؿ عميو
الخريج لمسعي بالنيكض بالتنمية العممية لمكطف.

 .3زيادة أعباء عضو ىيئة التدريس :فبدؿ قياـ األستاذ بإلقاء أساسيات الدرس كالقاء العبء
المتبقي بالبحث كالتنقيب عمى الطالب ،نرل أف كؿ العبء عمى أعضاء ىيئة التدريس.
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 .4قمة أعداد الككادر المؤىمة لمتدريس في الجامعات العربية.

 .5قمة أك ضعؼ الميزانية المخصصة لمبحث العممي ،كاستحكاذ المي ازنيات اإلدارية عمى النصيب
األكفر كىذا فضبلن عف قمة الحكافز المادية كالمعنكية (الميثي.)128 :2013 ،

كلك أردنا الحديث عف السبؿ المقترحة لتطكير البحث العممي في الجامعات العربية لتحقيؽ

متطمبات التنمية كالمشاركة المجتمعية ،فإنو البد مف أخد بعض األمكر في عيف االعتبار ،مثؿ:

 .1رسـ سياسة عامة ككاضحة فيما يخص البحث العممي في الجامعات كالسعي لتطكيره مف قبؿ
المجمس األعمى لمجامعات.

 .2كضع خريطة بالمشكبلت التي تعكؽ التنمية المحمية ،كترتيبيا كفقان ألىميتيا بالنسبة لممجتمع.
 .3تشكيؿ فرؽ بحثية لدراسة احتياجات السكؽ العالمية كاالحتياجات المستقبمية.

 .4تكجيو األبحاث كالرسائؿ الجامعية كطمبة الدراسات العميا لتبني مشكبلت كاقعية في المجتمع
كايجاد الحمكؿ المناسبة ليا.

 .5فت قنكات تكاصؿ بيف كميات كمراكز الجامعات كمؤسسات كمنظمات المجتمع المناظرة في
التخصص.

 .6تخصيص القطاع الخاص من
بأنشطتيا.

سنكية لؤلبحاث العممية التي تجرييا الجامعة كالمرتبطة

 .7تحديد االحتياجات التدريبية مف الدكرات كالبرامج التدريسية لمؤسسات كقطاعات المجتمع العاـ
كالخاص (محمد.)87 :2013 ،

كأضاؼ حسف ( )2013قائبلن لتطكير البحث العممي ،كدعمو لمتنمية االقتصادية البد مف:

 .1تكضي أىمية رسالة الجامعات في مجاؿ البحكث العممية التطبيقية لخدمة القطاع الصناعي.

 .2تكضي أىمية البحكث العممية الجامعية في الدراسات الجامعية في الدراسات العميا في التنمية
االقتصادية كاالجتماعية لممسؤكليف في مجاالت النمك االقتصادم كاالجتماعي كالجامعات.

 .3تحديد العراقيؿ التي تحكؿ دكف نسج ركابط مثمرة كىادفة بيف الجامعات كقطاعات التنمية
المختمفة ،كاقتراح أساليب لمتغمب عمى ىذه العراقيؿ.

 .4قياـ الجامعات بالمكاجية الجادة لعدد مف المتغيرات أىميا :الحاجة إلى أعداد كبيرة مف
المتخصصيف ،التأكيد عمى الحاجة إلى تكجيو النشاط البحثي كالعممي نحك المجاالت

التطبيقية ،كتمبية متطمبات التنمية االقتصادية كاالجتماعية عمى مختمؼ األصعدة.

 .5تنمية العبلقات بيف الجامعات كمؤسسات القطاع الصناعي كالخاص.

 .6إجراء األبحاث التطبيقية اليادفة ذات الصمة المباشرة بالمجتمع ،كالذم سيعمؿ عمى إكساب
الجامعات مصداقية محمية كدكلية.
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 .7فت

قنكات التكاصؿ الدائـ بيف أجيزة البحث العممي كالك ازرات المعنية كرجاؿ األعماؿ

كالمستثمريف لئلفادة كاالستفادة (حسف.)59 :2013 ،

 واقع البحث العممي بالجامعات الفمسطينية.
إذا أردنا التخصيص أكثر كالحديث عف كاقع البحث العممي في فمسطيف بشكؿ عاـ كالجامعات
الفمسطينية بشكؿ خاص فإنو تجدر اإلشارة إلى أف السمطة الفمسطينية استممت ممؼ التعميـ بأكممو بعد
االحتبلؿ اإلسرائيمي عاـ  1994كتشكمت ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ،كتشكؿ معيا مجمس التعميـ
العالي الفمسطيني برئاسة كزير التربية كالتعميـ ،ككاف مف ميماتو كضع التشريعات كالمكائ كالقكانيف

الخاصة بالجامعات كالكميات ،كمف ضمنيا مؤسسات أك مراكز البحث العممي ،كقد تـ كضع البحث
العممي عمى رأس سمـ أكلكياتيا عف التخطيط لمتعميـ العالي كالجامعي ،كذلؾ بدعـ مف االتحاد

األ كركبي ،كلكف عند التنفيذ تعثرت األمكر بسبب ضعؼ البنية التحتية المبلئمة لمبحث العممي في
الجامعات ،كاىتماـ الجامعات بالتكسع في الكميات كاألقساـ ككنيا جامعات جديدة ،كمنع االحتبلؿ

لدخكؿ أجيزة كمعدات خاصة بالبحث العممي ،كغيرىا مف األمكر .فانعكس ذلؾ عمى الجامعات ،حيث
لـ تضع أم جامعة فمسطينية في مناطؽ السمطة الكطنية البحث العممي عمى سمـ أكلكياتيا ،كلـ تيتـ

بو االىتماـ الكافي كالمناسب (برامكي.)10 :2000 ،

كذكر العاجز كبنات ( )2003أف ما يجرم في جامعات فمسطيف ىك انعكاس لما يجرم في

جامعات الكطف العربي باعتبارىا جزءان مف العالـ العربي ،تعيش نفس األجكاء العامة التي تعيشيا كافة

الدكؿ العربية ،اضافة إلى كاقع االحتبلؿ المرير الذم يعطييا خصكصية تجعميا تنفرد ببعض األمكر
عف باقي الدكؿ العربية الشقيقة األخرل ،كأنو كبرغـ قمة اإلمكانيات البشرية كالمادية كالمعنكية كصعكبة
الظركؼ البيئية المحيطة بالبحث العممي في فمسطيف ،إال أف المتأمؿ لمسيرة البحث العممي بالجامعات

الفمسطينية مف حيث العدد كالنكع ،سكؼ يمحظ بكضكح الكثير مف اإليجابيات خاصة عمى المستكيات
الفردية تقابميا الكثير مف السمبيات عمى المستكيات التنظيمية كالجماعية .كبشكؿ عاـ فإف ما يؤخذ

عمى حركة البحث العممي في الجامعات الفمسطينية ما يمي:

 .1أف فائدة األبحاث العممية غير محققة في أغمب األحياف.
 .2بعض األبحاث ضحمة في مكضكعاتيا كنتائجيا.

 .3أف األبحاث في معظميا تككف صدل مباشر لبعض اىتمامات ىيئة التدريس كليست حبلن
لمشكمة أك قضية تعاني منيا البيئة الفمسطينية.

 .4الكثير مف األبحاث يعجز أصحابيا عف إعطاء تفسير كامؿ لنتائجيا.

(العاجز كبنات.)13 :2003 ،

لقد شيد التعميـ الجامعي في فمسطيف تسارعان حادان في التكسع الكمي بصفة خاصة ،نتيجة

عدد مف العكامؿ كالمتغيرات االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كالثقافية .حيث ارتفع عدد الجامعات
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الفمسطينية إلى ثماني جامعات خبلؿ عقديف مف الزمف كىذه الجامعات ىي( :بيرزيت – بيت لحـ –
النجاح الكطنية – اإلسبلمية – األزىر – القدس – القدس المفتكحة – الخميؿ) .يضاؼ إلييا فيما بعد
جامعة األقصى ،كجامعة بكليتكنؾ فمسطيف ،الجامعة العربية األمريكية ،كجامعة فمسطيف ،كجامعة
غزة .فيككف بيذا قد كصؿ عدد الجامعات الفمسطينية الى ثبلثة عشر جامعة (ك ازرة التربية كالتعميـ

العالي كالبحث العممي.)2016 ،

كعطفان عمى ما سبؽ فقد بمغ عدد مؤسسات التعميـ العالي المعتمدة كالمرخصة  52مؤسسة

تعميـ عالي مكزعة كالتالي:

 14 جامعة نظامية (بعد االعتراؼ بجامعة اإلسراء).
 جامعة كاحدة تعميـ مفتكح (القدس المفتكحة).
 19 كمية جامعية.

 18 كمية مجتمع متكسط.

كىذه المؤسسات مكزعة ما بيف الضفة كغزة عمى النحك التالي:

أوالً /الضفة الغربية (المحافظات الشمالية) :كيكجد في الضفة الغربية ( )33مؤسسة تعميـ عالي
كمكزعة كالتالي:

 9 جامعات نظامية (اثنتاف حككمية كستة عامة ككاحدة خاصة).

 13 كمية جامعية (أربعة حككمية كستة خاصة كاثنتاف عامة ككاحدة بإشراؼ ككالة الغكث).
 11 كمية مجتمع متكسط (كاحدة حككمية كستة عامة كثبلثة خاصة ككاحدة تحت اشراؼ ككالة
الغكث الدكلية).

ثانياً /قطاع زة (المحافظات الجنوبية) :كيكجد في القطاع  18مؤسسة تعميـ عالي مكزعة كالتالي:
 5 جامعات تقميدية (كاحدة حككمية كاثنتاف عامتاف كاثنتاف خاصتاف).
 6 كميات جامعية (أربعة حككمية ككاحدة خاصة ككاحدة عامة).

 7 كميات مجتمع متكسطة (ثبلثة عامة ككاحدة حككمية كاثنتاف خاصتاف ككاحدة بإشراؼ ككالة
الغكث) (ك ازرة التربية كالتعميـ العالي.)2016\2015 ،

)<www.mohe.ps/moehe/factsand figures> (19/11/2016

بدأت حركة البحث العممي تنشط كتتطكر في الجامعات الفمسطينية بعد تطكر مجاالت الدراسة

العميا فييا ،حيث تـ انشاء عمادات مستقمة لمبحث العممي كالدراسات العميا ،كاصدار مجمكعة مف
المجبلت العممية المحكمة ،كتفعيؿ أنظمة الترقيات ككضع ميزانيات محدكدة في بعض األحياف لدعـ
البحث العممي .كؿ ىذا ساىـ في تنشيط البحث العممي كظير ذلؾ مف خبلؿ األعداد المتزايدة مف

النشرات العممية ألعضاء الييئة التدريسية في الجامعات الفمسطينية ،ككذلؾ مف خبلؿ الزيادة في حممة
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الرتب العممية كرتبة أستاذ كأستاذ مشارؾ كالتي يتـ الحصكؿ عمييا بشكؿ أساسي مف خبلؿ األنشطة

البحثية لعضك ىيئة التدريس.

كمف المآخذ عمى حركة البحث العممي في الجامعات الفمسطينية:

 .1معظـ األبحاث كانت مف النكع الكصفي البسيط.
 .2تفتقر غالبية األبحاث إلى األصالة.

 .3الكثير مف ىذه األبحاث يمس قضايا ىامشية ،أك قضايا تـ اشباعيا بحثا في بمداف أخرل.

 .4معظـ األبحاث التي يتناكليا طمبة الماجستير كالدكتكراه أبحاث سيمة كميسكرة كتككف بإشراؼ
أستاذ معيف (ك ازرة التربية كالتعميـ العالي.)6 :2014 ،

كتضيؼ الشيخ خميؿ ( )2014أف البحث العممي في الجامعات الفمسطينية ضعيفان مقارنة

بالدكؿ المتقدمة ،كيعزم ذلؾ إلى الظركؼ التي تعيشيا الجامعات الفمسطينية عمى مختمؼ األصعدة،

ككذلؾ ضعؼ المكارد الداعمة لمبحث العممي ،كبالتالي قمة االىتماـ بو ،حيث يؤخذ عمى البحث

العممي في الجامعات الفمسطينية ،ما يمي:

 .1تكرار ألبحاث الغير ،مع بعض التعديبلت الطفيفة عمييا لذا تفتقر غالبيتيا لؤلصالة.
 .2بعض ىذه األبحاث ينقصيا العمؽ كاإلحاطة ،فيي ضحمة في مكضكعيا كنتائجيا.

 .3ىي انعكاس لبعض اىتمامات أعضاء ىيئة التدريس ،كليس حبلن لمشكمة أك قضية معينة
تعاني منيا البيئة الفمسطينية (الشيخ خميؿ.)33 :2014 ،

كقد انعكس الكضع السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي بشكؿ أك بآخر سمبان أك إيجابان عمى أداء

النظاـ التعميمي بشكؿ عاـ ،كالجامعات بشكؿ خاص لذا جاء تطكر البحث العممي في الجامعات

الفمسطينية متأخ ار نظ ار الىتماـ اداراتيا أساسا بأمكر اعتبرت أكثر الحاحا كأكلكية ،كتكفير ىيئات

تدريس ذات كفاءة كتشييد المباني الضركرية ،كايجاد البنية األساسية إلنجاح عممية التدريس التي ليا

األكلكية األساسية بحكـ الظركؼ االستثنائية التي نشأت فييا تمؾ الجامعات.

(العاجز كبنات)9 :2003 ،

كفي العادة فإ ف الذيف يقكمكف باألبحاث العممية في الجامعات ىـ أساتذة الجامعات كطمبة

الدراسات العميا (ماجستير كدكتكراه) في المياديف المختمفة الذم يدرسكف تحت إشرافيـ ،كالمبلحظ في

جامعاتنا الفمسطينية خاصة كالعربية عامة أنيا كضعت البحث العممي في منزلة تعمك كثي ار عف المنزلة

المعطاة لمتدريس عند تعامميا مع عضك ىيئة التدريس مف حيث فرص الترفيع كالترقية كأنكاع التميز
األخرل .األمر الذم جعؿ عضك ىيئة التدريس يجرم أبحاثو بشكؿ فردم لغاية الشيرة األكاديمية أك

الحصكؿ عمى االرتقاء الكظيفي ،لذا فيك معني بإجراء البحكث كنشرىا في الدكريات المعترؼ بيا حتى

يستفيد منيا في تحقيؽ الغايات سالفة الذكر ،كبالتالي يككف إسياميا أك االستفادة منيا محدكدان.

(بنات)41 :2002 ،
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 أىداف البحث العممي في الجامعات الفمسطينية:
إشارةن لمدكر الكبير الذم قامت كتقكـ بو الجامعات لمسير قدمان في مسيرة التعميـ العالي كالتطكر
كمكاكبة التقدـ ،عممت عمى االىتماـ بالبحث العممي كاف لـ يكف كما يجب ،كالتي سعت مف خبللو إلى
تحقيؽ عدد مف األىداؼ ،ذكر المقادمة ( )2014منيا:
 .1إعداد جيؿ مف الباحثيف المتميزيف.

 .2المساىمة في تقديـ االستشارات العممية.
 .3إيجاد الحمكؿ العممية لممشكبلت المتعمقة بخطط التطكير كالتنمية.
 .4المساىمة في نقؿ كتكطيف التقنية كتطكيرىا.
 .5الرقي بمستكل الدراسات العميا.

 .6تكطيد العبلقة بيف المجتمع المحمي كشركات القطاع الخاص.

 .7تحديد أكلكيات البحث العممي كالتنسيؽ بيف المؤسسات األخرل.
كأضاؼ قائبلن لقد زكد قطاع التعميـ العالي المجتمع الفمسطيني بنسبة ال بأس بيا مف الجامعييف،

كىذا مكف القطاع الخاص كالقطاع العاـ كاألىمي مف المضي قدما في تمبية حاجات المجتمع
الفمسطيني ،حيث تقكـ الجامعة في فمسطيف كغيرىا مف الجامعات عمى ركيزتيف ،ىما الركيزة التعميمية
كالركيزة البحثية ،حيث تعتبر الكظيفة البحثية كالنيكض بالبحكث العممية األكاديمية كالتطبيقية مف

كالكظائؼ األساسية كالجكىرية لمجامعة ،كما يمثؿ البحث العممي بالجامعة البكتقة التي ينصير فييا
العمماء ،كالحاضنة التي تقكـ بتفريخ الباحثيف ،فالجامعة ىي في المقاـ األكؿ محؿ لمبحث عف الحقيقة

كاذاعتيا ،كيجب أف تككف مجتمع العمماء كالدارسيف الذيف يبحثكف في المعرفة أينما كانت.

(المقادمة)159 :2014 ،

كسيتـ التطرؽ فيما يمي ألمثمة لمجامعات محؿ الدراسة ،كالتعرؼ إلى نشأتيا ككيفية تطكيرىا

لمبحث العممي كسنأخذ جامعتي (األزىر كاإلسبلمية كاألقصى) كمثاؿ:
 جامعة ا زىر وأنشئت سنة :1992

أنشئت عمادة الدراسات العميا كالبحث العممي بجامعة األزىر -غزة سنة 1994ـ ،حيث تـ

اعتماد كتطكير العديد مف برامج الدراسات العميا في العمكـ الطبيعية مثؿ الصيدلة كالعمكـ كالمياه
كالبيئة ،كالتخصصات اإلنسانية مثؿ التربية كاالقتصاد كالعمكـ اإلدارية كاآلداب كالعمكـ اإلنسانية

كالحقكؽ كالشريعة ،حيث بمغ عدد برامج الدراسات العميا المختمفة بجامعة األزىر حتى عاـ ،2014

 22برنامجان .ككذلؾ تسعى عمادة الدراسات العميا كالبحث العممي في جامعة األزىر إلى افتتاح برامج

دكتكراه في التخصصات النادرة باإلضافة إلى تطكير برامج الماجستير العديدة المكجكدة بالجامعة
حاليان .حيث تيدؼ جامعة األزىر في مجاؿ البحث العممي إلى:
 .1ترسيخ أخبلقيات البحث العممي.
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 .2تشجيع الباحثيف عمى اإلبداع كالتميز في مجاالت البحث العممي المختمفة.
 .3دعـ البحث العممي كعمميات النشر كالترجمة كالتأليؼ في الجامعة.

 .4تطكير كنقؿ المعرفة العممية إلى المجتمع الفمسطيني العربي كالعالمي.

كيتض مف خبلؿ رؤية كرسالة الجامعة في مجاؿ البحث العممي ،أنيا تسعى لتحقيؽ التميز

العممي فمسطينيان كعربيان كدكليان ،مف خبلؿ منظكمة بحث عممي أصيؿ تسيـ في تنمية المجتمع
الفمسطيني كتقدمو ،ككذلؾ السعي إلى تييئة بنية بحثية مبلئمة تساعد عمى تمبية متطمبات المجتمع

الفمسطيني كالعربي ،كالدعـ المتكاصؿ لؤلبحاث العممية ذات المجاالت المتعددة ،حيث قامت الجامعة
بإصدار مجمة األزىر سمسمة العمكـ الطبيعية كسمسمة العمكـ اإلنسانية(مكقع جامعة األزىر -غزة،

الدراسات العميا كالبحث العممي).

)<http://www.alazhar.edu.ps/arabic/He/intro.asp> (24/11/2016

 الجامعة اإلسالمية وأنشئت سنة 1978م:
تيدؼ الجامعة اإلسبلمية إلى االرتقاء بالبحث العممي لتككف الجامعة منارة بحثية رائدة

كحاضنة لمبحث العممي المتميز عمى المستكل المحمي كاإلقميمي ،ككذلؾ تسعى الجامعة لمكفاء
بمتطمبات كمعايير البحث العممي عمى مستكل الككادر كالمراكز البحثية كبناء عبلقات شراكة كتعاكف

مع المؤسسات البحثية المحمية كالعربية كالدكلية ،ككذلؾ تسعى شئكف البحث العممي إلى تعزيز مكانة
الجامعة البحثية كتجسيد مكانتيا كاالرتقاء بالبحث العممي كاألنشطة البحثية كاستثمارىا كدعميا لتحقيؽ

التنمية المستدامة ،كتقكـ شئكف البحث العممي بالجامعة بعدة أنشطة كاإلشراؼ عمى عقد المؤتمرات

العممية كاألياـ الدراسية كالمجبلت العممية المحكمة الخاصة بيا ،كتقديـ الجكائز لمباحثيف ،كما كتسعى
لتحقيؽ األىداؼ التالية:

 .1تعزيز ثقافة كممارسات البحث العممي لدل أعضاء ىيئة التدريس كالطمبة.
 .2تطكير البنية المعمكماتية كالنظامية لمبحث العممي.

 .3المساىمة في تحديد احتياجات المجتمع المحمي كمعالجة قضاياه.
 .5المساىمة في بناء الجسـ المعرفي في شتى المجاالت.
 .6تأكيد جكدة البحث العممي كتعزيز أخبلقياتو.

كفي دكرىا لتعزيز دكر كجكدة البحث العممي سعت الجامعة أيضان لتشكيؿ مجمس البحث العممي
كالدراسات العميا داخؿ الجامعة ،حيث يتككف مف نكاب عمداء الكميات كيناط بو تنفيذ سياسات الجامعة
خاصة بمجاالت البحث العممي كتعزيز ثقافتو ككذلؾ ممارسات البحث العممي .ككذلؾ قياـ الجامعة
بافتتاح برامج الدراسات العميا في كميات مختمفة مثؿ كمية التجارة ،ككمية أصكؿ الديف ،كمية الشريعة

كالقانكف ،كمية اآلداب ،كمية التربية ،كمية العمكـ ،ككمية اليندسة ،ككمية تكنكلكجيا المعمكمات ،في سبيؿ
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تعزيز دكر الدراسات العميا كالبحث العممي بالجامعة (الجامعة اإلسبلمية -غزة ،الدراسات العميا

كالبحث العممي).

)http://research.iugaza.edu.ps/master (24/11/2016

 جامعة ا قصى وأنشئت سنة 1991م:

تسعى عمادة الدراسات العميا في جامعة األقصى جاىدة لممساىمة في إعداد بيئة عمؿ حاضنة

لبرامج الدراسات العميا كاألبحاث العممية الرائدة ،كتحقيؽ التفاعؿ مع األطراؼ المعنية لمتطكير
المعرفي ،كالكفاء باحتياجات المجتمع كمتطمباتو ،مف خبلؿ دراسات عميا رائدة في برامجيا كمخرجاتيا،
كقد حصمت العمادة عمى ترخيص برامج دراسات عميا متميزة ،كمنيا:
 -برنامج الماجستير في اإلرشاد النفسي.

 -برنامج الماجستير في المغة العربية (تخصص أدب كنقد ،كتخصص النحك كالمغة).

كقد سبؽ أف أسست الجامعة برنامج مشترؾ لمدراسات العميا عاـ 1994ـ ،بيف جامعة

األقصى (طمية التربية مسبقان) ،ككميتي البنات كالتربية في جامعة عيف شمس ،في جميكرية مصر

العربية الشقيقة ،كذلؾ إلتاحة الفرصة كالعامميف في أقساـ الجامعة إلتماـ تعميميـ العالي مف خبلؿ
الدراسة في برامج الماجستير كالدكتكراه .ىذا كتنيض عمادة البحث العممي بمسئكلية كتطكير البحث

العممي بالجامعة في مختمؼ المجاالت ،حيث تدعـ العمادة ماليان كاداريان الباحثيف مف أعضاء ىيئة
التدريس بالجامعة مف خبلؿ برنامجيا السنكم الجديد ،كتشرؼ العمادة عمى إصدار مجمة عممية
محكمة تضـ عدديف ،أحدىما لمعمكـ الطبيعية كالتطبيقية كالثاني لمدراسات اإلنسانية كالعمكـ التربكية،

كقد حصؿ كؿ عدد عمى ترقيـ دكلي خاص ( ،)ISSNمما سيؿ انتشار المجمة دكليان كيسر االطبلع

عمييا كاالستفادة منيا ،كتصدر المجمة مرتيف كؿ عاـ ،كجارم العمؿ عمى إصدار عدد يختص بالعمكـ

التربكية كالنفسية ،كقد نشرت المجمة مئات البحكث في مختمؼ المجاالت ،عممان بأف أعداد المجمة

منشكرة الكتركنيان عمى مكقع الجامعة.

)< https://www.alaqsa.edu.ps > (22/1/2017

 تحديات البحث العممي في الجامعات الفمسطينية:

كما نعمـ أف البحث العممي في فمسطيف لـ يصؿ لمدرجة المأمكلة ،كىذا يرجع إلى األكضاع
السياسية كاالقتصادية التي تمر بيا فمسطيف كغيرىا مف األسباب التي سيتـ تناكليا.

يرل الدلك كقنف ( )2010أف الجامعات الفمسطينية تفتقر إلى االىتماـ بالبحث العممي بشكؿ

معمؽ كمكسع ،فاالىتماـ المكجكد في الجامعات الفمسطينية سطحي ال يمبي الطمكح كال الغايات التي
يتكقع االستفادة مف نتائجيا مف خبلؿ البحث العممي ،كتكمف معكقات البحث العممي في الجامعات

الفمسطينية في عدة أسباب ىي:
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أوالً :أسباب متعمقة بالمعمومات:

 .1ضعؼ تكفر الدكريات كالمجبلت المتخصصة.

 .2ضعؼ كجكد شبكة معمكماتية كتقنية حديثة لدل المكتبات.
 .3ضعؼ التنسيؽ بيف المكتبات كالجامعة لتكفير المصادر البلزمة لمبحكث.

ثانياً :أسباب إدارية في الجامعات:

 .1محدكدية مكازنات لمبحث العممي.

 .2ندرة الحكافز المادية كالمعنكية التي تشجع البحث العممي.
 .3نقص في انفتاح الجامعات عمى المؤسسات المحمية كالعالمية.

ثالثاً :أسباب تتعمق بنشر ا بحاث:

 .1عدـ تفعيؿ قانكف حماية حقكؽ المؤلؼ في فمسطيف.
 .2ضعؼ إجراءات متابعة التحكيـ كالنشر مف قبؿ عمادات البحث العممي في الجامعات.

(الدلك كقنف)247 :2010 ،

كأضافت ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ( )2014أف معكقات البحث العممي في الجامعات الفمسطينية
تتمثؿ في اآلتي:

 .1إىماؿ النتائج التي يتكصؿ إلييا الباحثكف (عدـ كجكد استراتيجيات تسكيقية).
 .2ضعؼ التمكيؿ.

 .3قمة مصادر المعمكمات كصعكبة الكصكؿ الييا.
 .4األجكاء العممية غير المناسبة.

 .5عدـ تكفير معايير محددة لتقييـ األبحاث كنشرىا (ك ازرة التربية كالتعميـ العالي.)7 :2014 ،

كأكض العاجز كبنات ( )2003أف أىـ المعكقات كالتحديات التي تكاجو البحث العممي في

فمسطيف ىي:

 .1غياب التقدير لمجيكد التي يبذليا الباحثكف كتجاىؿ كاىماؿ النتائج التي يتكصمكف إلييا.
 .2ضعؼ التمكيؿ أك عدـ تكفر التمكيؿ الكافي.

 .3قمة مصادر المعمكمات الصحيحة كصعكبة الكصكؿ الييا.

 .4قمة تكفر الكقت الكافي لعضك ىيئة التدريس لمقياـ باألبحاث.
 .5قمة تكفر معايير محددة لتقييـ األبحاث العممية كنشرىا.
 .6غياب السياسة البحثية الكطنية العامة لمبحث العممي.

 .7معوقات تتعمق بالنواحي اإلدارية وتتمثل في:

 محدكدية كجكد إجراءات لتنشيط البحث العممي في الجامعة كالكمية.
 قياـ المؤسسة بتزكيد الباحث بالمعمكمات عمى أساس العبلقات الشخصية.
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 إىماؿ االستجابة كعدـ الرغبة في الرد ألسباب غير كاضحة.

 .8معوقات تتعمق بشخص الباحث نفسو وتتمثل في:
 ندرة اتباع أسمكب بحثي مثمر.
 تعاممو مع البحث باعتباره كاجبان لنيؿ الدرجة.

 تفضيؿ التدريس اإلضافي عمى البحث (العاجز كبنات.)16 :2003 ،

كأضاؼ عمي ( )2013في ىذا المجاؿ أف معكقات البحث العممي في فمسطيف تعكد لمجمكعة
مف األسباب أىميا:

 .1نقص ا دوات البحثية الالزمة :حيث أف بعض األبحاث المتطكرة تحتاج إلى تقنيات
كتجييزات عممية ذات مستكل رفيع لتحقيؽ الغايات المنشكدة في اجراءات األبحاث.

 .2تشتت الجيد البحثي في البمدان العربية :حيث أف ىناؾ نقص في التنسيؽ بيف أجيزة البحث
العممي عمى المستكل الكطني كعمى المستكل العربي ،فيذه األجيزة البحثية تضع برامج معينة

خاصة بيا مما يؤدم إلى غياب تنسيؽ الجيكد المبذكلة.

 .3ضعف توفر البيئة والظروف البحثية المالئمة :فالباحث يحتاج إلى بيئة بحثية مبلئمة حتى
يستطيع مف خبلليا تفجير قدراتو كامكاناتو الكاممة ،فغياب ىذه البيئة المبلئمة أدت إلى ىجرة
األدمغة إلى الدكؿ المتقدمة بحثيان.

 .4محددات نشر نتائج الجيد البحثي :إف العقبة التي يكاجيا الباحث الفمسطيني بعد بذلو لمجيكد
المعنية كتكصمو إلى نتائج معينة ،حيث أف ىذه النتائج تحتاج لمنشر ،فالناشركف يجحمكف عف

نشر مثؿ ىذه النتائج بسبب محدكدية القراء ،أك عدـ امتبلؾ القدرة المالية لمنشر.

 .5عدم ربط الجيد البحثي بأىداف التنمية الشاممة :حيث أف غالبية األبحاث المنفذة ىي
أبحاث ىدفيا تحقيؽ متطمبات الترقية األكاديمية في الجامعات مما يحكؿ ىذا الجيد مف قكة

دافعة لمتنمية إلى عقبة مثبطة ليذه التنمية (عمي.)58 :2013 ،

كأضاؼ ابراىيـ كأبكزيد ( )2010أف مف أىـ معكقات البحث العممي في الجامعات الفمسطينية ،التالي:

 -1قمة المخصصات المالية لمبحكث العممية بصفة عامة عمى مستكل الكطف العربي ،كيرجع
السبب إلى فقداف الحماس لمبحث العممي بصفة عامة كالتربكم منو بصفة خاصة.

 -2نقص التدريب عمى البحث العممي.

 -3التقدـ البطيء ألدكات القياس في التربية ،بسبب تعقد الظكاىر كالمشكبلت السمككية التربكية.
 -4عدـ كضع نتائج البحكث القائمة عمى أصكؿ عممية مكضع التطبيؽ.

 -5عدـ كجكد البيئة المناسبة إلجراء البحكث سكاء مف حيث اإلمكانيات أك التقبؿ أك الكعي
بأىميتيا (ابراىيـ كأبك زيد.)81 :2010 ،
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إف المعكقات متعددة كمتشعبة فمنيا ما يرتبط بإدارة الجامعات كمنيا ما يعكد لمباحث نفسو

كمنيا يرجع لغياب الرؤية كاالستراتيجية السميمة المتبعة في تنفيذ األبحاث كمنيا يرجع لسياسة الدكلة

كضعؼ التمكيؿ كغيرىا مف المعكقات .كالمطمكب مف الجيات المعنية كالمسؤكليف المحاكلة الجادة

لمكاجية ىذه العقبات قدر اإلمكاف لمنيكض بالبحث العممي داخؿ الجامعات كالمحاؽ بركب الدكؿ

المتقدمة عمميان كبحثيان.

 تمويل البحث العممي في فمسطين:
يعد التمكيؿ بمثابة األساس لتقدـ البحث العممػي الجيػد ،الػذم يعػد أحػد أىػـ منتجػات الجامعػات

سكاء في فمسطيف أك في بمداف العالـ المختمفة ،كىك يرتبط ارتباطػان كثيقػان بػالقكة االقتصػادية لمبمػد ،كليػذا
الشأف كجب عمػى الجامعػات أف تكػكف حريصػة عمػى تنػكع مصػادر التمكيػؿ الخاصػة بيػا كعػدـ االتكػاؿ

عمى المصدر الحككمي فقط كمصدر كحيد ،لحفظ المكانة كاالستم اررية بيف الجامعات.

إف التمكيؿ كاإلنفاؽ عمى البحث العممي يشكؿ إحدل أىـ القضايا كذلؾ لسببيف رئيسيف:

الســبب ا ول :أنػػو بػػدكف إنفػػاؽ عمػػى أنشػػطة البحػػث العممػػي ال يمكػػف ليػػذا القطػػاع أف يسػػتمر فػػي تنفيػػذ
برامجو البحثية كالتطكيرية ،سكاء عمى األطر البشرية أك عمى التجييزات كالبنى المؤسسية.

السبب الثاني :صعكبة تحديد حجـ ىذا اإلنفاؽ بشكؿ عقبلنػي ،فػإف األمػر يتطمػب األخػذ فػي االعتبػار
ىػكامش أمػػاف كبيػرة حيػػث يصػعب فػػي ىػذا المجػػاؿ التقػدير السػػميـ لمعديػد مػػف عناصػر البحػػث كالتطػػكير
البلزمة (اعبياف.)59 :2012 ،

كالمصادر الرئيسة لتمكيؿ البحث العممي ىي الحككمات ،كالشركاء في الصناعة ،كالجيات

المانحة الخاصة ككذلؾ الجيات الراعية لؤلبحاث ،كتمعب الحككمات اليكـ دك انر متزايد األىمية في
تمكيؿ كتحفيز كتكجيو النشاط البحثي في الجامعات ،كتستخدـ مجمكعة مف أدكات السياسة العامة ،بما

في ذلؾ المن كاليبات لتمكيؿ المجمكعات البحثية كمراكز البحكث الفردية ،كانشاء مراكز بحثية رئيسية
لمتميز كاالستثمار في البنية التحتية الرئيسية ،كاستخداـ الحكافز االقتصادية ،بما في ذلؾ اإلعانات

كاالمتيازات الضريبية (.)Harman, 2010: 282

كيجب أف ال ننسى دكر القطاع الخاص في تمكيؿ البحث العممي ،ألف دعـ القطاع الخاص

لمبحث العممي يعكد عميو بالنفع كالفائدة في مجاالتو المختمفة ،كمف أىـ مبررات تمكيؿ القطاع الخاص

لمبحث العممي ،التالي:

 .1االنفتاح عمى المجتمع المحمي ،حيث بدأت بعض المؤسسات الخاصة كالخيرية االنتباه في

اآلكنة األخيرة لممجتمع المحيط ،كلـ يعد تركيزىا محصك انر عمى تأدية المياـ كالكظائؼ

المحدكدة ليا.

 .2الرغبة في تطكير المجتمع ،حيث تعد المشاركة المجتمعية إحدل األدكات التي يمكف مف
خبلليا النيكض بالمجتمع كاالرتقاء بو (اعبياف.)61 :2012 ،
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كيكرد جبلؿ ( )2013أف ىناؾ مجمكعة مف االعتبارات األخبلقية التي تحكـ عممية تمكيؿ

البحث العممي ،كذلؾ مف قبؿ المؤسسات أك الييئات المحمية منيا كاألجنبية عمى كجو الخصكص ،فقد

تشترط ىذه المؤسسات كالييئات أف تمكيؿ بحكث معينة تسعى مف خبلليا إلى تحقيؽ أىداؼ بذاتيا

في المجتمع ،كعادة ما تتجو ىذه البحكث إلى القياـ بمياـ منيا:
 .1تقييـ كتطكير البرامج القائمة كمدل فاعميتيا ككفاءتيا.

 .2دراسة تأثير سياسة معينة نحك أساليب اإلنتاج كاالستيبلؾ السائدة في المجتمع.

 .3دراسة الظكاىر االجتماعية ،كبخاصة المرضية منيا كاإلدماف كالبطالة كالتحرش الجنسي ،كما
شابو.

 .4دراسة اتجاىات الرأم العاـ نحك المشاركة السياسية في المجاالت البحثية.

(جبلؿ)120 :2013 ،

فقد أكضحت راضي ( )2012أف إجمالي اإلنفاؽ عمى مشاريع البحث كالتطكير في األراضي

الر أمريكيان لكؿ باحث ،فيما
الفمسطينية يبمغ ( )35مميكف دكالر أمريكي ،بما يعادؿ ( )700.26دك ان
بمغت نسبة اإلنفاؽ عمى مشاريع البحث كالتطكير في القطاع الحككمي ( )%42مف إجمالي اإلنفاؽ
عمى مشاريع البحث كالتطكير ،ككانت مشاركة المنظمات غير الحككمية في اإلنفاؽ عمى البحث

كالتطكير ما نسبتو ( )%22مف إجمالي اإلنفاؽ عمى البحث كالتطكير .أما نسبة مشاركة قطاع التعميـ
العالي في اإلنفاؽ عمى البحث كالتطكير ما نسبتو ( )%36مف إجمالي اإلنفاؽ ،كنسبة اإلنفاؽ مف

الناتج القكمي في فمسطيف تعادؿ ( ،)%0.3أما نصيب الفرد مف اإلنفاؽ عمى البحث العممي يعادؿ
( )2.9دكالر أمريكي (راضي.)720 :2012 ،

أما بخصكص تمكيؿ البحث العممي في الجامعات الفمسطينية ،فتتعدد المصادر فمنيا

الحككمية كمنيا الخاصة بالجامعة ذاتيا ،كمنيا ما يأتي مف جيات خارجية مف ىبات كمن كغيرىا.
كمنيا ما يعتمد عمى تشجيع الجامعات لتنشيط البحث العممي مقابؿ جكائز كعكائد لمباحثيف كبالتالي

العكائد لمجامعات ذاتيا .كىنا سنتطرؽ لمحديث كالتعرؼ عمى مصادر تمكيؿ البحث العممي بالجامعات
الفمسطينية.
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فقد أكضحت صبي ( )2005أف مصادر تمكيؿ البحث العممي في الجامعات الفمسطينية

تتمثؿ في التالي:

شكل رقم ( :)1مصادر تمويل البحث العممي بالجامعات الفمسطينية.

الوقف

التمويل الحكومي.

مصادر تمويل
البحث العلمي

القطاع
الخاص

(مباشر)

( ير مباشر)

التمويل الخاص.
(رسوم الطلبة)
(التبرعات)
(الهبات المحلية)

التمويل
الذاتي

(صبي )173 :2005 ،
نمحظ مف الشكؿ السابؽ تعدد مصادر تمكيؿ البحث العممي في الجامعات ،كىذا بدكره يؤدم إلى

استم اررية تكافر التمكيؿ البلزـ لسير عجمة البحث العممي في الجامعات دكف تكقؼ.
 التحديات التي تواجو تمويل البحث العممي بالجامعات الفمسطينية.

حيث أكضحت الشيخ خميؿ ( )2014أف التحديات التي تكاجو تمكيؿ البحث العممي في

الجامعات تتمثؿ فيما يمي:

 .1عدـ قدرة الجامعات الفمسطينية عمى رفع الرسكـ كاألقساط الجامعية.
 .2عدـ تكفر بديؿ لتمكيؿ مؤسسات التعميـ العالي في ظؿ ضعؼ الدعـ الحككمي لمجامعات.

 .3ضعؼ التخطيط المستقبمي في ظؿ الخيارات الصعبة لتكفير حمكؿ لتغطية العجز في
مكازناتيا الجارية.

 .4االعتم ػػاد بش ػػكؿ كبي ػػر عمػ ػػى ال ػػدكؿ المانح ػػة كال ػػدعـ الخ ػػارجي إليج ػػاد حم ػػكؿ ألزم ػػة التمكيػ ػػؿ
الجامعي (الشيخ خميؿ.)20 :2014 ،

كأضاؼ فميو ( )2010أف ىناؾ مجمكعة مف التحديات التي تكاجو تمكيؿ البحث العممي

في الجامعات ،مف أىميا:

 .1تزايد كتيرة الضغط كالطمب االجتماعي عمى التعميـ العالي ،نتيجة عكامؿ سكانية كديمكغرافية
معركفة.
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 .2غياب مفيكـ مسؤكلية المجتمع بكاممو في تمكيؿ التعميـ بشكؿ كبير.

 .3أف التكجو نحك الخصخصة سيؤدم إلى تقميص الدكر الحككمي في النكاحي التمكيمية
كالتكظيفية بالنسبة لمتعميـ العالي كتحكيمو إلى القطاع الخاص ،الذم سيككف أكبر مستفيد مف

خدمات التعميـ العالي (فميو.)396 :2010 ،

كأكرد الدلك كقنف ( )2010في ىذا المجاؿ ،أف أسباب الضعؼ المالي المخصص لمبحث

العممي في فمسطيف يرجع لعدة أسباب ذكر منيا:

 تكقؼ الدعـ المالي الخارجي (األكركبي) في الفترة األخيرة ،بسبب االنقساـ السياسي.
 عدـ استبلـ الجامعات مخصصاتيا مف ميزانيات السمطة الكطنية الفمسطينية.
 انخفاض سعر الساعة المعتمدة (عدـ كفاية األقساط الجامعية).
 تراكـ عجز مالي لسنكات متتالية.

 كثرة اإلعفاءات الطبلبية مف الرسكـ الدراسية نظ انر لتردم األكضاع االقتصادية العامة.
 عدـ كجكد استثمارات كعكائد ذاتية لمجامعة (الدلك كقنف.)644 :2010 ،

كتحدثت الشيخ خميؿ ( )2014قائمة ،أف أسباب ضعؼ تمكيؿ البحث العممي في الجامعات

الفمسطينية ،يرجع إلى:

 .1األزمة المالية التي تعاني منيا الجامعات الفمسطينية ،كبالتالي عدـ تخصيص ميزانية خاصة
لمبحث العممي.

 .2الكضع االقتصادم الصعب الذم يعيشو قطاع غزة نتيجة الحصار الخانؽ.
 .3الكضع السياسي مف انقساـ ،ككجكد حككمتيف متنازعتيف مف عاـ 2007ـ ،كحتى اآلف.
 .4عدـ إدراؾ القطاع الخاص ألىمية البحث العممي لمصالحو.
 .5عدـ تكجيو البحث العممي الحتياجات المجتمع المحمي.

 .6تأثير الحصار عمى التكاصؿ مع الييئات الدكلية بمنع سفر الباحثيف لمخارج.

(الشيخ خميؿ)50 :2014 ،

كلبلرتقاء كالنيكض بشكؿ أفضؿ بالبحث العممي في فمسطيف البد مف:
 .1تكفير التمكيؿ البلزـ لمقياـ باألبحاث المختمفة.
 .2إنشاء بنكؾ كقكاعد لممعمكمات .
 .3تكفير األجكاء العممية المناسبة.
 .4تيسير عممية نشر البحكث.

 .5تككيف لجنة مركزية لمبحث العممي ميمتيا رسـ سياسة بحثية عامة كفقا لخطة شاممة.

(دليؿ أكلكيات البحث العممي)7 :2014 ،
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كأضاؼ أبك شاكيش ( )2004أف مف عكامؿ النيكض بالبحث العممي في الجامعات

الفمسطينية ما يمي:

 .1كضع الدكلة سياسة بحثية كطنية تسيـ في دعـ البحث العممي كفؽ أىداؼ تخدـ التنمية
الشاممة في فمسطيف.

 .2إدخاؿ تغييرات جكىرية عمى تكجيات الجامعة كمقاصدىا كبنيتيا كبرامجيا كاالعتماد عمى
مركزية التخطيط ال مركزية القرار لمكصكؿ إلى النكعية الجيدة.

 .3تخصيص الدكلة كالجامعات مكازنات ضركرية لدعـ البحث العممي كتشجيعو كتفعيؿ دكره عمى
كافة المستكيات.

 .4تكفير متطمبات الحياة األكاديمية عمى أحسف المستكيات لعضك ىيئة التدريس ليتسنى لو التفرغ
ألداء كاجباتو.

 .5خفض األعباء اإلدارية كالتدريسية الممقاة عمى عاتؽ عضك ىيئة التدريس إلعطائو الكقت
الكافي لمبحث العممي.

 .6إيجاد مراكز بحكث عممية كطنية كعمى رأسيا المركز القكمي لمبحكث ،لكي تسيـ في إيجاد
حمكؿ عممية لمشكبلت المجتمع الفمسطيني.

 .7العمؿ عمى إنشاء مراكز بحثية متخصصة في الجامعات الفمسطينية ،كأف تقكـ بتقديـ
التسييبلت البلزمة لمباحثيف (أبك شاكيش.)1067 :2004 ،

كيرل حسيف ( )2008أف مقكمات النيكض بالبحث العممي بالجامعات الفمسطينية ىي:
 .1تشجيع التعاكف البحثي بيف الجامعات الفمسطينية فيما بينيا كالجامعات العربية األخرل.
 .2تشجيع التكاصؿ بيف األكاديمييف كالباحثيف خارج فمسطيف كتكفير الدعـ المالي لذلؾ.

 .3دمج المجبلت العممية الصادرة في الجامعات الفمسطينية في مجمة كاحدة كايجاد فركع
متخصصة ليا.

 .4تكفير حكافز مادية كمعنكية لمباحثيف (حسيف.)7 :2008 ،
كتضيؼ اعبياف ( )2012أف مف الحمكؿ المقترحة لمكاجية مشكمة تمكيؿ البحث العممي في

الجامعات ،التالي:

 .1ضركرة كضع البحث العممي ضمف أكلكيات سمـ اإلنفاؽ الحككمي العاـ.
 .2استثمار الجيكد األىمية ،كالشعبية كالنقابية استثما انر صحيحان.

 .3طرح عدد مف البدائؿ لتكفير سبؿ دعـ التمكيؿ البلزـ لمبحث العممي ،مثؿ كضع ضريبة
مخصصة لئلنفاؽ عميو.

 .4ضركرة القياـ بدراسة جدكل لتحديد األكلكيات التربكية كالتخطيط الفعاؿ ليا.
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 .5العمؿ عمى تخطيط مشركعات تربكية بيف الدكؿ العربية ،بيدؼ تقميؿ التكمفة كفت أبكاب
جديدة لمتمكيؿ (اعبياف.)64 :2012 ،

كأكردت الشيخ خميؿ ( )2014أف ىناؾ آليات لتفعيؿ دكر القطاع الخاص في دعـ البحث

العممي في الجامعات الفمسطينية ،كىذا نظ ار لضعؼ القطاع الخاص في دعـ البحث العممي في

الجامعات بشكؿ عاـ .فيناؾ عدة آليات لتفعيؿ ىذا الدكر كتبرز ىذه اآلليات في:
 .1تعزيز اتصاؿ الجامعات بالقطاع الخاص.

 .2تشجيع االتصاؿ الفردم بيف الباحثيف الجامعييف كالقطاع الخاص.
 .3تشجيع مشاركة القطاع الخاص في البحكث العممية في الجامعات.
 .4عقد حمقات لمنقاش.

 .5كضع برامج لتعزيز العبلقة بيف القطاع الخاص كالجامعات (الشيخ خميؿ.)44 :2014 ،
كلمحديث في ىذا السياؽ بشكؿ أكبر ،سكؼ يتـ التطرؽ لتجارب بعض الدكؿ في مجاؿ دعـ

البحث العممي كتطكيره كاإلنفاؽ عميو ،كسنأخذ تجربة إس ارئيؿ كالكاليات المتحدة األمريكية كتركيا.

أوال /تجربة إسرائيل (الكيان المحتل):

قاـ البحث العممي بدكر فاعؿ في نجاح النمكذج العصرم لمتجربة اإلسرائيمية ،كلكاله لما

استطاعت إسرائيؿ في ىذه السنيف القميمة مف عمر الشعكب أف تصؿ لما كصمت إليو ،فأنشطة البحث

العممي التي تجرل في إطار المراكز كالجامعات اإلسرائيمية مف أقكل األنشطة البحثية في العالـ ،في
ظؿ كجكد عدد مف األسباب كالعكامؿ ،مف أىميا:
 كثرة عدد الباحثيف كالمتخصصيف. -كفرة تككيف فرؽ بحثية متكاممة.

 -انشغاؿ عدد كبير مف أعضاء ىيئة التدريس في المجاالت البحثية كالتجارب العممية.

كقد اعتنت إسرائيؿ بالبحث العممي كطكرتو مف خبلؿ االىتماـ باإلنفاؽ عمى البحث العممي،

كذلؾ مف خبلؿ:

 انفقت إسرائيؿ عمى البحث العممي ما يقارب  9مميار دكالر حسب معطيات عاـ 2008ـ،كىك يكازم  %4.7مف إنتاج إسرائيؿ القكمي.

 معدؿ ما تصرفو حككمة إسرائيؿ عمى البحث كالتطكير المدني في مؤسسات التعميـ العالي،يكازم  %34.6مف المكازنة الحككمية المخصصة لمتعميـ العالي.

 -عدد الباحثيف في إسرائيؿ حكالي  24ألؼ باحث (أبك عامر.)9 :2012 ،

ثانياً /تجربة الواليات المتحدة ا مريكية:

تعتبر الجامعات األمريكية أحد األمثمة التي تعكس اىتماميا بالبحكث العممية كاألكاديمية ،مف خبلؿ:
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 أنيا تيتـ بمعالجة قضايا المجتمع كمتطمبات التنمية الشاممة ،كاحتياجات المجتمع لتحدثقدراتو العممية كالتكنكلكجية.

 التأكيد عمى التعاكف بيف الجامعات كالمؤسسات االجتماعية ،كالصناعية كالتجاريةكاالقتصادية.

 تميزت الجامعات بعدـ تثبيت عضك ىيئة تدريس لدييا ،إذا لـ يكف باحث جاد كمتميز. -تقكـ عمادة البحث العممي األمريكية بتغطية جميع النفقات البلزمة إلنجازات البحكث.

(الخطيب)163 :2003 ،

ثالثاً /التجربة التركية في تمويل ودعم البحث العممي في المؤسسات الجامعية:

تمثؿ التجربة التركية في النيكض بالدكلة كالمجتمع أحد أىـ نماذج النيكض في المنطقة بؿ

كالعالـ اإلسبلمي بأكممو ،فقد شيدت السنكات الثماني منذ بداية األلفية الجديدة طفرة اقتصادية
كاجتماعية كسياسية في الجميكرية التركية ،كيشكؿ التعميـ الجامعي دعامة أساسية مف دعائـ النيضة

التركية الحديثة ،مرتك انز عمى كفاءة عالية مف األداء ،كقناعة راسخة بأف التعميـ يشكؿ حجر األساس
لمشركع النيكض باألمة التركية ،كيرافؽ ذلؾ إعبلـ قكم يركز جيكده عمى إقناع الناس بحتمية
النيضة التعميمية لرفع مستكل المعيشة كتحسيف مستكل كنكعية الحياة في تركيا ،حيث عممت تركيا

عمى تعزيز حصة التعميـ مف الميزانية العاممة لمدكلة لتصؿ إلى  %15كقد كضعت سياسات تطم

لمنيكض بقطاع التعميـ الجامعي بحيث يسيـ في تطكير البمد بنكاحييا المختمفة ،كمف تمؾ السياسات:
 .1استقبللية الجامعات كعدـ خضكعيا لمتغيرات الك ازرية.

 .2تتميز الجامعات التركية بالتمييز مف حيث أسمكب كآليات إنشائيا ،فعند إنشاء جامعة جديدة
يتـ كضع سياسة كخطط لحؿ عدة مشكبلت ،كتحقيؽ عدة أىداؼ محمية كقكمية كثقافية

عممية.

 .3يفرض عمى أم جامعة تتأسس أف تقكـ بعمؿ شراكة مع جامعة أكركبية أك أمريكية في كؿ
مراحؿ التعميـ العالي (أبك حسيف.)4 :2011 ،

 أولويات البحث العممي في فمسطين:

تختمؼ أكلكيات البحث العممي في المجاالت المتعددة مف دكلة ألخرل حسب الحاجة
كاالىتمامات .كىنا سنرل أكلكيات البحث العممي في فمسطيف كما حددىا مجمس البحث العممي التابع

لك ازرة التربية كالتعميـ العالي في دليؿ أكلكيات البحث العممي في فمسطيف ( )2014ضمف الخطة

االستراتيجية (.)2019 – 2014

كيعػػرؼ الباحػػث أكلكيػػات البحػػث العممػػي فػػي فمسػػطيف اجرائيػان بأنيػػا" :المجػػاالت األكثػػر إلحاح ػان

كالتػ ػػي يجػ ػػب البحػ ػػث فييػ ػػا لخدمػ ػػة خطػ ػػط التنميػ ػػة الفمسػ ػػطينية فػ ػػي المجػ ػػاالت المختمفػ ػػة ،االقتصػ ػػادية
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كاالجتماعي ػػة كالسياس ػػية كالعممي ػػة كالص ػػحية ،كغيرى ػػا .م ػػع األخ ػػذ بع ػػيف االعتب ػػار المػ ػكارد كالميزاني ػػات

المخصصة لمبحث العممي".

 ا ولويات البحثية العممية:

أوال :في مجال العموم التطبيقية:
 .1مجاؿ العمكـ األساسية.

 .2مجاؿ الحاسكب كتكنمكجيا المعمكمات كاالتصاالت.
 .3مجاؿ العمكـ اليندسية.

 .4مجاؿ الغذاء كالعمكـ الزراعية كالبيطرية كالثركة السمكية.
 .5مجاؿ العمكـ الطبيعية كالصحية كالبيئية.
 .6مجاؿ المياه كالبيئة.

ثانيا :في مجال العموم اإل نسانية:
 .1مجاؿ التعميـ كالعمكـ التربكية.

 .2مجاؿ الشريعة كالعمكـ اإلسبلمية كالقانكنية.
 .3مجاؿ االقتصاد كاالدارة كالمحاسبة.

 .4مجاؿ القضية الفمسطينية كالسياسة كالحكـ.
 .5مجاؿ العمكـ االجتماعية كاالنسانية.

 .6مجاؿ الثقافة كالفنكف كالفنكف كالسياحة.

جدول رقم( :)3يوضح المسائل البحثية حسب أولوياتيا في فمسطين.

أوالً :مجال العموم التطبيقية:
مجال العموم اإلنسانية
المكضكع
األحياء كالتكنكلكجيا

المسائؿ البحثية حسب أكلكيتيا
مثاؿ:


الحيكية

انتاج كتصنيع كسائؿ تشخيص األمراض كعبلجيا ،بما في ذلؾ األدكية ،األجساـ
المضادة ،كالمقاحات ،كاألمصاؿ ،كالعبلج الجيني.



التكسع في أبحاث زراعة األنسجة الحيكانية كالنباتية الستخداميا لتجريب األدكية.

مثاؿ:
الفيزياء




الفيزياء الطبية كاستخدميا في التشخيص كالعبلج.

المعمكمات الكمية كميكانيكا الكـ.

مثاؿ:
الكيمياء



تطكير طرؽ التحميؿ الطيفي لؤلدكية كالمكاد اؿ كالسامة كالمعادف الثقيمة كغيرىا.



إنتاج مكاد نانكية لمتطبيقات المختمفة في الزراعة كالبيكلكجيا كالطاقة كغيرىا.
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الرياضيات
كاإلحصاء

مثاؿ:


التطبيقات المختمفة لئلحصاء في المجاالت اإلنسانية كالعممية.



أبحاث تطكير تعميـ الرياضيات كاإلحصاء.
مجال الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت

االتصاالت
كاإلنترنت

مثاؿ:


تطكير البنى التحتية لشبكات الحاسكب الخاصة كالحككمية.



تكفير بدائؿ خدمات اإلنترنت المتنقمة عكضان عف الجيؿ الثالث.

تكنكلكجيا



دراسة احتياجات سكؽ العمؿ لمختصي تكنكلكجيا المعمكمات.

المعمكمات



إدارة المعرفة.

نشر استخداـ

مثاؿ:

مثاؿ:
المحتكل اإللكتركني




تطكير محركات البحث بالمغة العربية.

تطكير المحتكل اإللكتركني العربي كادارتو.

مثاؿ:
التعميـ اإللكتركني



االستفادة مف أنظمة التعميـ اإللكتركني ،كتقنينيا لمناسبة الكاقع العربي.



التكسع في استخداـ المختبرات االفتراضية في التعميـ الجامعي ،كخصكصان التطبيقي

كاليندسي.

مجال العموم اليندسية
اليندسة الصناعية
كالطبية
الطاقة البديمة
كالمتجددة

مثاؿ:


دراسات تطكير الصناعات الخفيفة كالمتكسطة.



تكطيف صناعة كصيانة األجيزة الطبية.

مثاؿ:


تقميص استيبلؾ الطاقة.



زيادة كفاءة إنتاج الطاقة.

مثاؿ:
اإلدارة اليندسية



إعادة تدكير كاستخداـ مخمفات البناء.



دراسات تحسيف أنظمة الجكدة.

مثاؿ:
العمارة كالتراث



كضع حمكؿ ألزمة اإلسكاف.



الدراسات المتعمقة بالمساحات الخضراء.

مثاؿ:
مجاؿ البنية التحتية




دراسات التطكير الشامؿ لمبنية التحتية الفمسطينية.

التخطيط الحضرم لتصريؼ كاستغبلؿ مياه األمطار.
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ىندسة المكانئ
البحرية كالمطارات

مثاؿ:


دراسة تطكير ميناء غزة البحرم (صياديف كسفف كبيرة).



تطكير مطار غزة الدكلي ،كاعادة تشغيميا.

مثاؿ:
السبلمة المركرية



احتياطات السبلمة في المركبات.

كىندسة المكاصبلت



عبلقة استيبلؾ الكقكد بأنكاع المركبات.
مجال الغذاء والعموم الزراعية والبيطرية والثروة السمكية

مثاؿ:
الثركة الزراعية



تطكير نظـ الرم االقتصادية كاستعماؿ المياه المعالجة.



تطكير نظـ المكافحة الحيكية لآلفات الزراعية.

مثاؿ:
الثركة الحيكانية




تطكير المزارع الحيكانية بما يزيد اإلنتاجية ،كيقمؿ األمراض.

عمؿ دراسات مسحية عف أمراض الحيكانات كالدكاجف ،كطرؽ الكقاية منيا،

كمقاكمتيا.
مثاؿ:
الثركة السمكية

إدارة المكارد
الطبيعية



دعـ صناعة حفظ األسماؾ كتعمبييا.



تطكير نظـ الصيد ،كدراسة مكاسمو المناسبة.

مثاؿ:


تطكير التشريعات المتعمقة بمخالفة شركط اإلنتاج.



تطكير النظـ اإلرشادية في مجاؿ البستنة كالزراعة المنزلية.

مثاؿ:
األمف الغذائي



التكسع في صناعة األلباف كمشتقاتيا.



التكسع في مراقبة األغذية المستكردة كفحصيا ،مف ناحية الصبلحية ،كالقيمة

الغذائية.

مجال العموم الطبية والصحية والبيئية
مثاؿ:
إدارة النظاـ الصحي




تمكيؿ النظاـ الصحي.

تطكير نظاـ المعمكمات الصحي.

مثاؿ:
الصحة العامة

أمراض األسناف



التمكث البيئي كعبلقتو باألمراض.



أثر مخمفات الحركب كاإلشعاع عمى الصحة العامة.

مثاؿ:


تقكيـ البرامج التثقيفية كبرامج الصحة السنية المدرسية.



تقكيـ الطرؽ المستخدمة في تقكيـ العيكب السنية.
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مثاؿ:

األمراض المزمنة

تقييـ انتشار األمراض المزمنة في فمسطيف ،كمقارنتيا بالمستكم العالمي ،كدراسة
أسباب الزيادة عف المستكم العالمي إف كجد.



تقييـ الجيكد التثقيفية كالكقائية مف األمراض المزمنة كالتدخيف كالسمنة ،كالخمكؿ،
كالغذاء ،كالظركؼ النفسية كالبيئية.

مثاؿ:
صحة األـ كالطفؿ

الصحة النفسية



تقكيـ الخدمة كالعبلج المقدمة في مجاؿ الصحة اإليجابية كالحمؿ كالكالدة.



تقكيـ أثر الصحة المدرسية في الكقاية مف أمراض األطفاؿ ،كمكافحتيا.

مثاؿ:

كالعقمية



تقييـ الخدمات النفسية المقدمة في المؤسسات الصحية الفمسطينية.



تقنيف أساليب القياس كالتدخؿ المستكردة لتناسب الكاقع الفمسطيني.

مثاؿ:
التغذية



تقصي كبائيات كمعالجة األنيميا.



الدراسات المرتبطة بالسمنة الزائدة كالغذاء.

مثاؿ:
الطرؽ التشخيصية

الكراثة كالبيكلكجيا
الجزيئية
األدكية كالنباتات
الطبية



تقييـ الطرؽ التشخيصية في المختبرات كمراكز األشعة.



عبلقة مس دىنيات الجسـ باألمراض األيضية كالمكركثة.

مثاؿ



ابحاث اليندسة الكراثية كتطبيقاتيا في العبلج الجيني.

استخداـ الخبليا الجذعية في الطب الترميمي.

مثاؿ:


أبحاث فحص األدكية ،كالرقابة الدكائية.



نظـ تمكيؿ الدكاء في مؤسسات القطاع العاـ.

مثاؿ:
التعميـ الطبي




تطكير مراكز لمتميز الطبي.

تقييـ برامج التعميـ عف بعد في المجاؿ الطبي.
مجال المياه والبيئة

اإلدارة البيئية
كجكدة البيئة

مثاؿ:



تقييـ الخطط البيئية لسمطة جكدة البيئة.
اإلعبلـ كدكره في نشر التكعية البيئية.

مثاؿ:
المياه



خطط تكفير مكارد المياه لسكاف قطاع غزة.



أثر تمكث الخزاف الجكفي عمى الصحة العامة.
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مثاؿ:
اليكاء



تحديد أماكف التمكث اليكائي العالي ،كأسبابو.



تطكير طرؽ تقميؿ التمكث اليكائي الناتج مف المركبات كغيرىا.

مثاؿ:
البيئة البحرية



تقييـ أثر األنشطة الساحمية عمى البيئة البحرية.



تقييـ أثر تقدـ مياه البحر نحك اليابسة كالخزاف الجكفي.

مثاؿ:
البيئة كالصناعة



تطكير طرؽ لمحد مف انتشار المخمفات الصناعية الضارة.



تطكير طرؽ التخمص مف النفايات الضارة.

مثاؿ:
النفايات الصمبة



تقييـ مخاطر مكبات النفايات الصمبة عمى السكاف كالبيئة.



دراسة حكؿ النفايات الطبية في مستشفيات قطاع غزة.

مثاؿ:
تمكث التربة




تقييـ أثر االعتداءات اإلسرائيمية عمى التربة.

تمكث التربة بالمعادف الثقيمة كالمطر الحمضي.

مثاؿ:
التمكث اإلشعاعي

التمكث الضكضائي
كالعمراني كالبصرم



دراسة التمكث اإلشعاعي الناشئ عف مخمفات األسمحة الصييكنية.



دراسة التمكث اإلشعاعي الناشئ عف المحطات اإلسرائيمية القريبة.

مثاؿ:



دراسة أثر أمكاف إلقاء أك تخزيف النفايات

دراسة التعرض لئلفراط في اإلضاءة في المدف ،كطرؽ المركر.

ثانياً :مجال العموم اإلنسانية:
المكضكع

رياض األطفاؿ

مجال التعميم والعموم التربوية

المسائؿ البحثية حسب أكلكيتيا

مثاؿ:


التعميـ المدرسي

التعميـ العالي

كالتعميـ الميني
كالتقني

الدراسات المرتبطة بتكمفة التعميـ في مرحمة ما قبؿ المدرسة كتمكيمو.



برامج إعداد مربيات رياض األطفاؿ.



دكر أكلياء األمكر في دعـ العممية التعميمية.

مثاؿ:


دراسات أساسية في طرؽ التعميـ كالتعمـ.



قياس الرضا الكظيفي لمعامميف في قطاع التعميـ العالي.

مثاؿ:


كاقع البحث العممي في مؤسسات التعميـ العالي كالتقني ،كسبؿ تطكيره.
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التحقيؽ كالتكشيؼ

المكضكعي كقضايا

مثاؿ:


تحقيؽ الدراسات التراثية اإلسبلمية ،حيث يرل البعض أف  %99مف التراث



عمؿ كشافات مكضكعية فرعية في مجاالت القرآف كالتفسير ،كعمكـ الحديث

المصطم

الدراسات القرآنية

اإلسبلمي لـ يحقؽ بعد.

مثاؿ:


العقيدة اإلسبلمية

كاألفكار المعاصرة
التشريعات كالقكانيف

المعامبلت المالية
اإلسبلمية

األبحاث في مجاؿ
أصكؿ الفقو كالفقو
المقارف

الخطاب الدعكم
المعاصر

مجمكعة التشريعات
الدستكرية

مجمكعة القكانيف
الجنائية

فيـ النص القرآني كاالستفادة منو في ضكء مناىج التفسير المختمفة.




الضكابط المنيجية في الحكـ عمى األحاديث كالسنة.



فيـ نصكص السنة بيف أىؿ الفقو كأىؿ الحديث.



تكضي منيج أىؿ السنة كالجماعة.

مثاؿ:


مكاجية المناىج كاألفكار العممانية كاإللحادية كالتبشيرية.



حؿ مشاكؿ األحكاؿ الشخصية في ضكء الشريعة اإلسبلمية.

مثاؿ:


إدارة المحاكـ الشرعية في ضكء النظـ القضائية المعاصرة.



دكر االقتصاد اإلسبلمي في االستثمار ،كحؿ مشاكؿ المجتمع االقتصادية.

مثاؿ:


المعامبلت المالية المعاصرة في ميزاف الشريعة.



استكماؿ الحمقات الناقصة أك الميممة في عمـ أصكؿ الفقو.

مثاؿ:


األحكاـ الشرعية في القضايا المعاصرة.



دكر الخطاب الدعكم في تنمية أدب الحكار كصكالن لتكحيد جيكد األمة.
دكر الخطاب الدعكم في مكاجية الغمك كالتطرؼ ،كترسيخ يسر اإلسبلـ.



إدخاؿ التقنيات الحديثة في تعميـ القرآف الكريـ كالسنة كالعمكـ الشرعية.

مثاؿ:


التعميـ الشرعي

كاألصكؿ ،كالفقو ،كالفكر اإلسبلمي.

اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ.

السنة كعمكـ الحديث مثاؿ:
الشريؼ

مجال الشريعة والعموم اإلسالمية والقانونية

مثاؿ:


كاقع خريجي التعميـ الشرعي ،ككفاياتيـ العممية ،كأكضاعيـ الكظيفية.



الدستكر الفمسطيني.

مثاؿ:


القكانيف األساسية المتعمقة باالنتخابات.



قانكف العقكبات الفمسطيني.

مثاؿ:


قانكف االجراءات الجزائية.
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منظكمة القكانيف
األمنية

منظكمة التشريعات
المالية

القكانيف المتعمقة
بحقكؽ اإلنساف

مثاؿ:



قانكف األمف الداخمي.



قانكف إعداد المكازنة العامة.

مثاؿ:


القكانيف الضريبية.



قانكف الطكارئ.

مثاؿ:


التنمية االقتصادية

مثاؿ:


التنمية اإلدارية

االقتصاد

المحاسبة

الفمسطينية

السياسي

العبلقات الدكلية

كالسياسة الخارجية
الفمسطينية

نظاـ الحكـ
كاألحزاب

كالتنظيمات
الفمسطينية

مجال االقتصاد واإلدارة والمحاسبة

تقييـ سياسة كمشاريع االستثمار كالتنمية االقتصادية في فمسطيف.




استراتيجيات تنمية رأس الماؿ الفكرم ،كادارة المكارد البشرية.

مثاؿ:


تطبيؽ النظـ اإلدارية الحديثة في إدارة مؤسسات الدكلة كالقطاع الخاص.



السياسات المالية كالنقدية في فمسطيف.

مثاؿ:


األسكاؽ المالية كأثرىا في التنمية.



دراسات في التحميؿ المالي.

مثاؿ:

مثاؿ:

بحكث الزكاة كالضريبة المتعمقة بالمحاسبة.

مجال القضية الفمسطينية والسياسة والحكم



االستيطاف كالتغيير الجغرافي في فمسطيف ،كخصكصان في القدس.
قضية البلجئيف الفمسطينييف كحقيـ في العكدة.



دراسات تقكيمية لمحركب الفمسطينية اإلسرائيمية ،كلممقاكمة الفمسطينية.


المقاكمة كالحراؾ

قانكف الصحة العامة.

أثر المشاريع الصغيرة كالمتكسطة في التنمية.


أبحاث في القضة

قانكف الشرطة الفمسطيني.

مثاؿ:


دراسات استشرافية لمحراؾ السياسي كالمقاكـ الفمسطيني.



ق اررات األمـ المتحدة ،كمجمس األمف ،كأثرىا في القضية الفمسطينية.

مثاؿ:


التكمفة االقتصادية لمتمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني العالمي.



دراسات تقكيمية لمتنظيمات الفمسطينية المختمفة.

مثاؿ:


أبحاث كدراسات عف التنظيـ السياسي الفمسطيني بعد اتفاؽ أكسمك ،كقياـ السمطة

الكطنية الفمسطينية.
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العدالة كالسمطة
القضائية

األمف كالمشاكؿ
االجتماعية

مثاؿ:



تقييـ كتطكير النظاـ القضائي الفمسطيني.



أثر المشاكؿ االجتماعية عمى الحالة األمنية العامة.

مثاؿ:


المغة العربية

مثاؿ:


المغة اإلنجميزية

التاريخ

الجغرافيا

تطكير الكسائؿ البديمة لحؿ النزاعات.

تكفير األمف ،كحؿ المشكبلت االجتماعية خبلؿ الحركب كاألزمات.
مجال العموم االجتماعية واإلنسانية

تحقيؽ التراث األدبي كنشره.



الدراسات النقدية كالببلغية المقارنة.



الشرؽ في األدب اإلنجميزم.

مثاؿ:


نظريات الترجمة األدبية.



تاريخ المدف الفمسطينية.

مثاؿ:


دراسات في التراث الفمسطيني.



الجغرافيا الفمسطينية (الطبيعية ،كالبيئية ،كالسكانية ،كالمناخية ،كاالقتصادية



التكزيع الجغرافي لمخدمات الحككمية.



التنشئة االجتماعية كدكرىا في بناء مجتمع التعايش كالحكار.

مثاؿ:

كالعمرانية).
عمـ االجتماع

كالخدمة االجتماعية

مثاؿ:


اإلعبلـ

مثاؿ:


الثقافة كالفنكف

السياحة كاآلثار

العدالة االجتماعية كبرامج الرعاية االجتماعية كالتنمية البشرية.
مجال اإلعالم والثقافة والفنون والسياحة

أثر اإلعبلـ في طرح كحؿ المشاكؿ االجتماعية كاالقتصادية لمشعب الفمسطيني.



اإلعبلـ كالكعي الكطني ،كترسيخ اليكية الكطنية ،كقيـ التسام .



الثقافة كالفف في التعميـ المدرسي كالجامعي.

مثاؿ:


أثر التكنكلكجيا الحديثة في اإلنتاج الثقافي كالفني.



مكاجية التضميؿ الصييكني في مجاؿ التاريخ كاآلثار.

مثاؿ:


االستثمار في القطاع الفندقي كالسياحي.

(ك ازرة التربية كالتعميـ)39-9 :2014 ،
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 جيود وزارة التربية والتعميم في مجال البحث العممي:
تكلي ك ازرة التربية كالتعميـ العالي البحث العممي أىمية خاصة ،كتسعى إلى رفع مستكاه في
مؤسسات التعميـ العالي كمراكز األبحاث المحدكدة ،كتؤمف بأف انخراط أعضاء الييئات التدريسية في
الكزرة
نشاطات البحث العممي الجاد كاليادؼ سيساىـ في تحسيف جكدة التعميـ العالي ،كما تعتبر ا

البحث العممي طريقان لمكصكؿ إلى االقتصاد المبني عمى المعرفة كاالبتكار ،كعميو فقد قامت الك ازرة
بتأسيس مجمس البحث العممي كفقان لممرسكـ الرئاسي الصادر بتاريخ  .2013/2/28حيث قاـ مجمس

الكزراء في جمستو بتاريخ  2013/4/16بتسمية أعضاء المجمس بناء عمى تنسيب كزير التربية
كالتعميـ العالي كالذم يرأس ىذا المجمس ليضـ أربعة عمداء بحث عممي مف الجامعات الفمسطينية،

كمدير مركز أبحاث إضافة إلى خمسة أعضاء مف القطاع الخاص كالمجتمع األىمي .كلتمكيف

المجمس مف أداء المياـ المككمة إليو فقد أقر كزير التعميـ العالي تخصيص  5مبليف دكالر مف مكازنة
الك ازرة لدعـ البحث العممي (ك ازرة التربية كالتعميـ العالي /راـ اهلل.)2013 ،
)< https://www.mohe.pna.ps > (5/12/2016
 رؤية المجمس :تتمثؿ رؤية المجمس في بحث عممي متميز ذك جكدة عالية كمساىمات بحثية
مبتكرة عمى المستكل المحمي كالعربي كالعالمي ،كمراكز بحثية متطكرة كفاعمة كمنافسة عربيا
كعالميان.

 رسالة المجمس :يسعى المجمس لرسـ سياسات الك ازرة لمبحث العممي كتحديد أكلكياتو ،كتييئة
المناخ المناسب لمباحثيف كدعـ دكر المؤسسات العممية كالبحثية كتعزيزىا .كترسيخ قيـ

األصالة كاالبتكار كنشر ثقافة البحث العممي.

 أىداف المجمس:

 .1رسـ سياسات الك ازرة لمبحث العممي كالتطكير التقني بما يمبي متطمبات التنمية االقتصادية
كاالجتماعية المستدامة كاثراء المعرفة.

 .2التنسيؽ بيف المؤسسات العممية البحثية تنسيقان كامبلن في جميع المستكيات كالمجاالت.
 .3دعـ المؤسسات العممية البحثية لتحقيؽ أغراضيا عمى جميع الصعد.

 .4تعزيز الصمة كقنكات كآليات الترابط بيف المؤسسات العممية البحثية كالقطاعات االنتاجية
كالخدمية العامة.

 -1نشر ثقافة البحث العممي في التعميـ العاـ (ك ازرة التربية كالتعميـ العالي -راـ اهلل).
)< https://www.mohe.pna.ps > (3/1/2017
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كرغـ االنقساـ السياسي كازدكاجية القرار قاـ مجمس البحث العممي بك ازرة التربية كالتعميـ العالي

بإصدار عدد مف اإلصدارات ما مف شأنو دعـ ثقافة البحث العممي كالرقي بمستكاه كىي:

 .1اإلصدار ا ول :دليؿ أخبلقيات البحث العممي عاـ  .2014كقاـ بجمعو كاعداده مجمس
البحث العممي بك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية.

 .2اإلصدار الثاني :دليؿ أكلكيات البحث العممي في فمسطيف عاـ  .2014كقاـ بإعداده مجمس
البحث العممي بك ازرة التربية كالتعميـ لمحديث عف كاقع البحث العممي بفمسطيف كأكلكيات البحث

العممي في جميع المجاالت كالتخصصات.

 .3اإلصدار الثالث :دليؿ معايير جكدة البحث العممي عاـ  .2015كقاـ بإعداده مجمس البحث
العممي بك ازرة التربية كالتعميـ العالي ،كتضمف مفيكـ البحث العممي ،كالجكدة كأىمية البحث

العممي كخصائصو ،كأنكاع البحكث العممية كالعديد مف المكاضيع المختمفة.

 .4اإلصدار الرابع :دليؿ نشر ثقافة البحث العممي في التعميـ العالي عاـ  .2015كقاـ بإعداده
مجمس البحث العممي بك ازرة التربية كالتعميـ العالي .كتضمف العديد مف المكاضيع المتعمقة
بالبحث العممي ،كخطكات اعداده ،كاختيار المكضكع كتحديد مصادر المعمكمات ،كتحديد

أسئمة كفركض البحث كالعديد مف المكاضيع المختمفة.

 .5اإلصدار الخامس :ككاف بعنكاف ميارات التفكير كالبحث العممي عاـ  .2015كأشرؼ عمى
اعداده مجمس البحث العممي بالك ازرة ،كتناكؿ العديد مف المكاضيع المتعمقة بالبحث العممي مع

شرحيا كتفصيميا.

ككذلؾ اطبلؽ مشركع تمكيؿ بسيط لبعض مقترحات األبحاث ما بيف ()$ 1000 – 500

عمى مدار العاـ  2014 ،2013ينتيي باحتفاؿ سنكم تكزع فيو الجكائز عمى أفضؿ األبحاث.

كما كأشرفت الك ازرة عمى مشركع أبحاث طبلبية مدرسية ،ضمف مشركع نشر ثقافة البحث

العممي في التعميـ العاـ ،باإلضافة إلى القياـ بكضع خطط سنكية لدعـ البحث العممي كتطكيره ككانت

عمى النحك التالي:

 .1الخطة السنوية لمجمس البحث العممي عام :2013
كاشتممت ىذه الخطة عمى عدد مف الغايات كانت عمى النحك التالي:

 الغاية ا ولى :االرتقاء بجكدة مؤسسات التعميـ العالي الفمسطينية  ،حيث قامكا باإلعداد لذلؾ
مف خبلؿ دليؿ البحث العممي في مؤسسات التعميـ العالي الفمسطينية ،يشمؿ المراكز البحثية

كالمجبلت العممية المحكمة كأيضا كضع معايير الجكدة لنشاطات البحث العممي.

 الغاية الثانية :نشر القيـ كاألخبلؽ الدينية في مؤسسات التعميـ العالي مف خبلؿ نشر ثقافة
كأخبلقيات البحث العممي.

 الغاية الثالثة :دعـ كنشر ثقافة البحث العممي كاالبتكار في مؤسسات التعميـ التقني كالميني.
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 الغاية الرابعة :مشاركة مؤسسات التعميـ العالي مع الك ازرات كالقطاعات الصناعية كغيرىا في
مجاؿ البحث العممي لخدمة المجتمع.

 الغاية الخامسة :العمؿ عمى رسـ سياسات كقكانيف البحث العممي لمؤسسات التعميـ العالي
الفمسطينية.

 الغاية السادسة :العمؿ عمى تكفير المكازنة الداعمة لمبحث العممي كتكزيعيا عمى مؤسسات
التعميـ العالي الفمسطينية.

 الغاية السابعة :تعزيز كفايات الككادر البشرية في مجاؿ البحث العممي في مؤسسات التعميـ
العالي الفمسطينية.

 .2الخطة السنوية لمجمس البحث العممي بوزارة التربية والتعميم العالي عام  ,2014والتي
تمثمت أىدافيا في:

 تكجيو مخرجات البحث العممي لخدمة المجتمع.
 تعزيز الدعـ المالي لمبحث العممي.

 االرتقاء بجكدة البحث العممي في مؤسسات التعميـ العالي.

 .3الخطة السنوية لمجمس البحث العممي بوزارة التربية والتعميم العالي عام  ,2015والتي
تمثمت أىدافيا في:

 تكجيو مخرجات البحث العممي لخدمة التنمية المجتمعية.
 تطكير جكدة أنشطة البحث العممي.

 تعزيز الدعـ المالي ألنشطة البحث العممي.

 .4الخطة السنوية لمجمس البحث العممي بوزارة التربية والتعميم العالي عام  .2016والتي
تمثمت أىدافيا في:

 تحسيف مخرجات البحث العممي في قطاع غزة.

 تكجيو مخرجات البحث العممي لخدمة التنمية المجتمعية ،مف خبلؿ تطبيؽ أكلكيات البحث
العممي في فمسطيف.

 نشر ثقافة البحث العممي في التعميـ العاـ .مف خبلؿ تنفيذ أنشطة بحثية في المدارس كابراز
(كزرة التربية كالتعميـ العالي /غزة).
نتاجات الطمبة البحثية ا

)http://www.mohe.ps (5/12/2016

ىذا كأكض عكض اهلل ( )2014رئيس مجمس البحث العممي السابؽ بك ازرة التربية كالتعميـ

العالي في التقرير السنكم لمجمس البحث العممي ،أف البحث العممي ركيزة أساسية مف ركائز العممية
التعميمية بشكؿ عاـ ،كالتعميـ الجامعي بشكؿ خاص ،كىك يمثؿ النسبة األكبر مف متطمبات الحصكؿ
عمى الدرجات العميا كالماجستير كالدكتكراه ،أك مف شركط الترقية العممية لؤلستاذ الجامعي ،كما أف
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البحث العممي ىك الركيزة التي يقكـ عمييا تطكير الصناعات التطبيقية كدراسة األنشطة التربكية
كاإلدارية .كمف أجؿ ذلؾ أكلت الك ازرة اىتماما خاصا بالبحث العممي ،فأنشأت مجمس البحث العممي

كإطار جامع لممشتغميف بالبحث العممي في مؤسسات التعميـ العالي الفمسطينية كالمؤسسات البحثية

المجتمعية ،كذلؾ مف أجؿ تنسيؽ أنشطة البحث العممي ككضع المكائ

ك القكانيف التي تتضمف

الكصكؿ الى أفضؿ انجاز في مجاؿ البحث العممي ،ككذلؾ مف أجؿ السعي لتكفير الدعـ المالي

المطمكب ألنشطة البحث العممي (عكض اهلل.)2014 ،

)< http://www.mohe.ps/research/viewer> (7/12/2016

كحكؿ محدكدية الدعـ المكجو لمبحث العممي أشار جاداهلل ( )2015أف الك ازرة قامت بدعـ 40

مقترح بحثي كاصدار الدليؿ الكطني ألكلكيات البحث العممي في فمسطيف .كفي مجاؿ البحث العممي

قامت الك ازرة بدعـ  40مقترح بحثي بقيمة  31600دكالر في مجاالت العمكـ التطبيقية كالعكـ

اإلنسانية .كما تـ تنفيذ جائزة ك ازرة التربية كالتعميـ السنكية لمبحث العممي بمبمغ  14ألؼ دكالر .كما

كتـ إصدار عدد مف األدلة لمبحث العممي منيا دليؿ أكلكيات البحث العممي في فمسطيف لمخمس
سنكات القادمة ،ككذلؾ المشاركة مع جمعية قطر الخيرية في اطبلؽ مشركع " بحث " لدعـ أكثر مف

 70مقترح بحثي في مجاؿ العمكـ التطبيقية بمبمغ إجمالي  2مميكف دكالر .كتشكيؿ لجنة نشر كثقافة
البحث العممي في التعميـ العاـ .ككذلؾ إصدار صحيفة باسـ صكت التعميـ كتصدر بشكؿ شيرم عف
ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ،كىي تربكية كاعبلمية كتتطرؽ لمعديد مف مكاضيع كقضايا البحث العممي
كالجيكد المبذكلة مف أجؿ الرقي بو (جاد اهلل.)2015 ،

)> http://www.alraynewspaper.ps/Magaz/alart/262> (7/12/2016

كالمتأمؿ جميع ما سبؽ الحديث عنو حكؿ البحث العممي في العالـ العربي كفمسطيف ،يبلحظ
جميان مدل الضعؼ كالتأخر الذم يعاني منو البحث العممي في العالـ العربي مقارنة بالدكؿ المتقدمة،
كمف إىماؿ البحث العممي كضعؼ اإلنفاؽ عميو في العديد مف الدكؿ العربية كفمسطيف ،لذا يجب

الكقكؼ كباىتماـ عمى البحث العممي في فمسطيف ،كالعمؿ عمى تطكيره كدعمو كاعطائو األكلكية،
ككذلؾ تشجيع القطاع الخاص كالحككمي ككؿ األطراؼ المعنية بدعمو مف أجؿ النيكض كالرقي فيو

لمحاؽ بركب األمـ المتقدمة ،ألنو ككما الحظنا أف حؿ أم مشكمة ميما كانت يمكف أف يتـ مف خبلؿ
البحث العممي ،كالرقي االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي كغيره ،يككف عف طريؽ الرقي بالبحث العممي

كاالىتماـ بو ،لذلؾ ال بد مف رصد الميزانيات الكافية ،كالعمؿ بجيكد كاضحة كمثمرة لكضع البحث

العممي عمى سمـ أكلكيات الحككمة كالمجتمع ،كعمؿ كؿ ما مف شأنو تطكير البحث العممي ،كاالىتماـ

بالباحثيف أصحاب الخبرة في مجاالتيـ المختمفة ،كاجتذابيـ كتكفير األجكاء المبلئمة ليـ لئلبداع

كالتطكير.
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احملور الثاٌي
وراكس التىيس البحثي
 1.1.1يمذيت
 1.1.1يفيٌو يشاكض انخًيض انبحثي
 1.1.1نشأة ًحطٌس يشاكض انخًيض انبحثي
 1.1.1االسخثًبس في انبحث انعهًي ًانخٌخو إلنشبء يشاكض انخًيض انبحثي
 1.1.1نًبرج ين يشاكض انخًيض انبحثي
أًالً 5اننًبرج انعشبيت
ثبنيبً 5اننًبرج األخنبيت
 1.1.1يخطهببث ئنشبء يشاكض انخًيض انبحثي داخم انجبيعبث
 1.1.2أىذاف يشاكض انخًيض انبحثي
 1.1.3انًشكالث انخي حعيك عًم يشاكض انخًيض انبحثي في انجبيعبث
 1.1.4حصنيف يشاكض انخًيض انبحثي ًانذساسبث في انعبنى ًأدًاسىب
 1.1.12دًس ًأنشطت يشاكض انخًيض انبحثي ًيعبييش ئنشبئيب
 1.1.11آنيت انخمذو بطهب إلنشبء يشكض حًيض بحثي خذيذ
 1.1.11فهسطين ًيشاكض انخًيض انبحثي
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المحور الثاني /مراكز التميز البحثي

مقدمة:

نبلحظ في الفترات األخيرة الماضية اىتماـ الدكؿ كخاصة المتقدمة منيا بتفعيؿ دكر البحث داخؿ

جامعاتيا ،كتكظيفو مف أجؿ خدمتيا كخدمة المجتمع كاألفراد .فسمعنا كثي انر عف مراكز التمييز البحثي
في العديد مف البمداف ،كتفعيؿ دكرىا داخؿ الجامعات ،لما ليا مف أىمية كبيرة في تحقيؽ الميزة

التنافسية لمجامعة كرقي المجتمع كتميزه ،فمراكز التمييز البحثي في الجامعات تخدـ الجامعة كاألفراد
كالمجتمع عمى حد سكاء كتساعد المجتمعات عمى التقدـ ،كلمقتضيات الدراسة سيتـ الحديث عف مراكز

التمييز البحثي (مفيكميا – نشأتيا كتطكرىا – أىميتيا – مقكماتيا – دكاعي إنشائيا – تجارب بعض
الدكؿ العربية كاألجنبية).

مع العمـ أف مركز التميز البحثي محؿ الدراسة ىك مركز متخصص في مجاؿ دعـ كتسكيؽ كادارة

البحث العممي بشكؿ عاـ مف حيث دعـ األفكار البحثية ذات المردكد المقبكؿ (ماديان -معنكيان) دكف

الخكض في تفاصيؿ تخصص بعينو.

حيث يرل تكني ( )2011أف الدكؿ المتقدمة اىتمت بما يعرؼ بمراكز التمييز البحثي ،كىي

منتشرة في معظـ دكؿ العالـ كأكركبا كأمريكا ،كاآلف بعض الدكؿ العربية أخذت في االىتماـ بيا كمف

ىذه الدكؿ السعكدية ،مصر ،األردف ،كغيرىا .كلكف مف المبلحظ أف الدكؿ العربية حديثة العيد بيذه
المراكز العممية (تكني.)78 :2011 ،

مفيوم مراكز التمييز البحثي ()Centers Of Excellence
يعرفيا كاسدم ( )1997( )Cassidyبأنو" :نظاـ يشتمؿ عمى أىداؼ عامة كشائعة لمبنية

االجتماعية لمعالجة األساليب الركتينية المتبعة في البحث العممي عمى مدل كاسع كتقدـ ثابت
لمعبلقات البشرية" (.)Cassidy، 1997: 5

كيعرفيا الككيؿ ( )2008بأنيا" :كحدات عممية غير نمطية تتسـ بإنجازات بحثية نكعية

مممكسة تحقؽ ليا الريادة كالمكانة الرفيعة مقارنة بمثيبلتيا ،كتصب خدماتيا في المجتمع مف أجؿ

التنمية" (الككيؿ.)37 :2008 ،

كعرفيا حمزة ( )2014أنيا" :نمط مف أنماط الكاحدت البحثية التابعة لمجامعات يقكـ عمى

أساس تحقيؽ التمييز في مخرجات البحث العممي ،مف أجؿ تحقيؽ مكانة رفيعة لمجامعات ،كذلؾ عف

طريؽ الجمع بيف العديد مف التخصصات اإلنسانية كالتطبيقية" (حمزة.)2 :2014 ،

كيعرفيا أباظة ( )2014بأنيا" :كحدة جامعية بحيثو نكعية كابتكارية في مجاؿ تخصص معيف تعزز
القدرات ،كتدعـ البرامج البحثية كالرقي بيا في ذلؾ التخصص ،كالقياـ بأنشطة تدعـ المجاالت العممية

كالبحثية ،كيتككف المركز مف مجمس إدارة يختص باإلشراؼ عمى إدارة أعماؿ المركز الفنية كاإلدارية
كالمالية" (أباظة.)174 :2014 ،
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كعرفيا الدكسرم ( )2014بأنيا" :مراكز الكفاءة أك مراكز القدرة كقد يشير المصطم أيضان

إلى شبكة مف المؤسسات المتعاكنة مع بعضيا البعض لتحقيؽ التميز في مجاؿ معيف".

(الدكسرم)125 :2014 ،

يتض مف التعريفات السابقة أنيا اشتممت عمى نقاط تميز مراكز التميز البحثي كىي:

 .1مراكز التميز البحثي تككف تابعة لمجامعات مف أجؿ تحقيؽ مكانة رفيعة ليا.

 .2أنيا تككف في مجاؿ أك تخصص معيف تسعى لمنيكض كالرقي بيذا التخصص.
 .3أنيا في كافة مجاالتيا كتخصصاتيا تدعـ البحث العممي كتطكره.
 .4يتـ اإلشراؼ عمييا كتسييرىا مف قبؿ مجمس متخصص.

 .5أف جميع مراكز التميز البحثي تقدـ خدمات لممجتمع مف أجؿ تحقيؽ التنمية.

كيعرفيا الباحث إجرائيا بأنيا :شكؿ مف أشكاؿ الكحدات البحثية ذات الجكدة كالكفاءة العالية،

التي تيدؼ إلى تقديـ انجازات كخدمات كحمكؿ إبداعية لممجتمع ،لمكصكؿ إلى التنمية الشاممة ،كىي
تعتمد عمى التجسير بيف المؤسسات العممية كاإلنتاجية ،كمصدر مف مصادر التمكيؿ لمجامعات التي

تيتـ بالبحث العممي المتميز أيان كاف مجالو.

كيشير تكني ( )2011إلى أنو ليس مف السيؿ أك المفيد إقرار تعريؼ كاحد لمراكز التميز

البحثي ،فمف الميـ تحديد بعض المعالـ كالخصائص الرئيسة لممؤسسات التي تتكفر فييا صفات التميز
القابمة لمقياس في مجاؿ البحث العممي كاالبتكار التكنكلكجي أك التي تطم إلى أف تككف مف مراكز

التميز كالمكافقة عمى ىذه المعالـ كالخصائص .كليذا الغرض ،ينبغي بحث المعالـ الرئيسة التالية

لمركز التميز البحثي.

 اليكية المؤسسية :منظمة رسمية أك غير رسمية قابمة لمتحديد لدييا قيـ كقكاعد محددة.

 تكفر القدرة عمى تعزيز كدعـ عدد كبير مف العمماء كالميندسيف كالفنييف كالمبتكريف في مجاؿ
التكنمكجيا.

 ىيكؿ إدارة قابؿ لمتجديد تتكفر فيو آليات كاضحة كتدرج كظيفي في صنع الق اررات.

 أدكار كاضحة لئلسياـ في التنمية البشرية مف خبلؿ زيادة المعرفة بالعمكـ عمى نحك شامؿ.
 نشاط تنظيمي كاض

مف حيث القدرة عمى التكيؼ كالتأثير عمى البيئة الخارجية أك قدرة

كاضحة لممنظمة عمى التجديد كالنمك (تكني.)79 :2011 ،

نشأة وتطور مراكز التميز البحثي:

اختمؼ الباحثكف في تحديد التاريخ الذم نشأت فيو مراكز البحكث كالدراسات ،فمنيـ مف قاؿ
أف نشأة تمؾ المراكز في صكرتيا األكلى ،كانت في الجامعات األكركبية كتحديدان في القرف الثامف
عشر ،ككانت تعرؼ باسـ (الكراسي العممية) ،ككانت أكليا نشأة (كراسي الدراسات الشرقية) في بكلكنيا
كفي أكركبا كباريس ،كتفيد الدراسات المتكفرة في ىذا المجاؿ بأف أكؿ مركز أبحاث قد ظير في
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بريطانيا عاـ 1831ـ ،كىك (المعيد الممكي لمدراسات الدفاعية) ،ثـ الجمعية الفابية عاـ 1884ـ .كما

أنشئت أكؿ كقفية في بريطانيا ،اسميا كقفية "ديمكرنت" في جامعة أكسفكرد .كيرل البعض أف مراكز

األبحاث ظاىرة حديثة نسبيان في حقؿ العبلقات الدكلية .ككانت بداية نشأتيا في مرحمة ما بعد الحرب

العالمية األكلى ،كفي الكاليات المتحدة أطمؽ عمى ىذه المراكز اسـ "الثينكتانكس" ،Think Tanks

كترجمت الكممة في المغة العربية بػ "مراكز التفكير" ،كىناؾ مف ترجميا بػ "بنكؾ التفكير" ،أما في
بريطانيا فأطمؽ عمييا اسـ "مراكز األبحاث كالدراسات" .كلكف أثناء الحرب العالمية الثانية ،استخدمت

عبارة  Brain Boxesأم "صناديؽ الدماغ" ،كظير أكؿ مركز أبحاث بشكمو الحديث ،في الكاليات
المتحدة؛ خبلؿ تأسيس معيد كارنيغي لمسبلـ عاـ 1910ـ ،كتبل ذلؾ انشاء معيد برككينغز عاـ

1916ـ ،ثـ معيد ىكفر عاـ 1918ـ ،كمؤسسة القرف عاـ 1919ـ .كمف الجدير ذكر أف الكثير مف

مراكز األبحاث كالدراسات؛ قد تشكمت نتيجة ألحداث ميمة في تاريخ دكلة ما ،أك لتغيير ط أر مثبلن

عمى النمط السياسي الداخمي كالخارجي لنظاـ ما (محمكد.)6 :2013 ،

كأضافت األمير ( )2007أنو قد ظير مفيكـ المركز البحثي داخؿ األدبيات الغربية مع بداية

عقد الخمسينيات مف القرف العشريف ،لكف عمى الرغـ مف ذلؾ فإف بدايات نشأة ىذه المراكز تعكد لفترة

تاريخية أبعد مف ذلؾ بكثير كتحديدان سنة 1884ـ ،كتجدر اإلشارة أنو أثناء الحرب العالمية الثانية كاف
مفيكـ المركز البحثي يشير إلى الغرؼ التي يتـ داخميا مناقشة استراتيجيات الحرب كالتخطيط ليا

كمنيا مؤسسة " راند" كالمؤسسات أك الجماعات األخرل التي كانت تقدـ العكف االستشارم لمقكات

المسمحة األمريكية ،كفي فترات الحقة أصب المفيكـ يتمتع بدالالت أكثر اتساعان حتى أصب مف
الصعب التكصؿ إلى تعريؼ دقيؽ كمحدد ليذا المفيكـ .ككنتيجة لبزكغ ظاىرة العكلمة في النظاـ
الدكلي ككؿ ،كتضاؤؿ أىمية الحدكد بيف الدكؿ ،فقد أصبحت المراكز البحثية تتمتع بصفة عالمية

النشاط كذلؾ مف خبلؿ التعاكف بيف عدد مف المراكز البحثية مف دكؿ أك قارات مختمفة.
 االستثمار في البحث العممي والتوجو إلنشاء مراكز التميز البحثي:

(األمير)6 :2007 ،

أصب التكجو شديد اإللحاح لبلىتماـ بالبحث العممي كمراكز البحكث داخؿ الجامعات ،كالعمؿ
عمى تطكيرىا ،كاالرتقاء بيا مف أجؿ التنمية ،كاستثمار الخبرات المكجكدة لدل العديد مف األفراد مف

أجؿ تنشيطيـ كتحفيزىـ ،خاصة كأننا في كقت تحكمو العكلمة كالمنافسة الشديدة ،كتكاتر حركة

االكتشافات التي تسعى لرفاىية اإلنساف كراحتو .كما يجب أال نتجاىؿ أف جزءان كبي انر مف التطكر
االقتصادم لبعض الدكؿ أصب مرىكنان بمدل استثمارىا لمبحث العممي ،كعمى نطاؽ الجامعات بالشكؿ

الخاص فإف البحث العممي لو الدكر الكبير في تطكرىا كتطكير مرفقاتيا كبالتالي البد مف االستثمار

األمثؿ لمبحث العممي داخؿ الجامعات.
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تعتبر الجامعات مرك ناز لممعرفة كالعمـ كتعمؿ عمى تحقيؽ مجمكعة متكاممة مف األىداؼ

العممية كفقان لمسياسات التعميمية المتبعة ،كبالتالي فإنو ال بد مف أف يخرج دكر الجامعات مف نطاؽ
المعرفة التقميدم كالمحصكر في استقباؿ كتخريج مجمكعات مف الطبلب كالطالبات كاالنكفاء عمى

األبحاث الخاصة المقدمة مف اعضاء ىيئة التدريس مف أجؿ الترقيات العممية فحسب إلى دكر ميـ

في المشاركة الفعالة في البرامج كالخطط التنمكية في المجتمع ،كذلؾ مف خبلؿ القياـ بدراسات كأبحاث
متخصصة تبنى عمى استراتيجيات كخطط تنمكية .ك البحث العممي في التعميـ العالي لو دك انر أساسيان

في تقدـ المجتمعات في شتى المجاالت كالبحث العممي أداة عصرية ليا قكاعد كاسس كمناىج كمراحؿ
كمتطمبات مادية كبشرية ينبغي تكفرىا حتى يحقؽ نتائج عممية كيسيـ في تنمية المجتمع كتطكيره .كاذا

استطعنا تكجيو البحث العممي عبر مناىج البحث العممي التكجيو المطمكب كالسميـ كتكافرت لو

المقكمات المادية كالبشرية كالتنظيمية البلزمة .كاف الطريؽ أكثر أمنان لتحقيؽ ما نصبك إليو مف زيادة
معدالت النمك االقتصادم كاالجتماعي (الغامدم.)239 :2008 ،

كمف ىذا المنطمؽ حرصت الدكؿ المتقدمة عمى تفعيؿ دكر البحث العممي داخؿ الجامعات

كتكظيؼ نكاتجو لخدمة أىداؼ المجتمع ،لذلؾ نجد الحديث في اآلكنة األخيرة عف مراكز التميز

البحثي " "Centers Of Excellenceبالجامعات ،حيث أف مراكز التميز ىي التي تضع الجامعة في
مكانة عالمية متميزة ،كتككف قادرة عمى خدمة المجتمع كالكطف كبرامجو التنمكية كالحضارية المتقدمة

كالمحاؽ بركب التقدـ كالتطكر العممي (جماؿ الديف.)1 :2002 ،

كيرل عياد ( )2014أف المراكز البحثية ليست مجرد مراكز لتجميع المعمكمات ،كلكنيا مراكز

إلنتاج األفكار ،كليذا أدركت كثير مف الحككمات أىمية ىذه المراكز ،فاىتمت بيا كأفسحت ليا مجاالن

كبي انر ضمف مؤسساتيا التعميمية كالتربكية ،كمع ظيكر ما يعرؼ بالصحكة اإلسبلمية في العالـ العربي

كاإلسبلمي بدأت مراكز األبحاث كالدراسات فييا باالىتماـ بيذا الحقؿ ،كخصصت جزءان مف مكاردىا

لو ،كأكقفت جانبان كبي انر مف مشركعاتيا ليذه الظاىرة ،كجمعت الكفاءات كالقدرات الفكرية كالسياسية

لبلستفادة منيـ في ىذا المجاؿ لمكصكؿ إلى تصكر كاض كاستراتيجي عف ىذه الظاىرة ،كالمراكز

البحثية تمثؿ نمط مف األنماط الحضارية المتقدمة في االىتماـ بالحقؿ المعرفي كالعممي كالتي تيدؼ

إلى:

 تركيز كتكثيؼ الجيكد العممية المتخصصة ،حيث تعد ىذه المراكز كعاء لمجيكد المبذكلة،
مما يرجع عمى الباحثيف ،كذكم االىتماـ الفكرم كالبحثي كالمجتمع بالفائدة.

 دعـ صناع القرار ،فرجؿ السياسة كالتنفيذ بحاجة إلى الجيكد البحثية المركزة ،التي تبمكر لو
الخيارات كتكض لو السياسات ،مما يسيؿ عميو استيعاب القضايا.
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 تطكير الحياة المعرفية ،عف طريؽ أنشطتيا المختمفة ،فتقدـ كتطكر الحياة الثقافية كالعممية،
غاليان ما يككف كرائو مؤسسات كمعاىد كمراكز لمبحكث كالدراسات في مختمؼ الحقكؿ
كاالختصاصات.

 فت اآلفاؽ لرؤية المستقبؿ بتصكر عممي متزف بعيدان عف العكاطؼ الفكرية.


العمؿ عمى أف تككف ىذه المراكز مرتبطة بالكاقع كمتصمة بقضاياه.



العمؿ عمى أف تؤدم ىذه المراكز دكرىا المطمكب كذلؾ مف خبلؿ الكاقعية في تحديد

المشكبلت ،ككذلؾ الكاقعية في كضع الحمكؿ كاالعتراؼ بالكاقع في كؿ شيء كسبؿ النيكض
باألفراد كالمجتمعات (عياد.)146 :2014 ،

كيضيؼ الباحث أنو كمف ىذا المنطمؽ أصب التكجو في الدكؿ األجنبية كالعربية إلنشاء مراكز

تميز بحثي داخؿ الجامعات ،كالتي مف شأنيا تسييؿ الطريؽ أماـ الباحثيف كأصحاب المعرفة
كاالختصاص ،إلنتاج بحكثيـ بشكؿ أسيؿ كعمى أكمؿ كجو ،كأيضان المساعدة في حؿ مشاكؿ البمداف

كالمجتمعات كاألفراد أيضان لبلستثمار المادم فييا .بما يعكد بمردكد اقتصادم جيد لمبمد كاألفراد
كأصحاب االستثمارات .كعميو كاف مف الضركرم االىتماـ بمراكز التميز البحثي عمى كجو الخصكص

كالعمؿ عمى دعميا كتطكيرىا داخؿ الجامعات ،كالسعي لمحصكؿ عمى الدعـ الكافي كالمناسب مف قبؿ

الحككمة كالجيات الخاصة ،كأيضان العمؿ عمى كضع سياسة كخطة محكمة لسير العمؿ بيا داخؿ
الجامعات .كأيضا تحديد أم التخصصات األكثر أىمية كالتي يجب البحث فييا ،كؿ ذلؾ مف شأنو أف
يعكد بالنفع عمى الجامعة كالمجتمع كاألفراد.

كحػ ػ ػ ػكؿ إحصائيات كنسب ع ػ ػ ػدد مراكز األبحاث في العالـ حس ػ ػب القػ ػ ػارات ،فقػ ػ ػد أشار

ماكجاف " )2012( "Mc Gannأف عدد مراكز األبحاث في العالـ لعاـ  2011كاف كالتالي:
جدول رقم ( :)4يبين عدد مراكز ا بحاث في العالم لمعام .2011
المنطقة.

عدد مراكز ا بحاث.

نسبة المراكز لممجموع الكمي
في العالم.

أفريقيا

550

%8

آسيا

1198

%18

أكركبا

1795

%27

أمريكا البلتينية كالكاريبي.

722

%11

الشرؽ األكسط كشماؿ افريقيا.

329

%6

أمريكيا الشمالية.

1912

%29

أكقيانكسيا.

39

%1

المجمكع.

6545

%100
()Mac Gann, 2012: 16
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جدول رقم( :)5يبين عدد مراكز ا بحاث في بعض الدول حتى عام .2011
اسم الدولة.

عدد مراكز ا بحاث.

الكاليات المتحدة.

1815

الصيف.

425

اليند.

292

المممكة المتحدة.

286

ألمانيا.

194

فرنسا.

176

األرجنتيف.

137

ركسيا.

112

الياباف.

103

كندا.

97

ايطاليا.

90

أفريقيا الجنكبية.

85

الب ارزيؿ.

82

سكيسرا.

66

السكيد.

65

المكسيؾ.

60

ىكلندا.

57

أسبانيا.

55

ركمانيا.

54

إسرائيؿ.

54

كينيا.

53

تايكاف.

52

بمجيكيا.

52

بكليفيا.

51

أككرانيا.

47

()Mac Gann، 2012: 17
نبلحظ مف خبلؿ ما سبؽ أف الدكؿ الغربية كاألكركبية تيتـ بشكؿ كبير بإنشاء مراكز البحكث

لدييا لما ليا مف أىمية كبيرة تـ ادراكيا مف قبؿ ىذه الدكؿ كنبلحظ ذلؾ جميا مف خبلؿ األرقاـ السابقة
كالتي تبيف أعداد كنسب مراكز البحكث عمى مستكل العالـ ،كىذا ال يعني تجاىؿ الدكر العربي في

مجاؿ إنشاء مراكز التميز البحثي ،فقد أخذت ىذه الدكؿ مكانة في إنشاء مراكز التميز البحثي.
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حيث أننا لك تطرقنا لمدكؿ العربية ،نجد أف مصر تعتبر أكبر الدكؿ العربية التي تشمؿ عمى

مركز بحثيان في الجامعات.
مراكز بحثية ،حيث يبمغ عددىا ( )14مرك انز بحثيان حككميان ،ك()114
ان

(راضي)721 :2012 ،

 نماذج من مراكز التميز البحثي:
القت فكرة مراكز البحكث نجاحان كبي انر في العديد مف الدكؿ التي سعت لتطكير نفسيا كتطكير

العمـ كالبحث العممي مف خبلؿ إنشاء مثؿ ىذه الم اركز ،كنحف ىنا بصدد الحديث عف بعض النماذج
األجنبية كالعربية مف ىذه الدكؿ التي عممت عمى إنشاء مراكز التميز البحثي كالتعرؼ عمى ىذه

التجارب.

أوالً /النماذج العربية:

 التجربة السعودية:
لعؿ أشير التجارب العربية في ىذا المجاؿ ،التجربة السعكدية ،حيث تـ إنشاء مراكز التميز

فييا عمى مرحمتيف ،حيث يكجد في السعكدية اآلف ( )14مرك انز بحثيان في مجاالت متعددة ،كىي:
 مركز التميز البحثي في المكاد اليندسية في جامعة الممؾ سعكد.

 مركز التميز البحثي في تكرير البتركؿ كالبترككيماكيات في جامعة الممؾ فيد لمبتركؿ
كالمعادف.

 مركز التميز البحثي في النخيؿ كالتمكر في جامعة الممؾ فيصؿ.
 مركز التميز البحثي في الدراسات البيئية في جامعة الممؾ عبد العزيز.

 مركز التميز البحثي في تطكير تعميـ العمكـ كالرياضيات في جامعة الممؾ سعكد.
 مركز التميز البحثي في تقنية تحمية المياه في جامعة الممؾ عبد العزيز.

 مركز التميز البحثي في فقو القضايا المعاصرة في جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية.
 مركز التميز في التقنية الحيكية في جامعة الممؾ سعكد.

 مركز التميز البحثي في الطاقة المتجددة في جامعة الممؾ فيد لمبتركؿ كالمعادف.
 مركز التميز البحثي في الحج كالعمرة في جامعة أـ القرل.

 مركز التميز البحثي في أمف المعمكمات في جامعة الممؾ سعكد (حمزة.)8 :2014 ،
حيث بدأت المرحمة األكلى عاـ 2007ـ ،كاشتممت عمى إقامة ( )8مراكز ،كالمرحمة الثانية

التي بدأت عاـ 2008ـ ،كاشتممت عمى ( )6مراكز ،أما المرحمة الثالثة فقد بدأت عاـ  ،2014إلنشاء
مراكز بحثية جديدة ال تمكؿ مف ك ازرة التعميـ العالي ،كىي:
 مركز تقنية النانك في جامعة الممؾ سعكد.

 مركز تقنية النانك في جامعة الممؾ عبد العزيز.
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 مركز تقنية النانك في جامعة الممؾ فيد لمبتركؿ كالمعادف (عبد الجكاد.)96 :2014 ،

 .1مركز التميز البحثي لتطوير تعميم العموم والرياضيات بجامعة الممك سعود:

تتحدد رسالة ىذا المركز في تقديـ الدعـ العممي التربكم لممؤسسات التعميمية كالميتميف ،بما يسيـ
في تطكير تعميـ العمكـ كالرياضيات عمى المستكل المحمي كالعربي كالعالمي .كابراز دكرىا في التنمية

الحضارية كاالجتماعية كذلؾ مف خبلؿ تفعيؿ دكر الشركاء كىـ (الطبلب ،المعممكف ،المناىج كالبرامج

التربكية ،اإلدارة التعميمية ،أكلياء األمكر أفراد المجتمع ،الشراكة المؤسساتية).

أىداف المركز:

 تطكير لغة فكرية كعممية مشتركة بيف التربكييف كالمتخصصيف في مجاؿ العمكـ كالرياضيات
في مراحؿ التعميـ العاـ كالجامعي ،لممساعدة في تككيف مجتمع معرفي متناغـ كمتميز.

 تككيف شراكات مع خبرات نكعية بحثية عالمية لتطكير تعميـ العمكـ كالرياضيات.

 اجراء بحكث كمشاريع كطنية لتشخيص كاقع تعميـ العمكـ كالرياضيات في المممكة العربية
السعكدية ،كسبؿ تطكيره.

 دعـ البحكث المتخصصة كالتأليؼ كالترجمة كرسائؿ كمشاريع طبلب الدراسات العميا ذات
العبلقة بتعميـ العمكـ كالرياضيات.

 تقديـ خدمات كاستشارات تربكية كبرامج تعميمية متنكعة لمختمؼ الفئات المستفيدة.

 نشر الكعي المجتمعي بأىمية تطكير تعميـ العمكـ كالرياضيات (الشايع.)613 :2010 ،
 .2مركز تطوير التعميم الجامعي بجامعة الممك عبد العزيز.

أنشأت جامعة الممؾ عبد العزيز مركز تطكير التعميـ الجامعي كىك أحد المراكز المتخصصة
لخدمة أساتذتيا كطبلبيا عمى حد سكاء كذلؾ عف طريؽ تقديمو المعارؼ كالميارات البلزمة التي
تساعدىـ عمى أداء كاجباتيـ بصكرة جيدة يضمف تحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية كتطكيرىا .كمركز

تطكير التعميـ الجامعي يعتبر أحد أىـ ركائز عممية تطكير التعميـ الجامعي بجامعة الممؾ عبد العزيز،

لبلرتقاء بعمميتي التدريس كالتعميـ بالجامعة ،كذلؾ مف خبلؿ:

 تقديـ برامج مناسبة كمتطكرة لتنمية قدرات كميارات أعضاء ىيئة التدريس كالمحاضريف
كالمعيديف.

 تقديـ برامج مناسبة لمقيادات األكاديمية لبلرتقاء بمستكل أدائيـ لمياميـ التعميمية كاإلدارية.
االىتماـ بتطكير طبلب الدراسات العميا ككذلؾ تنمية ميارات طبلب كطالبات الجامعة في

عممية التعمـ كالتفكير كالتعامؿ الحسف مع أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة.

(تكني)88 :2011 ،
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 .3مركز التميز البحثي في فقو القضايا المعاصرة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

 رسالة المركز :ييتـ المركز بالبحث في المسائؿ المستجدة التي تحتاج إلى بياف حكميا
الشرعي ،كفؽ منيج عممي يأخذ في االعتبار ظركؼ الكاقع كمآالتو ،كيكلي اىتمامان خاصان
بالقضايا التي تيـ المجتمع السعكدم ،كتقديـ المشكرة لمجيات الحككمية كاألىمية.

 رؤية المركز :أف يككف المركز مرجعان في فقو القضايا المستجدة التي تحتاج إلى تحديد مكقؼ
الشرع منيا ،كيستثمر التقنيات الحديثة في مجاؿ البحكث الشرعية المتخصصة في فقو

النكازؿ ،كيشكؿ عامبلن فاعبلن في إبراز دكر المممكة الريادم في العالـ اإلسبلمي.


أىداف المركز:

أ .رسـ منيجية عممية كاضحة لدراسة القضايا الفقيية المعاصرة مف جميع جكانبيا.
ب .جمع البحكث كالدراسات السابقة المتعمقة بالنكازؿ الفقيية ،كترتيبيا ،ليسيؿ االطبلع عمييا.
ت .المبادرة بدراسة ما يستجد مف القضايا الفقيية المعاصرة في العبادات كالمعامبلت كشؤكف
األسرة ،كسائر ما ييـ المسمـ في ضكء الكتاب كالسنة.

ث .تقديـ المشكرة العممية لمجيات الحككمية كاألىمية حكؿ المكقؼ الشرعي مف القضايا
المستجدة.

ربط مخرجات البحث العممي في الجامعات بحاجات المجتمع ،مف خبلؿ إيجاد بيئة تقكـ عمى

الشراكة بيف الجامعة كالجيات الحككمية كاألىمية كالدكلية (الدكسرم.)140-139 :2014 ،

التجربة المصرية:

كنذكر مف مراكز التميز البحثي في مصر عمى سبيؿ المثاؿ ،ال الحصر:
 المركز القكمي لمبحكث (.)NRC

 مركز بحكث دراسات الشرؽ األكسط.
 مركز بحكث الشرطة ،كالذم أنشئ عاـ 1981ـ.
 مركز التميز الباثكبيكلكجي ،جامعة بني سكيؼ.

 مركز البحكث النككية ،كالذم أنشئ في إنشاص عاـ 1957ـ.
 مركز بحكث كتكنكلكجيا اإلشعاع ،كالذم أنشأ عاـ 1972ـ ( القاسـ.)66 :2014 ،

 .1مركز بحوث الشرطة:

تـ انشاء مركز بحكث الشرطة عاـ 1981ـ ،بمقتضى القانكف رقـ  29لسنة 1981ـ ،كأحد
كيانات أكاديمية الشرطة ،كذلؾ إلجراء األبحاث العممية كالنظرية كالتطبيقية ،كعقد المؤتمرات كالندكات

في المجاالت الشرطية ،ككضع الحمكؿ المبلئمة لممشكبلت األمنية طبقان لؤلساليب العممية الحديثة أماـ
أعيف متخذم القرار األمني ،باإلضافة لتشجيع اإلبداع العممي الشرطي في مجاؿ التأليؼ كالترجمة
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كالنشر لرفع أداء العامميف مف ضباط كأفراد ،ليتمكنكا مف مكاجية التحديات كالظكاىر اإلجرامية

الحديثة .كيضـ المركز خمسة قطاعات مختمفة كىي:
 قطاع البحكث كالدراسات األمنية.

 قطاع التخطيط كالمتابعة كالعبلقات الثقافية.
 قطاع مراكز التدريب األمني الدكلي.
 قطاع اإلعبلـ كالعبلقات العامة.

 قطاع الشئكف اإلدارية كالمالية (السعيد.)39 :2014 ،

 .2المركز القومي لمبحوث (:)NRC

كىك أكبر المؤسسات التابعة لك ازرة البحث العممي ،كيكظؼ حكالي  %70مف جميع العمماء

الذيف يعممكف في ىذه المؤسسات ،أنشئ المركز لدعـ كتنفيذ البحكث األساسية كالتطبيقية في مختمؼ

مجاالت العمكـ كالتكنكلكجيا لخدمة كتعزيز االقتصاد الكطني كاالستجابة لؤلكلكيات المحددة في خطط

التنمية الشاممة لمبمد .كيضـ المركز عددان مف عمماء البحكث كالييئات المعاكنة.
 حممة الدكتك اره.2540 :

 مساعدكف عمميكف.2078 :

 المكظفكف اإلداريكف.2486 :

كقد تفرع مف المركز القكمي لمبحكث مجمكعة مف المراكز البحثية المتخصصة ،نذكر منيا:
 .1أكاديمية البحث العممي (.)ASRT

 .2مدينة مبارؾ لؤلبحاث العممية كالتطبيقات التكنكلكجية (.)MUCSAT
 .4مركز بحكث كتطكير الفمزات (.)CMRDI

 .5المعيد القكمي لعمكـ البحار كالمصايد (.)NIOF
 .6معيد بحكث أمراض العيكف (.)RIO

الييئة القكمية لبلستشعار عف بعد كعمكـ الفضاء (( )NARSSالقاسـ.(66 :2014 ،

 .3مركز التميز الباثوبيولوجي( ,جامعة بني سويف):

يسعى المركز إلى أف يككف أحد المراكز المتميزة بجامعة بني سكيؼ سعيان كراء أف تأخذ

الجامعة مكانيا عمى المستكل العالمي ،ككذلؾ يسعى المركز إلى االرتقاء بمستكل البحكث العممية مف
خبلؿ استخداـ التقنيات الحديثة كالطرؽ المعتمدة ،حيث يقكـ المركز بتقديـ خدمة مميزة في تشخيص

أمراض الحيكاف كاإلنساف بتطبيؽ شركط كمراقبة الجكدة لممساىمة في حؿ مشكبلت المجتمع كتنمية
البيئة .كيسعى المركز لتحقيؽ عدة أىداؼ نذكر منيا:

 .1االرتقاء بمستكل البحكث العممية مف خبلؿ استخداـ التقنيات الحديثة كالطرؽ المعتمدة.
 .2رفع القدرات المينية لمباحثيف كالفنييف عف طريؽ إعداد دكرات ككرش عمؿ في التقنيات الحديثة.
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 .3تييئة البيئة البحثية كالعممية المبلئمة مف أجؿ تمكيف الباحثيف كطبلب الدراسات العميا مف إجراء

البحكث المبتكرة (ديب.)49 :2014 ،

 .4مركز البحوث النووية (انشاص):

أنشئ مركز البحكث النككية عاـ  ،1957كىك أكبر معيد لمبحكث في الطاقة النككية ،EAEA

كىك مكجكد في انشاص ،كيتـ تكجيو أنشطتو نحك العمكـ النككية ،كالمفاعبلت األساسية كالمكاد النككية،

كاألجيزة اإللكتركنية كتطبيقات النظائر المشعة في الطب كالصناعة كالزراعة ،كدعـ كافة األبحاث

المتعمقة بالمجاالت السابقة (القاسـ.)67 :2014 ،
ثانياً /النماذج ا جنبية:

 .1تجربة جامعة مانشستر (.)University Of Manchester
تسعى جامعة مانشستر في رسالتيا التي قدمتيا منذ عاـ  ،1996تحت عنكاف" :مكاصمة

االمتياز في التعميـ عف طريؽ تطكير البحث ،كالعبلقة بيف التعميـ كالتدريس" .كتكاصؿ الجامعة

جيكدىا كبرامجيا بشكؿ كامؿ نحك تحقيؽ االمتياز كفؽ مجمكعة مف المعايير األكاديمية لمختمؼ

ممارساتيا ،كىي:

 االمتياز في التدريس كالبحث العممي.
 المحافظة عمى السمعة الدكلية.

 تطكير الميارات الشخصية لمطبلب ،كاالرتقاء بخبراتيـ.

 خدمة المجتمع كالتعاكف مع المؤسسات األخرل المناظرة.

 االلتزاـ بالمعايير األكاديمية كالجكدة التعميمية كالكفاءة اإلدارية.
 تحسيف الخدمة التعميمية لممستفيديف ،كتقديـ الحمكؿ العممية لمشكبلت العالـ.

تركيز الجامعة عمى اجراء البحكث المتميزة في مجاالت (السبلـ كالتعاكف الدكلي ،الدراسات

االقتصادية كاالجتماعية ،العمكـ اليندسية ،العمكـ الحيكية) (فخرك.)125 :2009 ،

 .2مركز التميز البحثي في التدريس والتعميم بجامعة انديانا (الواليات المتحدة ا مريكية).
أ نشئ المركز لتشجيع كدعـ المن الدراسية لممعمميف مف خبلؿ التعاكف بيف مكتب الشئكف

األكاديمية كالمؤسسات الجامعية ،كابتدأ العمؿ بيذا المركز في ربيع  .2002كيركز عمى تحسيف
التدريس كالتعميـ مف خبلؿ عدة أنشطة كىي:

 البدء في تنمية برامج الكمية بما فييا حمقات العمؿ كالحمقات الدراسية كالمؤتمرات.
 تقديـ التسييبلت لتحسيف التدريس داخؿ حرـ الجامعة.
 تطكير كصيانة مكقع عمى شبكة االنترنت.

 إقامة عبلقات تعاكف مع المراكز المماثمة في جميع أنحاء الببلد ،كخاصة داخؿ جامعة إنديانا
كنكرث.
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 نشر المعمكمات عف التدريس الفعاؿ.

 مساعدة أعضاء ىيئة التدريس عمى نحك فعاؿ عمى دمج التكنكلكجيا في التعميـ.
 تشجيع كتيسير مختمؼ أشكاؿ التعميـ كالمن الدراسية.

 المساعدة في تطكير التعميـ كتتبع المكارد لدعـ المن التعميمية (الدكسرم.)141 :2014 ،

.3مركز التميز في عموم الحياة بجامعة جوىانز جوتنبرج بـ ماينز.
(Excellence Center Of Life Sciences At The Johannes Gutenberg
University – Mains).
يركز ىذا المركز كبشكؿ خاص عمى عمكـ النانك ،كالنانك كحدة عبارة عف كاحد مف مميار،

كالمكارد ىنا تشمؿ حجـ الذرات كالجزئيات ،كعمكـ الحياة تشمؿ مجمكعة مف التخصصات مثؿ الفيزياء
كالكيمياء كالبيكلكجيا كعمكـ المكاد كالطب .حيث أف عمكـ الحياة تساىـ مساىمة كبيرة في فيمنا

لمكائنات الحية كالنظـ اإليككلكجية .كتفيد ىذه التكنكلكجيا في عبلج األمراض كانتاج دكاء لمسرطانات

المختمفة كانتاج بدائؿ ألجيزة المريض .حيث يقدـ المركز العديد مف األبحاث في مجاؿ النانك كىذا
المركز يقدـ الخدمات لمعمماء كطبلب الدراسات العميا لمعمؿ في المشركعات البحثية مف أجؿ إكساب

الخبرات البحثية كالعممية لمطبلب (تكني.)89 :2011 ،

 .4تجربة جامعة ساسكاتشوان ( )Saskatchewanفي إدارة برامج مراكز التميز والكراسي

البحثية.

يعد برنامج مراكز ككراسي البحكث بكندا مبادرة الحككمة الفيدرالية لتعزيز التميز البحثي في
الجامعات الكندية ،كمعاىد البحكث ،كالمستشفيات ،كتعزيز دكرىا كمراكز عمى مستكل عالمي مف

التميز البحثي في اقتصاد قائـ عمى المعرفة ،حيث تيدؼ ىذه المراكز إلى:

 .1تعزيز التميز البحثي في كندا كزيادة القدرات البحثية مف خبلؿ جذب كاستبقاء مجمكعة مف
الباحثيف المتميزيف في الجامعات الكندية.

 .2تعزيز تدريب أعضاء ىيئة التدريس المؤىميف مف خبلؿ البحكث.
 .3تحسيف قدرة الجامعات لتكليد كتطبيؽ المعرفة الجديدة.

 .4ضماف االستخداـ الفعاؿ لممكارد البحثية مف خبلؿ التخطيط االستراتيجي المؤسسي كالتعاكف
بيف المؤسسات كالقطاعات الخاصة (الجماؿ.(111 :2014 ،

 .5مركز اتالنتا لمتميز البحثي لصحة المرأة.

كىك يمثؿ كاحد مف المراكز القكمية األربعة التي تستيدؼ صحة المرأة بتمكيؿ مف ك ازرة

الصحة في كندا ،كمف خبلؿ البرامج الصحية لممرأة قد تـ افتتاح ىذا المركز كذلؾ مف أجؿ النيكض
بالحالة الصحية لممرأة الكندية ،كمركز اتبلنتا يعمؿ عمى دعـ األبحاث كالسياسات كالعمؿ المشترؾ في

ضكء العكامؿ االجتماعية التي تؤثر عمى الحالة الصحية لممرأة ،كييدؼ المركز إلى اإلسياـ باألبحاث
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الجارية عف القضايا الصحية لممرأة ،كأيضان تحقيؽ التكعية بالجنسيف كالذم يمثؿ أىـ المتغيرات في
مجاؿ النيكض بالرعاية الصحية لممرأة (حمزة.(5 :2014 ،

 .6مركز الحاضنات الفرنسي:

كىك المركز المنشأ مف الجمعية الفرنسية لمحاضنات كالتي تنقسـ إلى ثبلثة حاضنات أساسية يمثؿ كؿ

منيا مرك انز لربط البحث العممي بمشاريع التنمية ،كىي:

أ .الحاضنات الحكومية /كالتي ازدىرت بعد صدكر قانكف ك ازرة البحث العممي عاـ 1999ـ كالذم
أتاح تمكيؿ عدد مف الحاضنات لممشركعات الجديدة المقامة عمى قاعدة عممية بالتنسيؽ مع كميات
اليندسة كالمعاىد العممية المختمفة ( )INT, ESSEC, EPITAكالحاضنات المقامة داخؿ مركز

البحكث ( )INRIA, Transferباإلضافة إلى الحاضنات التي ترتبط بالتنمية االقتصادية لؤلقاليـ
مثؿ :حاضنة .Paris Innovation

ب .حاضنات الشركات الكبرى /كىي التي يطمؽ عمييا اسـ (بيكت الخبرة) كىي التي أقامتيا الشركات
الكبرل بيدؼ تشجيع كتنمية المشركعات البحثية خاصة في المجاالت كالتطبيقات التكنكلكجية

كااللكتركنية كتشترؾ فييا مجمكعة مف الشركات الكبرل مثؿ شركة االتصاالت الفرنسية France

 Telecomكشركة الكيرباء  ،EDFكشركة  Price Water Houseكىي المتخصصة في
االستشارات القانكنية كالمحاسبة (البابمي كمحمد.)90 :2013 ،

كما تكجيت حككمة ككريا الجنكبية إلى إنشاء مراكز تميز بحثي بيدؼ النيكض بالدكر البحثي

كالتكنكلكجي لمجامعات ،حيث أنشأت مراكز البحث العممي األساسي ،كالبحث المعمؽ حكؿ الظكاىر

الطبيعية ،كمراكز لمبحث اليندسي لممشاركة في تطكير تكنكلكجيا الصناعات المتقدمة ،كمراكز البحث
اإلقميمية لدعـ التعاكف البحثي بيف الجامعات عمى الصعيد اإلقميمي ،كقد كضعت الحككمة خطة
لتمكيؿ ىذه المراكز لفترة  9سنكات لحيف اعتمادىا (جامعة القاىرة.)41 :2006 ،
متطمبات إنشاء مراكز التميز البحثي داخل الجامعات:

ىناؾ مجمكعة مف المتطمبات إلنشاء أم مركز تميز بحثي داخؿ الجامعات .كقد حددت ك ازرة

التعميـ العالي بالسعكدية مجمكعة مف ىذه المتطمبات كىي كاآلتي:
 .1تحديد التخصص الدقيؽ الذم سيركز عميو المركز.

 .2تحديد المجاؿ البحثي كنطاؽ تطبيقاتو ،كالتخصصات المرتبطة بو ،كتعريؼ المكضكعات
األساسية التي يمكف لممركز أف ينظـ أنشطتو كبحكثو حكليا.

 .3صياغة رسالة المركز بما يتكافؽ مع أىداؼ المؤسسة مع تعريؼ غايات يسيؿ تحقيقيا.
 .4كضع معايير كمؤشرات النجاح الستعماليا كمرشد في إنشاء المركز كاستم ارره.

 .5تكضي الخبرات في مجاؿ التعاكف مع جيات متميزة ،كأف يككف مدعمان بحصيمة كاسعة مف
أصحاب الخبرات األكاديمية المحمية كالعالمية.
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 .6تكافر التجييزات األساسية كالبحثية كالمعممية كالمعمكماتية التي تساعد عمى أداء قكم لمنتسبيو
مف العمماء كالباحثيف.

 .7دعـ اإلدارة العميا لممؤسسة الحاضنة لممركز ،مبني عمى قناعة كاممة برسالة المركز كدكره في
خدمة البحث العممي النكعي.

 .8تفصيؿ لتنظيـ المركز بما في ذلؾ طبيعة العبلقة بالجامعة الحاضنة ،كالشركاء مف المؤسسات
العممية كالبحثية األخرل محميان كعالميان ،بما في ذلؾ مؤسسات القطاع الخاص ،كالجيات

الحككمية كغيرىا (ك ازرة التعميـ العالي بالسعكدية ،د.ت.)9 :

كقد أضاؼ فخرك ( )2009مجمكعة مف المتطمبات الضركرية إلنشاء مركز لمتميز البحثي

في الدكؿ العربية كىي:

 .1التكاصؿ كتبادؿ الخبرات بيف العمماء العرب كالعمماء في الدكؿ المتقدمة.
 .2ترشيد صرؼ مخصصات البحث العممي.

 .3تشجيع القطاع الخاص كالكحدات اإلنتاجية عمى تخصيص نسبة محددة لمصرؼ عمى أنشطة
البحث كالتطكير.

 .4تكفير الظركؼ الثقافية كالمجتمعية المناسبة لمبحث العممي (فخرك.)123 :2009 ،

كيرل الباحث مما سبؽ أف مراكز التميز البحثي ال تككف عامة ،بؿ إنيا تتحدد كتركز عمى

تخصصات م عينة يتـ تحديدىا مف قبؿ القائميف عمييا .كأنو ال بد مف تحديد رسالة كرؤية كأىداؼ ىذا
المركز مف البداية ،كأنو ال بد مف تكافر التجييزات المطمكبة كالبلزمة إلنشاء ىذه المراكز .ككذلؾ أيضا

ال بد مف تكافر الكفاءات كأصحاب الخبرة المذيف مف شأنيـ العمؿ عمى إحياء المركز كتطكيره لتحقيؽ
األىداؼ المرجكة منو .كال بد مف أف تتكافر الميزانيات الكافية كالدعـ البلزـ لممركز سكاء أكاف ذلؾ مف

الجيات الحككمية أك الخاصة ،ألف مثؿ ىذه المراكز تعكد بإيرادات كأرباح عمى الجامعة كالدكلة
كالجيات العاممة بيذا الجانب ،عدا أنيا تقكـ بحؿ مشاكؿ المجتمع ككضعو عمى سمـ الرقي كالتقدـ

كالمحاؽ بركاب الدكؿ المتطكرة.

 أىداف مراكز التميز البحثي:
أشار تكني ( )2011إلى أف أىداؼ مراكز التميز البحثي تختمؼ حسب المجاؿ كالتخصص

كأيضا حسب اليدؼ المراد منو إنشاء المركز ،كمف ىذه األىداؼ:

 .1الريادة كالقيادة في مجاؿ التخصص عمى المستكل الكطني كاإلقميمي.
 .2المساىمة في دعـ كتطكير اإلمكانيات البحثية البلزمة كاألنشطة المينية في التخصص.
 .3المبادرة باألنشطة كالمشاريع البحثية البلزمة التي تعزز دكر المركز كتبقيو في الصدارة.

 .4تقديـ المساعدات الممكنة لمجيات كالمؤسسات التي تحتاج لخبرة كامكانيات المركز البحثية
كالعممية.
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 .5تشجيع التخصصات المنشكدة كتحقيؽ الربط فيما بينيا بغية الكصكؿ إلى تطبيقات مفيدة
لمتقنيات الجديدة ،كتطكير ما يمكف كينبغي تطكيره منيا.

 .6دعـ الشراكة بيف الباحثيف كالعمماء كالجيات الحككمية كالخاصة البتكار تقنيات متطكرة.
 .7خمؽ بيئة مناسبة لمساعدة الباحثيف مف أجؿ حمكؿ ابتكارية لمشاريع معينة.

(تكني)79 :2011 ،

كأضاؼ عبد الجكاد ( )2014أف مف أىداؼ مراكز التميز البحثي:

 .1القياـ بأنشطة بحثية كعممية نكعية كمركزة في مجاالت محددة ذات أىمية كطنية كبعد
استراتيجي.

 .2تييئة البيئة البحثية كالعممية المبلئمة ،مف أجؿ تميكف الباحثيف كطبلب الدراسات العميا مف
إ جراء البحكث المبتكرة ،كتطكير تقنيات متقدمة لمكصكؿ إلى مراكز قيادية في المجاالت التي
تعنى بيا ىذه المراكز.

 .3تحقيؽ التكامؿ كالترابط بيف الباحثيف كالخبراء في الجامعات.
 .4تعزيز التعاكف في مجاؿ البحكث النكعية بيف الجامعة كجامعات عالمية متميزة ذات العبلقة.

(عبد الجكاد)97 :2014 ،

كأضافت الجماؿ ( )2014أف مراكز التميز البحثي كالكراسي العممية في الجامعات تيدؼ إلى
تحقيؽ مجمكعة مف االعتبارات:

 .1تكجيو بعض البرامج األكاديمية كالبحثية في الجامعات ،كاستقطاب الكفاءات العممية
المتخصصة لتنشيط البرامج البحثية في الجامعة.

 .2اإلفادة مف أصحاب الخبرات العممية ،كتسخير خبراتيـ لتطكير الرصيد المعرفي كالبحثي سكاء
أكاف ذلؾ عمى مستكل الجامعة بصفة خاصة أك مستكل المجتمع عامة.

 .3العمؿ عمى دعـ كتشجيع كتطكير أبحاث الدراسات العميا في بعض المجاالت التخصصية
التي تندرج تحت اىتماـ مركز التميز أك الكرسي البحثي.

 .4ربط مخرجات البحث العممي باحتياجات المجتمع ،في سبيؿ تحقيؽ التنمية المستدامة.

 .5تأصيؿ الشراكة بيف الجامعة باعتبارىا مصدر العمـ كالمعرفة ،كالقطاع الخاص كجزء مف
مسؤكلياتو االجتماعية نحك العمـ كالمعرفة كخدمة المجتمع (الجماؿ.)109 :2014 ،

كاستنادان عمى ما سبؽ يمكف القكؿ أف مراكز التميز البحثي تعد مصد ارن لنشر المعارؼ

العممية ،كتيدؼ أيضان إلى تحقيؽ التميز كالريادة في مجاؿ البحث كالتطكير ما مف شأنو الكصكؿ إلى
التميز كاإلبداع ،كمف خبلليا يتـ االستفادة مف أصحاب الخبرات العممية ،كتعزيز دكر األبحاث في حؿ

مشكبلت المجتمع ،كأيضان تفعيؿ دكر الشراكة بيف الجامعات كالك ازرة كالقطاع الخاص ،كتييئة األجكاء
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كالظركؼ المناسبة لمبحث كالباحثيف ،لتسييؿ أعماليـ كدعـ إمكانياتيـ البحثية ،كيمكف أف تككف منارة
عمـ لتعميـ الباحثيف الجدد عمى أيدم الباحثيف الكبار.

 المشكالت التي تعيق عمل مراكز التميز البحثي في الجامعات.
ىناؾ بعض المعيقات كالمشكبلت التي تقؼ عائقان أماـ عمؿ مراكز التميز البحثي في

جامعات الكطف العربي .حيث ذكر محمكد ( )2013أف مف ىذه المشكبلت ،ما يمي:

 .1التمويل :تعد ىذه المشكمة أىـ عائؽ كتحد يكاجو المراكز البحثية في الكطف العربي ،فاالفتقار
إلى مصادر التمكيؿ المستقمة قد أثر سمبان في عمميا كديمكمتيا .فالتمكيؿ ىك مفتاح البحث؛
كمف دكنو يتعذر عمى الباحث إنجاز المطمكب منو مف أعماؿ بحثية.

 .2االفتقار إلى الموضوعية واالستقاللية في العمل :حيث أف قيمة األبحاث كالدراسات التي
تنتجيا المؤسسات البحثية ،تكمف في حياديتيا كاستقبلليتيا كمينيتيا .كال تتحقؽ ىذه المينية
إال بيامش كبير مف الحرية ،يمن لمراكز األبحاث تحديد أكلكيات عمميا.

 .3العشوائية في العمل :ضعؼ آليات التعاكف كالشراكة الحقيقية بيف مراكز البحكث الخاصة
كالحككمية كاألكاديمية عمى المستكل العربي ،كعدـ تكافر قنكات اتصاؿ بيف المراكز العربية

كالعالمية ،لنقؿ الخبرة كتأسيس شراكة معرفية.

 .4ضعف المعمومات :كعدـ تكافر قكاعدىا كفؽ النظـ المعمكماتية الحديثة حتى يتسنى لمباحثيف
استخداميا ،كعدـ تكفر مصادر لممعمكمات كالبيانات العممية حديثة المصدر ال سيما أنيا

إلعداد األبحاث كالدراسات.

 .5بيئة مراكز ا بحاث العربية ير مولدة لألفكار المتجددة واإلبداع :كيرتبط ىذا األمر ربما
لغياب نظاـ الجذب كالتحفيز لمكفاءات كذكم الخبرة عمى االلتحاؽ بالمراكز البحثية.
 تصنيف مراكز التميز البحثي والدراسات في العالم وأدوارىا:

(محمكد)32 :2013 ،

يجرم تصنيؼ مراكز التميز البحثي كالدراسات ،بناءان عمى معايير كأسس تتصؿ بالتخصصات

التي تعمؿ كفقيا .فيناؾ مؤسسات بحثية تركز عمى قضايا السياسة كالشؤكف العالمية ،كىناؾ
مؤسسات أخرل تتبنى األبحاث المعنية بالسياسات المحمية؛ كما كتصنؼ المراكز كفؽ معايير أخرل،
فيناؾ مراكز أكاديمية ،كىي التي تخضع لمجامعات أك تتبعيا؛ كىناؾ المراكز الخاصة ،التي ال ترتبط

بالقطاع الحككمي إداريان أك قانكنيا؛ كىناؾ المراكز البحثية التابعة لمدكلة ،أك التي تخضع لممكية
القطاع العاـ ،كىناؾ مراكز متخصصة في مجاؿ معيف ،بينما تكجد مراكز أخرل ذات اىتمامات

متنكعة كاختصاصات متعددة (محمكد.)13 :2013 ،
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كثمة تصنيؼ آخر لمراكز األبحاث كالدراسات يتعمؽ بمعايير مثؿ:

 .1معيار التوجو السياسي :مثؿ "معيد برككينغز" ذم التكجيات الميبرالية ،ك"ىيئة التراث" ذات
التكجيات األكثر محافظة.

 .2مجال االىتمام :إذ تركز بعض المراكز عمى مناطؽ جغرافية محددة مثؿ مراكز األبحاث
الميتمة بنطاؽ جغرافي ما ،بينما تيتـ مراكز أخرل بالدراسات االقتصادية كاالجتماعية،

كاستطبلعات الرأم.

 .3التمويل :ىناؾ مراكز أبحاث تجمع بيف أكثر مف مصدر تمكيؿ ،بعضيا حككمي ،كبعضيا
اآلخر مف مؤسسات داخمية أك منظمات كمانحيف دكلييف .كقد يطمؽ عمى بعض ىذه المراكز
اسـ "مراكز شبو رسمية".

 .4أساليب العمل :تقكـ أغمب مراكز األبحاث بالجمع في أنشطتيا بيف اصدارات الكتب
كالمنشكرات ،كعقد المؤتمرات كالندكات كالمحاضرات (ىبلؿ.)17 :2005 ،
أما مركز التميز البحثي محؿ الدراسة فيك ذك اىتمامات متنكعة كمتعددة ،فيك مساند كداعـ

لحركة البحث العممي كاألعماؿ البحثية في الجامعات الفمسطينية ،كمتبني لمثؿ ىذه األعماؿ ،كجاذب

لمككادر البحثية المتفكقة في المجاالت المتعددة ،ككذلؾ خريجي الدراسات العميا الذيف يمتمككف
الميارات كالكفاءة كىـ بحاجة لمف يحتكييـ كيكجييـ ،كأيضان عقد الكرش كالمؤتمرات كالندكات كأيضان
المحاضرات في المجاالت المختمفة التي مف شأنيا تعزيز دكر البحث العممي كالسعي لتطكيره.
 دور وأنشطة مراكز التميز البحثي ومعايير إنشائيا:

ال تقكـ الدكؿ كالجيات المختصة كالك ازرات بإنشاء مراكز التميز البحثي لمجرد تسجيؿ اإلنشاء

فقط ،بؿ ليككف ليا أدكار كأنشطة ميمة تقكـ بيا ،كلكي تحقؽ األىداؼ المرجكة كالمطمكبة منيا.

كقد أشارت ابراىيـ ( )2014بأف أدكار كأنشطة مراكز التميز البحثي تحدد في:

 عقد دكرات تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس كالباحثيف ككاضعي المكائ كاألنظمة لرفع كفاءتيـ.
 عقد الندكات كالمؤتمرات كحمقات النقاش كالمقاءات العممية.

 تييئة بيئة بحثية متميزة يستفيد منيا أعضاء ىيئة التدريس كطبلب الدراسات العميا ،كالميتمكف
بالبحث العممي ،كتكاصؿ المركز مع الباحثيف في داخؿ الجامعة كخارجيا.

 كضع خطط كبرامج البحكث عمى مستكل األقساـ العممية كالكميات كالجامعات.
 تنمية القدرة البحثية ألعضاء ىيئة التدريس كالييئة المعاكنة كالباحثيف.
 تحسيف اإلمكانيات كالمكارد الفنية كالمالية لنشاط البحكث العممية.
 تكظيؼ األبحاث العممية إلى عمؿ أفضؿ الممارسات.

 كضع سياسات كقكاعد اإلشراؼ العممي عمى البحكث (إبراىيـ.)153 :2014 ،
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ىذا كباإلضافة إلى كجكد بعض المؤثرات الخارجية التي يمكف أف تؤثر عمى أداء مراكز

التميز البحثي ،منيا:

 كجكد رأس ماؿ يدعـ المراكز البحثية مف قبؿ الدكلة كرجاؿ األعماؿ.
 مناخ اقتصادم مفتكح كمستقر كمشجع لبلستثمار.
 تكفر فرص تسكيقية كتكنكلكجية.

 التركيز عمى دراسة اإلصبلحات كالتجديدات المؤسسية التي تنمي ثقافة الشراكة مف خبلؿ
الجامعات (إبراىيـ.)152 :2014 ،

كيضيؼ محمكد ( )2013تضطمع مراكز األبحاث عادة بمياـ تتمثؿ في أف بمنزلة جسكر بيف

المجتمع كالدكلة كالعمـ ،كأف تخدـ المصال العامة كالفرد كصانع القرار ،كالدكر الذم تقكـ بو ىك دليؿ

عمى تطكر الجامعة العممية كالبحثية كمف األدكار التي تضطمع بيا مراكز األبحاث:

 إجراء األبحاث كالدراسات ،كتقديـ التحميبلت المعمقة كالمنيجية حكؿ المشكبلت كالقضايا
الساخنة.

 دعـ صناع القرار في بمكرة الخيارات كتكضي السياسات.

 تقديـ االستشارات كاإلرشادات لصانع القرار ،حكؿ األكلكيات كالمستجدات العاجمة كالفكرية.
 إشاعة ركح البحث العممي ،كالتعامؿ مع القضايا بمكضكعية.

 تجسير الفجكة ما بيف المعرفة كالتطبيؽ ،كتطكير الحياة المعرفية في الكسط العاـ.

 البحث عف أكلكيات التنمية في المجتمع ،كلفت انتباه صانع القرار إلييا كاعطاء تصكر لسبؿ
حميا.

 تطكير البحث العممي كمناىجو كأدكاتو؛ بما يتكافؽ مع احتياجات الدكلة كالمجتمع كاألفراد.

(محمكد)19 :2013 ،

أما بخصكص معاي ير إنشاء مراكز التميز البحثي ،فإنو ال بد مف أف تتكافر بيذه المراكز

مجمكعة مف المعايير المطمكبة إلنشائيا ،حيث أكض الدكسرم ( )2014ال بد أف تتكافر في مركز
التميز البحثي المعايير التالية:

 اتباع المنيجية العممية الرصينة في إجراء البحكث.
 الحرص عمى جكدة العمؿ كالشراكات.

 العمؿ بركح الفريؽ ،كبطريقة منظكمية.

 المركز يجب أف يبنى عمى نقاط القكة الحالية لمجامعة.
 أف يككف المركز تعاكني ،كأف يككف بمثابة آلية لقياـ متعدد التخصصات لمباحثيف.

 يجب أف يضـ المركز قسمان أكاديميان ،كربطو ببرنامج أكاديمي لتكفير البحكث كالخدمات،
كالتعميـ التجريبي ،كالفرص المتاحة ألعضاء ىيئة التدريس.
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 القدرة عمى استقطاب الدعـ الخارجي.

 خدمة قضايا التنمية الكطنية ،كاالرتباط بالمجتمع المحيط بو (الدكسرم.)127 :2014 ،
كأضاؼ عبد الجكاد ( )2013أف مف المعايير المطمكبة إلنشاء مركز لمتميز البحثي :

 تحديد رؤية كرسالة كأىداؼ المركز بما يتفؽ مع أىداؼ الجامعة الحاضنة لو.
 تكفير البنية األساسية

كالتجييزات العممية كالعممية كالخبرات األكاديمية الداعمة ألنشطة

المركز.

 صياغة أطر التعاكف بيف المركز كالمراكز العممية المماثمة محميان كعالميان.

 دعـ اإلدارة العميا كقناعتيا بأىمية تيسير السبؿ لتمكينو مف ممارسة أنشطتو البحثية.
 تكفير مؤشرات كمعايير لمنجاح تككف دليؿ استرشادم لممركز.

 صياغة خطة استراتيجية طكيمة المدل ،كخطة تفصيمية مرحمية لمياـ المركز كمراجعتيا دكريان،
كمحاسبتو عمى أساسيا.

 كضع ىيكؿ تنظيمي يحدد مراكز السمطة كالمسئكلية لممركز ،مع تفصيؿ لتنظيـ عمؿ المركز
مع الجامعة الحاضنة (عبد الجكاد.)101 :2014 ،

كأكرد ابراىيـ ( (2014في ىذا المجاؿ أف ىناؾ مجمكعة مف القكاعد الرئيسية إلنشاء مركز

تميز بحثي كالتي تتمثؿ في:

 االستعانة بنخبة مف العمماء كمطكرم التكنكلكجيا ذكم المستكل الرفيع.

 بناء ىيكؿ محدد المجاالت ذات الصمة ،كدعـ الميارات البلزمة كالعمؿ عمى تكامميا.
 الحفاظ عمى معدؿ و
عاؿ لتبادؿ المكارد البشرية المؤىمة.

 تحقيؽ استق ار انر معقكالن في التمكيؿ كظركؼ التشغيؿ بمركر الكقت (ابراىيـ.)152 :2014 ،

كيضيؼ عبد الجكاد ( )2014أف انشاء مراكز التميز البحثي كالحصكؿ عمى التمكيؿ ليا

يككف مف خبلؿ عرض مكتكب تقدمو الجامعة إلى ك ازرة التعميـ العالي طبقان لكراسة الشركط

كالمكاصفات .كفي حالة المكافقة عمى تمكيؿ المركز ،يتـ إبراـ عقد بيف ك ازرة التربية كالتعميـ العالي

كالجامعة يتضمف العناصر األساسية التالية:

 .1مسمى المركز كمجاؿ عممو كأىدافو.

 .2مقدار التمكيؿ ،كطريقة إيداعو كالصرؼ منو ،كضكابطو.
 .3االلتزامات البحثية كالعممية األساسية لممركز ،أك أية التزامات أخرل يرل الطرفاف أنو مف
المناسب النص عمييا في العقد بما ال يتعارض مع األحكاـ الكاردة في ىذه القكاعد.

 .4التزامات الجية الممكلة (ك ازرة التعميـ العالي).

 .5الجزاءات كالغرامات المالية التي تطبؽ عمى المراكز نتيجة التقصير في تنفيذ االلتزامات.
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كتمزـ الجامعة خبلؿ األشير الثبلثة التالية لتكقيع العقد بتقديـ خطة استراتيجية لممركز تخص األعكاـ

البلحقة لمسنة األكلى لتمكيؿ المركز ،كخطة تشغيمية تخص العاـ األكؿ (عبد الجكاد.)98 :2014 ،

كنشير ىنا إلى أف تمكيؿ مراكز التميز البحثي في الجامعات ال يقؼ عمى ك ازرة التربية كالتعميـ

العالي فقط ،فتأخذ الدكلة نصيب مف التمكيؿ حيث ترصد ميزانية ثابتة لممراكز البحثية ،ككذلؾ دكر

الجيات الخاصة المعنية بدعـ كتمكيؿ ىذه المراكز ،باإلضافة إلى الجيات الداعمة كالمانحة الدكلية
التي مف شأنيا دعـ ىذه المراكز ،كأخي انر التمكيؿ الذاتي مف قبؿ الجامعة نفسيا كالتي تخصص جزء
منو لمثؿ ىذه المراكز كالتي يتـ الحصكؿ عميو مف خبلؿ نشاطاتيا الذاتية كالتي تجني مف خبلليا

العكائد المالية.

كلكي تحقؽ مراكز التميز البحثي النجاح المطمكب منيا كتحقيؽ األىداؼ ،ال بد مف تكافر

مجمكعة مف العكامؿ في ىذه المراكز كىي:

 .1إدارة حكيمة لممركز ،ذات رؤية كتاريخ عممي كبحثي مميز.

 .2مجمكعة متميزة عمى درجة عالية مف الكفاءة مف الباحثيف كالفنييف ،كالمساعديف القادريف عمى
العطاء البحثي النكعي.

 .3بيئة إبداعية كابتكارية عممية.

 .4تجييزات كدعـ فني كتقني عمى درجة عمية مف الكفاءة كالفاعمية.
 .5عبلقات مميزة مع مراكز أبحاث محمية كعالمية مماثمة.

 .6القياـ بأنشطة بحثية كعممية نكعية في مجاالت محددة ذات أىمية كطنية كبعد استراتيجي.
 .7تييئة البيئة البحثية كالعممية المبلئمة مف أجؿ تمكيف الباحثيف كطبلب الدراسات العميا مف
إجراء البحكث المبتكرة.

 .8تحقيؽ التكامؿ كالترابط بيف الباحثيف كالخبراء في الجامعات كفي الصناعة.
(حمزة(7 :2014 ،

كف ػػي مج ػػاؿ إدارة م ارك ػػز التمي ػػز البحث ػػي ف ػػي الجامع ػػات ،أكرد عب ػػد الجػ ػكاد ( )2014أن ػػو يػ ػدير
المركػػز أحػػد أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس أك البػػاحثيف المتخصصػػيف فػػي مجػػاؿ عمػػؿ المركػػز ،بحيػػث ال تقػػؿ

رتبتػػو العمميػػة عػػف أسػػتاذ مشػػارؾ كمػػف ذكم الخب ػرة كالكفػػاءة اإلداريػػة ،كيكػػكف متفرغػان إلدارة المركػػز فني ػان
كاداري ػان كمالي ػان ،كيكػػكف مسػػئكالن أمػػاـ مجمػػس اإلدارة كالجامعػػة كك ازرة التعم ػيـ العػػالي عػػف المركػػز ،كيعػػيف
مدير المركز بقرار مف رئيس الجامعة لمدة سػنتيف قابمػة لمتجديػد ،كتحػدد صػبلحيات كمسػؤكليات كميػاـ

مػ ػػدير المرك ػ ػػز ض ػ ػػمف قػػ ػ اررات التعي ػ ػػيف ،كيس ػ ػػاعد م ػ ػػدير المرك ػ ػػز عض ػ ػػك ىيئ ػ ػػة ت ػ ػػدريس أك أكث ػ ػػر م ػ ػػف
المتخصصػػيف فػػي أحػػد مجػػاالت المركػػز ،كينػػكب أحػػدىما عػػف مػػدير المركػػز فػػي حػػاؿ غيابػػو ،أك عػػدـ
مقدرتػػو عمػػى إدارة المركػػز ،كيعػػيف نائػػب المػػدير بق ػرار مػػف رئػػيس الجامعػػة لمػػدة سػػنيتف قابمػػة لمتجديػػد.

كيتككف مجمس إدارة المركز مف:
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 ككيؿ الجامعة لمدراسات العميا كالبحث العممي أك أحد ككبلء الجامعة (رئيسان).
 عميد البحث العممي.

 مدير المركز (أميف المجمس).

 ثبلثة إلى خمس أعضاء مف المعركفيف في مجاؿ عمؿ المركز يعينكف بقرار مف رئيس
بناء عمى ترشي مدير المركز.
الجامعة ،ن
 عضكيف مف خارج الجامعة يعينيـ مدير الجامعة لمدة سنتيف قابمة لتجديد.

(عبد الجكاد)98 :2014 ،

كذكر محمكد ( )2013في حديثة عف آلية دعـ دكر مراكز األبحاث في الكطف العربي

كتفعيميا ،أف مراكز البحكث كالدراسات في الكطف العربي في حاجة ماسة إلى إعادة النظر في

ارتباطيا اإلدارم كالتنظيمي كتحميؿ السياسات كمستكل مساىمتيا في معالجة قضايا المجتمع ،كمكاكبة
التغيرات المتبلحقة التي يعيشيا العالـ ،كذلؾ مف خبلؿ:

 يجب أف تعمؿ ىذه المراكز عمى استقطاب أفضؿ العقكؿ البشرية لمكاجية متطمبات التطكر
كتحديات العصر.

 تبني آليات عمؿ أكثر مركنة كتفاعبلن مع مشاكمنا كقضايانا.

 كضع استراتيجية يككف فييا لمراكز األبحاث الدكر الفاعؿ في تحديد المشكبلت كسبؿ حميا.
 أف تستعيد المراكز دكرىا الذم أنشئت مف أجمو ،كأداة فاعمة إلنتاج المشاريع االستراتيجية.
 اإلسراع إلى تكفير بيئة حاضنة لمراكز األبحاث في الكطف العربي.
 تقديـ الدعـ البلزـ لبناء خطط التنمية المستقبمية.

 العمؿ عمى تكفير البيئة المناسبة كالديمقراطية لمقائميف عمى العمؿ البحثي في تمؾ المراكز.
آلية التقدم بطمب إلنشاء مركز تميز بحثي جديد.

(محمكد)39 :2013 ،

أكض أباظة ( )2014أف آلية التقدـ إلنشاء مركز تميز بحثي جديد تككف عمى مرحمتيف ،ىما:

 المرحمة ا ولى :المتطمبات كالمعايير المطمكبة في المقترح المبدئي ،كفييا يتـ تقديـ المقترح
المبدئي لمجنة العممية لمراكز التميز البحثي التابعة لمدراسات العميا كالبحث العممي بالجامعة
متضمنان المتطمبات كالشركط كىي:

 .1أف يككف المركز منبثقان مف مجمكعة بحثية ثبت تميزىا العممي كالبحثي.

 .2ارتباط مكضكع المركز المقترح بحاجات كمشكبلت المجتمع كانسجامو مع اىتمامات الجامعة.
 .3ايضاح مساىمات األعضاء المتقدميف إلنشاء مركز التميز البحثي في النشر العممي في
مجبلت عالمية.

 .4ايضاح األىداؼ العامة كمسار المركز المراد إنشاؤه ،كسبيؿ الكصكؿ إلى تمؾ األىداؼ.
75

 .5ايضاح إمكانية الشراكة الدكلية كالمحمية في المجاؿ البحثي لممركز.

 .6ايضاح النتائج المتكقعة لكؿ سنة مف سنكات عمؿ المركز مف (نشر عممي ،تأليؼ ،ترجمة،
براءات اختراع ،برامج تدريب) كغيرىا.

 المرحمة الثانية (المقترح النيائي):

بعد مكافقة المجنة العممية عمى المقترح المبدئي كاستجابة بنكده لشركط المرحمة األكلى ،يتـ

التقدـ بالمقترح النيائي التفصيمي مشتمبلن عمى اآلتي:

 .1تقديـ رؤية كاضحة كأىداؼ محددة مع بياف تميز المركز كاختبلفو عف المراكز المشابية.
 .2تفصيؿ الخطة التي سيسير عمييا المركز كالبرامج العممية التي سينفذىا خبلؿ فترة مقبمة.
 .3تكضي النظاـ المالي لمصرؼ السنكم خبلؿ فترة المركز بكجكد ميزانية مستقمة لمركز التميز
البحثي ،كايضاح أيضا عكائد المركز المتكقعة كمردكداتو االجتماعية كاالقتصادية كالبشرية.

 .4ايضاح الشراكات البحثية مع مراكز متقدمة عالمية مف خبلؿ مستندات تؤكد ذلؾ.
 .5تقديـ سيرة ذاتية مكتممة لمكادر اإلدارم كالبحثي مكضحان الخبرات بمجاؿ المركز.
 .6استكماؿ النماذج الخاصة بإنشاء المراكز (أباظة.)176 :2014 ،

كعطفان عمى ما سبؽ فإنو يمكف القكؿ أف المتطمبات إلنشاء أم مركز تميز بحثي تشترط أف

تتكافر عدة أمكر ميمة ،كتحديد التخصص الدقيؽ الذم سيركز عميو المركز ،كتحديد المجاؿ البحثي

كالتخصصات المرتبطة بو ،كأيضان البد مف صياغة رسالة كرؤية كأىداؼ المركز كىذا يجب أف يرتبط
بالمؤسسة التي سيتـ إنشاء المركز بيا ،كتكفير الكفاءات البلزمة التي مف شأنيا ادارة المركز كالتي

ستسعى لتحقيؽ أىدافو ،كأيضان تأميف الدعـ المالي الكافي كالمستمر لممركز لضماف سير العمؿ عمى

أكمؿ كجو .كأيضان ضماف الشراكة الحقيقية بيف المركز المنشئ كمراكز عالمية متميزة ذات دكر فعاؿ.

كيجب التنكيو ىنا أف ىناؾ بعض العقبات كالمؤثرات الخارجية التي مف شأنيا أف تؤثر عمى

أداء مراكز التميز البحثي ،كبالتالي عرقمة سير عمؿ المركز كخمؿ في تحقيؽ أىدافو ،كبالتالي التأثير
سمبان عمى المركز ،كلمحد مف ىذه المعكقات كالمؤثرات ،يجب أف يككف ىناؾ:
 .1رأس ماؿ يدعـ المراكز البحثية مف قبؿ الدكلة كرجاؿ األعماؿ.
 .2تكفر خدمات معاكنة كمساندة.

 .3مناخ اقتصادم مفتكح كمستقر كمشجع لبلستثمار.
 .4تكفر فرص تسكيقية كتكنكلكجية.

 .5استثمار العبلقات بالمؤسسات الصناعية.

 .6التركيز عمى دراسػة اإلصبلحات كالتجديدات المؤسسية التي تنمي ثقافة الشراكة مف خبلؿ
الجامعات (ابراىيـ.)152 :2014 ،
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فمسطين ومراكز التميز البحثي:
فمسطيف ككباقي الدكؿ العربية كغيرىا كاف ليا مساىماتيا في مجاؿ مراكز التميز البحثي ،كاف

كانت ىذه المساىمة محدكدة مقارنة بمثيبلتيا مف الدكؿ التي تـ ذكرىا مسبقان ،كذلؾ يرجع لمظركؼ
االقتصادية كالسياسية التي تمر بيا فمسطيف إلى أف انخراطيا في ىذا المجاؿ يعد بداية جيدة لمنيكض

بالبحث العممي كالسعي نحك تطكيره لمحاؽ بركب الدكؿ المتقدمة .كىنا سنشير إلى بعض مراكز التميز

البحثي في فمسطيف ،كدكاعي االىتماـ بضركرة انشاء مثؿ ىذه المراكز في جامعاتنا.
 مراكز التميز البحثي في الجامعات الفمسطينية.

 .1مركز التميز في التعميم والتعمم بجامعة بوليتكنك فمسطين.
أنشئ ىذا المركز بدعـ مف ككالة التنمية الدكلية األمريكية ( ،)USAIDكىذا المركز اإلبداعي

المتميز يعزز أساليب كقدرات البحث العممي في الجامعة ،كيأتي ىذا المركز مع استراتيجية الجامعة
لتشجيع البحث العممي كتكفير التكنكلكجيا الحديثة لطمبتيا ،كييدؼ المركز إلى:
 المساىمة في تطكير التعميـ كالرقي بو مستقببلن.

 اتاحة الفرصة لتحقيؽ التميز لدل ككادر الجامعة مف خبلؿ مجمكعة متنكعة مف األنشطة
كالبرامج التعميمية ،كتطكير كتنمية الميارات التعميمية األكاديمية.

 تكفير بيئة لتبادؿ األفكار كالخبرات بيف األكاديمييف بمختمؼ التخصصات.
(< http://samanews.ps/ar/post/194718 > )20/12/2016

 .2مركز التميز في تعميم الرياضيات والعموم في الجامعة اإلسالمية بغزة -فمسطين.

يسعى المركز لتحقيؽ التميز في تطكير تعميـ الرياضيات كالعمكـ عمى مستكل فمسطيف

كالمنطقة العربية كاإلقميمية ،ككذلؾ السعي لمتطكير الميني لمميتميف بمناىج الرياضيات كالعمكـ
كتعميميا ،كاجراء البحكث القائمة عمى المستحدثات التربكية ،كعقد شراكات مع جامعات كجيات معنية.
حيث تتحدد أىداؼ المركز في:

 تنمية ميارات الباحثيف في مجاؿ تعميـ الرياضيات كالعمكـ.

 تطكير كفاءات الطمبة المعمميف في مجالي تعميـ الرياضيات كالعمكـ.

 تطكير مناىج الرياضيات كالعمكـ في مراحؿ التعميـ العاـ في فمسطيف.
 تحديد تكجيات البحث في مجاؿ تعميـ الرياضيات كالعمكـ في فمسطيف.


المساىمة في حؿ بعض المشكبلت التي تكاجو تعميـ الرياضيات كالعمكـ مف خبلؿ البحكث

التشاركية (أبك شمالة.(124 :2014 ،

كأيضا تتجو ك ازرة التربية كالتعميـ العالي كالجيات المعنية إلى االىتماـ بشكؿ أكبر كتكحيد

الجيكد لتفعيؿ دكر م اركز التميز البحثي في فمسطيف ،حيث قرر مجمس البحث العممي في ك ازرة
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التربية كالتعميـ العالي دعـ كانشاء ( )7مراكز لمتميز البحثي العممي بمجاالت حيكية متنكعة في ()7
جامعات محمية؛ بقيمة بمغت  2مميكف ك 800ألؼ دكالر أمريكي كىي عمى النحك التالي:
 .1مركز التميز في عمكـ البحار ،الجامعة اإلسبلمية.
 .2مركز التميز لمدراسات المائية ،جامعة بيرزيت.

 .3مركز التميز في عمكـ المكاد كالنانك تكنكلكجي ،جامعة النجاح.
 .4مركز جامعة القدس لؤلبحاث الصحية كالطبية ،جامعة القدس.
 .5مركز تميز جامعة الخميؿ لمبحكث البيئية ،جامعة الخميؿ.

 .6مركز التميز في االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات ،جامعة بكليتكنؾ فمسطيف.
 .7المركز الفمسطيني المتميز في التعميـ اإللكتركني ،جامعة القدس المفتكحة.

بحيث يتـ تنفيذ ىذا الدعـ عمى مرحمتيف :األكلى خبلؿ العاميف  2016 ،2015بقيمة مالية

تبمغ مميكف ك 400ألؼ دكالر أمريكي ،كالمرحمة الثانية بنفس القيمة بعد إعادة تقييـ كؿ المراكز

المدعكمة( .الشخشير.)2015 ،

)< http://www.maannews.net/Content.aspx?id=760207< (21/12/2016

 دواعي إنشاء مراكز تميز بحثي في فمسطين.

في ظؿ اإلقباؿ عمى التعميـ العالي كنظ انر لمحصار المفركض عمى غزة بعد االنقساـ السياسي
منذ عاـ 2007ـ ،كنظ انر لتراجع متكسط الدخؿ ،كالدخؿ القكمي كتكدس حممة الشيادات العميا
(الماجستير كالدكتكراه) ،كتداخؿ عكامؿ غير الكفاءة في أداء كعمؿ الجامعات ،كاف مف الضركرم

النظر بعيف المستقبؿ لمحفاظ عمى الكفاءات كاإلمكانات المتاحة ،مف أجؿ العمؿ عمى استغبلليا
كتطكيرىا ،لذا يفرض عمينا الكاقع في ىذه األكقات أكثر مف أم كقت مضى إلى االىتماـ بمراكز

التميز البحثي لمدكاعي كالمبررات التالية:

 .1زيادة التحديات كالمشكبلت عمى جميع المستكيات كالتأخر الكبير في مكاكبة األمـ في مجاالت
التكنكلكجيا كالطب كالعمكـ كالتصنيع كغيرىا.

 .2ىجرة الخبرات كالعمماء أك ما يسمى بنزيؼ األدمغة كىجرة العقكؿ ،بينما يمكننا استقطاب ىذه
الخبرات كتكطينيا كاالستفادة منيا.

 .3تكظيؼ التكنكلكجيا الحديثة لمراكز التميز البحثي في الجامعات في زمف إتاحة المعمكمات
كالعالـ الرقمي .البد مف االستفادة مف ىذه التقنيات.

 .4كثرة الباحثيف كانعداـ االستفادة منيـ ،حيث أصب لدينا بطالة عممية لدل الحاصميف عمى
شيادات الدراسات العميا كعمى الحككمة االلتفاؼ إلى ىذه الفئة كاالستفادة مف طاقاتيا لبلرتقاء

باالقتصاد كالمجتمع معان.
 .5التحكالت كاألزمات السياسية التي نتعرض ليا كالتي أدت إلى ىجرة الكثير مف العقكؿ
ككجكدىـ كبلجئيف في بمداف مختمفة (أبك شاكيش.)208 :2014 ،
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كأضاؼ تكني ( )2011أف مف المبررات كالتحديات التي أدت إلى استحداث مراكز التميز

البحثي كانت:

 تكظيؼ البحث العممي كأجيزتو في خدمة مصال فردية أك فئكية غير مشركعة ،أك خدمة مف
يدفع.

 النقص الشديد في المراجع البلزمة كاألجيزة كالمعامؿ التي تعيف الباحثيف عمى القياـ بأعماليـ
البحثية.

 ضيؽ مصادر الدخؿ لمباحثيف ،األمر الذم دفعيـ إلى السفر لبلشتغاؿ بالخارج.

 غياب العبلقة التكاممية لمجامعة مع القطاعات اإلنتاجية العامة كالخاصة ،كانعداـ مساىمة
القطاع في تمكيؿ البحث العممي.

 ضعؼ القدرة عمى استثمار نتائج البحكث العممية ،كايجاد الحمكؿ لمشكبلت المجتمع.

(تكني)81 :2011 ،

ىذا باإلضافة إلى أف ىناؾ مجمكعة مف التحديات التي تكاجو البحث العممي في الجامعات

الفمسطينية ،كالتي كانت سببان ممحان لضركرة االىتماـ بمراكز التميز البحثي كانشاؤىا ،في سبيؿ محاكلة
مكاجية ىذه التحديات كالحد منيا ،كنذكر أف مف ىذه التحديات:
 .1التحديات العسكرية :يعاني الباحثيف الفمسطينييف كغيرىـ مف المكاطنيف مف مبلحقة االحتبلؿ
ليـ ،أيضان مف الحصار الخانؽ الذم يؤثر سمبان عمى إمكانيات البحث العممي.
 .2التحديات الثقافية :ال بد مف إجادة المغة اإلنجميزية كااللتزاـ بقيـ البحث العممي كاإلخبلص
كاإليثار كالعمؿ بركح الفريؽ.

 .3التحديات االقتصادية :انتشار الفقر كالبطالة كالتأخر االقتصادم ،مما يزيد عمى كاىؿ
الباحثيف حؿ ىذه المشكمة كمشاكؿ أخرل متكلدة عنيا.

التحديات البيئية :حيث ظيرت مفاىيـ جديدة في العالـ مثؿ مكافحة التصحر ،كالتمكث كزيادة الرقعة

الخضراء ،كالمحافظة عمى الغابات ،فأصب مف الضركرم االىتماـ بمثؿ ىذه المصطمحات كتكريس

البحث فييا (أبك شاكيش.)209 :2014 ،

بعد تأممنا لما سبؽ ،نبلحظ الجيكد الحثيثة التي تبذليا الدكؿ مجتمعة لمنيكض بالبحث العممي

مف خبلؿ انشاء مراكز التميز البحثي في كافة المجبلت ،لما ليا مف دكر كبير في رقي كتطكير

البحث العممي ،كبالتالي رقي الدكؿ التي تعمؿ عمى انشاؤىا ،لذا كجب عمينا كمجتمع عربي عامة كفي
الجامعات الفمسطينية بشكؿ خاص العمؿ بأقصى الجيكد كالطاقات لتطكير مراكز التميز البحثي
كالسعي لزيادتيا ألنو كمف خبلليا يتسنى لنا التغمب عمى العديد مف المشكبلت التي تكاجينا في ببلدنا
خاصة كأننا نعاني العديد مف المشاكؿ ،منيا االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالسياسية ،كالطريؽ

الكحيد لمسير في حؿ مثؿ ىذه المشكبلت ىك اىتمامنا بالبحث العممي كانشاء متؿ ىذه المراكز.
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الفصن الثالث
الدراشات الصابقة
 1.1يمذيت
 1.1انًحٌس األًل 5انذساسبث انًخعهمت انبحث انعهًي
 1.1انًحٌس انثبني 5انذساسبث انًخعهمت بًشاكض انخًيض انبحثي
 1.1انخعميب عهى انذساسبث انسببمت

الفصل الثالث
الدراسات السابقة
مقدمة:
اىتـ العديد مف الباحثيف العرب كاألجانب بدراسة محاكر مكضكع الدراسة الحالية ،كالمتمثمة

في البحث العممي ،كمراكز التميز البحثي ،لما ليذه المكاضيع مف أىمية كبيرة كعبلقة مباشرة في تنمية
البحث العممي كحقكلو المختمفة في الجامعات ككذلؾ تنمية المجتمعات .حيث سيتناكؿ ىذا الفصؿ

عرضان لمعديد مف الدراسات السابقة العربية كاألجنبية المرتبطة بمكضكع الدراسة ،كالتي بمغ عددىا

( (31دراسة ،كمف ثـ التعقيب عمييا ،حيث سيتـ تناكؿ دراسات كؿ محكر عمى حدا كالتالي:
المحور ا ول :الدراسات التي تناولت البحث العممي:

أوالً :الدراسات العربية ورتبت حسب سنة اجراءىا من ا حدث إلى ا قدم.

.1

دراسة الشيخ خميل ( )2014بعنوان" :واقع تمويل البحث العممي في الجامعات الفمسطينية
وعالقتو باإلنتاج العممي عضاء ىيئة تدريسيا".

ىدفت التعرؼ إلى درجة تمكيؿ البحث العممي في الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر

أعضاء ىيئة التدريس ،كعبلقتيا بحجـ اإلنتاج العممي ألعضاء ىيئة التدريس فييا مف كجية نظرىـ،
حيث اتبعت الباحثة المنيج الكصفي المدخؿ التحميمي ،كتمثمت األداة في استبانة لقياس كاقع تمكيؿ

البحث العممي في الجامعات الثبلثة كأيضان صممت استبانتيف ليذا الغرض ،كتككف مجتمع الدراسة مف
جميع أعضاء الييئة التدريسية في الجامعات الفمسطينية (اإلسبلمية -األقصى -األزىر) في قطاع

غزة كالحاصميف عمى درجة أستاذ مساعد فأعمى ،كالبالغ عددىـ ( )744عضك ،كتككنت العينة مف

( )260عضك ىيئة تدريس ،ككذلؾ فقد كانت أىـ نتائج الدراسة كالتالي:

 .1أظيرت الدراسة أف الكزف النسبي لدرجة تمكيؿ البحث العممي في الجامعات الفمسطينية بمغ
( )%51.58بدرجة تمكيؿ قميمة.

 .2ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل داللة ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات تقديرات أعضاء
ىيئة التدريس

في الجامعات الفمسطينية لدرجة تمكيؿ البحث العممي تعزل إلى متغير

الجامعة ،كذلؾ لصال الجامعة اإلسبلمية ،كالى الدرجة العممية كذلؾ لصال الذيف درجتيـ
أستاذ.

كأكصت الدراسة بضركرة تخصيص ميزانية لمبحث العممي مف قبؿ الحككمة لمجامعات

الفمسطينية ،ككذلؾ تفعيؿ دكر القطاع الخاص مف خبلؿ( :المصانع -البمديات -الشركات الخاصة)
في دعـ البحث العممي بالجامعات الفمسطينية ،كالتقدـ بمبادرة الستضافة مركز تميز بحثي أك إنشائو.
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.2

دراسة عمي ( )2013بعنوان" :دور البحث العممي والدراسات العميا في الجامعات
الفمسطينية في تحقيق التنمية المستدامة -جامعة زة نموذجاً".

ىدفت التعرؼ إلى دكر البحث العممي كالدراسات العميا في الجامعات الفمسطينية في تحقيؽ

التنمية المستدامة ،كذلؾ مف خبلؿ تطبيؽ الدراسة عمى الجامعات الفمسطينية العاممة بقطاع غزة كالتي
تقكـ بتدريس الدراسات العميا ،حيث اتبعت الدراسة المنيج الكصفي المدخؿ التحميمي ،كاستخدمت

االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات ،كتككنت العينة مف ( )180عضك ىيئة تدريس في ىذه

الجامعات كالذيف يعممكف في مجاؿ الدراسات العميا .كخرجت الدراسة بمجمكعة مف النتائج كاف أىميا:

 .1يكجد ضعؼ كاض في كاقع البحث العممي كالدراسات العميا ،بسبب عدـ كجكد استراتيجية
كطنية تعمؿ عمى تكجيو البحث العممي كالدراسات العميا ،كنمطية التعامؿ مع البحث العممي.

 .2كشفت الدراسة عف كجكد تأثير ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α ≥ 0.05بيف دكر
البحث العممي كالدراسات العميا في التنمية المستدامة.

كأكصت الدراسة بضركرة العمؿ عمى كجكد استراتيجية كطنية لمبحث العممي كالدراسات العميا

بمشاركة كدعـ القيادة السياسية ،ككذلؾ التفكير في مشركعات التميز البحثي.

.3

دراسة محمد والبدري ( )2012بعنوان" :واقع البحث العممي في العالم العربي ومعوقاتو".
ىدفت التعرؼ إلى كاقع الحث العممي في العالـ العربي استنادان لمدراسات كاألبحاث التي

أجريت في عدد مف الدكؿ العربية ،كأيضان الكشؼ عف أبرز المعكقات التي تحد مف اجراء البحكث

العممية في ضكء الدراسات السابقة ذات العبلقة لغرض تشخيصيا كاقتراح الحمكؿ المناسبة ليا ،حيث

اتبع الباحثاف المنيج الكصفي المدخؿ التحميمي ،كتمثمت أداة الدراسة في تحميؿ عينة مف الدراسات
النظرية كالميدانية منذ عاـ ( )2010 -1990ككنيا تشكؿ مادة البحث الحالي ،كخرجت الدراسة

بمجمكعة مف النتائج كاف أىميا:

 .1أف كاقع البحث العممي في العالـ العربي لـ يزؿ ضعيفان بؿ دكف المستكل المطمكب  ،كيكاجو ىذا
الكاقع جممة مف المعكقات تتمثؿ بانفصاؿ البحث العممي عف المجاؿ التطبيقي ،كتراجع دعـ صناع

القرار لو.

 .2أف ىناؾ تدني في نسب اإلنفاؽ بشكؿ ممفت ،رغـ تكفر االمكانات.

 .3كشفت عف ضعؼ قاعدة المعمكمات ،كغياب المصادر العممية الحديثة.
كأكصت الدراسة بضركرة االىتماـ بالبحث العممي كالعمؿ عمى تطكيره مف خبلؿ رصد

الميزانيات الكافية لو كاشراؾ القطاع الخاص ،كنشر بعض مراكز التميز البحثي كبنكؾ األفكار التي
تتبنى المبادرات ذات الطابع التنمكم.
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.4

دراسة اعبيان ( )2012بعنوان" :دور الجامعات الفمسطينية بمحافظات زة في دعم البحث

العممي وسبل تحسينو".

ىدفت التعرؼ إلى درجة قياـ الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة بدكرىا في دعـ البحث

العممي مف كجية نظر أعضاء الييئة التدريسية فييا ،كالتعرؼ إلى سبؿ تحسيف دكر الجامعات
الفمسطينية في دعـ البحث العممي مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس فييا .كاستخدمت الباحثة

المنيج الكصفي المدخؿ التحميمي ،ككانت أداة الدراسة في جمع المعمكمات في االستبانة ،كتككف

مجتمع الدراسة مف ( )468عضك ىيئة تدريس ،كتككنت العينة مف ( )151عضك ىيئة تدريس،
كخرجت الدراسة بمجمكعة مف النتائج كاف أىميا:

 .1درجة قياـ الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة بدكرىا في دعـ البحث العممي مف كجية نظر
أعضاء الييئة التدريسية فييا جاء بدرجة متكسطة ،نظ انر لضعؼ االمكانات المادية.

 .2أف الدعـ األكثر شيكعان كاف الدعـ (المعمكماتي كالتكنكلكجي) لمبحث العممي بالجامعات الفمسطينية

بمحافظة غزة.

 .3عدك كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α≥ 0.05بيف متكسطات تقديرات
العينة حكؿ دكر الجامعات الفمسطينية في محافظات غزة في دعـ البحث العممي تبعان لمتغيرات الدراسة

الدخيمة.

كأكصت الدراسة بضركرة تحديد فمسفة بحثية ككضع خارطة كطنية لمجامعات الفمسطينية يتـ

فييا تكضي

أكلكيات البحث العممي كاجراءات تطبيقو لتحسيف جكدة البحث العممي ،كالبحث عف

مصادر تمكيؿ إلنشاء مركز تميز بحثي.

.5

دراسة المقادمة ( )2014بعنوان" :البحث العممي في جامعات فمسطين :رؤية مستقبمية في

ضوء الخبرة اإلسرائيمية".

ىدفت إلى تحديد نقاط القكة كاإلنجاز في مجاؿ البحث العممي في الجامعات اإلسرائيمية
كمراكز البحث التابعة ليا عمى مستكل االستراتيجيات كالتخطيط كالتمكيؿ كالتنفيذ كالتطبيؽ ،كمحاكلة

اإلفادة منيا في صياغة رؤية مقترحة لتطكير البحث العممي في الجامعات الفمسطينية ،كذلؾ بعد

دراسة عكامؿ الضعؼ الذاتية كالمكضكعية التي تعيؽ تقدـ ىذا المجاؿ الحيكم كالياـ جدان في المجتمع

الفمسطيني ،حيث اتبعت ىذه الدراسة ثبلث مناىج لمبحث كىي( :المنيج الكصفي المدخؿ كالمنيج

المقارف كالمنيج االستشرافي) ،كتمثمت أداة الدراسة في المقارنة بيف الجامعات الفمسطينية كاإلسرائيمية،
كقد اقتصرت عينة الدراسة عمى جامعة النجاح الكطنية بنابمس ،كالجامعة اإلسبلمية بغزة ،كالجامعة
العربية كجامعة تؿ أبيب بإسرائيؿ كالمراكز البحثية التابعة ليا .كخرجت الدراسة بمجمكعة مف النتائج

كاف أىميا:
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 .1ساىـ البحث العممي في جامعات إسرائيؿ في تقدـ إسرائيؿ العممي كالتكنكلكجي كجعؿ منيا قكة
اقتصادية كعسكرية في منطقة الشرؽ األكسط.

 .2ساىـ التقدـ العممي كالتكنكلكجي كالعممي كالذم سببو البحث العممي الناج

إلسرائيؿ.

في تكفير األمف

 .3يمكؿ القطاع الخاص في إسرائيؿ مشركعات بحثية كثيرة داخؿ الجامعات.
 .4تستخدـ إسرائيؿ معظـ خبراتيا كبحكثيا في تطكير األسمحة اليجكمية الفتاكة.

 .5أف جامعات فمسطيف تعتمد في معظـ نظاـ التدريس فييا عمى إلقاء المحاضرات كليس البحث
كالتقصي.

كأكصت الدراسة بضركرة اعطاء البحث العممي في فمسطيف مزيدان مف األىمية لمعمؿ عمى

تطكيره كالرقي بو ،في ضكء انشاء مراكز التميز البحثي باالستفادة مف التجربة اإلسرائيمية.
.6

دراسة راضي ( )2012بعنوان" :تصور مقترح لتجويد البحث العممي في الجامعات

الفمسطينية".

ىدفت التعرؼ إلى كاقع البحث العممي في الجامعات الفمسطينية ،حيث سعت الباحثة إلى
تحديد أىـ المعكقات كالصعكبات التي تقؼ في مسيرة التقدـ في مجاؿ البحث العممي كضعؼ مكاكبتو

لركب الثكرة المعمكماتية ،ككذلؾ أظيرت الباحثة أىمية تطبيؽ كتعزيز مفاىيـ إدارة الجكدة الشاممة في

جميع أنشطة كممارسات الجامعات الفمسطينية عامة ،كفي سياسة البحث العممي خاصة ،كاستخدمت
الباحثة المنيج الكصفي المدخؿ التحميمي ،كتككف مجتمع الدراسة مف جميع البحكث العممية المنشكرة
في مجاؿ البحث العممي في الجامعات الفمسطينية في الفترة ( ،)2008 -1998ككانت أداة الدراسة

في جمع المعمكمات متمثمة في األسمكب المكتبي كاالعتماد عمى نتائج البحكث كالدراسات السابقة التي
تـ نشرىا في حقؿ ىذه الدراسة .كتمثمت نتائج الدراسة في:

 .1أف البحث العممي في الجامعات الفمسطينية في تطكر مستمر رغـ التحديات الصعبة التي تكاجيو،
كلكف ىذا النشاط البحثي لـ يصؿ إلى المستكل المرغكب بسبب تراجع الكضع المالي لمجامعات.

 .2كما ككشفت الدراسة كجكد العديد مف المعكقات التي تؤثر عمى البحث العممي ،أىميا عدـ كجكد
خريطة بحثية مشتركة.

كأكصت الدراسة بجممة مف التكصيات كاف أىميا :اصبلح ىيكؿ التعميـ العالي كادارتو كتطكير األداء

التعميمي في مجاؿ البحث العممي ،كاالستفادة مف تجربة بعض المراكز العربية.
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.7

دراسة عساف وحماد ( )2011بعنوان" :توظيف البحث التربوي الفمسطيني في ضوء
مقومات مجتمع المعرفة (رؤية مستقبمية)".

ىدفت تكضي المنطمقات الفمسطينية التي يقكـ عمييا مجتمع المعرفة ،كتحديد معكقات إنتاج المعرفة

في المجتمع الفمسطيني ،ككذلؾ تحديد مقكمات الباحث التربكم لبلزمة لمجتمع المعرفة لمخركج برؤية
مستقبمية مقترحة لتكظيؼ البحث التربكم في ضكء مقكمات مجتمع المعرفة ،كقد استخدـ الباحثاف

المنيج الكصفي االستقرائي ،حيث استعرض البحث بالكصؼ كالتحميؿ األدبيات المتعمقة بمفيكـ
مجتمع المعرفة ،كمف ثـ اقتراح الرؤية التي تككنت مف ( :الخمفية ،كاألبعاد ،كاألىداؼ بأنكاعيا)،

كتمثمت نتائج الدراسة في:

 .1مف أىـ معكقات إنتاج المعرفة في فمسطيف ،ش اإلمكانات المادية المتاحة لؤلفراد كالمؤسسات،
ككذلؾ االعتقاد الخاطئ بإمكانية بناء مجتمع المعرفة مف خبلؿ استيراد نتائج العمـ دكف االستثمار في

إنتاج المعرفة محميان.

 .2مف أىـ معكقات الباحث الفمسطيني لمكاكبة مجتمع المعرفة ،االمتثاؿ ألخبلقيات البحث العممي،
كاحتراـ الحرية الفكرية.

 .3أف المخرج أماـ المجتمع الفمسطيني لمجتمع المعرفة ىك ترؾ المجاؿ لمباحثيف الجدد لخكض
التجربة في التعبير عف أفكارىـ.
كقد أكصت الدراسة بما يمي:

 . 1مراعاة أف يككف مف معايير تقييـ أداء أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات مشاركتيـ في أنشطة
تشاطر المعرفة ،كفي المنتديات كالممتقيات الفكرية.

 .2إعداد خريطة بحثية تربكية كتجديدىا باستم ارر كتشجيع البحكث المستقبمية ،كالتفكير حكؿ المستقبؿ
بطرؽ إبداعية.

.8

دراسة حمس ( )2009بعنوان" :اإلنفاق عمى البحث العممي ودوره في جودة نوعية اإلنتاج

العممي في الجامعات الفمسطينية".

ىدفت التعرؼ عمى مدل اإلنفاؽ عمى البحث العممي في الجامعات الفمسطينية كانعكاساتو

عم ى نكعية اإلنتاج العممي .كاتبع الباحث في دراستو المنيج الكصفي المدخؿ التحميمي ،ككانت أداة
الدراسة في جمع المعمكمات ىي المقابمة الفردية مع مسؤكلي عمادات البحث العممي ،أما العينة

فتمثمت في مجمكعة مف الجامعات الفمسطينية كىي (اإلسبلمية -األزىر -األقصى) .أما بخصكص
نتائج الدراسة فكاف مف أىميا:

 .1تدني اإلنفاؽ عمى البحث العممي في الجامعات الفمسطينية ،رغـ تكافر بعض االمكانات.

 .2أف دكر القطاع الحككمي كالخاص في تمكيؿ البحث العممي في الجامعات الفمسطينية متدني مما
ينعكس عمى نكعية اإلنتاج.
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 .3ضعؼ البنية التحتية المناسبة إلنشاء أم مركز بحثي ،رغـ القناعة بأىميتو.

كأكصت الدراسة بضركرة تفعيؿ مفيكـ الجامعة المنتجة بتحكيؿ البحكث العممية مف أبحاث

استيبلكية إلى أبحاث مف أجؿ االستثمار ،ككذلؾ ربط مسار األبحاث العممية في الجامعات بمشكبلت

كاحتياجات المجتمع المحمي مف خبلؿ كحدات البحث المختمفة مما يعزز االرتباط بيف البحث العممي

كقضايا المجتمع التنمكية.

.9

دراسة العاجز وبنات ( )2003بعنوان" :البحث العممي في الجامعات الفمسطينية الواقع

والتحديات والتوجيات المستقبمية".

ىدفت إلى تشخيص أىـ مبلم الكاقع الراىف لمبحث العممي في الجامعات الفمسطينية ،إضافة

إلى تحديد أىـ التحديات التي تقؼ في كجيو .كما ىدفت تقديـ تصكر لمطمكح المأمكؿ لمسيرة البحث
العممي في الجامعات الفمسطينية ،حيث استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي ،معتمداف عمى األسمكب
المكتبي في جمع البيانات مستفيداف مف ذلؾ مف نتائج البحكث كالكتابات كالدراسات السابقة التي تـ

نشرىا في حقؿ ىذه الدراسة .كتكصمت الدراسة لمجمكعة مف النتائج كاف أىميا:

 .1أف حركة البحث العممي في الجامعات الفمسطينية تسير في خطان غير ذاتية (باحثة عف التمكيؿ).

 .2كشفت الدراسة عف كجكد العديد مف المعكقات منيا( :تجاىؿ كاىماؿ النتائج التي يتكصؿ إلييا
الباحثكف ،ككذلؾ ضعؼ التمكيؿ كقمة مصادر المعمكمات كصعكبة الكصكؿ إلييا).

 .3عدـ كجكد سياسة كطنية لمبحث تحدد مجاالتو كأكلكياتو ،أك أم مركز بحثي يتبنى نتائج البحكث

كتسكيقيا.

 .4افتقار البحث العممي لمدعـ كالتأييد المجتمعي.

كأكصت الدراسة بضركرة تكفير التمكيؿ البلزـ لمقياـ باألبحاث المختمفة ،مف خبلؿ أشكاؿ

مختمفة كمشاركة القطاع الخاص أك تقديـ مبادرات خارجية ،ككذلؾ إنشاء بنكؾ كقكاعد لممعمكمات.

ثانياً :الدراسات ا جنبية :
.1

دراسة القادحيب والمقرن  )2014( Algadheeb and Almeqrenبعنوان " :العقبات

التي تعترض البحث العممي في ضوء عدد من المتغيرات".

" Obstacles to Scientific Research in Light of a Number of Variables".
ىدفت إلى تحديد معيقات البحث العممي التي يكاجيا أعضاء الييئة التدريسية في كمية التربية

في جامعة األميرة نكرة بنت عبد الرحمف ،كتحديد االختبلفات بيف ىذه المعيقات في ضكء بعض
المتغيرات مثؿ (العمر كالدرجة األكاديمية كالتخصص كالحالة االجتماعية كعدد الدراسات المنشكرة
كطكؿ المدة منذ آخر درجة عممية أخذىا الباحث) ،تـ استخداـ المنيج الكصفي المدخؿ التحميمي في
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الدراسة حيث استخدـ الباحثاف االستبانة لتحديد معيقات البحث العممي ،حيث قيمت االستبانة المعيقات
الشخصية كاألسرية كالعكامؿ االجتماعية كالمعيقات العممية كالمجتمعية كالتنظيمية ،كتككنت عينة

الدراسة مف ( )69عضك ىيئة تدريس في كمية التربية في جامعة األميرة نكرة ،كأظيرت النتائج أف
ىناؾ:

 .1انخفاض في معدؿ المعيقات التي تكاجو البحث العممي نتيجة لدعـ الحككمة المستمر لمبحث
العممي كمخرجاتو.

 .2كشفت عف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في المعيقات التي تعزل إلى (العمر كالدرجة
األكاديمية كالتخصص).

 .3كشفت عف كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في مجاؿ الميارات التكنكلكجية لصال (عدد
الدراسات المنشكرة).

 .4كشفت عف كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في مجاؿ العكامؿ المجتمعية لصال (طكؿ المدة
منذ آخر درجة عممية أخذىا الباحث).

 .5ىناؾ تكجو حككمي داعـ لحركة البحث العممي كدراسة انشاء مزيد مف مراكز التميز البحثي
في كافة الجامعات السعكدية.

كأكصت الدراسة بضركرة التقدـ بمبادرات كمشركعات لمحككمة بيدؼ المكافقة عمى انشاء مراكز
تميز بحثي في الجامعة (نكرة بنت عبد الرحمف).
.2

دراسة صويمح وآخرون  )2014( Sweileh and Othersبعنوان " :تقييم البحوث
اإلنتاجية العممية لمؤسسات التعميم العالي الفمسطينية :دراسة حالة في جامعة النجاح

الوطنية".

" Assessing the Scientific Research Productivity of the Palestinian Higher
Education Institutions:A Case Study at An-Najah National University".
ىدفت إلى تقييـ نتاج البحث العممي الذم يتـ نشره مف قبؿ أعضاء ىيئة التدريس كالباحثيف
كالطبلب في جامعة النجاح الكطنية منذ أكثر مف ( )35سنة .تبنى الباحثكف المنيج الكصفي المدخؿ
التحميمي ،حيث استخدـ التحميؿ الباركمترم لمبينات كتـ استخداـ قاعدة بيانات سككبس عمى االنترنت

لمبحث عف البيانات .كأظيرت النتائج بأف:

 .1ىناؾ نمك ثابت في نتاج البحكث عمى مدار اؿ ( )35سنة الماضية .حيث كاف إنتاج البحكث في
التخصصات العممية بنسبة عالية بينما كاف منخفض في التخصصات األخرل.

 .2ىناؾ دكر بارز لممراكز البحثية كعمادة البحث العممي في تكجيو األبحاث العممية لكف بشكؿ
عشكائي غير مدركس.
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كأكصت الدراسة بضركرة التركيز في المستقبؿ عمى البحكث المشتركة كالتعاكف الدكلي كالنشر في

المجبلت المفيرسة ،كانشاء مراكز تميز بحثي متخصصة.
.3

دراسة انم و آخرون  ,)2011( Ghanem and Othersبعنوان" :واقع البحث العممي

في جامعتي مؤتة واربد في ا ردن من وجية نظر طمبة البكالوريوس فييما".

'"Scientific Research Current Status from Undergraduate Students
Perspective in Mu'tah and Irbid Universities in Jordan".
ىدفت التعرؼ إلى كاقع البحث العممي في جامعتي مؤتة كاربد في األردف مف كجية نظر
طمبة البكالكريكس فييما ،كعبلقتيا ببعض المتغيرات .تـ تبني المنيج الكصفي المدخؿ التحميمي في

الدراسة كقد استخدـ الباحث استبانة تضمنت ( )36فقرة تكزعت عمى مجاليف ىما :تكظيؼ البحث
العممي في المؤسسات التعميمية البحثية ،كممارسات الطمبة في البحث العممي ،كقد تـ التحقؽ مف

خصائصيا السيكك مترية ،ثـ تطبيقيا عمى عينة مككنة مف ( )438طالبان كطالبة مف كميتي العمكـ

االنسانية كادارة األعماؿ في الجامعتيف المذككرتيف ،بينت النتائج أف:

 .1درجة تقدير أفراد العينة لكاقع البحث العممي جاءت متكسطة عند كزف نسبي ( ،)%58.3كأف
ىناؾ ضعؼ في أنشطة الجامعة المكجية لمبحث العممي كالتي تستيدؼ أفراد العينة.

 .2ىناؾ اتجاىات ايجابية نحك انشاء مراكز تميز بحثي تدعـ ادارة عممية البحث في الجامعتيف.

 .3كشفت عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في كاقع البحث العممي في الجامعتيف ،مف كجية نظر
الطمبة تعزل إلى متغيرات (الكمية ،كلصال آلية إدارة األعماؿ ،كفرع الشيادة الثانكية كلصال الفرع

العممي ،كالمعدؿ التراكمي :ممتاز ،كجيد جدان ،كجيد مف جية كالمقبكؿ مف جية أخرل كلصال الممتاز
كالجيد جدان كالجيد).

كأكصت الدراسة بضركرة االىتماـ بتكظيؼ البحث العممي في خطط المساقات الدراسية،

كتكجيو عممية البحث مف خبلؿ كحدة خاصة بالجامعة.
.4

دراسة أفيروو آخرون  )2011( Affero and Othersبعنوان" :تحسين تنمية البحوث

واإلشراف عمى الدراسات العميا".

"Improving the Development of Postgraduates' Research and
Supervision".
ىدفت تحديد المشكبلت التي تكاجو طمبة الدراسات العميا في البحث العممي كاإلشراؼ عمييـ،
حيث تبنى الباحثكف المنيج الكصفي المدخؿ التحميمي إلجراء الدراسة ،كاستخدمكا االستبانة كالمقاببلت
كأدكات لجمع البيانات البلزمة مف الطمبة ،كاشتمؿ مجتمع الدراسة طمبة الماجستير كالدكتكراه في

جامعة بت ار الماليزية ،كالبالغ عددىـ ( )461طالبان كطالبة ،كأظيرت نتائج الدراسة أف:
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 .1طمبة الماجستير بحاجة ماسة إلى الدعـ في البحث مف قبؿ المشرفيف بينما يفضؿ طمبة الدكتكراه

العمؿ بحرية إال أنيـ أيضان بحاجة إلى المشرفيف في تقديـ التغذية الراجعة.

 .2طمبة الدراسات العميا بحاجة إلى المشرفيف في منيجية البحث العممي كأيضان في تفسير النتائج
كعرضيا ،كأنيـ يكاجيكف مشكمة أف معظـ المشرفيف يككنكا غير مؤىميف كغير راغبيف في تقديـ

المساعدة لمطمبة.

 . 3لدل طمبة الدراسات العميا اتجاىات ايجابية كرضا بدرجة مقبكلة عمى أداء مراكز التميز البحثي في
الجامعة باعتبارىا بكصمة الختيار مكضكعاتيـ البحثية.

كأكصت الدراسة بضركرة تكافر الكادر المؤىؿ مف المشرفيف لمساعدة الطمبة في العديد مف

األمكر البحثية ،كالعمؿ بالشراكة مع مراكز البحكث في تحديد أكلكيات البحث.
.5

دراســــة خميفــــة  )2010( Khalifahبعنــــوان" :البحــــث التربــــوي فــــي فمســــطين :المعرفــــة
والتحديات الثقافية -دراسة حالة".

"Educational Research In Palestine: Epistemological and Cultural
Challenges- A case Study".
ىدفت البحث في الشركط المعرفية كالثقافية التي تكمف كراء البحث التربكم في فمسطيف .تبنى

الباحث المنيج الكصفي المدخؿ التحميمي ،ككانت أداة الدراسة في جمع المعمكمات ىي المقابمة

الشخصية ،حيث قاـ الباحث بدراسة حالة لجامعة كبرل في فمسطيف تمن درجة الماجستير في التربية،
كقاـ الباحث بتحميؿ الفرضيات كالمنيجية التي يقكـ عمييا البحث العممي الحالي ،حيث تـ تحميؿ ما

يقارب ( )100رسالة ماجستير كاج ارء مقاببلت مع أعضاء ىيئة التدريس ،كأظيرت نتائج الدراسة بأف:

 .1ى ناؾ انحدار كبير في منيجية البحث العممي كيعكد ىذا االنحدار إلى القيـ المعرفية كالثقافية التي
تسيؿ قبكؿ العديد مف المبادئ إلى البحث العممي.

 .2ىناؾ حالة مف النمطية في اجراءات البحكث التربكية كاقتصار معظميا عمى دراسة الكاقع
كالمشكبلت.

 .3ىناؾ تراجع في أساليب الدراسات المستقبمية (االستشرافية).
كأكصت الدراسة بضركرة كضع دليؿ كطني إلجراءات البحكث التربكية بما يضمف عممية البحكث

(االختيارية -التكميفية).
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المحور الثاني :الدراسات التي تناولت مراكز التميز البحثي:

أوالً :الدراسات العربية ورتبت حسب سنة اجرائيا من ا حدث إلى ا قدم.

دراسة الدوسري ( )2014بعنوان" :مراكز التميز البحثي في مجال التربية اإلسالمية بجامعة

.1

ا ميرة نورة بنت عبد الرحمن :تصور مقترح".

ىدفت إلى كضع تصكر لمراكز التميز البحثي في مجاؿ التربية اإلسبلمية بالجامعة ككذلؾ
مناقشة العقبات التي تكاجو تطبيؽ معايير التميز في مراكز التميز بالجامعات مف كاقع األدبيات،

كأيضان استعراض خبرات بعض الدكؿ األجنبية كالعربية في انشاء مراكز التميز بالجامعات ،كاعتمدت
عمى المنيج الكصفي المدخؿ البنائي ،مف خبلؿ تجميع الحقائؽ كالمعمكمات كتحميميا كتفسيرىا ،كتمثؿ

المجتمع في أعضاء ىيئة التدريس في جامعة األميرة نكرة بنت عبد الرحمف لبناء تصكر مقترح ليا،
كقد أظيرت النتائج أف:

 .1درجة تقدير أعضاء ىيئة التدريس لمتطمبات انشاء مركز التميز البحثي (متكسطة) نظ انر لتكفر
اإلمكانيات ،ككجكد اإلدارة السياسية الداعمة.

 .2اتضحت أىـ مبلم التصكر في الييكؿ التنظيمي كتكضي مياـ الييئة االستشارية كاألعضاء
المنتسبيف إلى المركز.

.2

كأكصت الدراسة بضركرة االىتماـ مراكز التميز البحثي كتفعيؿ دكرىا في الجامعات.

دراسة عبد الجواد ( )2014بعنوان" :مراكز التميز البحثي ودورىا في بناء اقتصاد المعرفة:

دراسة تجربة المممكة العربية السعودية".

ىدفت التعريؼ بمراكز التميز البحثي ،كمعايير كأسس انشاؤىا كمياميا ككيفية تمكيميا ،ككذلؾ

أىـ مجاالتيا مف خبلؿ استعراض تجربة السعكدية في ىذا المجاؿ ،كاقتراح بعض المجاالت بما
يناسب طبيعة االقتصاد المصرم ،حيث اتبعت الرسالة المنيج الكصفي المدخؿ التحميمي ،ككانت أداة
الدراسة في جمع المعمكمات كالبيانات ىي اتباع المؤشرات كاالحصائيات المكثكقة ،ككذلؾ استنباط

بعض الحقائؽ كالمعمكمات مف التجربة السعكدية بما يخدـ أىداؼ البحث ،كتمحكر مجتمع الدراسة

حكؿ التجربة السعكدية في مجاؿ مراكز البحكث المتميزة ،كخرجت الدراسة بمجمكعة مف النتائج كاف

أىميا:

 .1التأكيد عمى أىمية مراكز التميز البحثي كأنيا دعامة أساسية مف دعامات البحث العممي
كالتكنكلكجي.

 .2تكضي مقكمات كأسس انشاء مراكز التميز البحثي .
 .3مراكز التميز البحثي ليا الدكر األكبر في بناء اقتصاد المعرفة ،حيث أنيا الدعامة األساسية
في تنمية البحكث كالتطكير.
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كأكصت الدراسة بضركرة االىتماـ بالعمؿ عمى إنشاء كتأسيس مراكز التميز البحثي لما ليا مف

دكر في رفع كفاءة البحث العممي.
.3

دراسة ىيكل ( )2014بعنوان " :تطوير مراكز البحث العممي بالجامعات المصرية في ضوء

متطمبات الجامعة المنتجة :رؤية استراتيجية".

ىدفت التعرؼ إلى كاقع منظكمة البحث العممي في مراكز البحث في الجامعات المصرية

كمعرفة أىـ دكاعي كمتطمبات الجامعة المنتجة كرصد كاقع المراكز البحثية التابعة لمجامعة كجامعة
بنيا .حيث اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي المدخؿ كأدكاتو ،كذلؾ لمتعرؼ عمى دكاعي

كمتطمبات الجامعة المنتجة كمنيج النظـ لتحميؿ منظكمة البحث العممي في الجامعات المصرية
كجامعة بنيا كأسمكب السيناريك كذلؾ لرسـ مبلم التغيير كالتطكير االستراتيجي لمراكز البحث العممي

في جامعة بنيا ،ككانت أداة الدراسة ىي االستبانة كالتي طبقت عمى مديرم المراكز كأعضاؤىا ،ككاف

مجتمع الدراسة المقصكد متمثؿ في مراكز البحث العممي التابعة لجامعة بنيا كمديرم ىذه المراكز
كأعضاؤىا ،ككانت نتائج الدراسة متمثمة في:

 .1تتميز المراكز البحثية في جامعة بنيا بمجمكعة مف نقاط القكة كىي:
 اجراء أبحاث تمبي إلى حد ما االحتياجات األساسية لممجتمع بصفة عامة كالجامعة بصفة
خاصة.

 استخداـ التقنيات كاألساليب الحديثة في بعض المراكز لدراسة المشكبلت البحثية المعقدة.
 كفرة في اعداد الباحثيف.

 .2تعاني المراكز البحثية في جامعة بنيا مف مجمكعة مف نقاط الضعؼ كمنيا:
 غياب الخرائط البحثية لمعالجة المشكبلت (النظرية كالتطبيقية) في مجاؿ تخصص
المراكز.

 ضعؼ التنسيؽ بيف استراتيجية المركز البحثي بالكمية كاستراتيجيات المراكز األخرل داخؿ
الجامعة كخارجيا.

 عدـ االتجاه لكضع برامج لرعاية المبدعيف مف شباب الباحثيف.
كأكصت الدراسة بعدة تكصيات كاف مف أىميا العمؿ عمى تطكير مراكز التميز البحثي

كاالىتماـ بيا لما ليا مف أىمية كبيرة.

.4

دراسة الجماصي ( )2014بعنوان" :درجة توافر خصائص الجامعة المنتجة في الجامعات

الفمسطينية وسبل تعزيزىا".

ىدفت التعرؼ إلى درجة تكافر خصائص الجامعة المنتجة في الجامعات الفمسطينية مف كجية
نظر العمداء كرؤساء األقساـ األكاديمييف كاإلدارييف ،كتقديـ سبؿ كآليات جديدة لتعزيز خصائص
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الجامعة المنتجة في الجامعات الفمسطينية .حيث استخدـ الباحث المنيج الكصفي المدخؿ التحميمي،

ككانت أداة الدراسة ىي االستبانة في جمع البيانات كالمعمكمات ،كتـ أخد المجتمع كمو كعينة حيث بمغ

عدد العمداء كرؤساء األقساـ ( )252فردان ،ككانت نتائج الدراسة:

 .1أف المتكسط الكمي لدرجة تكافر خصائص الجامعة المنتجة في الجامعات الفمسطينية مف كجية
نظر أفراد العينة كانت درجة متكسطة بنسبة (.)%63.80

 .2كجكد فركؽ دالة احصائيان عند مستكل الداللة ( )α≥0.05بيف متكسطات تقدير أفراد عينة
الدراسة لدرجة تكافر خصائص الجامعة المنتجة في الجامعات الفمسطينية ،تعزم لمتغير

الجامعة لصال الجامعة اإلسبلمية ،كجامعة األزىر في مجاؿ التدريس كالبحث العممي.

 .3عدـ كجكد فركؽ دالة احصائيان عند مستكل الداللة ( )α≥0.05بيف متكسطات تقدير أفراد
عينة الدراسة لدرجة تكافر خصائص الجامعة المنتجة في الجامعات الفمسطينية ،تعزم لمتغير
(المنصب اإلدارم ،المؤىؿ العممي ،سنكات الخدمة).

كأكصت الدراسة بضركرة تبني الجامعات الفمسطينية لفكرة الجامعة المنتجة أك االستثمارية

كذلؾ عبر برامج بحثية كعممية تخدـ المجتمع المحمي كالعالـ العربي تعكد عمييا بالمنافع المادية.

ككذلؾ تطكير نظاـ التحفيز ألعضاء ىيئة التدريس مف أجؿ تشجيعيـ عمى العمؿ البحثي كاإلبداع

كاالبتكار.

.5

دراسة المطيري ( )2012بعنوان" :تصور مقترح لمتحول نحو جامعة بحثية بالتعميم الجامعي

السعودي في ضوء تحديات مجتمع المعرفة".

ىدفت التعرؼ إلى مدل جاىزية الجامعات لمتحكؿ إلى جامعات بحثية في ضكء مجتمع

المعرفة كأيضان التركيز عمى المجاؿ البحثي بالجامعة كاإلنفاقات البحثية كالشراكة مع المجتمع كتكفير
االحتياجات المالية لمبحث العممي .ككاف منيج الدراسة المستخدـ ىك المنيج الكصفي المدخؿ

التحميمي ،كاستخدمت االستبانة كأداة لمدراسة كجمع المعمكمات ،كتمثؿ مجتمع الدراسة في جميع
القيادات األكاديمية في الجامعات كيبمغ عددىـ ( )527قائدان أكاديميان كتـ اختيار العينة بطريقة المس

الشامؿ ،أما النتائج التي تكصمت الييا الدراسة فتمثمت في:

 .1استجابات القيادات الجامعية كانت بدرجة عالية عمى تكافر متغيرات (الحرية األكاديمية ،رؤية
الجامعة ،الثقافة التنظيمية كالمناخ السائد ،كاالتفاقيات البحثية كالشراكة مع المؤسسات

المجتمعية ،كاالنتاجية البحثية).

 .2استجابات القيادات الجامعية كانت بدرجة متكسطة عمى تكافر متغيرات (التركيز كالتخطيط في
المجاؿ البحثي ،كحقكؽ الممكية الفكرية كتسكيؽ االبتكارات ،االحتياجات المالية لمبحث

العممي ،تكامؿ كتكازف االمكانات البلزمة لمبحث العممي).
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 .3التكصؿ لتصكر مقترح يكفر آليات لتحكؿ الجامعات السعكدية لجامعات بحثية تستند عمى
رؤية كرسالة كاضحة.

المعرفة.

.6

كأكصت الدراسة بضركرة التركيز عمى الجامعات المنتجة كتبني فكرتيا في ضكء مجتمع
دراسة الشيراني ( )2013بعنوان" :اسيامات مراكز البحوث العممية في دعم العمل الدعوي

بمدينة الرياض".

ىدفت التعرؼ إلى دكر مراكز البحكث العممية في دعـ مجاؿ الدعكة إلى اهلل ،كالحديث عف
أىمية البحث العممي كدكره في حياة المجتمعات كالحديث عف محدكدية المراكز البحثية العممية

اإلسبلمية عامة .استخدمت الدراسة المنيج الكصفي المدخؿ التحميمي ،ككانت أداة الدراسة ىي المقابمة
الشخصية ،أما بخصكص المجتمع فيك مراكز البحكث العممية لمدراسات اإلسبلمية بمدينة الرياض،

كالعينة فقد اختارىا الباحث بما يتكاءـ مع أىداؼ الدراسة .أما بخصكص النتائج فقد خرج الباحث

بمجمكعة مف النتائج كىي:

 .1أف إنشاء المراكز البحثية تـ كفؽ أىداؼ محددة تتي تقكيـ نتائج العمؿ.

 .2أف أكثر مف نصؼ عينة الدراسة يركف حرص إدارة المراكز عمى تطكير كتدريب الباحثيف.
 .3أف غالبية أفراد العينة يجمعكف عمى أف المحاضرات ،كالندكات كالمؤتمرات تمثؿ إحدل
اىتمامات المركز.

 .4أف غالبية أفراد العينة يجمعكف عمى ضركرة حرص إدارة المركز عمى تبني أساليب الجكدة
كالتقكيـ المستمر ،كانتقاء القائميف ضمف آلية عممية مينية مدركسة.

 .5أف قمة الكفاءات العممية كالمتخصصة داخؿ المراكز البحثية يعيؽ بدرجة كبيرة أنشطتيا
كمياميا.

.7

كأكصت الدراسة بضركرة تطكير أداء المراكز البحثية في ضكء تكجيات ك ازرة التربية كالتعميـ.

دراسة زاىر ( )2013بعنوان" :صيغة الجامعة المنتجة بالجامعات المصرية :الدواعي

والمتطمبات".

ىدفت التعرؼ إلى ماىية الجامعات المنتجة كأىـ الدكاعي كالحيثيات لؤلخذ بيا ،كالكقكؼ عمى
أىـ الدركس المستفادة مف النماذج العممية كالعربية المتبنية لصيغة الجامعة المنتجة .كاتبعت الدراسة

المنيج الكصفي المدخؿ التحميمي ،كخرجت الدراسة بتصكر مقترح ألىـ متطمبات األخذ بنمكذج
الجامعة المنتجة بالجامعات المصرية .كخرجت الد ارسة بمجمكعة مف النتائج كاف منيا:
 .1كجكد عدة دكاعي تدعك لتبني الجامعة المنتجة.

 .2أف االقتصاد أصب يعتمد عمى المعرفة كرأس الماؿ البشرم ككيفية استثماره.
 .3ضعؼ التمكيؿ الذم يعتبر السبب الرئيس لكثير مف المشكبلت.
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 .4تغير متطمبات سكؽ العمؿ كحاجتيا لخريجي ذك كفاءة كميارة عالية.

كأكصت الدراسة بضركرة كضع تصكر لمراكز بحث متخصصة تشكؿ في محصمتيا جامعة

.8

منتجة.

دراسة عبد الحي ( )2012بعنوان" :دور مراكز ا بحاث في صناعة القرار السياسي

ا ردني".

ىدفت التعرؼ إلى البحث العممي كمراكز األبحاث ككذلؾ كيفية تميزىا كابداعيا كأيضا دكرىا

في صناعة القرار السياسي كدعميا لمعديد مف المجاالت ،كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي المدخؿ
التحميمي ،ككانت أداة الدراسة في جمع المعمكمات ىي االستبانة ،ككاف مجتمع الدراسة متمثؿ في

مراكز األبحاث بالجامعات األردنية ،كخرجت الد ارسة بمجمكعة مف النتائج كاف منيا:

 .1أف دكر مراكز الدراسات الحككمية أك الخاصة في صنع القرار السياسي األردني محدكد
لمغاية.

 .2ليس ىناؾ أدلة عمى أف الدكلة تسترشد في ق ارراتيا بمخرجات مراكز الدراسات.
 .3أف اإلنتاج العممي لمراكز الدراسات تغمب عميو الدراسات االجتماعية.

كأكصت الدراسة بضركرة كضع رؤية كاضحة لمركز تميز بحثي متخصص يرتبط بالديكاف

.9

الممكي لتكجيو القرار السياسي.

دراسة توني ( )2011بعنوان" :تصور مقترح إلنشاء مركز لمتميز البحثي لمتعميم الجامعي".
ىدفت التعرؼ إلى فمسفة مراكز التميز البحثي كدكرىا في تفعيؿ البحث العممي ،كأيضان مناقشة

العقبات التي تكاجو البحث العممي كمعايير التميز في مراكز التميز البحثي بالجامعات ،حيث اتبعت

الدراسة المنيج الكصفي المدخؿ التحميمي ،ككانت أداة الدراسة في جمع المعمكمات ىي (االستبانة)،

كتمثؿ مجتمع الدراسة بطمبة كأعضاء الييئة التدريسية لجامعة الممؾ عبد العزيز .كخرجت الد ارسة
بمجمكعة مف النتائج كاف منيا:

 .1امكانيات إنشاء مركز تميز بحثي متكفرة بدرجة متكسطة مف كجية نظر أفراد العينة ،كأنو
باإلمكاف إنشاء مراكز التميز بصكرتيا العممية كالعممية في اطار سياسة الدكلة الداعمة.

 .2خبرات بعض الدكؿ األجنبية في إنشاء مركز التميز البحثي مقارنة بالمجتمع السعكدم فارقة.

 .3الخركج بتصكر لمركز تميز بحثي كالذم سيساعد في تطكير البحث العممي ككضع أىداؼ
لمركز التميز البحثي بجامعة الممؾ عبد العزيز.

كأكصت الدراسة بضركرة االىتماـ بمراكز التميز البحثي في مختمؼ المجاؿ كالعمؿ عمى

تطكيرىا ألنيا دعامة أساسية مف دعامات التقدـ كالتطكر.

94

.10

د ارسة فخرو ( )2009بعنوان" :معايير تميز ا داء البحثي في الجامعات العربية :دراسة
تحميمية".

ىدفت التعرؼ إلى أىمية كخطكرة منظكمة البحث العممي في المجتمع كاألدكار المنكط بيا في

السياقات الحاضرة ،كأيضان تكضي التحكالت الجديدة التي طرأت عمى مفيكـ البحث العممي كاجراءاتو
ككذلؾ إبراز أىمية التميز البحثي كفت الطريؽ أماـ تخطيط البرامج البحثية كتكجيو أداء المؤسسات

البحثية في ضكء ىذه المعايير ،كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي المدخؿ التحميمي ،كتمثمت أداة الدراسة
في االطبلع عمى التقارير ذات العبلقة ككذلؾ االستبانة في جمع المعمكمات ،أما بخصكص المجتمع

فتمثؿ في الجامعات العربية لمعرفة معايير تميز األداء البحثي فييا .كخرجت الدراسة بمجمكعة مف

النتائج كاف أىميا الخركج بإطار مقترح لمعايير التميز في البحث العممي العربي.

ثانياً :الدراسات ا جنبية:

.1

دراسة ىيمستورم  )2014( Hellestormبعنوان" :مراكز التميز البحثي كأداة لبناء

القدرات".

""Centers of Excellence As A tool to A Capacity Building
ىدفت التعرؼ إلى فكرة التميز البحثي في تمكيؿ البحث كبناء القدرات في البحث لتطكير
المجتمعات .كما كتزكد الدراسة إطار يشمؿ كصؼ كتحميؿ بيانات مشاريع مراكز التميز البحثي ككذلؾ
نظرة عامة كحسابات تجريبية مفصمة ؿ( )12مشركع في مراكز التميز البحثي مف خبلؿ تحميؿ ىذا

اإلطار ،كأيضان تحميؿ تمؾ المشاريع لبناء القدرات كتطكير المجتمعات ،حيث تبنى الباحث المنيج

الكصفي المدخؿ التحميمي حيث تـ جمع كتحميؿ البيانات باستخداـ اإلطار التحميمي ككانت أداة الدراسة
ىي المقابمة حيث تـ اجراء مقاببلت مع الممثميف المختصيف لجمع معمكمات عف مراكز التميز البحثي

كأداة في بناء القدرات .كما كأظيرت نتائج الدراسة أف:

 .1مراكز التميز البحثي كأداة مف الممكف أف تككف أداة مثمرة في تحقيؽ القدرة عمى تطكير
المكارد البشرية كالقدرات التنظيمية كانشاء إطار مؤسساتي كقانكني في مجاؿ البحكث كالتعميـ
العالي ،كما لذلؾ مف آثار ايجابية عمى االبتكار كالتنمية االجتماعية كاالقتصادية.

.2

كأكصت الدراسة بضركرة تعميـ معايير التميز البحثي بيداؼ بناء قدرات الباحثيف.

دراسة كونقسماك  )2013( Kongsmakبعنوان" :تصورات مراكز التميز البحثي في

تايالند واليابان".
"Perceptions of Research Excellence in Thailand and Japan".
ىدفت إلى استكشاؼ كجيات نظر الباحثيف في التميز البحثي في تايبلند كالياباف ،كذلؾ

بيدؼ استكشاؼ ما إذا كانت ىناؾ أم مؤشرات جديدة يمكف أف يتـ في كقت الحؽ اقتراحيا

كاعتمادىا كمعايير لمتميز ،استخدـ الباحث المنيج الكصفي المدخؿ التحميمي ،ككانت أداة الدراسة في
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جمع البيانات كالمعمكمات ىي االستبانة ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )576باحث مف تايبلند،

ك( )130باحث مف الياباف قدمكا أنفسيـ كمتطكعيف ليتـ تطبيؽ الدراسة عمييـ ،كتعكس النتائج األفكار
ككجيات النظر التي يمكف أف تكجد بيف الباحثيف في كبل البمديف ،أظيرت نتائج الدراسة أف:

 .1الباحثيف المبدعيف ىـ العامؿ الحاسـ لنظاـ البحث كاالبتكار الكطني ،كيتعيف عمى المؤسسات
أف تكفر البيئة كالحكافز عمى أساس األداء البحثي لمباحثيف لتزدىر كتككف منتجة.

 .2المعايير التقميدية التي تتبنى فكرة التميز التزاؿ سارية المفعكؿ ،لكف الدراسة أيضان تقدـ معايير
جديدة تـ النظر فييا كتحديد أكلكياتيا.

كأكصت الدراسة بضركرة تطكير نظـ التقييـ إلطبلؽ عناف الفضكؿ كاإلبداع لمباحثيف كتشجيع التميز.

.3

دراسة كيمي  )2011( Kellyبعنوان" :مراكز البحوث في الجامعات :التصنيف والقضايا

واالستراتيجيات اإلدارية".
"University Research Centers: Heuristic Categories, Issues, and
Administrative Strategies".
ىدفت التعرؼ إلى أىمية مراكز البحكث في الجامعات ،كالمتمثمة في أنيا تجمب االيرادات

لمراكز التعميـ العالي المرتبطة بيا ،كيمكنيا أيضان أف تقدـ الخدمات لرؤساء المنظمات كصانعي
الق اررات ،كتيدؼ إلى تصنيؼ كفيـ أفضؿ لمسمكؾ التنظيمي كاإلدارم في ىذه الم اركز كذلؾ مف أجؿ

تحسيف الفاعمية ،اتبع الباحث المنيج الكصفي المدخؿ التحميمي حيث قاـ بإجراء عممية المس كالتحميؿ
لبيانات ( )176مركز تعميمي ،ككانت األداة تتمثؿ في المقابمة الشخصية حيث قاـ الباحث بإجراء

( )12مقابمة مع مدراء المراكز ،حيث تضمنت ىذه المقاببلت االستراتيجيات كالقضايا اإلدارية في
التخطيط كالقيادة كالعبلقات المؤسسية كالتمكيؿ ،كأظيرت الد ارسة مجمكعة مف النتائج كاف أىميا:

بناء عمى الطريقة القائمة عمى التشجيع كالتي تـ اكتشافيا منذ أكثر مف قرف
 .1أف التصنيؼ كاف ن
كما زالت مفيدة في تصنيؼ المراكز مف ناحية التمكيؿ كالمصادر المادية كاالنسانية.
 .2قدمت النتائج فكرة عامة عف القضايا التي يكاجيا مدراء ىذه المراكز في اإلدارة.

 .3أف الجامعات التي تكجد فييا مراكز بحكث يجب عمييا أف تخطط جيدان مع ضركرة أف يشمؿ
.4

ىذا التخطيط السمكؾ المنظـ.

دراسة حوسو وآخرون )2010( Househ and Othersبعنوان" :إنشاء مركز تميز

بحثي إلكتروني صحي في المممكة العربية السعودية".
"Establishing an Electronic Health Center of Research Excellence (ECoRE) within the Kingdom of Saudi Arabia".
ىدفت إلى تقديـ مقترح مخطط لمركز تميز بحثي يعمؿ عمى خمؽ بيئة بحثية عالية الجكدة
كانتاج بحكث عممية ذات الصمة ،كالعمؿ بالتعاكف في جك مف االحتراـ تجاه الزمبلء كالمجتمع،
كستكض الدراسة أىداؼ المركز الذم سينشئ في جامعة الممؾ عبد العزيز بف سعكد لممعمكمات
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الطبية ،ليككف ىذا المركز كطني استراتيجي ييتـ بمؤسسات العناية الطبية السعكدية ليتـ تطكيرىا

لتككف بيئة الكتركنية طبية ،استخدـ الباحثكف المنيج الكصفي المدخؿ التحميمي ،ككانت األداة متمثمة
في جمع البيانات كالمعمكمات مف خبلؿ الكثائؽ كالتقارير كالدراسات إلنشاء مركز تميز بحثي الكتركني

طبي ،كأظيرت النتائج أف:

 .1أىداؼ كأكلكيات كقيـ مركز التميز البحثي اإللكتركني الطبي ،حيث سيعمؿ بدكر ميـ في
تحسيف البحث العممي في المجاؿ الطبي في الدكلة كالمنطقة.

 .2متطمبات إنشاء مركز التميز البحثي متكفرة بدرجة كبيرة ،خاصة تمؾ التي تتعمؽ بالمتطمبات
العممية كالمادية.

كأكصت الدراسة بضركرة البدء بدراسة أك اقناع كؿ جامعة عمى حدة لتحديد امكانية القدرة

عمى استضافة مركز تميز بحثي.

.5

دراسة سا  )2008( Saبعنوان " :مراكز البحوث الجامعية :الخصائص والتنظيم والتطبيق

اإلداري".
"University-Based Research Centers: Characteristics, Organization, and
Administrative Implication".
ىدفت التحقؽ مف خصائص كتحديات كفرص مراكز البحكث الجامعية .حيث تبنت الدراسة

المنيج الكصفي المدخؿ التحميمي في جمع البيانات لمكصكؿ إلى أىداؼ الدراسة ،كقاـ الباحث بجمع
كدراسة تقارير مراكز البحكث الجامعية في ( )100جامعة ،كأيضان قاـ بإجراء ( )43مقابمة مع

اإلدارييف في مراكز البحكث في ( )6جامعات ،حيث كانت أداة الدراسة ىي المقابمة الشخصية،
كعرضت نتائج الدراسة بعض المعمكمات عف مراكز البحكث الجامعية كالتي تتمخص في:

 .1تعمؿ مراكز البحكث الجامعية عمى مكازنة التركيز التقميدم عمى البحكث المكجية كالمنظمة
مع األخذ بعيف االعتبار الباحثيف الخارجييف.

 .2تزكد ىذه المراكز الباحثيف األكاديمييف بكسائؿ تساعدىـ في الكشؼ عف عبلقات كمصادر
المعمكمات كالبحث عف فرص لجمع جميكر يككف مطمع عمى نتائج بحكثيـ.

 .3تثير مراكز البحكث الجامعية قضايا إدارية كتنظيمية بحيث تعمؿ الجامعات عمى تعميـ طرؽ
.6

جديدة لفيـ كتقييـ األداء البحثي.

دراسة بيركمان و والش  )2007( Perkmann and Walshبعنوان" :العالقات بين

الجامعات والصناعة واالبتكار المفتوح :نحو جدول أعمال البحوث".
"University Industry Relationships and Open Innovation: Towards A
research Agenda".
ىدفت التعرؼ إلى مدل انتشار خصائص العبلقات التعاكنية بيف الجامعات كالصناعة

كتطكير جدكؿ أعماؿ لمبحكث مف خبلؿ كجية نظر "االبتكار المفتكح" ،ىذا كيقترح الباحث عمؿ إطار
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لتمييز العبلقات بيف الجامعات كالصناعة مف جية كبيف اآلليات األخرل كنقؿ التكنكلكجيا أك نقؿ

كبناء عمى البحكث المتكفرة فإنو تـ تحميؿ دكر التطبيقات العممية كالبحكث التشاركية كمراكز
البشرية،
ن
البحكث بيف الجامعات كالصناعة ،باإلضافة إلى االستشارات األكاديمية ،كتشير األدلة إلى أف مثؿ
ىذه العبلقات بيف الجامعات كالصناعة تمارس عمى نطاؽ كاسع حيث تكجد اختبلفات في مختمؼ

الصناعات كالتخصصات العممية ،في حيف تركز معظـ األبحاث الحالية عمى تأثيرات الركابط بيف
الجامعات كالصناعة عمى المتغيرات المحددة لبلبتكارات ،كيعالج جدكؿ األعماؿ لمبحكث بشكؿ

منفصؿ احتياجات البحث في مجاليف رئيسيف :البحث كعمميات المكاءمة بيف الجامعات كالشركات
ككذلؾ تنظيـ كادارة العبلقات التشاركية.

.7

دراسة مالون  )2006( Mallonبعنوان " :فوائد وتحديات مراكز ومعاىد البحوث في الطب

ا كاديمي :نتائج من ستة جامعات ومدارسيا الطبية".
"The Benefits and Challenges of Research Centers and Institutes in
Academic Medicine: Findings From Six Universities and Their Medical
Schools".
تيدؼ إلي فيـ الفكائد كالتحديات التي تكاجو استخداـ المراكز كالمعاىد في المؤسسة البحثية
األكاديمية ،كاستكشاؼ االستراتيجيات المؤسسية التي تدعـ نقاط القكة كتحسف نقاط الضعؼ في ىيكمية

المركز أك المعيد ،كتـ استخداـ المنيج الكصفي المدخؿ إلجراء الدراسة ،حيث أجرل الباحث مقاببلت
مع عينة الدراسة كالتي تككنت مف ( )150عضك كادارم في الكمية ،كتـ اج ارء الدراسة في ( )6مراكز

بحث طبية ،تـ نقؿ كترميز كتحميؿ البيانات باستخداـ نظرية المعرفة التامة كىي التي تتمحكر حكؿ
بناء نظرية مف خبلؿ تحيؿ بيانات تـ جمعيا مف خبلؿ منيجية البحث العممي ،كأظيرت النتائج بأنو:
 .1سيككف ىناؾ المزيد مف مراكز البحث العممي في مجاؿ الطب األكاديمي.

 .2أف ىذه المراكز كالمعاىد تكفر مزايا كاضحة في التعاكف ،كالتكظيؼ ،كغيرىا مف المجاالت.
كأكصت الدراسة بضركرة االىتماـ بمراكز البحكث كالسعي لتطكيرىا كاإلنفاؽ عمييا.

التعقيب عمى الدراسات السابقة:
مف خبلؿ استعراض الباحث لمدراسات السابقة كعناصرىا الرئيسية تمكف مف رصد العديد مف
جكانب التشابو كاالختبلؼ بيف الدراسات السابقة كأىـ ما تتميز بو ىذه الدراسة.
أوالً :من حيث استخدام منيج الدراسة:

 اتفقت الد ارسة الحالية مع غالبية الدراسات في استخداميا لممنيج الكصفي المدخؿ التحميمي.

 كاختمؼ الدراسة الحالية مع دراسة (المقادمة ،)2014 ،فباإلضافة لممنيج الكصفي المدخؿ
التحميمي ،فقد استخدمت المنيج المقارف كالمنيج االستشرافي.
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ثانياً :من حيث استخدام أداة الدراسة:
 اتفقت الدراسة الحالية مع غالبية الدراسات في تناكليا االستبانة كأداة لجمع البيانات
كالمعمكمات.

 كاختمفت دراستنا مع بعض الدراسات في استخداميا ألداة جمع المعمكمات ،ككانت عمى النحك
التالي ،فقد اتفقت دراسة (عبد الجكاد )2014 ،ك(حكسة كآخركف )2010 ،ك(فخرك)2009 ،

في اتباعيا المؤشرات كاالحصاءات كالتقارير المكثكقة في جمع المعمكمات كأدكات لمدراسة.
أما دراسة (ىيمستكرـ )2014 ،ك(الشيراني )2013 ،ك(كيمي )2011 ،ك(حمس)2009 ،
ك(سا )2008 ،ك(مالكف )2006 ،فقد اتفقت في استخداميا المقابمة الشخصية كأداة لجمع

المعمكمات .أما دراسة (العاجز كبنات )2003 ،ك(محمد كالبدرم )2012 ،كدراسة (راضي،
 )2012فقد استخدمت األسمكب المكتبي كأداة لجمع المعمكمات مستفيديف مف نتائج البحكث
كالدراسات السابقة .أما دراسة (صكيم

كآخركف )2014 ،فتمثمت أداة الدراسة في قاعدة

بيانات سككبس عمى االنترنت لمبحث عف البيانات كالمعمكمات.

ثالثاً :من حيث مجتمع وعينة الدراسة:

 اتفقت الدراسة الحالية مع (الشيخ خميؿ( ،)2014 ،عمي( ،)2013 ،اعبياف،)2012 ،
(حمس( ،)2009 ،العاجز كبنات )2003 ،في جانب مجتمع الدراسة بشكؿ كامؿ ،كىك
أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الفمسطينية (األزىر -األقصى -اإلسبلمية) .كاتفقت

بشكؿ جزئي مع دراسة (المقادمة )2014 ،في تناكليا لمجامعة اإلسبلمية ،ك (الجماصي،

( ،)2014المطيرم )2013 ،في تناكليـ لعمداء كرؤساء األقساـ في الجامعات الفمسطينية،
كدراسة (القادحيب ك المقرف( ،)2014 ،صكيم كآخركف( ،)2014 ،تكني( ،)2011 ،مالكف،

 )2006في تناكليـ ألعضاء ىيئة التدريس كمجتمع لمدراسة.

 كاختمفت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات في تناكليا لمجتمع الدراسة ،حيث أف ىناؾ
دراسات تككف مجتمع دراستيا مف طمبة الدراسات العميا ،مثؿ دراسة (غانـ كآخركف،)2011 ،

(افيرك كآخركف( ،)2011 ،تكني( ،)2011 ،ككنقسماؾ .)2013 ،كىناؾ دراسات أخرل
تناكلت مدراء كادارييف كتقارير كأبحاث مراكز البحث العممي في الجامعات ،كدراسة (ىيكؿ،

( ،)2014الشيراني( ،)2013 ،عبدالحي( ،)2012 ،فخرك( ،)2009 ،كيمي،)2011 ،

(سا( ،)2008 ،مالكف.)2006 ،

اربعاً :من حيث أىداف و رض الدراسة:

 اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات في اليدؼ ،كىك الخركج بتصكر مقترح لمراكز
التميز البحثي ،كدراسة( ،الدكسرم( ،)2014 ،تكني( ،)2011 ،ككنقسماؾ( ،)2013 ،ىيكؿ،
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( ،)2014حكسو كآخركف .)2010 ،كاتفقت دراستنا بشكؿ جزئي مع دراسة (راضي،
( ،)2012زاىر )2013 ،في الخركج بتصكر مقترح لتجكيد البحث العممي ،كمتطمبات
الجامعة المنتجة ،ككذلؾ مع دراسة (عبد الجكاد( ،)2014 ،عبد الحي( ،)2012 ،ىمستكرـ،

 )2014في تناكليا لمراكز التميز البحثي.

 كاختمفت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات في ىدؼ كغرض الدراسة ،حيث تناكلت بعض
الدراسات كاقع البحث العممي كتمكيمو ،كدكر البحث العممي كمراكز التميز كالجامعات في
التنمية المستدامة ،كالعقبات التي تعترض البحث العممي ،كدراسة (الشيخ خميؿ،)2014 ،

(عمي( ،)2013 ،محمد كالبدرم( ،)2012 ،اعبياف( ،)2012 ،المقادمة( ،)2014 ،حمس،
( ،)2009العاجز كبنات( ،)2003 ،القادحيب كالمقرف( ،)2014 ،غانـ كآخركف،)2011 ،

(خميفة( ،)2010 ،الشيراني.)2013 ،

 أوجو االستفادة من الدراسات السابقة:

 .1ساعدت في بناء فكرة الدراسة مف خبلؿ التركيز عمى المكضكع المراد دراستو.
 .2ساعدت تعريؼ مصطمحات الدراسة.
 .3اختيار منيج الدراسة كاألداة المناسبة.

 .4اإللماـ بمفيكـ شامؿ حكؿ العديد مف المفاىيـ كالمصطمحات.

 .5معرفة المؤيديف لمراكز التميز البحثي ككيفية الرقي بيا كتطكيرىا ،كما ىي متطمباتيا.
 .6المساعدة في كضع تصكر مقترح إلنشاء مركز تميز بحثي بالجامعات الفمسطينية.

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

 .1أنيا تناكلت مراكز التميز البحثي بالتحديد كالتركيز عمييا كتكضي أكسع لمفيكميا.
 .2الخركج بتصكر مقترح إلنشاء مركز تميز بحثي بالجامعات الفمسطينية.

100

الفصن الرابع
اجراءات الدراشة امليداٌية
 1.1يمذيت
 1.1ينيح انذساست
 1.1يجخًع انذساست
 1.1عينت انذساست
 1.1أداة انذساست
 1.1صذق االسخببنت
 1.2ثببث االسخببنت
 1.3األسبنيب اإلحصبئيت

الفصل الرابع
مقدمة:

إجراءات الدراسة الميدانية
يقدـ ىذا الفصؿ كصفان لمجتمع الدراسة كخصائصو ،كما يشرح كيفية تحديد حجـ العينة

كاختيارىا ،إلى جانب استعراض تطكير االستبانة االستقصاء كقياس صدقيا كثباتيا لمحكـ عمى مدل
صبلحيتيا لتقييـ متطمبات إنشاء مركز تميز بحثي في الجامعات الفمسطينية ،إلى جانب عرض

االختبارات كالمعالجات اإلحصائية المستخدمة في تحميؿ بيانات الدراسة الميدانية كاإلجابة عمى

تساؤالت الدراسة.

أوالً :منيج الدراسة :

اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي إلنجاز ىذه الدراسة ،لمبلءمتو لمكضكع الدراسة

كأىدافيا ،كيدرس المنيج الكصفي التحميمي ظاىرة أك حدثان أك قضية مكجكدة حاليان يمكف الحصكؿ منيا

عمى معمكمات تجيب عمى أسئمة البحث دكف تدخؿ فييا ( األغا كاألستاذ.)32 :0222 ،

ثانياً :مجتمع الدراسة :

يتككف مجتمع الدراسة مف جميع أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الفمسطينية النظامية

(جامعة األزىر ،كالجامعة اإلسبلمية ،كجامعة األقصى) ،كالبالغ عددىـ ( )604أكاديمي مكزعيف كما
ىك مبيف في جدكؿ رقـ ( )6عمى النحك )736( :مف جامعة األزىر )038( ،مف الجامعة اإلسبلمية

ك( )054مف جامعة األقصى (دائرة شئكف المكظفيف في الجامعات محؿ الدراسة.)0276 ،

ثالثاً :عينة الدراسة:

الخصائص العامة لعينة الدراسة:
يكض جدكؿ ( )4تكزيع أفراد العينة تبعان لمتغيرات البيانات األكلية ،حيث يمثؿ الذككر الغالبية

العظمػػى مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس الممثمػػيف فػػي عينػػة الد ارسػػة بنسػػبة ( ،)%35.4كمػػا تكزعػػت العينػػة

عمى الجامعات الفمسػطينية النظاميػة الػثبلث بنسػبة قريبػة جػدان لتػكزيعيـ فػي مجتمػع الد ارسػة بحيػث مثػؿ
أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس مػػف جامعػػة األزىػػر مػػا نسػػبتو ( ،)%04.6فيمػػا مثػػؿ أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس مػػف

الجامع ػػة اإلس ػػبلمية م ػػا نس ػػبتو ( )%83.6كمث ػػؿ أعض ػػاء ىيئ ػػة التػ ػدريس م ػػف جامع ػػة األقص ػػى بنس ػػبة
( )%86.4مف عينة الدراسة.

كيبلح ػػظ أف أكث ػػر م ػػف ثمث ػػي العين ػػة ى ػػـ م ػػف أعض ػػاء ىيئ ػػة الت ػػدريس ف ػػي الكمي ػػات اإلنسػ ػػانية

( ،)%68.3بينما ما نسبتو ( )%87.6ىـ مف أعضاء الييئة التدريسية في الكميات العممية.

تكزعت العينة بحسب الرتبة األكاديمية إلى ثبلث رتب كىي أستاذ مساعد بنسبة (،)%6..5

كأستاذ مشارؾ بما نسبتو ( ،)%08.5كأستاذ دكتكر بنسبة ( ،)%06.0كقد تـ حصر العينة في الرتب
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العممية مف حاممي شيادة الدكتكراه إلى أنيـ األقرب إلى مكضكع الدراسة كاألكثر خبرة في مجاؿ

البحث العممي ،كاألكثر قربان مف نشاط مركز التميز البحثي ،حيث أنيـ يستيدفكف نشر األبحاث في

المجاالت المختمفة .كالجدكؿ ( )4يكض تكزيع عينة الدراسة.

جدول ( : )6توزيع عينة الدراسة بحسب البيانات الشخصية
الجنس

1

ذكر

أنثى

المجموع
الجامعة

2

جامعة األزىر -غزة
الجامعة اإلسبلمية
جامعة األقصى
المجموع

4

الكمية

إنسانية
عممية

المجموع

4

الرتبة ا كاديمية
أستاذ مساعد

أستاذ مشارؾ
أستاذ دكتكر
المجموع

التكرار

النسبة المئوية

208

%85.6

35

%14.4

243

%100.0

التكرار

النسبة المئوية

65

%26.7

94

%38.7

84

%34.6

243

%100.0

التكرار

النسبة المئوية

166

%68.3

77

%31.7

243

%100.0

التكرار

النسبة المئوية

120

%49.4

57

%23.5

66

%27.2

243

%100.0

كقد تـ تحديد عينة الدراسة مف بيف األكاديمييف المثبتيف في الجامعات الفمسطينية الثبلث

بالطريقة العشكائية الطبقية ،بتكزيع مفرداتيا بنسب تكافئ التكزيع الحقيقي لؤلكاديمييف في ىذه
الجامعات مع مراعاة التنكع بحسب المتغيرات التصنيفية األخرل المتمثمة في الجنس كالكمية كالرتبة

العممية.

كنظ انر لطبيعة الدراسة التي تيدؼ إلى تحديد متطمبات إنشاء مركز تميز بحثي في الجامعات

الفمسطينية ،مف اشتماليا عمى متغيرات كصفية فباإلمكاف تقدير حجـ العينة مف القانكف التالي:

z 2 pq
n0  2
e
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))Bartlett, et al, 2001: 34

كحيث أف احتماؿ مكافقة أفراد العينة عمى فقرات االستبانة غير معركؼ في أم مف الدراسات

السابقة ،فإننا نفترض أف قيمة

p

تساكم  2.5كبالتالي تككف قيمة

q

تساكم  .2.5كباعتبار أف مقدار

الخطأ في التقدير يساكم  2.25فإف التقدير المبدئي لحجـ العينة مف كؿ المناطؽ يحسب كالتالي:

)(1.96) 2 (0.5)(0.5
n0 
 385
(0.05) 2
كحيث أف حجـ مجتمع الدراسة الكمي( )604أكاديمي مف المثبتيف في الجامعات محؿ
الدراسة ،فباإلمكاف تخفيض حجـ العينة منيا قميبلن باستخداـ القانكف التالي:

n0
)(n  1
1 0
N

n

حيث  n0الحجـ المبدئي لمعينة N ،حجـ المجتمع.
كبالتالي فإف حجـ العينة المخفض يحسب كالتالي:

385
 252
)(385  1
1
726

n

كعميو كاف حجـ العينة الفعمية المطمكب لمتطبيؽ ىك( ،)050كنظ انر لحاالت عدـ االستجابة

المتكقعة قاـ الباحث بتكزيع ( )822استبانة لجمع البيانات ،بحيث تمثمت كحدات المعاينة في أعضاء

ىيئة التدريس في الجامعات الثبلث ،كبيذا تمثؿ عينة الدراسة ما نسبتو  %67.8مف حجـ مجتمع

الدراسة الكمي ،كقد تـ استرداد ما مجمكعو ( )068استبانة بما يمثؿ نسبة استرداد  %37.22مف
مجمكع االستبانات المكزعة ،كبما يمثؿ  %88.5مف حجـ مجتمع الدراسة الكمي.

جدكؿ رقـ ( )6يعرض تكزيع عينة الدراسة كنسبة االستجابة بحسب الجامعات.
جدول ( :)7التوزيع مجتمع وعينة الدراسة بحسب الجامعة.

حجم المجتمع

حجم العينة

االستبانات المستردة

نسبة االستجابة

الجامعة
األزىر

187

77

65

%84.42

اإلسبلمية

283

117

94

%80.34

األقصى

256

106

84

%79.25

المجمكع

726

300

243

%81.00
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 العينة االستطالعية:
بيدؼ التحقؽ مف صدؽ كثبات أداة الدراسة المتمثمة في االستبانة قاـ الباحث باختيار عينة

عشكائية استطبلعية حجميا ( )30مفردة مف مجتمع الدراسة األصمي مف أعضاء ىيئة التدريس في
الجامعات الفمسطينية الثبلث.

رابعاً :أداة الدراسة:

بع ػ ػػد االط ػ ػػبلع عم ػ ػػى األدبي ػ ػػات ذات العبلق ػ ػػة بمكض ػ ػػكع الد ارس ػ ػػة ،كب ػ ػػاالطبلع عم ػ ػػى األدكات

المسػػتخدمة فييػػا ،قػػاـ الباحػػث بتصػػميـ االسػػتبانة بصػػكرتيا األكليػػة لتكػػكف محاكرىػػا مرك ػزة نحػػك معرفػػة
متطمبات إنشاء مركز تميز بحثي في الجامعات الفمسطينية .كقد تـ عرضيا عمى المشرفيف ك( )13مف
األكاديمييف المتخصصيف في التربية ،كعمداء البحث العممي في جامعات قطػاع غػزة ،كمػا قػاـ الباحػث

بإجراء اختبارات الصدؽ ،كالثبات عمى االستبانة ،لمتأكد مف صدقيا كثباتيا في بيئة البحث.

باإلضػ ػػافة إلػ ػػى البيانػ ػػات األكليػ ػػة كالتػ ػػي اشػ ػػتممت عمػػػى( :الجػ ػػنس ،كالجامعػػػة ،كالكميػ ػػة كالرتبػ ػػة

العممية) ،تكزعت أسئمة االستبانة عمى أربعة مجاالت رئيسية كما يعرضيا جدكؿ رقـ (:)8
جدول ( :)8توزيع الفقرات عمى مجاالت االستبانة ا ربعة

م
7
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75

0
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70
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استخدمت االستبانة مقياس ليكرت الخماسي ( )Likert Scaleالمككف مف خمس رتب تتراكح
بيف كبيرة جدان إلى ضعيفة جدان لتحديد درجة االحتياج بحيث أعطيت درجة معينة لكؿ استجابة كما
يظير في جدكؿ رقـ (:)9

جدول ( :)9أوزان الخيارات في مقياس ليكرت الخماسي

التوافر

كبيرة جدا

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة جدا

الدرجة

5

4

3

2

1

كبالتالي تتراكح الدرجة عمى المقياس بيف ( 387 – 75درجة) ،كفي ىذه الدراسة سنعتمد
الكسط الحسابي لممقياس بالقسمة عمى عدد فقرات االستبانة كالبالغة  75فقرة لتصب الدرجة عمى
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المقياس بيف ( 7-1درجة) بحيث تشير الدرجة المنخفضة إلى تدني درجة أىمية المتطمب الكارد في
البند مف كجية نظر أفراد العينة ،بينما تدلؿ الدرجات المرتفعة عمى الحاجة الممحة ليذا المتطمب.

خامسا /صدق االستبانت:

يقصد بصدؽ األداة ىك قدرتيا عمى قياس ما كضعت مف أجؿ قياسو ،مما يرفع مستكل الثقة

بالنتائج .كبيدؼ التحقؽ مف صدؽ االستبانة الدراسة استخدـ الباحث ثبلث اختبارات كىي:
أ .صدق المحكمين (الظاىري):

الختبار مدل صبلحية االستبانة لتقييـ متطمبات إنشاء مركز تميز بحثي في الجامعات

الفمسطينية ،عرض الباحث االستبانة بشكميا األكلي (ممحؽ رقـ  )1عمى ( )12مف المحكميف (ممحؽ
رقـ  ،)3بيدؼ الحكـ عمى صبلحيتيا لجية قياس ما صيغت مف أجؿ قياسو كانسجاـ اتجاىات

أسئمتيا كترتيبيا كمبلءمة طكؿ فقراتيا .كالتأكد مف كضكح كسبلمة صياغتيا ككفاية خياراتيا .كقد أرفؽ

الباحث باالستبانة خطة الدراسة مبيف فييا عنكانيا ،أىدافيا ،تساؤالتيا كفرضياتيا لتككف عكنان
لممحكميف في إدراؾ مرامي الدراسة.

كقد استجاب الباحث لمتعديبلت التي اتفؽ عمييا غالبية المحكميف ،كاسترشد ببقية التعميقات،

ك قد قاـ الباحث بإجراء التعديبلت التالية عمى النسخة األكلية لبلستبانة:

 حذؼ الفقرة ( )13،2مف مجاؿ المتطمبات اإلدارية كالتنظيمية.
 حذؼ الفقرة ( )14مف مجاؿ المتطمبات العممية.

 نقؿ الفقرة ( )4مف مجاؿ المتطمبات اإلدارية كالتنظيمية إلى مجاؿ متطمبات السياؽ.
 تكضي أننا بحاجة لدرجة االحتياج كليس لدرجة تكفر المتطمبات.

كبإجراء التعديبلت السابقة أصبحت االستبانة جاىزة الختبار صدؽ اتساقيا الداخمي كصدقيا

البنائي (ممحؽ رقـ .)2

ب .صدق االتساق الداخمي:
يقصد بصدؽ االتساؽ (الفقرات) الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االسػتبانة مػع المحػكر

الذم تنتمي إليو.

كقد تـ التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي مف خبلؿ اختيار عينة عشكائية استطبلعية حجميا

( )30مف أعضاء ىيئة التدريس مف مجتمع الد ارسة .تـ احتساب معامؿ ارتباط بيرسكف ( Pearson’s
 )Correlation Coefficientلكؿ فقرة مف فقرات المحاكر الخمسة.
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يعرض جدكؿ ( )72معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية لممجاؿ في االستبانة لتقييـ

متطمبات إنشاء مركز تميز بحثي في الجامعات الفمسطينية.

جدول ( :)10معامالت ارتباط درجة كل فقرة من االستبانة مع درجة المجال الذي تنتمي إليو( ,ن=.)30

الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
75
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

المجال

المجال ا ول /
متطمبات
السياق

المجال الثاني /
المتطمبات
المادية

معامل

القيمة

االرتباط

االحتمالية

*0.741
*0.753
*0.695
*0.568
*0.448
*0.563
*0.762
*0.739
*0.587
*0.744
*0.637
*0.596
*0.656
*0.529
*0.668
*0.589
*0.597
*0.562
*0.372
*0.712
*0.615
*0.578
*0.668
*0.694
*0.460
*0.576
*0.523

2.00
2.00
2.00
2.00
2.01
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
75
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

*االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة ( .)   0.05
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المجال

المجال الثالث/
المتطمبات
اإلدارية
والتنظيمية

المجال الرابع /
المتطمبات
العممية

معامل

القيمة

االرتباط

االحتمالية

*0.596
*0.600
*0.601
*0.631
*0.697
*0.738
*0.720
*0.673
*0.619
*0.474
*0.795
*0.797
*0.655
*0.600
*0.679
*0.596
*0.546
*0.505
*0.512
*0.670
*0.717
*0.576
*0.610
*0.593
*0.586
*0.576
*0.673
*0.491
*0.688
*0.386

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.07
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.01
2.00
2.03

يتض مف النتائج أف ىناؾ ارتباطان داالن إحصائيان عند مستكل معنكية (  )   0.05بيف كؿ

فقرة كالدرجة الكمية لممجاؿ الذم تنتمي إليو ،مما يدلؿ عمى صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات االستبانة
لتقييـ متطمبات إنشاء مركز تميز بحثي في الجامعات الفمسطينية.

ج .الصدق البنائي

يقػػيس الصػػدؽ البنػػائي مػػدل االرتبػػاط بػػيف الدرجػػة الكميػػة لكػػؿ مجػػاؿ مػػف المجػػاالت األربعػػة مػػع الدرجػػة

الكمية لبلستبانة .كلمتحقؽ مػف ذلػؾ قػاـ الباحػث بحسػاب معامػؿ ارتبػاط بيرسػكف بػيف الدرجػة الكميػة لكػؿ
مجاؿ مػع الدرجػة الكميػة لبلسػتبانة .تظيػر قػيـ معػامبلت االرتبػاط بػيف الدرجػة الكميػة لممجػاالت األربعػة

مػ ػػع الدرجػ ػػة الكميػ ػػة لبلسػ ػػتبانة فػ ػػي جػ ػػدكؿ رقػ ػػـ ( )77أف ىنػ ػػاؾ ارتباط ػ ػان داالي إحصػ ػػائيان عنػ ػػد مسػ ػػتكل

( )α ≤ 0.05بيف الدرجػة الكميػة لكػؿ مػف المجػاالت األربعػة كالدرجػة الكميػة لبلسػتبانة ،ممػا يػدلؿ عمػى
الصدؽ البنائي لبلستبانة.

جدول ( :)11معامالت االرتباط بين المجاالت ا ربعة وبين الدرجة الكمية لالستبانة( ,ن=)30

معامل االرتباط

القيمة االحتمالية

م

المجال

1

متطمبات السياؽ

*0.730

2.00

2

المتطمبات المادية

*0.853

2.00

3

المتطمبات اإلدارية كالتنظيمية

*0.872

2.00

4

المتطمبات العممية

*0.775

2.00

*االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة ( .)   0.05

سادسا :ثباث االستبانت (:)Reliability
يقصد بثبات المقياس ىك مدل تحرر المقياس الخاضع لبلختبار مف خطأ القياس العشكائي،
كالذم يمكف التحقؽ منو مف خبلؿ عدة طرؽ أىميا طريقة إعادة اختبار ذات المقياس مرة أخرل

( (Test-retest reliabilityبعد فترة مف الزمف كلنفس المستقصى منيـ كفي نفس الظركؼ التي
سادت االختبار األكؿ ،كالحصكؿ عمى نفس النتائج مف خبلؿ االرتباط بيف قيـ المقياس المستخدـ

مرتيف ،كنظ انر لصعكبة حساب الثبات بيذه الطريقة مف الناحية العممية ،فإف الباحث اعتمد عمى

طريقتيف كىما اختبار كركنباخ ألفا ( )Cronbach Alphaلحساب ثبات االتساؽ الداخمي لممقياس،

كطريقة التجزئة النصفية ).(Split-Half

 .1معامل كرونباخ ألفا (:)Cronbach's Alpha
يعرض جدكؿ رقـ ( )13قيمة معامؿ كركنباخ ألفا لكؿ محكر مف محاكر االستبانة ككذلؾ
لجميع فقرات االستبانة .حيث كانت جميع قيـ معامبلت كركنباخ ألفا لكؿ محكر مف محاكر االستبانة
ككذلؾ جميع فقرات االستبانة مرتفعة جدان ( أكبر مف .( 0.7
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جدول ( :)12معامل الثبات كرونباخ ألفا لمجاالت االستبانة وكل االستبانة( ,ن=)30

المجال

م

معامل كرونباخ ألفا

عدد الفقرات
75

0.898
0.814

1

متطمبات السياؽ

2

المتطمبات المادية

70

3

المتطمبات اإلدارية كالتنظيمية

74

0.911

4

المتطمبات العممية

76

0.831
44900

االستبانة ككل

75

 .2طريقة التجزئة النصفية (:)Split- half Coefficient
تعتمد طريقة التجزئة النصفية عمى تجزئة فقرات االستبانة إلى جزأيف ( األسئمة ذات األرقاـ

الفردية ،كاألسئمة ذات األرقاـ الزكجية) كمف ثـ حساب معامؿ االرتباط بينيما ،كقد تـ تصحي معامؿ

االرتباط باستخداـ معامؿ سبيرماف ( )Spearman's Coefficientلممحاكر ذات عدد الفقرات
الزكجية كجتماف ( )Guttmann's Coefficientلممحاكر ذات عدد الفقرات الفردم.

كيعػػرض جػػدكؿ رقػػـ ( )12قػػيـ معامػػؿ الثبػػات بطريقػػة التجزئػػة النصػػفية ،كيتض ػ أف معػػامبلت

االرتبػ ػ ػػاط لجميػ ػ ػػع المحػ ػ ػػاكر ككػ ػ ػػذلؾ لجميػ ػ ػػع فق ػ ػ ػرات االسػ ػ ػػتبانة دالػ ػ ػػة إحصػ ػ ػػائيان عنػ ػ ػػد مسػ ػ ػػتكل داللػ ػ ػػة

(.)α ≥ 2.25كبيذه القيـ تككف الباحثة قد تحقؽ مف ثبات أداة الدراسة.

جدول ( :)13معامل الثبات (التجزئة النصفية) لمجاالت االستبانة وكل فقرات االستبانة( ,ن=)30

المجال

م

عدد الفقرات
75

معامل االرتباط
0.783
0.761

1

متطمبات السياؽ

2

المتطمبات المادية

70

3

المتطمبات اإلدارية كالتنظيمية

74

0.936

4

المتطمبات العممية

76

0.744

75

0.931

االستبانة ككل

معامل االرتباط المعدل
0.88
0.86
0.97
0.85
0.96

*االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة ( .)   0.05

كعميػػو تػػدلؿ قػػيـ اختبػػارات الصػػدؽ كالثبػػات لبلسػػتبانة ص ػبلحيتيا لقيػػاس درجػػة تقػػدير متطمبػػات

إنشاء مركز تميػز بحثػي بالجامعػات الفمسػطينية ،كبػذلؾ تكػكف جػاىزة فػي شػكميا الحػالي لجمػع البيانػات
مف عينة الدراسة.
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سابعا :المعالجاث اإلحصائيت :

اسػتخدـ الباحػث برنػامج الحزمػة اإلحصػائية لمعمػكـ االجتماعيػة Statistical Package for

 )SPSS( Social Sciencesاإلصػدار  33لتصػميـ نمػكذج االسػتبانة ككػذلؾ تفريػغ ك إدخػاؿ البيانػات

بع ػػد ترميزى ػػا ،ك تنظيفي ػػا م ػػف أم قػ ػراءات ش ػػاذة أك ح ػػاالت ع ػػدـ اس ػػتجابة لتص ػػب ج ػػاىزة لمعالجتي ػػا

إحصػ ػػائيان لكصػ ػػؼ خصػ ػػائص العينػ ػػة كالحكػ ػػـ عمػ ػػى فرضػ ػػيات الد ارسػ ػػة .كقػ ػػد تػ ػػـ اسػ ػػتخداـ االختبػ ػػارات
اإلحصائية التالية:

أ .التكــــــــــ اررات ,النســــــــــب المئويــــــــــة ,المتوســــــــــط الحســــــــــابي واالنحــــــــــراف المعيــــــــــاري
(  :)Frequency, Percentages, Mean and Standard deviationكتسػػتخدـ
لكصؼ التك اررات في عينة الدراسة ،ك ترتيب األكلكيات كفي اختبار الفرضيات.

ب .معامـــل ارتبـــاط بيرســـون ) :(Pearson’s Correlation Coefficientلقيػػاس درجػػة
االرتباط ،كاستخدميا الباحث لحساب االتساؽ الداخمي لبلستبانة ككذلؾ في طريقة التجزئػة
النصفية لقياس الثبات.

ت .اختبار كرونباخ ألفا (Cronbach's Alpha):لقياس ثبات فقرات محاكر االستبانة.

ث .معامــل ارتبــاط ســبيرمان بــروان ( (Spearman-Brownلقيػػاس ثبػػات االسػػتبانة بطريقػػة
التجزئة النصفية.

ج .اختبــار "ت" لمفــرق بــين عينتــين مســتقمتين ()Independent Samples T-Test
لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مستقمتيف مف البيانات.

كاستخدمو الباحث لدراسة أم فركؽ تعزل لمتغير الجنس أك نكع الكمية.

ح .اختبار تحميـل التبـاين ا حـادي ( :)One Way ANOVAلمعرفػة مػا إذا كػاف ىنػاؾ فػركؽ
ذات داللة إحصائية بيف أكثر مف مجمػكعتيف مػف البيانػات .كاسػتخدمو الباحػث لد ارسػة أم
فركؽ تعزل لمجامعة أك الرتبة األكاديمية.

خ .اختبار شيفيو ( :)Scheffeلتحديد أم مف المجمكعػات فػي تحميػؿ التبػايف األحػادم يعػزل
إلييا الفرؽ في تحميؿ متغير الجامعة.
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الفصن اخلاوض
ٌتائج الدراشة وتفصريها
 1.1يمذيت
 1.1يحك انذساست
 1.1نخبئح حسبؤالث انذساست
 ئخببت انسإال األًل ئخببت انسإال انثبني ئخببت انسإال انثبنث 1.1نًٌرج ححهيم SWOT

الفصل الخامس
مقدمة:

نتائج الدراسة وتفسيرىا
يعػػرض ىػػذا الفصػػؿ كصػػؼ خصػػائص العينػػة ،ككػػذلؾ نتػػائج التحميػػؿ اإلحصػػائي لعينػػة الد ارسػػة

بيدؼ اإلجابة عمى أسئمة الدراسة كالحكـ عمى فرضياتيا باستخداـ األساليب االحصائية المناسػبة ،كمػا

سيتـ خبللو تفسير كمناقشة النتائج التي يتـ التكصؿ إلييا في ضكء اإلطار النظرم كالدراسات السابقة.
 محك الدراسة:

لتحديد درجات االحتياج لكػؿ فقػرة مػف فقػرات المجػاالت ككػذلؾ االسػتبانة ككػؿ ،مػف جػدكؿ رقػـ

( )9نجد أف مدل تدريج ليكرت الخماسي ىك ) )5-1=4كعدد خطكاتو خمسة فبالتالي فإف طكؿ الفتػرة
يسػاكم ( )0.8بػػكزف نسػػبي ( ،)%16لػػذا يمكػػف تحديػػد درجػة االحتيػػاج بنػػاء عمػػى قػػيـ المتكسػػط المػػرج

كما في جدكؿ رقـ (.)14
جدول ( :)14درجات التقدير لفقرات مجاالت أداة الدراسة.

طول الخمية

الوزن النسبي

درجة االحتياج

1.8-1

مف  20إلى 36

أكبر مف 2.6-1.8

أكبر مف  36.0إلى 52

ضعيفة جدان
ضعيفة

أكبر مف 3.4-2.6

أكبر مف  52.0إلى 68

متكسطة

أكبر مف 4.2-3.4

أكبر مف  68.0إلى 84

كبيرة

أكبر مف 5-4.2

أكبر مف  84.0إلى 100

كبيرة جدان

(أبكعبلـ)187 :2011 ،

اختبار التوزيع الطبيعي:)1- Sample K-S( :
تمييدان الختبار فرضيات الدراسة ،كلمتحقؽ مف شركط االختبارات االحصائية المطبقة الختبار

فرضيات الدراسة قاـ الباحث باستخداـ اختبار ككلمجكركؼ – سمرنكؼ (Kolmogorov-Smirnov
) Test) (K-Sالختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو ،ككانت النتائج كما
تظير في جدكؿ رقـ (.)15
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جدول ( :)15نتائج اختبار التوزيع الطبيعي بعاد ومحاور االستبانة (ن =)354

المجال

م

عدد الفقرات
75

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية

0.038

0.200

2.033

0.200
0.200

1

متطمبات السياؽ

2

المتطمبات المادية

70

3

المتطمبات اإلدارية كالتنظيمية

74

0.033

4

المتطمبات العممية

76

0.055

0.075

75

0.039

0.200

االستبانة ككل
أوالً /نتائج تساؤالت الدراسة:

السؤال ا ول :ما درجة تقدير أعضاء ىيئة التدريس لمتطمبات إنشاء مركز تميز بحثي بالجامعات

الفمسطينية؟

لئلجابػػة عمػػى ىػػذا الس ػؤاؿ قػػاـ الباحػػث بإيجػػاد المتكسػػط الحسػػابي ،االنح ػراؼ المعيػػارم ،الػػكزف
النسػػبي كالترتيػػب السػػتجابات أف ػراد عينػػة الد ارسػػة عمػػى كػػؿ فق ػرة مػػف فق ػرات المجػػاالت األربعػػة كمػػا ىػػك
مكض ػ فػػي الجػػداكؿ ( ،)17-16حيػػث تػػـ ترتيػػب الفق ػرات بنػػاء عمػػى الػػكزف النسػػبي لمفق ػرات فػػي كػػؿ

مجاؿ ككذلؾ المجاالت.
جدول ( :)16اإلحصاءات الوصفية لمجاالت أداة الدراسة (ن= )243
المجال

م

عدد الفقرات

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

المتوسط

النسبي

الرتبة

درجة

االحتياج

1

متطمبات السياؽ

75

4.11

0.54

82.15

4

كبيرة

3

المتطمبات المادية

70

4.29

0.56

85.74

2

كبيرة جدا

2

المتطمبات اإلدارية كالتنظيمية

74

4.24

0.51

84.83

3

كبيرة جدا

4

المتطمبات العممية

76

4.31

0.49

86.11

1

كبيرة جدا

75

4.23

0.47

84.63

-

كبيرة جدا

االستبانة ككل

يتض مف الجدكؿ ( )16أف درجة التقدير الكمية لمتطمبات إنشاء مركز تميز بحثي بالجامعات

الفمسطينية مف كجية نظر أفراد العينة كانت عند كزف نسبي ( )%84.63كبدرجة كبيرة جدان.

كما كيتض مف الجدكؿ السابؽ أف الكزف النسبي لجميع المجاالت تراكح بيف )- %82.15

 ،)%86.11كجاءت أعمى الفقرات كما يمي:

 جػػاء مجػػاؿ (المتطمبػػات العمميػػة) فػػي المرتبػػة األكلػػى بػػكزف نسػػبي ( )%86.11كبدرجػػة كبي ػرةجدان.
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 كجػػاء مجػػاؿ (المتطمبػػات الماديػػة) فػػي المرتبػػة الثانيػػة بػػكزف نسػػبي ( )%85.74كبدرجػػة كبي ػرةجدان.

 كج ػػاء مج ػػاؿ (المتطمب ػػات اإلداري ػػة كالتنظيمي ػػة) ف ػػي المرتب ػػة الثالث ػػة ب ػػكزف نس ػػبي ()%84.83-

كبدرجة كبيرة جدان.

كجػاء مجػاؿ (متطمبػات السػياؽ) فػي المرتبػػة الرابعػة كاألخيػرة بػكزف نسػبي ( )%82.15كبدرجػػة

كبيرة.

كيعزك الباحث حصكؿ جميع المتطمبات عمى درجة احتياج تتراكح ما بيف كبيرة ككبيرة جدان إلى

ككف البحث العممي في الجامعات الفمسطينية لػـ يصػؿ إلػى الدرجػة المأمكلػة مقارنػة بنظرائيػا فػي الػدكؿ

األخػػرل ،حيػػث أننػػا بػػأمس الحاجػػة لمنيػػكض بالبحػػث العممػػي كالرقػػي بػػو بالجامعػػات الفمسػػطينية ،لػػذلؾ

يجػػب عمينػػا أف نػػكلي ىػػذه المتطمبػػات درجػػة كبيػرة مػػف االىتمػػاـ ألنيػػا السػػبيؿ لمرقػػي بػػو .كىػػذا مػػا أكدتػػو
دراسة (عبػد الجػكاد( ،)2014 ،ىيكػؿ( ،)2014 ،عمػي ،)2013 ،ك(محمػد كالبػدرم .)2012 ،كالػذم

أكد األخير عمى أف كاقع البحث العممي في الكطف العربي مازاؿ ضعيفان ،ككذلؾ كشػؼ عػف عػدـ تػكفر

قاع ػػدة معمكم ػػات كغي ػػاب المص ػػادر العممي ػػة الحديث ػػة .كتختم ػػؼ ى ػػذه النتيج ػػة م ػػع م ػػا ج ػػاءت ب ػػو د ارس ػػة

الدكسػػرم ( )2014التػػي جػػاءت درجػػة التقػػدير فييػػا لممتطمبػػات (متكسػػطة) كد ارسػػة المطيػػرم (،)2012
كيمكػػف أف تعػػزل درجػػة التقػػدير الكبي ػرة إلػػى حالػػة العػػكز كالضػػائقة الماليػػة التػػي يمػػر بيػػا قطػػاع التعمػػيـ

العالي بشكؿ عاـ كالبحث العممي بشكؿ خاص في ظؿ تػداعيات الحصػار كاالنقسػاـ السياسػي ،كت ارجػع
نسبة الػدعـ الحكػكمي بشػكؿ عػاـ لمبحػث العممػي كنشػاطاتو ،كتػأخر حركػة الحػراؾ حػكؿ البحػث العممػي

الػػذم انضػػبت أنشػػطتو داخػػؿ أركقػػة الجامعػػات بشػػكؿ فػػردم كبأىػػداؼ ضػػيقة ال تتجػػاكز الحصػػكؿ عمػػى

التمكيؿ كالترقيات األكاديمية.

كيعػػزل السػػبب فػػي أف جػػاء مجػػاؿ (المتطمبػػات العمميػػة) فػػي المرتبػػة األكلػػى إلػػى ت ارجػػع مسػػتكل

المشاركة العممية لمباحثيف فػي مجػاؿ البحػث العممػي عمػى المسػتكل المحمػي كاالقميمػي نتيجػة النخفػاض

المسػػتكل العممػػي مػػف جيػػة كثبػػكط اليمػػة مػػف جيػػة أخػػرل رغػػـ ارتفػػاع عػػدد الحاصػػميف عمػػى الشػػيادات
العميا ،كىذا ما يتفؽ مع ما جاءت بو د ارسػة اعبيػاف ( ،)2012الشػيراني ( .)2013كيعػزل السػبب فػي
أف جاء مجاؿ (متطمبات السياؽ) في المرتبػة الرابعػة (األخيػرة) رغػـ ارتفػاع درجػة التقػدير إلػى أف ىنػاؾ

قناعػػة داخميػػة لػػدل أفػراد العينػػة بضػػركرة كأىميػػة البحػػث العممػػي كالمشػػاركة فػػي انتػػاج المعرفػػة بمػػا يتفػػؽ
كسياسات التدكيؿ كربط البحث العممي بالكاقع الفعمي كمشكبلت المجتمع ،كىػذا مػا يتفػؽ مػع مػا جػاءت

بو دراسة صكيم كآخركف ( ،)2014كدراسة أفيرك كآخركف (.)2011
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المجال ا ول /متطمبات السياق:
جدول ( :)17اإلحصاءات الوصفية لفقرات مجال متطمبات السياق( ,ن= ) 243
م
1
3
2

المتوسط

الفقرة
مشاركة الجامعات في نشر ثقافة البحث العممي مف
حيث الكيؼ.
االطبلع عمى التجارب السابقة في ىذا المجاؿ
كاالستفادة منيا.
تحديد الفرص المتاحة مف (البنية التحتية ،الباحثيف

المؤىميف ،... ،كغيرىا).

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

الرتبة

درجة

االحتياج

4.07

0.79

81.40

77

كبيرة

4.07

0.76

81.48

72

كبيرة

4.06

0.81

81.23

78

كبيرة

مشاركة الجامعات في كضع رسالة المركز كرؤيتو
4

بما يضمف التعاكف كتحقيؽ األىداؼ.

4.21

0.73

84.20

0

كبيرة
جدا

7

تحميؿ البيئة الداخمية كالخارجية تأصيبلن لفكرة إنشاء

4.12

0.74

82.47

3

كبيرة

4.14

0.79

82.80

5

كبيرة

مركز التميز البحثي.

تحديد الفجكة البحثية المرتبطة بأدكار الجامعات في

6

ضكء احتياجات المجتمع.

5

خبلؿ دعـ الشباب الباحثيف المتميزيف كتحقيؽ

ِّ
تبني سياسة البحث العممي عمى أساس الجدارة مف
4.13

0.77

82.63

6

كبيرة

االستقبلؿ الفكرم ليـ.
8
9
11
11

إعادة صياغة الدكر الحككمي فيما يخص القطاعات

البحثية.

تعظيـ دكر البحث العممي في اتخاذ الق اررات
(التنظيمية ،المالية ،األكاديمية ،كالسياسية).
كضع النظاـ الذم يسيِّؿ عمؿ المركز مف خبلؿ
تصدير إنتاجو كتسكيقو.

ُّ
التكجو نحك تدكيؿ العممية البحثية مف خبلؿ عمادات
البحث العممي كالدراسات العميا في الجامعات.

3.93

0.97

78.60

75

كبيرة

4.07

0.80

81.32

70

كبيرة

4.09

0.76

81.81

.

كبيرة

4.15

0.71

82.96

6

كبيرة

إعادة صياغة المقررات الدراسية كالتدريبية الخاصة
13

بمناىج البحث العممي الحديثة كأساليبو بما يتكاءـ

4.18

0.76

83.62

8

كبيرة

كالتكجيات العالمية.

ِّ
تبني سياسة االنفتاح المعرفي مع مراكز البحكث
12

العالمية مف خبلؿ الشبكات االفتراضية كالمنتجعات
البحثية.
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4.23

0.75

84.61

7

كبيرة
جدا

م

المتوسط

الفقرة

14
17

تكفير الدعـ كالغطاء السياسي مف قبؿ الحككمة لفكرة
المركز.

ربط اإلنتاج البحثي المتميز لمعامميف في مجالو
بالمبادرات كليس بالعكائد فقط.

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

الرتبة

درجة

االحتياج

4.02

0.95

80.33

76

كبيرة

4.14

0.81

82.80

5

كبيرة

يتض مف جدكؿ رقـ ( )17أف درجات تقدير أفراد العينة حكؿ (متطمبات السياؽ) تراكحت

بيف كبيرة ككبيرة جدان كبأكزاف نسبية بيف ( )%78.60 -%84.61بيف درجات كبيرة جدان ككبيرة.

كيعزل السبب في ذلؾ رغـ أف المجاؿ في المرتبة األخيرة إلى أف البحث العممي كعممية قد ارتبط

بالجامعات منذ نشأتيا نظ انر لتطكر أدكارىا ككظائفيا ،كادراؾ أفراد العينة ضركرة تكفر الجك األكاديمي
المناسب لتنفيذ البحكث العممية ،كالكعي بضركرة اتباع خطة استراتيجية لمبحث العممي ،كىذا ما أكدتو

دراسة المقادمة ( ،)2014كدراسة اعبياف (.)2012
حيث كانت أعمى الفقرات:

 الفقرة رقـ ( ،)13كالتي تنص عمىِّ ":تبني سياسة االنفتاح المعرفي مع مراكز البحكث العالمية
مف خبلؿ الشبكات االفتراضية كالمنتجعات البحثية" في المرتبة األكلى بكزف نسبي

( )%84.61بدرجة احتياج كبيرة جدان .كيعزل السبب في ذلؾ ،قناعة أفراد العينة بضركرة
كأىمية الحاجة إلى مكاكبة التجارب الدكلية مف خبلؿ الشبكات االفتراضية التي أصبحت اليكـ

األساس في مشاركة المعرفة ،كأسيؿ كأبسط الطرؽ لتعميـ كتسكيؽ نتائج البحكث العممية.
كىذا ما أكدتو دراسة المطيرم ( ،)2013كتكني (.)2011

 الفقرة رقـ ( ،)4كالتي تنص عمى ":مشاركة الجامعات في كضع رسالة المركز كرؤيتو بمايضمف التعاكف كتحقيؽ األىداؼ " في المرتبة الثانية بكزف نسبي ( )%84.20بدرجة احتياج

كبيرة جدان .كيعزل السبب في ذلؾ إلى قناعة أفراد العينة باستراتيجية العبلقة بيف الجامعات
كمركز التميز البحثي باعتبار أف الجامعة ىي المشجعة عمى إجراء البحكث المشتركة ،كالتي
تستند عمى البحكث في ترقية أعضائيا ،مما يستدعي ضركرة المشاركة في كضع رسالة كرؤية

المركز بما يحقؽ دكرىا كيعززه .كىذا ما أكدتو دراسة كيمي ( ،)2011كدراسة سا Sa

(.)2008

وكانت أدنى الفقرات:
 الفقرة رقـ ( ،)8كالتي تنص عمى " :إعادة صياغة الدكر الحككمي فيما يخص القطاعات البحثية "جاءت في الترتيب األخير ضمف فقرات (متطمبات السياؽ) بكزف نسبي ( )%78.60بدرجة احتياج

كبيرة .كيعزل السبب ذلؾ إلى ضعؼ المكازنات الحككمية بسبب األكضاع السياسية ،كانقساـ شطرم
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الكطف ،الذم بدكره أدل إلى ضعؼ المكازنات التي ترصد لمبحث العممي في الجامعات الفمسطينية،

مع العمـ أف ىناؾ مصادر أخرل يمكف االعتماد عمييا كالقطاع الخاص بفركعو .كىذا ما أكدت عميو
دراسة (الشيخ خميؿ( ،)2014 ،حمس .)2009 ،كما يمكف أف يعزل السبب في ذلؾ إلى قمة
المكازنات المخصصة لدعـ البحث العممي في الجامعات ،كاعتماد الجامعات عمى بعض الدعـ

الخارجي فقط في تسديد أنشطة البحث العممي ،اضافة إلى اعادة تكجيو دعـ الدكؿ المانحة لدعـ
البرامج التنمكية كبرامج اإلعمار حسب الضركرة كاألكلكية ،كضعؼ جيكد الجامعات كالجيات
المسؤكلة في تسكيؽ كاستثمار نتائج البحكث .كىذا ما أكدتو دراسة حمس ( ،)2009كصبي (.)2005

الفقرة رقـ( ،)14كالتي تنص عمى ":تكفير الدعـ كالغطاء السياسي مف قبؿ الحككمة لفكرة المركز "جاءت في الترتيب قبؿ األخير بكزف نسبي ( ،)%80.33بدرجة احتياج كبيرة .كيعزل السبب في تأخر
درجة التقدير رغـ كبرىا إلى ضعؼ ادراؾ الجامعات ألىمية المجتمع كالسياسة في كضع سياسات

أكلكيات البحث العممي ،كنظرة البعض في األركقة السياسية إلى أف مثؿ ىذه المراكز ستككف عبئان
عمى الحككمة مف حيث النفقات في الكقت الذم تعاني منو الحككمة مف ضائقة مالية ،كىذا يتكافؽ مف

حيث المضمكف مع ما جاءت بو دراسة عساؼ كحماد ( )2011كالشيراني ( )2013كدراسة عبد

الحي (.)2012

المجال الثاني/المتطمبات المادية:
جدول ( :)18اإلحصاءات الوصفية لفقرات مجال المتطمبات المادية( ,ن= )243
م
1

الفقرة
تخصيص بناء مستقؿ لممركز يبلئًـ حجـ ما

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

4.30

0.81

86.09

سيقدمو مف خدمات.

الرتبة
7

تكفير الدعـ المالي (المكازنة) لممركز كلمدة
3

تشغيؿ ال تقؿ عف خمس سنكات تمييدان العتماد

4.35

0.74

87.08

2

المركز عمى إيراداتو.

تجييز المركز باألجيزة العممية كالمختبرات
2

كالمكتبات المتخصصة كقكاعد البيانات ذات

4.39

0.75

87.82

4

إيجاد بدائؿ استثمارية لتمكيؿ متطمبات البحكث

4.30

العممية األساسية كالتطبيقية.

0.78

7

تكجيات الحككمة لتنمية القدرات البحثية لمككادر

4.31

في الجامعات.
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0.80

كبيرة
جدا
كبيرة
جدا

1

7

كبيرة
جدا

تطكير البنية التحتية لمبحث العممي مف خبلؿ
86.17

االحتياج

كبيرة
جدا

العبلقة.
86.09

درجة

6

كبيرة
جدا

م

المتوسط

الفقرة

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

يخص
تكفير نظـ معمكماتية لدعـ الباحثيف فيما
ُّ

6

جيات التمكيؿ البحثي (محميان ،إقميمان ،دكليان).

5

المادية لتكفير التجييزات العممية.

تحديد نظاـ مالي متكامؿ لحسف إدارة التسييبلت

النسبي

الرتبة

درجة

االحتياج

4.34

0.68

86.75

4

كبيرة
جدا

4.28

0.74

85.60

9

كبيرة
جدا

احتساب الجيكد البحثية المتميزة ضمف ساعات
8

التدريس ماليان ألعضاء ىيئة التدريس في

4.05

0.98

81.07

12

كبيرة

الجامعات.

9
11
11

حث الجامعات الفمسطينية عمى التحميؿ النكعي

ألدائيا البحثي مقارنة بمكازنتيا.

السماح بالتمكيؿ األجنبي لممشركعات البحثية
المتميزة بما يضمف استم اررية عمؿ المركز.
تكفير

مصدر

مستقؿ

لممعمكمات

حكؿ

المكضكعات العممية المرتبطة بالتنمية.

4.27

0.78

85.35

10

كبيرة
جدا

4.17

0.84

83.37

11

كبيرة

4.33

0.72

86.50

5

كبيرة
جدا

تضميف المركز قاعة لممحاكاة البحثية بالمغة

 13األجنبية ،مجيزة تقنيان (السبكرة الذكية ،الفيديك

4.35

0.75

87.00

3

يكنفرنس ،... ،كغيرىا).

كبيرة
جدا

يتض مف جدكؿ رقـ ( )18أف درجات تقدير أفراد العينة حكؿ (المتطمبات المادية) ،تراكحت

بيف كبيرة أك كبيرة جدان ،كبأكزاف نسبية بيف(.)%81.07-%87.82

كتعزل ىذه الدرجة الكبيرة مف التقدير إلى أف ىناؾ اتفاؽ مف كجية نظر أفراد أعضاء العينة بعدـ

كفاية حجـ التمكيؿ المقدـ لدعـ البحث العممي ،إضافة إلى كعييـ بحجـ صعكبة الكضع االقتصادم
كاألزمة المالية التي تعاني منيا الجامعات عمى كجو الخصكص كتأثيرىا عمى كؿ ما يدعـ االنتاج

العممي ،كىذا ما أكدتو دراسة الشيخ خميؿ ( ،)2014كاعبياف (.)2012

حيث كانت أعمى الفقرات:

 الفقرة رقـ ( ،)3كالتي تنص عمى ":تجييز المركز باألجيزة العممية كالمختبرات كالمكتبات المتخصصةكقكاعد البيانات ذات العبلقة " في المرتبة األكلى بكزف نسبي ( )%87.82بدرجة احتياج كبيرة جدان.
كيعزل السبب في ذلؾ إلى أف مجاالت التمكيؿ غير المباشر مف كجية نظر أفراد العينة تدعـ قطاع

التدريس باألكلكية نظ انر لزيادة اإلقباؿ المتزايد عمى التعميـ العالي كعدـ قدرة الجامعات عمى تغطية
مصركفاتيا الدكرية ،كقناعة أعضاء ىيئة التدريس بأف ما يقكمكف بو مف أبحاث في الغالب يككف عمى

نفقاتيـ الخاصة كىذا ما أكدتو دراسة حكسة كآخركف ( )2010كدراسة غانـ كآخركف (.)2011
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 -الفقرة رقـ ( ،)2كالتي تنص عمى" تكفير الدعـ المالي (المكازنة) لممركز كلمدة تشغيؿ ال تقؿ عف

خمس سنكات تمييدان العتماد المركز عمى إيراداتو" بكزف نسبي ( )%87.08بدرجة احتياج كبيرة جدان.
كيعزل السبب ذلؾ إلى قمة اىتماـ الجامعات بمشاريع الكقؼ التي تحتاج إلى رأس ماؿ كبير كىك غير
المتاح في ظؿ الكضع االقتصادم الصعب الذم تعاني منو الجامعات ،كدفع اإلدارة الجامعية لمباحثيف

لمحصكؿ عمى تمكيؿ خارجي لمشاريعيـ كىذا ما أثبتتو دراسة الدكسرم ( ،)2014كأكدتو دراسة عبد
الجكاد ( )2014كأكصت بو دراسة ىيكؿ (.)2014
وكانت أدنى الفقرات:

 الفقرة رقـ( ،)8كالتي تنص عمى" :احتساب الجيكد البحثية المتميزة ضمف ساعات التدريس ماليانألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات" جاءت في الرتبة األخيرة بكزف نسبي ( )%81.07بدرجة

احتياج كبيرة .كيعزل سبب ذلؾ إلى إيماف أفراد العينة بأف اليدؼ األسمى الذم يسعكف كرائو ىك تقديـ

خدمات بحثية مف شأنيا خدمة المجتمع كاألفراد حتى كاف كاف ذلؾ دكف مقابؿ مادم .كىذا ما اختمفت
معو دراسة (ككنقسماؾ ،)2013 ،حيث أكدت عمى ضركرة تكفير الحكافز المادية لمباحثيف لضماف

ازدىار منتجيـ .إضافة إلى عدـ تحديد عبء البحث العممي لعضك ىيئة التدريس في قانكف التعميـ
العالي في فمسطيف ،رغـ كجكد نظاـ يحدد معايير مكضكعية لتقدير االنتاج العممي كالترقيات

األكاديمية ،كىذا ما أثبتتو دراسة اعبياف (.)2012

الفقرة رقـ ( ،)10كالتي تنص عمى" :السماح بالتمكيؿ األجنبي لممشركعات البحثية المتميزة بما يضمف
استم اررية عمؿ المركز " عمى كزف نسبي ( )%83.37بدرجة احتياج كبيرة .كيعزل سبب ذلؾ إلى عدة

أسباب:

 .1ضركرة االنفتاح عمى التجارب الدكلية كالتبادؿ البحثي ،كعدـ كجكد نظاـ يمزـ الباحثيف بجمب
تمكيؿ خارجي.

 .2التخفيؼ مف العبء المالي الذم قد يتطمبو العمؿ في المركز.
 .3البحث عف كسائؿ كآليات لتدكيؿ كتسكيؽ نتائج البحث العممي كاثبات كفاءة الباحثيف
الفمسطينييف.

كىذا ما أكدتو دراسة محمد كالبدرم ( ،)2012دراسة سا  ،)2008( Saكدراسة العاجز كبنات

(.)2003
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المجال الثالث/المتطمبات اإلدارية والتنظيمية:
جدول ( :)19اإلحصاءات الوصفية لفقرات مجال المتطمبات اإلدارية والتنظيمية( ,ن =)243
م
7
0
8

المتوسط

الفقرة

الحسابي

اختيار قيادات بحثية قادرة إداريان عمى االرتقاء

بمستكل إدارة المركز.
الداخمػػية كالخارجية.

كضع نظاـ إدارم (ىيكمي –

تنظيمي) خاص

بالمركز يضمف االستقبللية (مالي نا – إداريان).

المعياري

النسبي

االحتياج

78

كبيرة

4.29

0.71

85.76

5

كبيرة
جدا

4.24

0.73

84.77

.

كبيرة
جدا

4.18

ِّ
تبني آليات مستم ػرة لضم ػػاف الج ػػكدة كالمراجع ػػة

االنحراف

الوزن

الرتبة

درجة

0.69

83.62

إقرار ىيكمية المركز (المادية – البشرية) مف قبؿ ك ازرة

6

التربية كالتعميـ العالي ،عمى أف تشمؿ (طبيعة العمؿ4.16 ،

0.83

83.29

76

كبيرة

نظاـ الحكافز كالترقيات ،... ،كغيرىا).
5

كضع نظاـ متكامؿ لبناء القدرات البحثية كالعممية
كاإلدارية لممرشحيف لمعمؿ في المركز.

4.28

0.70

85.68

4

كضع نظاـ لمرقابة عمى جكدة مدخبلت المركز

4

كعممياتو كمخرجاتو مف النكاحي (العممية ،األخبلقية،

8

كبيرة
جدا

4.31

0.70

86.26

0

كبيرة
جدا

4.21

0.70

84.28

77

كبيرة
جدا

4.13

0.69

82.55

74

كبيرة

4.16

0.73

83.13

75

كبيرة

4.31

0.72

86.17

اإلدارية).
6
3
.
72

كضع نظاـ تنقية قكائـ المجاالت البحثية المختارة في
ضكء البحكث المشتركة ذات العبلقة.
اختي ػػار المجػػاالت البحثي ػػة الرئيسػػة كالفرعي ػػة لكػ ػػؿ
قطػ ػػاع بحثػ ػػي.
بناء مصفكفة ربط المجاالت البحثية باحتياجات
المجتمع كالجيات المانحة.
اعتماد فكرة (مستكدع الفكر) كالذم تتمثؿ في تحديد
التكجيات البحثية كأسمكب التقييـ األدائي.
إنشاء مكقع إلكتركني خاص بالمركز يشمؿ

( 77النشاطات ،الييكمية ،العامميف ،المشركعات حسب 4.23

0.74

84.61

72

الخطكات المرحمية ليا).

إقرار نظاـ التقدـ لممشركعات البحثية المتميزة كفؽ
 70شركط معينة عمى المكقع اإللكتركني عمى مدار

4.20

0.70

84.03

78

اإلنتاجية كالخدميَّة كالمركز.
120

4.26

0.75

85.19

كبيرة
جدا

70

كبيرة
جدا

3

كبيرة
جدا

العاـ.
كضع شركط دعـ العمؿ المشترؾ بيف القطاعات

كبيرة
جدا

م
76
75
74

المتوسط

الفقرة
استقطاب الباحثيف الشباب كتدريبيـ لمعمؿ في المركز

بنظاـ (الساعة – القطعة) حسب طبيعة التمكيؿ.

التغطية اإلعبلمية إلنجازات المركز كنشاطاتو عمى
نطاؽ كاسع (محميان – دكليان)

تصميـ شبكة أماف خاصة بالمركز فيما يخص

(المصادر – المعمكمات – المقترحات).

يتض

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

الرتبة

درجة

االحتياج

4.32

0.80

86.42

7

كبيرة
جدا

4.27

0.74

85.43

6

كبيرة
جدا

4.30

0.75

86.09

6

كبيرة
جدا

مف الجدكؿ رقـ( )19أف درجات تقدير أفراد العينة حكؿ (المتطمبات اإلدارية

كالتنظيمية) ،تراكحت بيف كبيرة ككبيرة جدان ،كبأكزاف نسبية بيف( .)%82.55-%86.42كيعزل السبب

في ارتفاع درجات التقدير في ىذا المجاؿ إلى حساسية ىذا المجاؿ باعتباره المحرؾ األساس كالفعاؿ

في نجاح عمؿ المركز حاؿ كجد ،كىك المحدد لممياـ كالعمؿ التنظيمي المرتبط بالمشاريع ،كعميو

جاءت درجة التقدير منطقية لحساسية ىذه المتطمبات ،كىذا ما أكدتو دراسة الشيخ خميؿ (،)2014
كدراسة عمي (.)2013
حيث كانت أعمى الفقرات:
الفقرة رقـ ( ،)14كالتي تنص عمى استقطاب الباحثيف الشباب كتدريبيـ لمعمؿ في المركز بنظاـ

(الساعة – القطعة) حسب طبيعة التمكيؿ" جاءت في الرتبة االكلى كبكزف نسبي ( )%86.42كبدرجة
احتياج كبيرة جدان .كيعزل سبب ذلؾ إلى ايماف أفراد العينة بضركرة استيعاب الشباب الباحثيف
الستثمار طاقاتيـ كجيكدىـ ،كتبني األفكار البحثية المتميزة إف كجدت كمف ثـ العمؿ عمى تدريبيـ
لرفع كفاءاتيـ التي ستعكد بدكرىا بالنفع عمى المجتمع كاحداث التنمية .كىذا ما تكافؽ مع دراسة

(ىيمستكرـ( ،)2014 ،الشيراني ،)2013 ،ك(زاىر.)2013 ،

الفقرة رقـ ( ،)7كالتي تنص عمى كضع نظاـ تنقية قكائـ المجاالت البحثية المختارة في ضكء البحكث
المشتركة ذات العبلقة" جاءت في المرتبة الثانية بكزف نسبي ( )%86.26كبدرجة احتياج كبيرة جدان.
كيعزل سبب ذلؾ إلى اطبلع أعضاء ىيئة التدريس عمى سياسة أكلكيات البحث العممي كاقتصار
الجامعات عمى أعضاء ىيئة التدريس فييا في تحديدىا كتقييـ نتائج البحكث ،كضعؼ العبلقة بينيا
كبيف القطاع الخاص أك المجتمع ،اضافة إلى قصكر نظرة الجامعات ألىمية مشاركة مؤسسات
المجتمع في تقييـ نتائج البحث العممي كمدل ارتباطيا بالحاجات المجتمعية ،كىذا ما دعت إليو دراسة

فخرك ( ،)2009كيمي ( ،)2011كمالكف (.)2006
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وكانت أدنى الفقرات:
الفقرة رقـ ( ،)9كالتي تنص عمى" :بناء مصفكفة ربط المجاالت البحثية باحتياجات المجتمعكالجيات المانحة "في المرتبة األخيرة بكزف نسبي ( )%82.55كبدرجة احتياج كبيرة .كيعزل سبب

ذلؾ إلى كجكد قناعة لدل أفراد العينة بأف الجيات المانحة مف الممكف أف تقيد جيكدنا كباحثيف في
المجاالت البحثية ،كتحصرىا بما يتناسب مع رغباتيـ ،أم أنو مف الممكف أف تسم لنا البحث في

مجاالت ،كتمنعنا مف أخرل .كىذا ما أكدتو دراسة (عبد الجكاد( ،)2014 ،خميفة ،)2010 ،ك(العاجز
كبنات.)2003 ،

الفقرة رقـ( ،)10كالتي تنص عمى" اعتماد فكرة(مستكدع الفكر كالذم يتمثؿ في تحديد التكجياتالبحثية كأسمكب التقييـ األدائي" في المرتبة قبؿ األخيرة بكزف نسبي (،(%83.13كبدرجة احتياج كبيرة.

كيعزل السبب ذلؾ إلى ارتفاع كتيرة الحراؾ في مكضكع الخريطة البحثية في اآلكنة األخيرة مف خبلؿ
مشاركة بعض أعضاء ىيئة التدريس في كضع دليؿ البحث العممي الصادر عف ك ازرة التربية كالتعميـ
عاـ 2014ـ كالذم تـ اإلشارة إليو مف خبلؿ االطار النظرم ،كلكف رغـ أف ىذه الفقرة جاءت في

المرتبة قبؿ األخيرة إال أنيا جاءت بدرجة كبيرة كىذا يؤكد مدل الحاجة ليا رغـ الجيكد المبذكلة ،كالتي

لف يتـ نجاح المركز ما لـ تشترؾ الجامعات كالك ازرة بالتكافؽ عمى تحديد التكجيات البحثية كىذا ما

دعت إليو دراسة عساؼ كحماد ( ،)2011دراسة عساؼ (.)2014

المجال الرابع /المتطمبات العممية:

جدول ( :)20اإلحصاءات الوصفية لفقرات مجال المتطمبات العممية( ,ن= )243
م

المتوسط

الفقرة
االعتماد عمى خريطة بحثية مرتبطة باحتياجات

1

المجتمع كتنميتو.

3

مستكيات أفضؿ مف المركنة كالتكامؿ في تسجيؿ

2

البعد التطبيقي لمبحكث مف خبلؿ ربطيا
دعـ ي
بمتطمبات التطكير كالمؤسسات اإلنتاجية.

4

لمكاكبة الدكر المتنامي لمعمـ كالمعرفة كاستخداـ

كضع المعايير األكاديمية التي تسم

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

4.27

0.72

85.35

النسبي

الرتبة
12

بتحقيؽ

4.31

0.65

86.17

4.28

0.69

9

كبيرة
جدا

5

كبيرة
جدا

4.35

0.68

87.00

2

كبيرة
جدا

4.28

0.66

85.51

10

كبيرة
جدا

4.33

0.68

86.50

التقنيات الحديثة.

7
6

المستكل المرغكب تحقيقو مف عمؿ المركز.

التشبيؾ مع المراكز البحثية ذات العبلقة دكليان مف
خبلؿ بناء شركات استراتيجية معيا.
122

كبيرة
جدا

8

إعداد فريؽ بحثي متميز لو سمعتو السكقية

كضع المعايير كالمكاصفات العممية التي تحدد

االحتياج

كبيرة
جدا

المشركعات البحثية.

85.60

درجة

الفقرة

م

االعتماد عمى المكتبات الرقمية كمراكز البحث

5

االفتراضية لممراجع العممية كالتكنكلكجية.

8

الصادرة عف المركز كفؽ خطة محددة تضمف

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

المتوسط

4.35

0.65

87.00

النسبي

الرتبة
2

نشر البحكث المتميزة كالمعمكمات كالتقارير
4.32

0.64

86.34

6

الركاج كحسف التسكيؽ.

تنظيـ دكرات تدريبية ككرش عمؿ مشتركة مع

9

مؤسسات دكلية بحضكر الخبراء مف جيات

4.28

0.68

85.51

11

تعزيز االرتباط الميني بيف عمماء المركز عمى

4.23

الصعيديف الكطني كالعالمي.

0.75

المشاركة العممية في تكجيات المركز كانتاجو

13

المستقبمي.

12

الدكلية مف خبلؿ اإلنتاج العممي لو.

14

المركز كالقطاعات اإلنتاجية.

تفعيؿ مشاركة المركز في االتحادات كالمراكز
نقؿ الخبرات الدكلية في مجاؿ دعـ االرتباط بيف

كبيرة
جدا
كبيرة
جدا

10

13

كبيرة
جدا

تحديد عناصر التميز البحثي عمى مستكل المجاؿ

 11بغية استخداميا معيا انر أساسان الختيار المشركعات
البحثية.

االحتياج

كبيرة
جدا

مختمفة.

84.69

درجة

4.31

0.69

86.26

7

كبيرة
جدا

4.23

0.72

84.61

14

كبيرة
جدا

4.34

0.65

86.83

4

كبيرة
جدا

4.41

0.67

88.15

1

كبيرة
جدا

يتض مف الجدكؿ رقـ( )20أف درجات تقدير أفراد العينة حكؿ (المتطمبات العممية) ،جاءت
بدرجة كبيرة جدان ،كبأكزاف نسبية بيف( .)%84.61-%88.15كيعزل السبب في ىذه الدرجة الكبيرة

مف التقدير إلى أف المتطمبات العممية مف كجية نظر أفراد العينة ىي الكقكد الذم سيضمف لممركز

االستم اررية حاؿ إنشاءه ،فيي التي ستظير مدل الفائدة مف كجكده ،كستجمب لو التمكيؿ عمى المدل

البعيد ،كىذا ما أكدتو د ارسة حكسة ( ،)2010كدراسة مالكف ( ،)2006كدراسة سا .)2008( Sa

حيث كانت أعمى الفقرات:

الفقرة رقـ ( ،)14كالتي تنص عمى" :نقؿ الخبرات الدكلية في مجاؿ دعـ االرتباط بيف المركز
كالقطاعات اإلنتاجية" في المرتبة األكلى بكزف نسبي ( )%88.15كبدرجة احتياج كبيرة جدان .كيعزل

السبب في ذلؾ إلى ككنيا أحد أىـ األىداؼ التي يسعى المركز إلى تحقيقيا كالتي تتمثؿ في الربط بيف
أبحاث المركز كالقطاعات االنتاجية ،كلذلؾ يتكجب عمينا االطبلع عمى خبرات الدكؿ المتقدمة كالعمؿ

عمى نقميا بما يتناسب معنا .كىذا ما أكدتو دراسة (ىيكؿ( ،)2014 ،تكني.)2011 ،
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الفقرة رقـ ( ،)7كالتي تنص عمى" :االعتماد عمى المكتبات الرقمية كمراكز البحث االفتراضية لممراجع

العممية كالتكنكلكجية" في المرتبة الثانية بكزف نسبي ( )%87.00بدرجة احتياج كبيرة جدان .كيعزل

السبب في ذلؾ إلى قناعة أفراد العينة بأىمية المتطمبات في ظؿ الحصار المفركض عمى محافظات
غزة في السنكات األخيرة كالتي تسبب منع التكاصؿ بيف الباحثيف كالخارج ،كضعؼ كفاءة األبحاث

المحمية المقدمة لمسكؽ الخارجي ،اضافة إلى اعتماد معظـ الجامعات عمى االنترنت في تسكيؽ
منتجاتيا ،كىذا ما أكدتو دراسة اعبياف ( ،)2012كدراسة الشيخ خميؿ ( .)2014اضافة إلى ايماف

الجامعات كالعامميف بيا بأىمية نقؿ كنشر المعرفة في ظؿ معايير االقتصاد المبني عمى المعرفة.

وكانت أدنى الفقرات:

الفقرة رقـ ( ،)12كالتي تنص عمى " :المشاركة العممية في تكجيات المركز كانتاجو المستقبمي " في

المرتبة األخيرة بكزف نسبي ( .)%84.61كبدرجة احتياج كبيرة جدان .كيعزل السبب في ذلؾ إلى

طبيعة العمؿ القائمة عمى المشاركة في الجامعات الفمسطينية مف قبؿ أعضاء ىيئة التدريس في كضع

الخطكط العريضة كاتخاذ الق اررات المستقبمية ،مما عكس عمى استجابتيـ فأدل لتدني ىذا االحتياج،

لككنيـ يمارسكنو ضمف سياؽ عمميـ ،ككذلؾ فإف المركز سيتضمف مجمكعة مف أعضاء ىيئة التدريس
كالعامميف في الجامعات الفمسطينية ،كبالتالي مشاركتيـ في تكجيات المركز كانتاجو ستمارس كتترجـ

فعميان عمى أرض الكاقع .كىذا ما أيدتو دراسة (كيمي ،)2011 ،كدراسة الشيخ خميؿ (.)2014

الفقرة رقـ( ،)10كالتي تنص عمػى" تعزيػز االرتبػاط المينػي بػيف عممػاء المركػز عمػى الصػعيديف الػكطني
كالعػػالمي" جػػاءت فػػي المرتبػػة قبػػؿ األخي ػرة بػػكزف نسػػبي (، .)%84.69كبدرجػػة احتيػػاج كبي ػرة .كيعػػزل

السبب في ذلؾ إلى حرص الجامعات كأعضاء ىيئة التدريس عمى تبادؿ الخبرات ،كتكطيد العبلقػة بػيف
عمماء المركز محميان كاقميميان كذلؾ لعدة اعتبارات ،أىميا:
 -الحفاظ عمى ديمكمة المركز.

 جمب التمكيؿ لمشاريع مشتركة. تدكيؿ البحث العممي كاالستفادة مف الخبرات الخارجية ضمف مذكرات تفاىـ عديدة.كىذا ما أكصت بو دراسة عبد الجكاد ( ،)2014كدراسة المطيرم (.)2012
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اجابة السؤال الثاني:
ينص السؤال عمى" :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين
متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لمتطمبات انشاء مركز تميز بحثي تعزى إلى المتغيرات (الجنس,

الجامعة ,نوع الكمية ,الرتبة العممية)"؟ ولإلجابة عمى السؤال الثاني ,تم التحقق من الفرضيات التالية:

الفرضية ا ولى :ال توجد ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين

متوسطات درجات تقدير أفراد العينية لمتطمبات إنشاء مركز تميز بحثي تعزي لمتغير الجنس (ذكر-

أنثى).

نظ انر العتدالية تكزيع درجات في كؿ مف مجمكعتي المقارنة ،عبلكة عمى زيادة عدد أفراد كؿ

مجمكعة عف ( ،)21استخدـ الباحث االختبار العممي "ت" لعينتيف مستقمتيف لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ

فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات المجاالت األربعة ككذلؾ لبلستبانة ككؿ تعزل لمتغير الجنس.

جدول ( :)32نتائج اختبار ت لمفرق بين متوسطات درجات استجابة الذكور واإلناث في مجاالت االستبانة( ,ن= )354
المتوسط

المجال
متطمبات السياق
المتطمبات المادية
المتطمبات اإلدارية
والتنظيمية

المتطمبات العممية
االستبانة ككل

االنحراف

الحسابي

المعياري

ذككر

4.08

0.55

إناث

4.28

0.43

ذككر

4.26

0.58

إناث

4.46

0.37

ذككر

4.23

0.52

إناث

4.33

0.46

ذككر

4.29

0.51

إناث

4.41

0.39

ذككر

4.21

0.48

إناث

4.36

0.35

الفرق بين

المتوسطين

قيمة ت

القيمة

االحتمالية

-0.21

*-2.107

0.04

-0.20

-1.972

0.06

-0.11

-1.136

0.26

-0.12

-1.336

0.18

-0.16

-1.843

0.07

 * .دال إحصائيا ً عند مستوى ( .)   0.05

جدكؿ رقـ ( )31يكض نتائج اختبار "ت" كالتي تظير أف متكسط درجة تقدير اإلناث أعمى

مف متكسط درجة تقدير الذككر في جميع المجاالت .إال أنو ال يكجد ىناؾ فركقان دالة إحصائيان عند

مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسط درجة استجابة الذككر كاإلناث في جميع المجاالت ما عدا في

مجاؿ (متطمبات السياؽ) حيث يزيد متكسط درجة تقدير اإلناث عف متكسط درجة تقدير الذككر بشكؿ
داؿ إحصائيان عند مستكل داللة ( .)α≤0.05كيعزك الباحث عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
تعزل إلى متغير الجنس (ذكر -أنثى) في جميع المتطمبات عدا (متطمبات السياؽ) إلى أنيا تعد

أساسية كال غنى عنيا سكاء لدل الذككر أك اإلناث ،فيي تعد مرتكزات أساسية لمنيكض بالبحث
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العممي كتخطي عقباتو ،كليس مف المعقكؿ أف نجد اختبلؼ في آراء أفراد العينة حكؿ ىذه المتطمبات،

أما كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في (متطمبات السياؽ) تعزل لصال اإلناث فيعزكه الباحث إلى
ضعؼ مشاركة اإلناث في صنع كاتخاذ القرار نتيجة إلى الفارؽ الكاض في أعداد الذككر مقارنة

باإلناث ،مما أثر بدكره عمى أف تككف الفركؽ في االستجابة لصال اإلناث ،ككذلؾ قد يككف السبب
عائد إلى اىتماـ اإلناث كتركييـ عند االستجابة أكثر مف الذككر ،كىذا ما يتفؽ بالدرجة الكمية مع ما

جاءت بو دراسة الشيخ خميؿ ( ،)3114كدراسة عمي ( ،)3112كدراسة اعبياف ( ،)3113كدراسة

القادحيب كالمقرف ( ،)3114كدراسة الدكسرم (.)3114

الفرضية الثانية :ال توجد ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين

متوسطات درجات تقدير أفراد العينية لمتطمبات إنشاء مركز تميز بحثي تعزي لمتغير الجامعة
(األزىر ،اإلسبلمية ،األقصى).

حيث قاـ الباحث باستخداـ تحميؿ التبايف األحادم( ،)One Way Anovaالختبار أثر

الجامعة (األزىر ،اإلسبلمية ،األقصى) عمى درجة استجابة أفراد العينة في كؿ مجاؿ ككذلؾ في
االستبانة ككؿ.

كنظ اير العتدالية درجات استجابة أفراد العينة في كؿ جامعة كالستقبللية الجامعات عف بعضيا

البعض ،كالجدكؿ رقـ ( )22يظير اإلحصاء الكصفي لكؿ درجات استجابة كؿ جامعة مصحكبان
بقيمة اختبار تحميؿ التبياف األحادم "ؼ" لكؿ مجاؿ ككذلؾ لبلستبانة ككؿ.

جدول ( :)33اختبار التباين ا حادي لمجاالت االستبانة تقييم متطمبات مركز بحثي بالنسبة لمجامعة( ,ن= )354
الجامعة

المجال

ا زىر

اإلسالميت

ا قصى

45

.6

36

الكسط الحسابي

4.10

4.00

4.23

االنحراؼ المعيارم

0.46

0.63

0.46

الكسط الحسابي

4.27

4.22

4.37

االنحراؼ المعيارم

0.51

0.69

0.41

الكسط الحسابي

4.37

4.13

4.27

االنحراؼ المعيارم

0.47

0.59

0.40

الكسط الحسابي

4.44

4.23

4.28

االنحراؼ المعيارم

0.47

0.57

0.40

الكسط الحسابي

4.30

4.14

4.28

االنحراؼ المعيارم

0.43

0.55

0.36

العدد
متطمبات السياق
المتطمبات المادية
المتطمبات اإلدارية
والتنظيمية

المتطمبات العممية
االستبانة ككل

 * .دال إحصائيا ً عند مستوى ( .)   0.05
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قيمة ف

القيمة

االحتمالية

-

-

*4.382

0.014

1.560

0.212

*4.459

0.013

*3.777

0.024

3.056

0.05

تظيػػر النتػػائج أف ىنػػاؾ فركق ػان ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة ( )α ≤ 0.05بػػيف

درجػػات اسػػتجابة أف ػراد العينػػة تعػػزل لمجامعػػة فػػي كػػؿ المجػػاالت مػػا عػػدا مجػػاؿ (المتطمبػػات الماديػػة).
كيعزك الباحػث كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية تعػزم إلػى متغيػر الجامعػة فػي جميػع المجػاالت عػدا

المتطمبات المادية إلى اختبلؼ كجيات نظر أفراد العينة في الجامعات محؿ الدراسة ،ككذلؾ اخػتبلؼ

ػاء عمػى المنػاخ السػائد كالمعمػكؿ بػو فػي إحػدل تمػؾ الجامعػات عػف
درجة احتياجيـ لتمػؾ المتطمبػات بن ن
غيرىا .أما عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في مجاؿ المتطمبات الماديػة فيعػزكه الباحػث إلػى أف جميػع
الجامعػػات محػػؿ الد ارسػػة بحاجػػة ممحػػة إلػػى المتطمبػػات الماديػػة بشػػكؿ عػػاـ لضػػماف اسػػتم اررية عمميػػـ.
كىػػذا مػػا اختمفػػت معػػو بشػػكؿ جزئػػي د ارسػػة (الشػػيخ خميػػؿ ،)2014 ،كالػػذم أكػػدت د ارسػػتو عمػػى كجػػكد

فركؽ في درجة تمكيؿ البحث العممي لصال الجامعة اإلسبلمية.

كلمعرفة اتجاه الفركؽ بيف متكسػطات مجػاالت االسػتبانة تبعػان لمجامعػة اسػتخدـ الباحػث اختبػار

شيفيو ،كما في جدكؿ رقـ (.)23

بناء عمى الجامعة (ن =)243
جدول ( :)23نتائج اختبار شيفيو لبيان الفرق بين متوسط االستجابات ً
الجامعة
المجال
ا قصى
ا زىر
جامعة األزىر

متطمبات السياق

الجامعة اإلسبلمية

-

0.13

0.11
-

*0.24
-0.10
0.014

المتطمبات اإلدارية

جامعة األزىر

والتنظيمية

الجامعة اإلسبلمية

*0.24

جامعة األزىر

-

-0.16

الجامعة اإلسبلمية

*0.21

0.05

المتطمبات العممية

* دال إحصائيا ً عند مستوى ( .)   0.05
كبػػالنظر إلػػى النتػػائج فػػي كػػبل مػػف الجػػدكليف رقػػـ ( )22ك ( )23نجػػد أنػػو تكجػػد ىنػػاؾ فػػركؽ ذات

داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة ( )α≤0.05بػيف متكسػػط اسػتجابات أفػراد العينػة فػي مجػاؿ متطمبػػات

الس ػػياؽ بحي ػػث تزي ػػد درج ػػة احتياجي ػػا ف ػػي جامع ػػة األقص ػػى ع ػػف الجامع ػػات األخ ػػرل كتزي ػػد بش ػػكؿ داؿ
إحصائيان عف درجة احتياجيا في الجامعة اإلسبلمية تحديدان.

أما في مجالي المتطمبات اإلدارية كالتنظيمية كالمتطمبات العممية نجد أنو تكجد ىناؾ فركؽ ذات

داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α ≤ 0.05بيف متكسط استجابات أفراد العينة بحيث تزيد درجة

احتياجيا في جامعة األزىر عف الجامعات األخرل كتزيد بشكؿ داؿ إحصائيان عف درجة احتياجيا في

الجامعة اإلسبلمية تحديدان .كيعزك الباحث كجكد فركؽ في مجاالت الدراسة (متطمبات السياؽ،
المتطمبات اإلدارية كالتنظيمية ،المتطمبات العممية) ،لصال الجامعة اإلسبلمية إلى االىتماـ الذم أكاله

أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة اإلسبلمية أثناء اإلجابة عمى االستبانة ،ككاف ذلؾ االىتماـ كاضحان
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مف خبلؿ استفسارىـ المستمر عف فقراتيا ،مما أدل بطبيعة الحاؿ إلى الحصكؿ عمى نتائج لصالحيـ.

كىذا ما اتفؽ بشكؿ جزئي مع دراسة (الشيخ خميؿ( ،)3114 ،الجماصي ،)3114 ،كبشكؿ كمي مع
دراسة اعبياف (.)3113

كلعؿ السبب في داللة الفركؽ التي كانت لصال الجامعة اإلسبلمية يعزل إلى عدة اعتبارات ،منيا:
-

منحة الجامعة البحثية كالتي تـ استحداثيا عاـ  3113ضمف جيكد شؤكف البحث العممي
لتعزيز جكدة الممارسات البحثية ألعضاء الييئة التدريسية بما يدعـ دكر الجامعة الحتضاف

مركز تميز بحثي.
-

منحة الفريؽ البحثي كالتي استحدثت عاـ 3113ـ كالتي تعتمد بالدرجة األكلى عمى العمؿ

-

جائزة الجامعة لمبحث العممي كالتي تـ استحداثيا منذ العاـ 3117ـ لتكريـ الباحثيف مف

المشترؾ بيف عدد مف أعضاء ىيئة التدريس في مكضكع محدد يقع تحت اىتماماتيـ المباشرة.
أعضاء الييئة التدريسية المتميزيف بحثيان بكاقع ثبلث جكائز لمعاـ الكاحد.

-

جائزة الجامعة ألبحاث الطمبة كالتي استحدثت عاـ  3115كتأتي الجائزة سعيان مف الجامعة في

-

التفرغ العممي ،حيث يستحؽ عضك ىيئة التدريس اجازة تفرغ عممي براتب لمدة سنة كاممة أك

دعـ البحث العممي كتشجيعان لخريجييا.

مجزأة لفصكؿ مرة كاحدة عف كؿ سبع سنكات خدمة فعمية متصمة.

 كجكد ( )7مجبلت عممية محكمة متنكعة ،كىذا العدد مف المجبلت تنفرد بيا الجامعةاإلسبلمية عف مثيبلتيا مف الجامعات األخرل محؿ الدراسة.

الفرضية الثالثة :ال توجد ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين

متوسطات درجات تقدير أفراد العينية لمتطمبات إنشاء مركز تميز بحثي تعزي لمتغير نوع الكمية

(إنسانية -عممية).

نظ انر العتدالية تكزيع درجات في كؿ مف مجمكعتي المقارنة ،عبلكة عمى زيادة عدد أفراد كؿ

مجمكعة عف( ،)21استخدـ الباحث االختبار العممي "ت" لعينتيف مستقمتيف لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ

فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات المجاالت األربعة ككذلؾ لبلستبانة ككؿ تعزل لمتغير نكع الكمية
(إنسانية ،عممية)،
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جدول ( :)35نتائج اختبار ت لمفرق بين متوسطات درجات استجابة أعضاء ىيئة التدريس بحسب الكمية في
مجاالت االستبانة (ن= )354
المتوسط

المجال

االنحراف

الحسابي

المعياري

إنسانية

4.14

0.47

عممية

4.04

0.67

إنسانية

4.33

0.51

عممية

4.19

0.65

المتطمبات اإلدارية

إنسانية

4.28

0.44

والتنظيمية

عممية

4.17

0.63

إنسانية

4.34

0.46

عممية

4.23

0.55

إنسانية

4.27

0.41

عممية

4.16

0.56

متطمبات السياق
المتطمبات المادية

المتطمبات العممية
االستبانة ككل

الفرق بين

المتوسطين

قيمة ت

القيمة

االحتمالية

0.10

1.19

0.235

0.14

1.75

0.082

0.11

1.34

0.183

0.10

1.53

0.128

0.11

1.54

0.126

جدكؿ رقـ ( )34يعرض نتائج اختبار "ت" كالتي تظير أف متكسط درجة تقدير المتطمبات

المختمفة في أكساط أعضاء الييئة التدريسية مف الكميات اإلنسانية أعمى منيا مقارنة بمتكسط درجة
حاجة المتطمبات المختمفة في أكساط أعضاء الييئة التدريسية مف الكميات العممية ،كلكف ال تكجد

فركؽ دالة إحصائياي عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسط درجة استجابة أعضاء ىيئة التدريس
في الكميات العممية كالكميات اإلنسانية .كيعزك الباحث عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل إلى

متغير نكع الكمية (إنسانية -عممية) ،إلى أف تمؾ االحتياجات أساسية كميمة لكؿ التخصصات عمى
و
حد سكاء ،كىذا ما أكدت عميو دراسة (القادحيب كالمقرف ،)3114 ،كقد يعزل السبب في ذلؾ أيضان
إلى اشتراؾ أعضاء ىيئة التدريس بغ النظر عف الكمية بنفس الطمكح لبلرتقاء ،كالرغبة في إنشاء مركز

التميز البحثي.

الفرضية الرابعة :ال توجد ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين

متوسطات درجات تقدير أفراد العينية لمتطمبات إنشاء مركز تميز بحثي تعزي لمتغير الرتبة العممية.

قاـ الباحث باستخداـ تحميؿ التبايف األحادم ( )One Way Anovaالختبار أثر الرتبة
األكاديمية (أستاذ مساعد ،أستاذ مشارؾ ،أستاذ دكتكر) عمى درجة استجابة أفراد العينة في كؿ مجاؿ
ككذلؾ في االستبانة ككؿ ،نظ اير العتدالية درجات استجابة أفراد العينة في كؿ رتبة أكاديمية.
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جدول ( :)36اختبار التباين ا حادي لمجاالت االستبانة تقييم متطمبات مركز بحثي بالنسبة لمرتبة ا كاديمية( ,ن=
)354

الرتبة ا كاديمية
المجال

أستاذ
مساعد

العدد
متطمبات السياق
المتطمبات المادية
المتطمبات اإلدارية
والتنظيمية

المتطمبات العممية
االستبانة ككل

أستاذ
مشارك

أستاذ

قيمة ف

دكتور

120

57

66

الكسط الحسابي

4.17

4.02

4.06

االنحراؼ المعيارم

0.51

0.55

0.58

الكسط الحسابي

4.31

4.24

4.28

االنحراؼ المعيارم

0.53

0.58

0.61

الكسط الحسابي

4.27

4.21

4.22

االنحراؼ المعيارم

0.48

0.54

0.55

الكسط الحسابي

4.32

4.31

4.28

االنحراؼ المعيارم

0.45

0.54

0.53

الكسط الحسابي

4.27

4.19

4.21

االنحراؼ المعيارم

0.43

0.50

0.50

القيمة

االحتمالية

-

-

1.918

0.149

0.263

0.769

0.356

0.701

0.154

0.857

0.638

0.529

الجػػدكؿ رقػػـ ( )25يظيػػر اإلحصػػاء الكصػػفي لػػدرجات اسػػتجابة كػػؿ رتبػػة أكاديميػػة مصػػحكبان

بقيمة اختبار تحميؿ التبياف األحادم "ؼ" لكؿ مجاؿ ككذلؾ لبلستبانة ككؿ .تظير النتائج أنو ال تكجد
ىناؾ فركقان ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف درجات استجابة أف ارد العينة تعزل

لمرتبة األكاديمية في أم مف المجاالت األربعػة ككػذلؾ فػي االسػتبانة ككػؿ .كيعػزك الباحػث عػدـ كجػكد
فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية تعػػزل إلػػى متغيػػر الرتبػػة العمميػػة إلػػى أف جميػػع أفػراد العينػػة ىػػـ مػػف حممػػة
شيادة الدكتكراه ،كبالتالي جمػيعيـ عمػى اطػبلع كمػف أصػحاب الخبػرة فػي مجػاؿ م اركػز التميػز البحثػي

كالمتطمبػػات الضػػركرية إلنشػػائيا ،كبػػذلؾ كانػػت درجػػة اسػػتجاباتيـ كاحػػدة .كىػػذا مػػا أكػػدت عميػػو د ارسػػة
(الجماصػػي ،)2014 ،كد ارس ػػة اعبيػػاف ( ،)2012كتختم ػػؼ مػػع د ارس ػػة الشػػيخ خمي ػػؿ ( )2014كالت ػػي
كانت الفركؽ فييا لصال الرتبة (أستاذ).

إضافة إلى أف جميع أعضاء ىيئػة التػدريس بغػض النظػر عػف الرتبػة األكاديميػة يعيشػكف ظركفػان إداريػة
كاحػػدة ،كيطمع ػػكف بػػنفس المق ػػدار عمػػى ظ ػػركؼ اإلمكانػػات ح ػػكؿ دعػػـ كمتطمب ػػات إنشػػاء مرك ػػز التمي ػػز

البحثي.
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السؤال الثالث :ما تصورات مجموعة من الخبراء حول امكانية إنشاء مركز تميز بحثي بالجامعات

الفمسطينية؟

كلئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ استخداـ المقاببلت الفردية لمجمكعة مف الخبراء ،كىي إحدل

طرؽ األسمكب الكيفي في البحث العممي ،كتستخدـ بيدؼ جمع المعمكمات حكؿ مكضكع محدد مف
جماعة اجتماعية ذات نكعية محددة كذات اىتمامات مشتركة مف أجؿ التكصؿ إلى التصكرات أك

االدراكات حكؿ مكضكع أك قضية محددة.

كيعرؼ قاسـ ( )2011المقاببلت الفردية بأنيا " :محادثة أك حكار مكجو بيف الباحث مف جية

كشخص أك أشخاص آخريف مف جية أخرل بغرض جمع المعمكمات البلزمة لمبحث كالحكار يتـ عبر

طرح مجمكعة مف األسئمة مف الباحث التي يتطمب اإلجابة عمييا مف األشخاص المعنييف بالبحث".

(قاسـ)2011 ،

 الطريقة واالجراءات المنيجية:

)< http://al3loom.com/?p=1374> (10/4/2017

 .1بعد تفسير نتائج الدراسة الميدانية كبالتكافؽ مع المشرفيف تـ تحديد قائمة بأسماء مجمكعة مف
الخبراء ممف عممكا في مجاؿ الشراكات البحثية ،كمراكز التميز البحثي كمستشاريف كأشرفكا عمى

مشاريع ممكلة ،كالمحددة أسماؤىـ في (الممحؽ رقـ .)5

 . 2تـ التكاصؿ مع الخبراء مف قبؿ المشرفيف كالباحث بيدؼ طمب المساعدة في المكافقة عمى

المقابمة ،حيث تـ تصميـ أداة مككنة مف مجمكعة مف األسئمة بعد عرض نتائج الدراسة الميدانية عمييـ

كالتي كانت صكرتيا كما في (الممحؽ رقـ .)4

 .3تـ أخذ المكاعيد حسب ما يناسب كؿ مف أعضاء مجمكعة الخبراء ،كالجمكس معيـ ،كسؤاليـ عف
محتكل األداة بعد مناقشة نتائج الدراسة الميدانية ،كضماف كصكؿ المفيكـ كاليدؼ مف الدراسة.

 .4كاف الجزء الثاني مف األداة متعمؽ بمدخؿ التحميؿ االستراتيجي ( ،(SWOTبحيث يترؾ المجاؿ

لكؿ فرد بإبداء رأيو.

 نموذج تحميل ):(SWOT
يسمى تحميؿ ( )SWOTبالتحميؿ االستراتيجي مف خبلؿ مقارنة نقاط القكة كالضعؼ في البيئة

الداخمية مع الفرص كالتيديدات مف البيئة الخارجية ،كذلؾ بيدؼ تككيف فكرة كاضحة عف مختمؼ

العكامؿ المؤثرة (بني حمداف.)77 :2009 ،

كتتحدد أىداؼ ىذا التحميؿ ،كما يرل الججاكم كالسمطاني ( )2014في:

 تحديػػد نقػػاط القػػكة ( (Strengthsكالمتمثمػػة فػػي االمكان ػات الذاتيػػة المكجػػكدة فع ػبلن كالتػػي يمكػػفاستثمارىا كمكاجية التيديدات بيا.
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 تحديػػد نقػػاط الضػػعؼ ( (Weaknessesكالمتمثمػػة فػػي منػػاحي الضػػعؼ المكجػػكدة فع ػبلن كالتػػيتحد مف القدرة عمى التطكير كتشكؿ نقصان يؤرؽ العمؿ.

 تحديػػد الفػػرص ( (Opportunitiesكالمتمثمػػة فػػي الظػػركؼ أك االتجاىػػات الخارجيػػة ذات األثػػرااليجابي ،كيمكف استثمارىا بمكجب االمكانات كالمكارد.

 التيديػػدات ( (Threatsكالمتمثمػػة فػػي االتجاىػػات الخارجيػػة ذات األثػػر السػػمبي ،كالت ػي قػػد تقػػكدإلى خسائر متتالية (الججاكم كالسمطاني.)15 :2014 ،

كيػػرل الباحػػث أف اليػػدؼ األسػػاس مػػف اسػػتخداـ تحميػػؿ ( )SWOTىػػك تحديػػد الفجػػكة المسػػتقبمية
بعػػد تشػػخيص متطمبػػات انشػػاء مركػػز تميػػز بحثػػي بالجامعػػات الفمسػػطينية ممػػا يسػػاعد عمػػى تقػػدير حجػػـ

االمكانيات في حاؿ تبني الفكرة محؿ الدراسة.
 النتائج:

بعد تكضي اليدؼ الرئيس مف المقاء ،كمراجعة األداة ،كالتأكد مف الفيـ الكامؿ لمحتكاىا ،كتسجيؿ
ما دار خبلؿ المقاء ،كانت النتائج عمى النحك التالي:

 .1حول ا سئمة المغمقة ,كانت اإلجابات حسب الجدول التالي:
جدول رقم ( :)26استجابات الخبراء حول امكانية إنشاء مركز تميز بحثي.
نعـ

ال

نسبة المكافقة

ـ

السؤاؿ

 .1ىؿ ترل أىمية كضركرة إلنشاء مركز تميز بحثي.

7

2

%77.7

 .2ىؿ تكجد عقبات أماـ انشاء مركز التميز البحثي.

6

3

%66.6

 .3ىؿ ترل أف الظركؼ مناسبة إلنشاء مركز تميز بحثي.

5

4

%55.5

 .4ىؿ يستدعي إنشاء مركز تميز بحثي ق ار انر سياسيان.

8

1

%88.8

4

5

%44.4

 .5ىؿ ىناؾ تكجوه إلدارة الجامعات نحك إنشاء مركز تميز بحثي.

بالنظر إلى الجدكؿ السابؽ نبلحظ أف نسبة (عدـ المكافقة) عمى السؤاؿ الخامس عالية جدان،

فقد أشار المعارضكف إلى أف بعض الجامعات تعتبر االىتماـ بيذا المجاؿ ترفان أكاديميان يجب أف
يظير كصكرة ذىنية في كسائؿ االعبلـ لمحفاظ عمى الميزة التنافسية فقط ،دكف النظر إلى جدكاه أك

بعده االستراتيجي ،خاصة كأف أغمب الجامعات أىمية في غزة ،كال تحظى بالدعـ الحككمي الكافي،

عمى الرغـ مف كجكد العديد مف الجيكد البحثية كالشراكات .كحكؿ إجابة السؤاؿ الرابع كانت نسبة
(المكافقة) عالية ،فقد أشار أفراد المجمكعة إلى أف أصحاب القرار في الكضع الحالي لدييـ أجندات

بعيدة نكعان ما عف البحث العممي نظ انر لظركؼ المجتمع االستثنائية كحالة االنقساـ السياسي التي

انعكست عمى شتى مجاالت الحياة ،كانعكس أيضان عمى تراجع مستكل التمكيؿ أيضان.

132

 .2حول السؤال المتعمق بترتيب أكثر العوامل المؤثرة في اتجاه إنشاء مركز التميز البحثي ,كانت

النتائج كما يمي:

جدول رقم ( :)27استجابة الخبراء حول العوامل المؤثرة في اتجاه مركز التميز البحثي.
م

العامل

الترتيب

.1

العكام ػػؿ السياس ػػية كالقانكني ػػة :كى ػػي المتعمق ػػة باألكض ػػاع السياس ػػية

1

عدد

الموافقات
8/9

النسبة
%88.8

كالتش ػ ػريعات القانكنيػ ػػة كانعكاسػ ػػاتيا عمػ ػػى الق ػ ػرار السياسػ ػػي الػ ػػداعـ
لممشركع.

.2

العكامؿ االقتصادية :كىي المرتبطػة بالكضػع االقتصػادم العػاـ مػف

2

7/9

%77.7

حيث الرككد كاالنتعػاش كمػا يػرتبط بيػا مػف معػدالت البطالػة كالنمػك
االقتصادم.
.3

العكامؿ المعمكماتية كالمعرفية :كىي المتعمقة بمدل قدرة المؤسسات

3

6/9

%66.6

عمى إنتاج المعمكمات كتحكيميا إلى معرفة قابمة لبلستخداـ.
.4

العكامػػؿ التكنكلكجيػػة :كىػػي المرتبطػػة بالبنيػػة التحتيػػة التكنكلكجيػػة،

4

4/9

%44.4

كممػػدل القػػدرة عمػػى تعقػػب التغي ػرات المتسػػارعة كام ػػداد الجامع ػػات
بالمعمكمات حكؿ كؿ ما ىك جديد في مجاؿ عمؿ المشركع.
.5

العكامػػؿ االجتماعيػػة :كالمتعمقػػة بالمؤشػرات االجتماعيػػة السػػائدة فػػي

5

3/9

%33.3

المجتمػع الػػذم سػػيتـ فيػػو إنشػػاء المركػز مثػػؿ قػػيـ العبلقػػات كالخمفيػػة

الثقافية حكؿ جدكل المشركع.
.6

العكامػػؿ الديمكغرافيػػة :كىػػي المتعمقػػة بصػػفات المجتمػػع الػػذم سػػيتـ

6

1/9

%11.1

فيو إنشاء المشركع مػف حيػث الفئػات العمريػة كالتركيػب االجتمػاعي
كالتعميمي.

كبمبلحظة الجدكؿ السابؽ نجد أف ( )%88.8مف الخبراء اعتبركا أف العكامؿ السياسية

كالقانكنية ىي أكثر تأثي انر في اتجاه مركز التميز البحثي ،كذلؾ ألف مثؿ ىذا المشركع يحتاج إلى قرار
سياسي داعـ ،يتبنى الرؤية كالرسالة ،كيتحمؿ نفقات المشركع في المراحؿ األكلى ،أضؼ إلى ذلؾ فإف

األكضاع السياسية كاالنقساـ الفمسطيني الداخمي قد مثمت عائقان كبي اير أماـ التفكير في مثؿ ىذه
المشاريع لعدـ كحدكية القرار ،كانسحاب االىتماـ إلى مجاالت أخرل ليا عبلقة بممارسات االحتبلؿ.

كجاءت العكامؿ االقتصادية في الترتيب الثاني بنسبة ( ،)%77.7كذلؾ بسبب الضائقة المالية التي

تمر بيا الجامعات الفمسطينية عمى كجو الخصكص ،كتراجع الدعـ الحككمي في ىذا المجاؿ ،ككذلؾ

انخفاض معدؿ نمك االقتصاد العاـ ،كارتفاع نسبة البطالة بسبب الحصار اإلسرائيمي عمى أغمب

مجاالت االنتاج أك االستيبلؾ.
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 .3وحول تصوراتيم حول نقاط القوة والضعف والفرص والتيديدات حول فكرة انشاء مركز التميز
البحثي ,كانت اجاباتيم عمى النحو التالي:

جدول رقم ( :)28تجميع استجابات الخبراء حسب نموذج .SWOT
نقاط الضعف

نقاط القوة

 .1كجكد العديد مف الباحثيف فػي مجػاالت مختمفػة .1 ،محدكدي ػػة عػ ػػدد أص ػػحاب االختصػ ػػاص ال ػػدقيؽ الػ ػػذيف مػ ػػف
خاصػة بعػد ارتفػاع عػدد الحاصػميف عمػى الشػيادات الممكف أف يككنكا نكاة لمراكز التميز البحثي.

 .2محدكدية مصادر التمكيؿ لمثؿ ىذه المراكز.

العميا.

 .2تكفر الككادر اإلداريػة القػادرة عمػى إدارة المركػز  .3ال يكجػ ػػد نظػ ػػاـ إدارم محػ ػػدد فػ ػػي الجامعػ ػػات لمتعامػ ػػؿ مػ ػػع
كالتخطيط المستقبمي الستمرار عممو.

الباحثيف في مثؿ ىذه المراكز.

في كافة التخصصات.

كالعمػػؿ الفػػردم ،أك حتػػى الحصػػكؿ عمػػى الشػػيادات فقػػط دكف

 .3ثكرة االتصاالت ،كتػكفر قكاعػد البيانػات البحثيػة  .4انسػػحاب اىتمػػاـ البػػاحثيف فػػي إج ػراء البحػػكث نحػػك الترقيػػة
 .4ارتفػ ػػاع كتي ػ ػرة المشػ ػػاركة الفمسػ ػػطينية فػ ػػي نشػ ػػر التمرس.
أبحػاث عمميػػة عالميػة ،كتعػػاكف بعػض البػػاحثيف فػػي  .5سياسػػات التعيػػيف اإلداريػػة كالبحثيػػة عمػػى خمفيػػات شخصػػية
شراكات بحثية دكلية.

أك تنظيمية بعيدان عف المعايير العممية كالكفاءة.

المشاريع نظ انر لتنكع التخصصات البينية.

القطاع الخاص بتمكيؿ مثؿ ىذه المشاريع.

 .5ت ػ ػػكفر البيئ ػ ػػة المناس ػ ػػبة الس ػ ػػتقطاب مث ػ ػػؿ ى ػ ػػذه  .6ضػعؼ الكػادر البحثػي كاإلدارم فػي اقنػاع صػناع القػرار أك
 .6نظاـ الترقيات في الجامعػات يحػث عمػى التميػز  .7الص ػػكرة الذىني ػػة ل ػػدل ال ػػبعض أف البح ػػث العمم ػػي ترفػ ػان ال
يستفاد مف نتائجو في خدمة المجتمع.

في البحث العممي.

 .7التكجػػو نحػػك التبػػادؿ الػػدكلي فػػي مجػػاؿ الطػػبلب  .8غياب المناخ التنظيمي القادر عمى خمؽ بيئة بحثية مشػبعة
كالب ػ ػػاحثيف ،كبن ػ ػػاء شػ ػ ػراكات قائم ػ ػػة م ػ ػػع جامعػ ػ ػػات كداعمة لئلبداع.
عالمية في مجاؿ البحث العممي.

 .9عدـ كجكد خارطة بحثيػة لمجامعػات ممػا يػؤدم إلػى التكػرار
فػػي بحػػكث بعػػض التخصصػػات ،كضػػعؼ التػكازف كاالسػػتم اررية
في البحث العممي كتكجيو نحك خدمة قضايا المجتمع.

 .10ض ػ ػػعؼ االىتم ػ ػػاـ باإلنت ػ ػػاج العمم ػ ػػي لمب ػ ػػاحثيف الج ػ ػػاديف،
كال ػزاميـ بػػنفس العػػبء التدريسػػي كغيػػرىـ ممػػف ال يعممػػكف فػػي
المجاؿ ،إضافة إلى قمة الحكافز المشجعة.
 .11انعكاسػ ػ ػػات االنقسػ ػ ػػاـ السياسػ ػ ػػي عمػ ػ ػػى الكاقػ ػ ػػع التعميمػ ػ ػػي
كالبحثي في ظؿ ازدكاجية القرار بيف (غزة -الضفة الغربية).
التيديدات /المخاطر

الفرص

 .1كج ػػكد إمكانيػ ػػة تكػ ػػكيف ش ػ ػراكات مػ ػػع مؤسسػ ػػات  .1الحصػػار المفػػركض عمػػى محافظػػات قطػػاع غ ػزة كمحدكديػػة
بحثية خارجية.

 .2استثمار الككادر البحثية الفمسطينية.

حركة التنقؿ كالسفر.

 .2البحػ ػ ػػث العممػ ػ ػػي ال يشػ ػ ػػكؿ أكلكيػ ػ ػػة لػ ػ ػػدل صػ ػ ػػناع الق ػ ػ ػرار

مركػػز التميػػز البحثػػي ال الفمسطيني.
 .3االىتمػػاـ الػػدكلي بػػدعـ ا
سيما في الدكؿ النامية.

 .3عشكائية إجراء البحكث (االختيارية).
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 .4نجاح بعض التجارب السابقة في ىذا المجاؿ.

 .4تكجو مصادر التمكيؿ نحك غايات الجية الممكلة.

 .5خصكصػػية الحالػػة الفمسػػطينية مػػف حيػػث آف ػػاؽ  .5غياب ثقافة البحث العممي مجتمعيان.
البحث المتنكعة.

 .6غياب دعـ القطاع الخاص عف المشيد البحثي.

البيانات المتكفرة.

 .8ضعؼ آليات ربط نتائج البحكث كتسكيقيا بما يخدـ قضػايا

 .6س ػ ػػيكلة الكص ػ ػػكؿ لممعرف ػ ػػة م ػ ػػف خ ػ ػػبلؿ قكاع ػ ػػد  .7االنقساـ السياسي كآثاره المرتبطة بكحدة القرار كالجيد.
 .7اتجاىات الشباب نحك البحث العممي كالدراسات المجتمع كالتنمية.
 .9البيركقراطية في التعامؿ مع المشاريع البحثية.

العميا.

مػػف خػػبلؿ الجػػدكؿ ( )28كالػػذم نػػتج عػػف تفريػػغ اسػػتجابات الخب ػراء كفػػؽ نمػػكذج (،)SWOT

نبلحػػظ أف نقػػاط الضػػعؼ كانػػت أكثػػر المػػدخبلت ممػػا يظيػػر أف ىنػػاؾ خمػبلن كاضػػحان فػػي البنيػػة التحتيػػة
إلنشػاء مركػػز التميػػز البحثػػي ،كقػػد تنكعػت ىػػذه النقػػاط بػػيف الماديػػة كالعمميػة كالسياسػػية ،كلكػػف رغػػـ ذلػػؾ

كجػػدت العديػػد مػػف الفػػرص كنقػػاط القػػكة التػػي يمكػػف اسػػتثمارىا لتعتبػػر منطمق ػان حقيقي ػان إلنشػػاء المركػػز.
كلمتطمبات اإلجابة عػف السػؤاؿ الػرئيس ،سػيتـ أخػذ ىػذه المصػفكفة بعػيف االعتبػار كأسػاس يػتـ مراعاتػو

في كضع اإلجابة.
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 5.5إجابة السؤال الرابع
 5.6التصور المقترح:

 منطمقات التصكر المقترح
 فمسفة التصكر

 أىداؼ التصكر

 استراتيجيات عمؿ التصكر

 الييكؿ العاـ المقترح لمركز التميز البحثي:
 رؤية المركز

 رسالة المركز
 األىداؼ االستراتيجية لممركز
 األىداؼ التشغيمية لممركز

 البرامج الداعمة لعمؿ المركز
 مبلم المركز

 إدارات دعـ المركز كتنسيؽ أعمالو
 الييكؿ اإلدارم المقترح لممركز

 5.7التوصيات

 5.8والمقترحات
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السؤال الرابع :ما التصور المقترح إلنشاء مركز تميز بحثي بالجامعات الفمسطينية عمى ضوء
المتطمبات وآراء الخبراء؟

كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث ببناء التصكر المقترح لمدراسة في ضكء المتطمبات كآراء

الخبراء كالذم جاء كالتالي:

 التصور المقترح لمدراسة:
تناكلت الدراسة الحالية في الفصكؿ السابقة االطار العاـ لمدراسة ،ثـ تـ عرض اإلطار النظرم

الذم تضمف الحديث عف اإلطار المفاىيمي لمبحث العممي ككاقعو ،كجيكد الدكؿ في اإلنفاؽ عميو

كاالرتقاء بو ،ككذلؾ الحديث عف مراكز التميز البحثي مف حيث المفيكـ كالتكجيات كبعض التجارب

العربية كاألجنبية ،كما تـ القياـ بدراسة ميدانية لمتعرؼ إلى متطمبات إنشاء مركز تميز بحثي
بالجامعات مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ،بعدىا تـ التعرؼ إلى آراء كتصكرات بعض الخبراء

حكؿ إمكانية انشاء مركز التميز البحثي مف خبلؿ تحميؿ البيئة الداخمية كالخارجية كفؽ نمكذج

 ،SWOTكفي ضكء ما تقدـ سيتـ اإلجابة عف السؤاؿ الرابع مف ىذه الدراسة ،كالذم ينص عمى" :ما
التصور المقترح إلنشاء مركز تميز بحثي بالجامعات الفمسطينية عمى ضوء درجة تقدير أعضاء

ىيئة التدريس لممتطمبات وآراء بعض الخبراء".؟

كسيتـ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ ،كفقان لمخطكات التالية:

أوالً /منطمقات التصور المقترح:

كيمكف لمباحث تصنيؼ منطمقات التصكر المقترح إلى منطمقات مستمدة مف الدراسة النظرية

كالميدانية ،كمنطمقات مستمدة مف التكجيات العالمية كالتجارب الدكلية.

أ .المنطمقات المستمدة من الدراسة النظرية والميدانية:

 المراكز البحثية ليست مجرد مراكز لتجميع المعمكمات ،كلكنيا مراكز إلنتاج األفكار كتصديرىا
لتبلمس مشكبلت المجتمع كقضاياه.

 لممراكز البحثية دكر كبير في تركيز كتكثيؼ الجيكد العممية المتخصصة ،كمساعدة صناع
القرار في بمكرة الخيارات المتعمقة بالقرار الرشيد.

 تساعد المراكز البحثية في فت اآلفاؽ لرؤية المستقبؿ بتصكر عممي متزف بعيدان عف العكاطؼ
الفكرية ،كالبحكث الفكرية ذات العائد الفردم.

 يييئ المركز بيئة بحثية متميزة يستفيد منيا أعضاء ىيئة التدريس كطمبة الدراسات العميا في
اعداد دراساتيـ كتسكيؽ نتائجيا.

 أظيرت الدراسة الميدانية درجة تقدير كبيرة لمتطمبات إنشاء مركز التميز البحثي بالجامعات
الفمسطينية ،كىك ما يستكجب تكفيرىا ،خاصة العممية منيا كالمادية.
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 أجمع الخبراء بنسبة ( )%77.7عمى ضركرة إنشاء مركز تميز بحثي ،بما يضمف مراعاة

المركنة كالتكيؼ مع المتغيرات العالمية كالمحمية ،كتعزيز مشاركة البحث العممي في عبلج

قضايا المجتمع ،كبما يظير أىمية القرار السياسي في دعمو.

 المشاركة في الجيكد الكطنية لتحديد األكلكيات كاألىداؼ البحثية ،كتقييـ مكاطف القكة كمكامف
الضعؼ في العممية البحثية مف خبلؿ نظاـ متكامؿ لممراجعة الداخمية كالخارجية لمجكدة.

 تكفير مصدر مستقؿ لممعمكمات حكؿ المكضكعات العممية كالتكنكلكجية كالقضايا ذات الطابع
القكمي.

ب .المنطمقات المستمدة من التوجيات العالمية:
 تبني منظكمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمكـ كالثقافة (اليكنسكك) الستراتيجية تدكيؿ كتجكيد
البحث العممي ،كاعتبار مراكز التميز البحثي صكرة مف صكر التدكيؿ مما يسيـ بشكؿ فعاؿ
في تزايد المشركعات البحثية المشتركة ،كتجكيد نتاج التزاكج بيف الثقافات البحثية عبر الحدكد

كبيف الدكؿ.

 ظيكر بعض جامعات ذات تكجو بحثي تتككف أساسان مف عدد مف المراكز البحثية المتميزة
مثؿ جامعتي (أكلـ كبرليف) في ألمانيا ،أك جامعات تركز فقط عمى مرحمة الدراسات العميا بما
تضمنو مف رسائؿ عممية كبحكث أساسية كمشركعات بحثية تطبيقية.

 ارتباط األطر المؤسسية الحديثة لمبحث العممي كالتنمية التكنكلكجية بالجامعات ،حيث اتض
أف غالبية المنتجعات البحثية كمراكز االبتكار التكنكلكجي كمعاىد كم اركز التميز البحثي قد

نشأت كتطكرت في رحاب الجامعات.

 التبايف في التكزيع النسبي لحجـ النشاط البحثي بيف المؤسسات الكطنية المنتجة لمبحث العممي

عمى مستكل الدكؿ النامية كالمتقدمة ،كالذم قد يرجع إلى طبيعة النظاـ السياسي كاالقتصادم

مف ناحية ،كالتكجيات االستراتيجية لقطاع التعميـ كالبحث العممي مف ناحية أخرل.

 فمسفة التصور:

يمكف تحديد مؤشرات ،كمكجيات فمسفة التصكر المقترح إلنشاء مركز تميز بحثي بالجامعات

الفمسطينية عمى النحك التالي:

 .4أف تستند فمسفة التصكر عمى فمسفة إدارية كاضحة تعبر عف الدكر األساسي لمبحث العممي

كمركز ال تميز البحثي في عبلج مشكبلت المجتمع كالمساىمة في تنمية كزيادة القدرة البحثية
في عبلج مشكبلت المجتمع كالمساىمة في تنمية ،كزيادة القدرة البحثية عمى مكاكبة

المستجدات العممية محميان كدكليان.

 .5فمسفة تتي

الفرصة لبلستفادة مف األفكار الجديدة كالباحثيف الجدد في عرض أفكارىـ

كالمشاركة في انتاج المعرفة كتسكيقيا.
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 .6فمسفة تستند إلى تكحيد جيكد الجامعات البحثية كتقكيميا بما يضمف عدـ تكرار الجيكد
كتكجيييا ،كاالستفادة منيا في بناء الشراكات الدكلية كاتخاذ الق اررات الفعالة.

 أىداف التصور:

يسعى التصكر المقترح إلى تحقيؽ:

 .1حشد المصادر كالطاقات البشرية مف الباحثيف مف أجؿ الخركج بأبحاث ذات أثر عمى رفاىية
اإلنساف كتنمية المجتمع.

 .2تشجيع كدعـ األفكار الجديدة كالباحثيف الجدد عمى إجراء بحكث تسيـ في إنتاج المعرفة
كمشاركتيا.

 .7تخطيط العممية البحثية كتنظيميا ،مف حيث التخطيط كالتسكيؽ لمخرجات البحث العممي،
كالنشر العممي المؤثر.

 .8تنمية اإلمكانات البحثية لممؤسسة المقدمة لمخدمة (قدرات بشرية عمى مستكل رفيع ،كامكانات
معممية متطكرة ،كىيكؿ مؤسسي كتنظيمي يكائـ متطمبات العممية البحثية).

 .9إقناع الجيات االنتاجية كالخدمية بالمجتمع بضركرة البحث كالتطكير لمكاجية بعض
المشكبلت التي تقابميا (نتيجة لتزايد حدة المنافسة ،أك لمرغبة في التطكير ،أك لمسعي إلى زيادة

حجـ المبيعات بالسكؽ ،أك لمعالجة بعض أكجو الخمؿ في العممية اإلنتاجية) عمى نحك يدفع

الشركات أك المؤسسات اإلنتاجية إلى طمب الخدمات البحثية.

 .7السع ي إلى بناء ثقافة بحثية متنكعة كمتناغمة مع التكجيات العممية الحديثة عمى المستكل
العالمي ،كخمؽ انتماء قكم لمجكدة كالتنافسية داخؿ الجامعة كتنميتيا بشكؿ مستمر ،كالتأكد مف

أنيا مشتركة بيف المشتغميف بالبحث العممي بالجامعة كافة.

 .8كضع نظاـ لبلتصاؿ البحثي لمتعرؼ عمى الجيات المستفيدة حاليان أك في المستقبؿ المنظكر،
ككضع سبؿ اشباع االحتياجات األساسية لكؿ جية مف خبلؿ كسائؿ اتصاؿ فعاؿ كآليات

دائمة لتبادؿ المنافع.

 .9تبني مبدأ تمكيؿ البحث العممي ككسيمة لبلنفتاح عمى ثقافات بحثية مغايرة ،كالتكاؤـ مع
التخصصات العممية الحديثة كعمكـ المستقبؿ ،كدعـ تمكيؿ المشركعات البحثية.

 .10اعتماد أسمكب إلحداث تطكير مؤسسي في منظكمة البحث العممي بشكؿ مستمر ،بما يسم

بمكاكبة األشكاؿ المؤسسية العالمية الحديثة ،مثؿ شبكة البحكث العممية ،كمراكز االبتكار

كمنتجعات العمكـ كالتكنكلكجيا.

 استراتيجيات عمل التصور:

عمى ضكء نتائج التحميؿ االستراتيجي لنقاط القكة كالضعؼ كالفرص كالتيديدات ،يمكف تحديد
استراتيجيات عمؿ التصكر في:
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 .1استراتيجية طكيمة األجؿ الستثمار الككادر البحثية في الجامعات (مف أعضاء ىيئة التدريس

ذكم القدرات البحثية العالية عمى المستكل العالمي) في تطكير القاعدة العممية كتحديثيا (كمان

ككيفان) مف خبلؿ آلية لتنمية االمكانات البحثية لمباحثيف كفؽ متخمؼ التخصصات.

 .2استراتيجية لتطكير نظاـ متمايز لحككمة البحث العممي كتدعيمو عمى أسس مف الجكدة

الشاممة بغية تحقيؽ المستكل العالمي في إنتاج المخرجات البحثية لمجامعات كنشرىا
كتركيجيا.

 .3استراتيجية لتصميـ الخطط البحثية لمجامعات كتطبيقيا عمى المدل القصير أك عمى المدل
المتكسط كالطكيؿ ،في ظؿ نظاـ متكامؿ لممعمكمات كالبنى المادية كاألجيزة العممية ،كمف
خبلؿ ما يتكفر مف قاعدة تكنكلكجية مبلئمة لمبحث العممي ،كفي ظؿ آلية فعالة لمتابعة الثكرة

المعرفية المعاصرة في مختمؼ التخصصات كالفركع.

 .4استراتيجية لتحقيؽ االرتباط االيجابي بيف خطة الجامعة البحثية ،كبحكث الرسائؿ العممية

ببرامج الدراسات العميا ،ككذلؾ بيف أبحاث أعضاء ىيئة التدريس كأنشطة المركز كالكحدات

ذات الطابع الخاص.

 .5اس تراتيجية محددة لبلتصاؿ كالترابط البحثي بيف مؤسسات االنتاج كالخدمات في المجتمع،
لتمكيف منظكمة البحث العممي بالجامعات مف تطبيؽ آليات كاقعية لتحقيؽ أىداؼ التميز

البحثي.

 .6استراتيجية لتصميـ نظـ كايجاد آليات لتنشيط دافعية الباحثيف لمتكصؿ إلى انتاج البحكث ذات
المستكل العالمي ،في ظؿ تكطيف ثقافة مستحدثة كنشرىا لتحقيؽ الجكدة العالمية لمبحكث

العممية في الجامعة.

 .7استراتيجية لبناء القدرات لمعامميف في البحث العممي (الفئات الفنية المساعدة كاالدارية كالمالية
التي تقدـ عمى استخداـ المكارد كالتسييبلت البحثية) بيدؼ تحقيؽ الكفاءة كالفاعمية كالتكيؼ

مع تنفيذ الخطط البحثية.

 .8استراتيجية لتأسيس التحالؼ مع المؤسسات البحثية العالمية ،كمع مؤسسات المجتمع المستفيدة
كتفعيميا ،حتى تتمكف الجامعات مف تكفير التمكيؿ البلزـ لمخطط البحثية.

 .9استراتيجية لمتكسع المدركس في سياسة تشجيع شباب الباحثيف ،كفي ظؿ تطبيؽ نظاـ كاقعي
لتقييـ األداء البحثي كالكقكؼ عمى مدل تكافؽ النكاتج البحثية مع مطالب المستفيديف.

الييكل العام المقترح لمركز التميز البحثي:
 رؤية المركز:

أف يصب بيت الخبرة البحثية المتميزة في الجامعات في المجاالت المختمفة عمى مستكل الكطف،
كالقادر عمى استثمار المكارد البحثية كصكالن لمصاؼ المراكز الريادية عالميان.
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 رسالة المركز:
ضماف التميز البحثي كالتحسيف المستمر كاألداء الفعاؿ لمجامعات ،كمساعدتيا في تحقيؽ التميز في

خدماتيا البحثية كالمجتمعية ،بما يضمف االستفادة مف مخرجاتيا كتحقيؽ الميزة التنافسية محميان

كاقميميان ،كيدعـ ثقة المجتمع بأدائيا.

 ا ىداف االستراتيجية لممركز:

 .1كضع خريطة بحثية لمجامعات في مستكل أعضاء ىيئة التدريس كطمبة الدراسات العميا.
 .2رفع الكفاءة الكيفية كالكمية لئلنتاج البحثي الصادر عف الجامعات.
 .3تطكير سبؿ غير تقميدية لتمكيؿ البحث العممي.

 . 4دعـ الصناعات الكطنية مف خبلؿ نقؿ كتكطيف التكنكلكجيا ،كتنمية الشراكة المجتمعية كتكطيد
الصبلت اإلقميمية كالدكلية.

 ا ىداف التشغيمية لممركز:

 .1المساىمة في دعـ كتطكير اإلمكانيات البحثية كاألنشطة المينية المتخصصة.

 .2تحقيؽ التميز البحثي مف خبلؿ تييئة بيئة مبلئمة لمتعاكف بيف التخصصات المختمفة ،اعتمادان عمى
مكارد بشرية كمادية جيدة.

 .3تكفير المساعدات الممكنة لمجيات كالمؤسسات التي تحتاج لخبرة كامكانيات المركز البحثية
كالعممية.

 .4تييئة بيئة مناسبة لمساعدة الباحثيف ،مف أجؿ حمكؿ ابتكارية لمشاريع معينة.

 .5المبادرة باألنشطة كالمشركعات البحثية البلزمة التي تعزز دكر المركز كتبقيو في مكاف الصدارة.
 .6دعـ الشراكة بيف الباحثيف كالعمماء كالجيات الحككمية كالخاصة البتكار تقنيات متطكرة.
 .7عقد الدكرات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس كالباحثيف لرفع كفاءتيـ كتنمية مياراتيـ.

 .8تكفير سبؿ كأطر مشاركة القطاع الخاص كالقطاعات األىمية كالمجتمع المدني في البحث العممي

لتعظيـ المشاركة المجتمعية.
عوامل نجاح المركز:
يكض

الجدكؿ التالي عكامؿ نجاح عمؿ المركز كمؤشرات النجاح بناء عمى نقاط القكة كالفرص

المتاحة.
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جدول رقم ( :)29عوامل نجاح ومؤشرات عمل المركز المقترح.
عكامؿ نجاح المركز

الكظائؼ كالمؤشرات

 -ت ػ ػكافر م ػ ػكارد بش ػ ػرية عمػ ػػى درجػ ػػة عاليػ ػػة مػ ػػف

 -نتائج البحكث تحكز باىتماـ الناشريف المعتبريف مػف خػبلؿ

متميػ ػزة م ػػف الب ػػاحثيف الق ػػادريف عمػػػى االنت ػػاج

 -تشكيؿ شبكة لمتكاصػؿ مػع اآلخػريف كالشػراكة مػع الكحػدات

الكف ػ ػ ػػاءة كادارة حكيم ػ ػ ػػة لممرك ػ ػ ػػز ،كمجمكع ػ ػ ػػة
البحثي النكعي.

نشرىا مف الدكريات العالمية كالمرمكقة.

المماثمة في طبيعتو كرسالتو كأنشطتو البحثية.

 التأك ػ ػ ػػد م ػ ػ ػػف فعالي ػ ػ ػػات اإلجػ ػ ػ ػراءات ككض ػ ػ ػػكحالمسئكلية.

 التق ػػكيـ المس ػػتمر ألداء المرك ػػز كالرقاب ػػة عم ػػىالتمكيؿ.

 -دعـ برامج قكية في إطار الدراسات العميا تييء الباحثيف.

 بنػ ػػاء قاعػ ػػدة عمميػ ػػة متمي ػ ػزة تمثػ ػػؿ ن ػ ػكاة متخصصػ ػػة عمػ ػػىمستكل متقدـ.
 -تكظيؼ األبحاث العممية إلػى عمػؿ أفضػؿ الممارسػات فػي

 -التركيز عمى إجراء البحكث المتخصصة.

مجاؿ التخصص الكاحد.

 البرامج الداعمة لعمل المركز:
لضماف استم اررية عمؿ المركز ،كتعزي انز لرسالتو كتحقيقان لرؤيتو ،يقترح الباحث كجكد مجمكعة مف
البرامج الداعمة ،مكضحان أىدافيا كآليات عمميا ،كىي:
 .1الكراسي البحثية:

جدول رقم ( :)30الكراسي البحثية (ا ىداف -الوسائل) كأحد البرامج الداعمة لممركز.
األىداؼ

الكسائؿ كاآلليات

 -دع ػ ػ ػػـ الص ػ ػ ػػناعات الكطني ػ ػ ػػة لبم ػ ػ ػػكغ

 -التحالؼ مع جامعات كمراكز بحكث ذات عبلقة مرجعية رائدة فػي

العالمي ػػة مػ ػػف خ ػػبلؿ نقػ ػػؿ كتكظيػ ػػؼ
التكنكلكجيا.
 تنمي ػ ػ ػ ػػة الشػ ػ ػ ػ ػراكة المجتمعي ػ ػ ػ ػػة م ػ ػ ػ ػػعالجامعات.

 المشػ ػ ػ ػػاركة ف ػ ػ ػ ػػي اإلنت ػ ػ ػ ػػاج البحث ػ ػ ػ ػػيالكطني كالعالمي.
 تنمي ػ ػػة جي ػ ػػؿ م ػ ػػف الب ػ ػػاحثيف كطمب ػ ػػةالد ارس ػ ػ ػػات العمي ػ ػ ػػا ف ػ ػ ػػي المجػ ػ ػ ػػاالت

المختمفة.

مجاالت كراسي البحث.
 االسػ ػػتفادة المثمػ ػػى مػ ػػف قػ ػػدرات الجامعػ ػػات كتجييزاتيػ ػػا كمختبراتيػ ػػاكمكاردىا البشرية.
 اسػ ػػتقطاب عممػ ػػاء متمي ػ ػزيف م ػ ػػف الحاصػ ػػميف عمػ ػػى ج ػ ػكائز دكليػ ػػةلئلسياـ في بحكث الكرسي.

 اسػ ػ ػػتقطاب المكىػ ػ ػػكبيف مػ ػ ػػف طػ ػ ػػبلب الد ارسػ ػ ػػات العميػ ػ ػػا كرعػ ػ ػػايتيـكتحفيزىـ لبللتحاؽ بمشاريع كراسي األبحاث.
 تنفي ػ ػذ مشػ ػػركعات عمميػ ػػة كتقنيػ ػػة ارئػ ػػدة ،كاقامػ ػػة تظػ ػػاىرات عمميػ ػػة(مؤتمرات -كرش عمؿ -حمقات بحث).
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 .2التوأمة:
جدول رقم ( :)31التوأمة (ا ىداف -الوسائل) كأحد البرامج الداعمة لممركز.
األىداؼ
 التعريؼ بالمركز في المحافؿ الدكلية. تنمي ػػة األط ػػر البشػ ػرية بالجامع ػػات م ػػف خ ػػبلؿتسييؿ مياـ تبادؿ أعضاء ىيئػة التػدريس بػيف

الجامعات كالمؤسسات الدكلية.

 تس ػ ػ ػػييؿ مي ػ ػ ػػاـ تب ػ ػ ػػادؿ زي ػ ػ ػػارات الطمب ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػيالد ارس ػ ػ ػػات العمي ػ ػ ػػا ،كك ػ ػ ػػذلؾ اج ػ ػ ػػازات التف ػ ػ ػػرغ
العممي.

الكسائؿ كاآلليات
 تحديد المعاىد كمراكز البحكث العالمية كتصنيفيا كفقػانلممجاالت البحثية المتخصصة.

 د ارسػ ػ ػػة مقترحػ ػ ػػات التعػ ػ ػػاكف المقدمػ ػ ػػة مػ ػ ػػف الجامعػ ػ ػػاتكالتكصية بالقبكؿ أك الرفض.

 المشاركة في المحافؿ العممية الدكلية. تسػ ػ ػػييؿ اج ػ ػ ػراءات تبػ ػ ػػادؿ الزيػ ػ ػػارات بػ ػ ػػيف الجامعػ ػ ػػاتكالمؤسسات العممية الدكلية.

 -تييئ ػ ػ ػ ػػة عق ػ ػ ػ ػػكد المش ػ ػ ػ ػػركعات البحثي ػ ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػ ػػيف

 -رفػػع تقػػارير دكريػػة عػػف سػػير العقػػكد كالمشػػاريع البحثيػػة

 -إنشػ ػ ػػاء قاع ػ ػ ػػدة بيانػ ػ ػػات لممؤسس ػ ػ ػػات العممي ػ ػ ػػة

 -التكاصؿ كاعداد كتنسيؽ بػرامج تعػاكف كتبػادؿ الخبػرات

الجامعات كالمؤسسات الدكلية.

الدكلية.

بيدؼ المتابعة كالتقييـ كالتطكير.

مع المؤسسات الكطنية.

 .3برامج حقوق الممكية الفكرية:
األىداؼ:

 حماية الممكية الفكرية لمباحثيف. -كضع استراتيجية ترخيص كتسكيؽ االختراعات ذات القيمة االقتصادية العالية.

 تكفير مصدر لتمكيؿ البحث العممي مف حصيمة الحقكؽ المالية لمممكية الفكرية. -الحفاظ عمى الحقكؽ المالية الناتجة عف ترخيص التقنية.

 .4برنامج االستقطاب:

 تفعيؿ دكر الجامعات لممساىمة في تحكيؿ االقتصاد إلى اقتصاد قائـ عمى المعرفة. -تعزيز مكانة الجامعات البحثية كاالستشارات بخبرات مرمكقة.

 تحفيز أعضاء ىيئة التدريس كالباحثيف كالطبلب عمى اإلبداع كالتميز. -نشر ثقافة االبتكار بيف شرائ المجتمع مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ.

 بناء القدرة العممية المتميزة لمطبلب كالطالبات مف خبلؿ تنظيـ المقاءات مع العمماء المتميزيفلبلستفادة مف خبراتيـ.
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 .5برامج المبدعين:
جدول رقم ( :)32برامج المبدعين (ا ىداف -الوسائل) كأحد البرامج الداعمة لممركز.
األىداؼ

الكسائؿ كاآلليات

 -تييئ ػ ػ ػ ػػة بيئ ػ ػ ػ ػػة تربكي ػ ػ ػ ػػة تت ػ ػ ػ ػػي

 -إنشاء ىيئة في كؿ جامعػة لنشػر ثقافػة اإلبػداع كاعػداد بػرمج خاصػة

لممبدعيف إبراز قػدراتيـ كتنميػة
امكاناتيـ.

 الكشػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ عػ ػ ػ ػ ػ ػػف المب ػ ػ ػ ػ ػ ػػدعيفالك ػ ػ ػ ػ ػػامنيف ف ػ ػ ػ ػ ػػي الجامع ػ ػ ػ ػ ػػات

ليا.
 -إعداد خطط لمكشؼ عف المبدعيف كرعايتيـ.

 كضع ضكابط كمعايير تحكـ األعماؿ اإلبداعية كتقيس أصالتيا. -التنس ػػيؽ كالتع ػػاكف م ػػع الجي ػػات المعني ػػة ف ػػي مج ػػاؿ اإلب ػػداع داخ ػػؿ

كالتكاصؿ معيـ.
 تحفي ػ ػ ػػز المب ػ ػ ػػدعيف كاس ػ ػ ػػتثمارإبداعاتيـ.

 -دعػ ػ ػ ػ ػػـ األنشػ ػ ػ ػ ػػطة االبداعيػ ػ ػ ػ ػػة

الجامعات كخارجيا لبلستفادة مف خبرات تمؾ الجيات.
 تنظيـ المؤتمرات كالمعارض لممبدعيف كتحفيزىـ. -إنشاء جائزة لممركز لتكريـ المبدعيف.

 -إنش ػ ػػاء مجم ػ ػػة (مب ػ ػػدعكف) لنش ػ ػػر ثقاف ػ ػػة اإلب ػ ػػداع كمتابع ػ ػػة األنش ػ ػػطة

كتعزيزىا.
 التعري ػػؼ بالمش ػػركع اإلب ػػداعيلجيات خارجية تكفؿ االىتمػاـ

كالتمكيؿ.

اإلبداعية.
 إنشاء مكقع الكتركني كتكلي تسجيؿ براءات اإلختراع. تأسػػيس مركػػز لممعمكمػػات يحػػكم قاعػػدة بيانػػات شػػاممة عػػف الجانػػبالنظرم لئلبداعات المختمفة.

 مالمح المركز:
 االرتباط القكم بيف رسائؿ الجامعات كأىدافيا كأنشطتيا مع رسالة المركز كأىدافو كأنشطتو كخططكبرامج كمشاريع التميز البحثي.

 تطكير أسس كمعايير التميز البحثي. -تأكيد الغاية األساسية لخطط كبرامج كجيكد التميز البحثي لخدمة المجتمع كتنمية البيئة.

 العمؿ كفؽ استراتيجيات كبرامج معتمدة بكافة جيكده كأنشطتو المرتبطة بأىداؼ كغايات محددةبمستكيات فنية كجداكؿ زمنية.

 يككف المركز بذاتو نمكذج يحتذل بو في االلتزاـ بأسس كمعايير التميز البحثي كأساس لكسب ثقةكاحتراـ كتعضيد األطراؼ األخرل داخؿ الجامعات كخارجيا.

 -كجكد آلية تضمف استم اررية كتكاصؿ التطكير كالتحسيف لؤلداء البحثي.
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 إدارات دعم المركز وتنسيق أعمالو:

 .1مستودع الفكر:

كىك يمثؿ كحدة تابعة لمتنسيؽ ،تسعى إلى كضع رؤية استراتيجية كخطط مستقبمية لمتطكير ،كتحديد

تكجيات عامة لعمؿ مركز التميز كأسمكب تقييـ األداء العممي ،كتستند إلى مشكرة القيادات األكاديمية
كالعممية بالجامعات ككبار رجاؿ األعماؿ كالخبراء كبعض القيادات الحككمية.

 .2التطوير التطبيقي:

كىك يمثؿ كحدة تابعة لمتنسيؽ تسعى إلى تطكير المنتجات كالخدمات التي تقدميا الحككمة كالقطاع

الخاص مف خبلؿ مشاريع بحثية تطبيقية لحؿ مشكبلت قائمة أك مستقبمية عمى المستكييف القطاعي
كالقكمي.

 .3تنمية الميارات:
كيسعى إلى تنمية ميارات قكة العمؿ مف خبلؿ دكرات مركزة كمكجية ألعضاء ىيئة التدريس كالباحثيف
الجدد.

 الييكل التنظيمي واإلداري والتمويل:

يمثؿ مركز التميز البحثي جية مستقمة ذات طابع خاص تدار بييكمية خاصة يمكف أف تستضاؼ في

أحد مباني جامعة محددة إلى حيف إنشاء مبانييا المخصصة ،كىي مؤسسة غير ىادفة لمرب تعتمد
عمى أشكاؿ متنكعة لمتمكيؿ ،مثؿ:

 المن كاليبات المحمية كاألجنبية.
 اشتراكات العضكية.

 دعـ الصناديؽ الخاصة بالجامعات.
 دعـ الحككمة (حصة سنكية).

 دعـ القطاع الخاص كالمجتمع المحمي.

كمف المفترض أف يبدأ المركز في االعتماد عمى مكارده بشكؿ أساسي بعد مركر ( )5سنكات

عمى األقؿ .يرأس المركز رئيسان يعيف مف قبؿ رئيس الكزراء برتبة كزير لمدة ( )3سنكات قابمة لمتجديد

لمرة كاحدة ،يتبع رئيس المركز نائبيف (إدارم -فني) لكؿ منيما ( )3إدارات تابعة لو.

كيقترح أف يككف لممركز مجمس ادارة يتككف مف ( 15عضكان) يتـ اختيارىـ عمى النحك التالي:
 6 أعضاء مف الجامعات منيـ (المدير التنفيذم لممركز).
 5 ممثميف لقطاعي األعماؿ الخاصة كالعامة.

 2 ممثؿ عف الدكلة يتبع المجمس األعمى لئلبداع كالتميز.
 1 ممثؿ عف القطاع المصرفي (البنكؾ).
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 1 ممثؿ عف ك ازرة اإلعبلـ.

كما يقترح أف يككف ىناؾ ىيئة رقابية عمى عمؿ المركز مككنة مف ( )3أعضاء ممثميف عف

(ك ازرة التربية كالتعميـ العالي -عمداء البحث العممي بالجامعات -لجنة التعميـ بالمجمس التشريعي)،
ككذلؾ لجنة استشارية تتككف مف (مستشار قانكني -مستشار اعبلمي كتسكيقي )5-3( -خبراء

معركفيف بتميزىـ عمى الصعيد العالمي).


اختصاص مجمس اإلدارة:

يختص مجمس إدارة المركز بكؿ ما يتعمؽ بشؤكف المركز ،كبما ال يتعارض مع األنظمة المعمكؿ بيا،

كمف ىذه االختصاصات:

 إقرار السياسات كالخطط (االستراتيجية كالتشغيمية) الكفيمة بتحقيؽ أىداؼ المركز كاقرار القكاعد
الداخمية لممركز بما ال يتعارض مع أنظمة الجامعات ،كانشاء كحدات إدارية أك تعديميا.

 تشكيؿ الييئة االستشارية لممركز كاعتماد أعضائيا.
 تحديد صبلحيات المجنة التنفيذية كآليات عمميا.

 إقرار العقكد كمكافآت الباحثيف كاالستشارييف كمساعدم الباحثيف كالفنييف كالعامميف كغيرىـ
لممشاريع كالدراسات حسب خطة المشركع كفقان لمتنظيمات المالية.

 اقتراح اتفاقيات التعاكف العممي كالبحثي مع الييئات العممية كالبحثية داخؿ الكطف كخارجو.

 قبكؿ األعضاء الداعميف كاألعضاء العممييف مف القطاعيف (العاـ -الخاص) ،ككضع الضكابط
المتعمقة بيذه العضكية ،ككذلؾ التكصية بقبكؿ اليبات كالتبرعات.

 يجتمع مجمس إدارة المركز بناء عمى دعكة مف الرئيس مرتيف خبلؿ الفصؿ الدراسي الكاحد
عمى األقؿ ،كال يصم

االجتماع إال بحضكر ثمثي األعضاء ،كتصدر الق اررات باألغمبية

المطمقة لمحاضريف كعند التساكم يرج الجانب الذم فيو الرئيس ،كتعتبر الق اررات نافذة بعد

اعتمادىا مف رئيس الكزراء.

 عند اعتراض المدير التنفيذم عمى ق اررات مجمس اإلدارة كاصرار المجمس عمى ق ارراتو ،تحاؿ
إلى مجمس الكزراء ،كيعتبر قرارىا نافذان.



اختصاص الييئة االستشارية لممركز:

تتككف الييئة االستشارية مف خمسة أعضاء عمى األقؿ كلمدة ( )3سنكات قابمة لمتجديد،

كتختص الييئة االستشارية لممركز بما يمي:

 .1تقديـ التكصيات بشأف ربط المركز بالخبرات العالمية المتميزة في مجاؿ عمؿ المركز.
 .2إرشاد المركز فيما يخص الخطتيف التشغيمية كاالستراتيجية.

 .3تقديـ المبلحظات بشأف رفع مستكل األداء العممي لممركز كالباحثيف فيو.
 .4دراسة المكضكعات المحالة إلييا مف مجمس اإلدارة.
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كتعقد الييئة االستشارية جمساتيا مرة في الفصؿ الكاحد عمى األقؿ ،كذلؾ عف طريؽ دعكة مف

رئيسيا كترفع التكصيات بعد المناقشة إلى مجمس اإلدارة ليتخذ المجمس ما يراه مناسبان ،كما ترفع الييئة
تقري انر سنكيان إلى مجمس اإلدارة.



أعضاء المركز:

يمكف لمجيات التالية المشاركة –بصفتيا المؤسسية أك مف خبلؿ العالميف بيا -كأعضاء في مركز

التميز البحثي:

 الكميات كالمعاىد.
 البمديات.

 قطاعي األعماؿ (العاـ -الخاص).
 المؤسسات الحككمية.


المزايا التي يمنحيا المركز عضائو:

 حضكر البرامج التدريبية ككرش العمؿ برسكـ مخفضة.
 المشاركة في جميع األنشطة العممية كالثقافية لممركز مف مؤتمرات كسيمنارات كأنشطة عممية.

 الحصكؿ عمى استشارات فنية ،كتقديـ حمكؿ لممشاكؿ التي تعاني منيا المؤسسات ،كمساىمة
المركز في إدارة المشركعات العممية بالجية الطالبة لمخدمة ،فضبلن عف التمتع بخدمة التقييـ
العممي كاألكاديمي لمبرامج كالدراسات بكاسطة خبراء المركز كبتكمفة منخفضة.

 الحؽ في االطبلع عمى التقارير البحثية لمدراسات االستراتيجية كالمعمكمات العممية ،كقكاعد
البيانات ،كالمؤشرات االحصائية.

كفيما يمي تفصيؿ لكحدات المركز ،ممحقة بشكؿ تكضيحي لمييكؿ االدارم المقترح لممركز:
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جدول رقم ( :)33تفصيل وحدات مركز التميز البحثي المقترح.
وحدة المعمومات والترجمة
-

وحدة التمويل والدعم

جمع البيانات كالمعمكمات كالتحقؽ منيا مف الشبكات الدكلية.

 -البحث عف مصادر لتمكيؿ المشاريع.

االفتراضية.

 -كض ػ ػ ػ ػػع عػ ػ ػ ػ ػػركض األسػ ػ ػ ػ ػػعار لنتػ ػ ػ ػ ػػائج

 مش ػػاركة المعمكم ػػات كالمعرف ػػة م ػػف خ ػػبلؿ ش ػػبكة البح ػػكث  -رصد المكازنات لممشاريع البحثية. ترجمة بعض المؤلفات ذات العبلقة بعمؿ المركز.وحدة البحث والتأليف

البحكث.
وحدة التشبيك والعالقات والتسويق

 -إجراء البحكث المتخصصة ذات العبلقة.

 -تسكيؽ نتائج البحكث العممية.

 -اختيار الباحثيف المشاركيف.

 -التشبيؾ بيف القطاع الخاص كالمركز.

 -تسجيؿ براءات االختراع.

 تػ ػػدكيؿ نتػ ػػائج البحػ ػػث العممػ ػػي كتبػ ػػادؿالخبرات كالباحثيف.

 تص ػ ػػميـ كمتابع ػ ػػة المكق ػ ػػع االلكتركن ػ ػػيلممركز كتغذية بكؿ ما يمزـ.
وحدة اإلدارة والفرز

وحدة التعميم والتدريب

 ت ػػدريب الب ػػاحثيف الج ػػدد كعق ػػد ال ػػدكرات التدريبي ػػة كتعمي ػػؽ  -تنظيـ العمؿ اإلدارم كتكزيع األدكار.-

كفاءات الباحثيف.

استقطاب الخبراء كتنمية الميارات المينية لشباب الباحثيف.

 -مساعدة طمبة الدراسات العميا.

 -فرز مقترحات البحكث.

 التخطيط لمخريطة البحثية ذات العبلقةبقضايا المجتمع.

 الموقع اإللكتروني لممركز:
تصميـ مكقع الكتركني لممركز يشمؿ عمى:
 -خريطة المكقع.

 اختيار كفعميات ذات العبلقة. -المكتبة الرقمية.

 -المكاد التعميمية كالتدريسية االفتراضية.

 -قكاعد البيانات التي يشترؾ فييا المركز.

 السيرة الذاتية كعناكيف كؿ مف أعضاء (مجمس اإلدارة-الييئة االستشارية). مكضكع النقاش الدكرم. -منتدل المكقع.

 -االستشارات العممية.

طمبات كنماذج.

والشكل التالي يوضح الييكل التنظيمي لممركز المقتـرح ,موضـحاً مـن خاللـو قنـوات التواصـل

والمكونات ا ساسية.
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شكل رقم ( ) 3
الهيكل اإلداري المقترح للمركز

 التوصيات:

في ضكء نتائج الدراسات الميدانية ،كالتصكر المقترح ،يكصي الباحث بما يمي:

 .1التقدـ بتصكر عاـ حكؿ أىمية إنشاء مركز التميز البحثي ألصحاب القرار مشفكعان بالمعايير
كاألىداؼ كاالحتياجات.

 .2كضع خطة لبلحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات لمكصكؿ إلى التميز في
البحث العممي.

 .3إعداد قاعدة بيانات مجانية تربط جميع المصادر العممية كالمجاالت كالرسائؿ العممية بيف
الجامعات الفمسطينية.

 .4مناقشة آليات مشاركة القطاع الخاص في خدمة البحث العممي عمى مستكل المجمس
التشريعي.

 .5التنسيؽ مع كافة جيات االختصاص (اإلعبلـ-األكقاؼ-التعميـ) لمتمييد ثقافيان لضركرة إنشاء
مركز التميز البحثي.

 .6عقد مجمكعة مف كرش العمؿ حكؿ فكرة مركز التميز البحثي تحت مظممة ك ازرة التربية
كالتعميـ العالي بعد االطبلع كاالستفادة مف التجارب الدكلية.

 المقترحات:

 .1التجربة السعكدية في إنشاء مركز التميز البحثي كامكانية االستفادة منيا في فمسطيف.
 .2دكر مراكز التميز البحثي في صنع القرار كعبلقتو بالتكجيات الدكلية.

 .3األبعاد االستراتيجية لمراكز التميز البحثي كعبلقتيا بالميزة التنافسية لمجيات الداعمة.
 .4كاقع الشراكة البحثية بيف الجامعات كالقطاع الخاص.
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املصادر واملراجع
أًالً 5انًشاخع انعشبيت
ثبنيبً 5انًشاخع األخنبيت

المصادر والمراجع
أوالً :المراجع العربية:
.1

أباظة ،عصاـ ( :)2014مركز التميز البحثي لنشاط خدمة المجتمع كتنمية البيئة ،مؤتمر مراكز

.2

ابراىيـ ،سعيدة ( :)2014معايير كقكاعد إنشاء مراكز التميز البحثي لتطكير األداء الجامعي،

التميز البحثي المعايير والميام والعائد المجتمعي ،جامعة بني سكيؼ ،2014/6/17 ،مصر.

.3
.4

مؤتمر مراكز التميز البحثي المعايير والميام والعائد المجتمعي ،جامعة بني سكيؼ،

 ،2014/6/17مصر.

ابراىيـ ،محمد كأبكزيد ،عبد الباقي ( :)2010ميارات البحث العممي ،دار الفكر لمنشر كالتكزيع،

عماف ،األردف.

أبك المبف ،ايناس ( :)2004مستكل الكعي البيئي كعبلقتو ببعض المتغيرات لدل طمبة كميات
التربية في الجامعات الفمسطينية بمحافظة غزة ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،الجامعة

اإلسبلمية ،غزة.

.5

أبك حسيف ،صبلح الديف ( :)2011التجربة التركية (عكامؿ النيكض) ،المركز العربي لمدراسات

.6

أبك زايده ،حاتـ ( :)2012مناىج البحث العممي ،مركز أبحاث المستقبؿ ،فمسطيف.

.7

أبك شاكيش ،حماد ( :)2004كاقع البحث العممي كمشكبلتو كآفاؽ تطكيره في كميات اآلداب

وا بحاث ،بيركت.

بالجامعات الفمسطينية في محافظة غزة ,المؤتمر التربوي ا ول (التربية في فمسطين ومتغيرات

العصر) ،2004/11/24 ،غزة ،فمسطيف.
.8

أبك شاكيش ،عبداهلل ( :)2014إنشاء مراكز التميز البحثي في الجامعات الفمسطينية (تصكر

مقترح) ،مؤتمر (مراكز التميز البحثي المعايير والميام والعائد المجتمعي) ،جامعة بني سكيؼ،
 ،2014/6/17مصر.

.9

أبك شمالة ،فرج ( :)2014مراكز التميز البحثي لتطكير تعميـ كتعمـ الرياضيات كالعمكـ في
جامعات العالـ العربي ،مؤتمر (مراكز التميز البحثي المعايير والميام والعائد المجتمعي)،

جامعة بني سكيؼ ،2014/6/17 ،مصر.

 .10أبك عامر ،عدناف ( :)2012البحث العممي في إسرائيؿ كعبلقتو بمراكز صنع الق ارر ،المؤتمر

الدولي ا ول لعمداء الدراسات العميا والبحث العممي بالتعاون مع المجمس العربي لمدراسات

العميا والبحث العممي التحاد الجامعات العربية ،جامعة األقصى ،2012/1/24 ،غزة،
فمسطيف.
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 .11أبك عبلـ ،رجاء ( :)2011مناىج البحث في العموم النفسية والتربوية ،دار النشر لمجامعات،
القاىرة.

 .12اعبياف ،ىالة ( :)2012دكر الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة في دعـ البحث العممي
كسبؿ تحسينو ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

 .13األغا ،إحساف كاألستاذ ،محمكد ( :)2000مقدمة في تصميم البحث التربوي ،الجامعة
اإلسبلمية ،غزة.

 .14األمير ،نيمي ( :)2007دكر المراكز البحثية في تشكيؿ الرأم العاـ صكرة اآلخر -دراسة لحالة
مركز الدراسات اآلسيكية بجامعة القاىرة" ،المؤتمر الدولي (استطالعات الرأي العام واتخاذ

الق اررات بين النظرية والتطبيق) ،مركز المعمكمات كدعـ اتخاذ القرار ،2007/1/6 ،مصر.

 .15البابمي ،محمد كمحمد ،أسماء ( :)2013معكقات كتحديات المشاركة المجتمعية في مجاؿ

البحث العممي ،مؤتمر (نحو بناء استراتيجية بحثية لمجامعة) ,جامعة بني سكيؼ12 ،
نكفمبر ،القاىرة.

 .16البار ،حسف كالغطاس ،أميرة ( :)2006منظكمة التميز البحثي دعامة مف دعامات التنمية
الكطنية المستدامة (الجزء الثاني) ،المؤتمر العربي السادس حول المدخل المنظومي في

التدريس والتعميم ,القاىرة ،2006/4/15 ،مصر.

 .17برامكي ،جابي ( :)2000تجربة التعميـ العالي في فمسطيف منذ االحتبلؿ نشأتو كاالشكاليات
كاالنجازات ،مجمة السياسة الفمسطينية ،المجمد ( ،)7العدد ( ،)26ص.13-10

 .18البرغكثي ،عماد كأبك سمرة ،محمكد ( :)2007مشكبلت البحث العممي في العالـ العربي ،مجمة

الجامعة اإلسالمية (سمسمة الدراسات اإلنسانية) ،المجمد ( ،)15العدد ( ،)2ص-1133

.1155

 .19بنات ،ماىر ( :)2002الفعاليات التنظيمية لمجامعات الفمسطينية ،رسالة ماجستير ،الجامعة
االسبلمية ،كمية التربية ،غزة ،فمسطيف.

 .20بني حمداف ،خالد ( :)2009االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي -منيج معاصر ،دار
اليازكرم لمطباعة ،عماف.

 .21الترتكرم ،حسيف ( :)2010البحث العممي خطتو كأصالتو كنتائجو ،مجمة جامعة القدس
المفتوحة لألبحاث والدراسات ،العدد ( ،)20ص.115 – 81

 .22تكني ،عاصـ ( :)2011إنشاء مركز التميز البحثي لمتعميـ العالي الجامعي (تصكر مقترح)،

المؤتمر السنوي العربي السادس -الدولي الثالث (تطوير برامج التعميم العالي النوعي في
مصر والوطن العربي في ضوء متطمبات عصر المعرفة) ،كمية التربية النكعية بالمنصكرة،

مصر.2011/4/13 ،
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 .23جاد اهلل ،سامي ( :)2015التعميـ انجاز كنيضة رغـ العدكاف كالحصار ،صحيفة الرأي
الفمسطينية7 (19/8/2016) ،ـ http://www.alraynewspaper.ps/Magaz/alart/262

 .24جامعة األزىر ( :)2016دكر الجامعة في دعـ البحث العممي ،عمادة الدراسات العميا كالبحث
العممي8 )2016/11/24( .ـ

><http://www.alazhar.edu.ps/arabic/He/intro.asp

 .25الجامعة اإلسبلمية ( :)2016دكر الجامعة في دعـ البحث العممي ،عمادة الدراسات العميا
كالبحث العممي) 2016/11/24( .

><http://research.iugaza.edu.ps/master

 .26جامعة األقصى ( :)2017دكر الجامعة في دعـ البحث العممي ،عمادة الدراسات العميا كالبحث
العممي< https://www.alaqsa.edu.ps> (22/1/2017) .

 .27جامعة القاىرة ( :)2006خطة جامعة القاىرة لمبحث العممي ( ،)2011-2006قطاع الدراسات
العميا والبحوث العممية ،القاىرة.

 .28الججاكم ،طبلؿ كالسمطاني ،ساكنة ( SWOT :)2014لتقييم المصارف التجارية ،دار
اليازكرم لمنشر كالتكزيع ،عماف.

 .29جبلؿ ،جبلؿ ( :)2013أخبلقيات البحث العممي ،مؤتمر جامعة بني سويف نحو بناء
استراتيجية بحثية لمجامعة ،جامعة بني سكيؼ ،2013/11/12 ،مصر.

 .30الجماصي ،محمد ( :)2014درجة تكافر خصائص الجامعة المنتجة في الجامعات الفمسطينية
كسبؿ تعزيزىا ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

 .31جماؿ الديف ،نجكل ( :)2002التنوع في التعميم الجامعي المصري وحتمية التنمية المينية
لعضو ىيئة التدريس ،معيد الدراسات كالبحكث التربكية ،جامعة القاىرة ،مصر.

 .32الجماؿ ،رانيا ( :)2014مراكز التميز البحثي كالكراسي البحثية (التجربة الكندية كنمكذج رائد
دكليان) ،مؤتمر (مراكز التميز البحثي المعايير والميام والعائد المجتمعي) ،جامعة بني سكيؼ،
مصر.2014/6/17 ،

 .33حراحشة ،فكاز ( :)2009دكر جامعة اليرمكؾ في خدمة المجتمع مف كجية نظر أعضاء ىيئة
التدريس فييا ،مجمة العموم اإلنسانية ،المجمد( ،)6العدد( ،)41ص ،268-241األردف.

 .34حسف ،محمد ( :)2013تحفيز الباحثيف عمى النشر المحمي كالدكلي ىك كسيمة الجامعة ألف
تككف في مصاؼ الجامعات المقدمة عمى المستكل الدكلي ،مؤتمر جامعة بني سويف (نحو

بناء استراتيجية بحثية لمجامعة) ،جامعة بني سكيؼ ،2013/11/12 ،مصر.

 .35حسف ،محمد القاسـ ( :)2014مراكز التميز البحثي كأنشطتيا نماذج عربية كدكلية ،مؤتمر

مراكز التميز البحثي المعايير والميام والعائد المجتمعي ،جامعة بني سكيؼ،2014/6/17 ،

مصر.
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 .36حسيف ،أيمف ( :)2008البحث العممي في فمسطيف معكقات كتحديات ،ورقة مقدمة لجامعة
النجاح الوطنية ،مؤتمر البحث العممي في فمسطيف 18-17 ،مايك ،نابمس.

 .37حمس ،داكد ( :)2006دليل الباحث في تنظيم وتوضيح البحث العممي في العموم السموكية،
الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

 :)2009( ........... .38اإلنفاؽ عمى البحث العممي كدكره في جكدة نكعية اإلنتاج العممي في

الجامعات الفمسطينية ،المؤتمر التربوي الثالث (دور التعميم العالي في التنمية الشاممة)،

جامعة األزىر ،غزة ،2009/11/18 ،فمسطيف.

 .39حمزة ،أحمد ( :)2014تصكر مقترح إلنشاء مراكز التميز البحثي بجامعة األميرة نكرة بنت عبد
الرحمف ،مؤتمر مراكز التميز البحثي المعايير والميام والعائد المجتمعي ،جامعة بني سكيؼ،
 ،2014/6/17مصر.

 .40الخطيب ،أحمد ( :)2003البحث العممي والتعميم العالي ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع ،البحريف.
 .41الخياط ،ماجد ( :)2011أساليب البحث العممي ،دار الراية لمنشر ،عماف.

 .42الدعيمج ،إبراىيـ ( :)2010مناىج وطرق البحث العممي ،دار صفاء لمنشر كالتكزيع ،عماف.
 .43الدلك ،نادية كقنف ،محمكد ( :)2010الجامعات الفمسطينية في غزة الكاقع كآفاؽ المستقبؿ،
المؤتمر العربي الثالث بعنوان :الجامعات العربية التحديات واآلفاق -المنظمة العربية لمتنمية

اإلدارية ،مصر.

 .44دكدك ،بمقاسـ ( :)2014البحث العممي مفيكمو كأىميتو كعناصره كأخبلقياتو ،محاضرة في مركز
جذع مشترك ،المغرب ،بتاريخ .2014-2-18

 .45الدكسرم ،نكؼ ( :)2014مراكز التميز البحثي في مجاؿ التربية اإلسبلمية بجامعة األميرة نكرة

بنت عبد الرحمف (تصكر مقترح) ،مجمة كمية التربية دراسات تربوية ونفسية ،الزقازيؽ ،مصر،

العدد( ،)82ص.153-117
 .46ذيب ،صبلح ( :)2014المركز المتميز لمباثكبيكلكجي جامعة بني سكيؼ االستراتيجية كاألىداؼ
كالخدمات ،مؤتمر مراكز التميز البحثي المعايير والميام والعائد المجتمعي ،جامعة بني سكيؼ،

مصر.2014/6/17 ،

 .47راضي ،مرفت ( :)2012تصكر مقترح لتجكيد البحث العممي في الجامعات الفمسطينية،

المؤتمر العربي الدولي الثاني لضمان جودة التعميم العالي ،الجامعة الخميجية،2012/4/4 ،
البحريف.

 .48الرحيمي ،سالـ كالمارديني ،تكفيؽ ( :)2011اإلبداع البحثي في العالـ العربي ،المؤتمر التربوي

السنوي العربي السادس-الدولي الثالث (تطوير برامج التعميم العالي النوعي في مصر والوطن

العربي في ضوء متطمبات عصر المعرفة) ،المنصكرة ،مصر.2011/4/13 ،
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 .49زاىر ،محمد ( :)2013صيغة الجامعة المنتجة بالجامعات المصرية :الدكاعي كالمتطمبات،
مجمة المعرفة التربوية ،المجمد ( ،)1العدد ( ،)1ص ،80-31مصر.

 .50زيف الديف ،محمد ( :)2013أساليب بناء التصكر المقترح في الرسائؿ العممية ،رسالة
ماجستير ،كمية التربية اإلسبلمية المقارنة ،جامعة أـ القرل ،السعكدية.

 .51السعيد ،أشرؼ ( :)2014مركز بحكث الشرطة كأحد المراكز البحثية المتخصصة ،مؤتمر

(مراكز التميز البحثي المعايير والميام والعائد المجتمعي) ،جامعة بني سكيؼ،2014/6/17 ،
مصر.

 .52سمماف ،مجاؿ ( :)2009اقتصاد المعرفة ،دار اليازكرم لمنشر كالتكزيع ،عماف.
 .53الشايع ،فيد ( :)2010عرض تجربة مركز التميز البحثي في تطكير تعميـ العمكـ كالرياضات

(افكر) ،المقاء السنوي الخامس عشر بعنوان :تطوير التعميم رؤى ونماذج ومتطمبات،
الرياض ،السعكدية ،ص.622 -612

.54

الشخشير ،خكلة ( :)2015دعـ  7مراكز لمتميز البحثي في الجامعات المحمية.2015/2/8 ،

)>http://www.maannews.net/Content.aspx?id=760207< (21/12/2016

 .55الشيراني ،فيد ( :)2013إسيامات مراكز البحكث العممية في دعـ العمؿ الدعكم بمدينة
الرياض ،رسالة ماجستير ،كمية الدعكة كاإلعبلـ ،جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية،
السعكدية.
 .56الشيخ خميؿ ،صافيناز ( :)2014كاقع تمكيؿ البحث العممي في الجامعات الفمسطينية كعبلقتو
باإلنتاج العممي ألعضاء ىيئة تدريسيا ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية،

غزة.
 .57صائغ ،عبد الرحمف ( :)2007التعميـ العالي كالبحث العممي لمكاجية تحديات القرف الحادم
كالعشريف ،المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم ،تكنس.

 .58صبي  ،لينا ( :)2005صيغ تمكيؿ التعميـ المستقاة مف الفكر التربكم اإلسبلمي كأكجو اإلفادة
منيا في تمكيؿ التعميـ الجامعي الفمسطيني ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية،

غزة ،فمسطيف.
 .59العاجز ،فؤاد كبنات ،ماىر ( :)2003البحث العممي في الجامعات الفمسطينية الكاقع كالتحديات
كالتكجيات المستقبمية ،مؤتمر كمية التربية (التعميم الجامعي نماذج وتطبيقات تربوية) ،جامعة

اليرمكؾ ،2003/4/28 ،األردف.

 .60عبد الجكاد ،جابر ( :)2014مراكز التميز البحثي كدكرىا في بناء اقتصاد المعرفة "دراسة تجربة

المممكة العربية السعكدية" ،مؤتمر (مراكز التميز البحثي المعايير والميام والعائد المجتمعي)،

جامعة بني سكيؼ ،2014/6/17 ،مصر.
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 .61عبد الحي ،كليد ( :)2012دكر مراكز األبحاث في صناعة القرار السياسي األردني ،سمسة
أوراق عمل 11 ,تشريف األكؿ  ،2012الجامعة األمريكية في بيركت ،لبناف.

 .62عبد الخالؽ ،كايد كعبيدات ،ذكقاف كعدس ،عبدالرحمف ( :)2004البحث العممي مفيومو
وأدواتو وأساليبو ،دار الفكر لمنشر كالتكزيع ،عماف.

 .63العجيمي ،محمد ( :)2013التعميم العالي في الوطن العربي :الواقع واستراتيجيات المستقبل،
دار الصفاء لمنشر لمتكزيع ،عماف.

 .64عساؼ ،محمكد ( :)2014نحك جامعات البحث (االستثمار كآليات التسكيؽ) الصيف نمكذجان،
ورقة بحثية مقدمة في اليوم الدراسي (المؤسسات ا كاديمية والقطاع الخاص نحو الشراكة

والتكامل) ،شؤكف البحث العممي كالدراسات العميا ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.2014/2/10 ،

 .65عساؼ ،محمكد كحماد ،خميؿ ( :)2011تكظيؼ البحث التربكم الفمسطيني في ضكء مقكمات
مجتمع المعرفة (رؤية مستقبمية) ،مقدم إلى المجنة التحضيرية لمؤتمر (البحث العممي
مفاىيمو ,أخالقياتو ,توظيفو) ،الجامعة اإلسبلمية ،2011/5/11-10 ،غزة.

 .66عشيبة ،فتحي ( :)2001الجامعة المنتجة أحد البدائؿ لخصخصة التعميـ الجامعي في مصر:
دراسة تحميمية ،مجمة التربية والتنمية ،العدد ( ،)22إبريؿ 2001ـ ،ص.219 -179

 .67عمي ،أشرؼ ( :)2013دكر البحث العممي كالدراسات العميا في الجامعات الفمسطينية في
تحقيؽ التنمية المستدامة "جامعة غزة نمكذجان" ،رسالة ماجستير ،كمية التجارة ،الجامعة

اإلسبلمية ،غزة.

 .68عكض اهلل ،عادؿ ( :)2014التقرير السنكم لمجمس البحث العممي لمعاـ  ،2014ك ازرة التربية
كالتعميـ ،مجمس البحث العممي4 < http://www.mohe.ps/research/viewer> (7/12/2016) .

 .69عياد ،نظير ( :)2014المراكز البحثية كضركرتيا في المجاؿ العممي ،مؤتمر (مراكز التميز
البحثي المعايير والميام والعائد المجتمعي) ،جامعة بني سكيؼ ،2014/6/17 ،مصر.

 .70الغامدم ،محمد ( :)2008الجامعات كدكرىا البحثي في خدمة المجتمع ،المؤتمر العربي الثاني
(الجامعات العربية تحديات وطموح) ،المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ،المغرب ،ديسمبر

.2008

 .71فخرك ،عبد الناصر ( :)2009معايير تميز األداء البحثي في الجامعات العربية "دراسة
تحميمية" ،رسالة ماجستير ،كمية التربية األساسية ،جامعة الككيت ،الككيت.

 .72فخرك ،عبد الناصر ( :)2009معايير تميز األداء البحثي في الجامعات العربية ،مجمة دراسات
في التعميم الجامعي ،العدد( ،)20ص.148-115

 .73فيميو ،فاركؽ ( :)2010اقتصاديات التعميم مبادئ راسخة واتجاىات حديثة ،دار المسيرة لمنشر
كالتكزيع ،عماف.
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 .74القاسـ ،محمد ( :)2014مراكز التميز البحثي كأنشطتيا نماذج عربية كدكلية ،مؤتمر (مراكز
التميز البحثي المعايير والميام والعائد المجتمعي) ،بني سكيؼ ،2014/6/17 ،مصر.

 .75قاسـ ،أمجد ( :)2011المقابمة كأنكاعيا كخطكاتيا كأىميتيا في البحث العممي ,صحيفة آفاق
العممية والتربوية8 )2017/4/10( <http://al3loom.com/?p=1374> .ـ.

 .76القصبي ،راشد ( :)2009نحو تطوير التعميم الجامعي ،دار فرحة لمنشر كالتكزيع ،القاىرة.
 .77قطب ،سمير ( :)2009فمسفة التميز في التعميـ الجامعي نحك جامعة متميزة في ضكء التجارب

كالخبرات العالمية ،مجمة مستقبل التربية العربية ،المجمد ( ،)14العدد ( ،)5ص،226 – 9

مصر.

 .78قنكع ،نزار كالعص ،جماؿ كابراىيـ ،غساف ( :)2005البحث العممي في الكطف العربي كاقعو
كدكره في نقؿ كتكطيف التكنكلكجيا .مجمة جامعة تشرين لمدراسات والبحوث العممية( ,سمسمة

العموم االقتصادية والقانونية) ،المجمد ( ،)27العدد ( ،)4ص.92-79

 .79الميثي ،ىشاـ ( :)2013أثر التغيرات العالمية عمى جكدة التعميـ العالي كالبحث العممي في

الكطف العربي ،مؤتمر جامعة بني سويف (نحو بناء استراتيجية بحثية لمجامعة) ،جامعة بني

سكيؼ ،2013/11/12 ،مصر.
 .80محمد ،أسماء ( :)2013معكقات كتحديات المشاركة المجتمعية في مجاؿ البحث العممي في
جميكرية مصر العربية ،مؤتمر جامعة بني سويف (نحو بناء استراتيجية بحثية لمجامعة)،
جامعة بني سكيؼ ،2013/11/12 ،مصر.

 .81محمد ،عمي كالبدرم ،سميرة ( :)2012كاقع البحث العممي في العالـ العربي كمعكقاتو ،المؤتمر
الدولي الثاني لضمان جودة التعميم العالي ( ،)CIACQAجامعة ميساف ،العراؽ.

 .82محمكد ،خالد ( :)2013دكر مراكز األبحاث في الكطف العربي الكاقع الراىف كشركط االنتقاؿ
الى فاعمية أكبر ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات (سمسمة دراسات) ،الدكحة ،قطر.

 .83مركز الدراسات االستراتيجية ( :)2010نحو مجتمع المعرفة :الجامعات التعميمية والبحثية
واإلنتاجية واالستثمار ،اإلصدار الثاني كالعشركف ،جامعة الممؾ عبدالعزيز ،جدة ،السعكدية.

 .84المطيرم ،نكاؼ ( :)2012تصكر مقترح لمتحكؿ نحك جامعة بحثية بالتعميـ الجامعي السعكدم
في ضكء تحديات مجتمع المعرفة ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة أـ القرل ،السعكدية.

 .85المقادمة ،يسرل ( :)2014البحث العممي في جامعات فمسطيف رؤية مستقبمية في ضكء الخبرة
اإلسرائيمية ،رسالة دكتوراه ،معيد الدراسات التربكية ،جامعة القاىرة ،كمية التربية ،مصر.
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املالحــــــق
 .1أداة انذساست في صٌسحيب األًنيت
 .1لبئًت أسًبء انًحكًين
 .1أداة انذساست في صٌسحيب اننيبئيت
 .1أداة ححهيم انبيئت انذاخهيت ًانخبسخيت
 .1لبئًت بأسًبء انخبشاء ًانًخخصين
 .1كخب حسييم ييًت انببحث

ممحق رقم ()1
أداة الدراسة في صورتيا ا ولية
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

جامعة ا زىر /ــــــــــــــــــــزة

عمادة الدراسات العميــــــــــــا
كميـــــــــــــــــة التربيــــــــــــــــــــــة
قســــم أصــــول التربيــــــــــة

األخ الدكتكر............................................ /

المحترـ،

السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو،
الموضوع :تحكيم استبانة

يقكـ الباحث بإجراء دراسة ميدانية بعنكاف" :تصور مقترح إلنشاء مركز تميز بحثي

بالجامعات الفمسطينية" ،كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في أصكؿ
التربية مف جامعة األزىر بغزة ،كلتحقيؽ أىداؼ الد ارسة قاـ الباحث ببناء استبانة بغرض التعرؼ

إلى متطمبات إنشاء مركز تميز بحثي بالجامعات الفمسطينية ،كذلؾ بعد استطبلع آراء مجمكعة مف

الخبراء لتحديد مجاالت كبعض متطمبات اإلنشاء ،كالتي تركزت في المحاكر التالية:
 المجال ا ول :متطمبات السياق وتتكون من ( )14فقرة.

 المجال الثاني :المتطمبات المادية وتتكون من ( )12فقرة.

 المجال الثالث :المتطمبات اإلدارية والتنظيمية وتتكون من ( )19فقرة.
 المجال الرابع :المتطمبات العممية وتتكون من ( )15فقرة.

كنظ انر لما تتمتعكف بو مف خبرة في مجالكـ ،كلما عيدناه عنكـ ،يرجى التكرـ بإبداء آرائكـ

كمبلحظاتكـ كتحكيـ االستبانة مف حيث مدل تكافؽ العبارات كانتمائيا إلى المجاالت ،كسبلمة المغة

كالمحتكل بما تركنو مناسبان مف تعديؿ أك حذؼ أك إضافة.

عممان بأف مركز التميز البحثي محؿ الدراسة ال يتخصص في مجاؿ معيف ،كلكف يصب في

اتجاه دعـ كادارة التميز في البحث

وتفضموا بقبول فائق االحترام.
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متطمبات السياق :كيعرفيا الباحث إجرائيان بأنيا المبلم

العامة المرتبطة بثقافة البحث المتميز

كالمرتبطة بالقناعات حكؿ ضركرتو مف حيث المشاركة كالمبادرات التصحيحية.
االنتماء لممجاؿ
الفقرة

م
1

ينتمي

إشػ ػراؾ الجامع ػػات ف ػػي نش ػػر ثقاف ػػة البح ػػث العمم ػػي م ػػف حي ػػث
الكيؼ كليس الكـ.

2

االط ػػبلع عم ػػى التج ػػارب الس ػػابقة ف ػػي ى ػػذا المج ػػاؿ كاالس ػػتفادة

3

تحديػد الفػرص المتاحػة مػف (البنيػة التحتيػة ،البػاحثيف المػؤىميف،

4
5
6
7

منيا.

 ....كغيرىا).
رب ػػط اإلنت ػػاج البحث ػػي المتمي ػػز لمع ػػامميف ف ػػي مجال ػػو بالمب ػػادرات
كليس بالعكائد.
تحميػػؿ البيئػػة الداخميػػة كالخارجيػػة كأسػػاس لمفك ػرة (إنشػػاء مركػػز
التميز البحثي).
تحدي ػػد الفج ػػكة البحثي ػػة المرتبط ػػة ب ػػأدكار الجامع ػػات كاحتياج ػػات
المجتمع.
تبني سياسة البحث العممي عمى أساس الجدارة مػف خػبلؿ دعػـ
شباب البحثيف المتميزيف كتحقيؽ االستقبلؿ الفكرم ليـ.

8

اعادة صياغة الدكر الحككمي فيما يخص القطاعات البحثية.

9

تعظػ ػػيـ دكر البحػ ػػث العممػ ػػي فػ ػػي اتخػ ػػاذ الق ػ ػ اررات (التنظيميػ ػػة،

10

المالية ،األكاديمية) لمجامعات.
كضػػع النظػػاـ الػػذم يسػػيؿ عمػػؿ المركػػز كتصػػدير إنتاجػػو بمػػا
يحقؽ المتطمبات المجتمعية.

11

التكجػػو نحػػك تػػدكيؿ العمميػػة البحثيػػة مػػف خػػبلؿ عمػػادات البحػػث

12

اع ػػادة ص ػػياغة المق ػػررات الد ارسػػية كالتدريبي ػػة الخاص ػػة بمن ػػاىج

العممي كالدراسات العميا في الجامعات

البح ػػث العمم ػػي الحديث ػػة كأس ػػاليبو بحي ػػث تتػ ػكاءـ م ػػع التكجي ػػات
العممية.

13
14

تبنػػي سياسػػة االنفتػػاح المعرفػػي مػػع م اركػػز البحػػكث العالميػػة مػػف
خبلؿ الشبكات االفتراضية كالمنتجعات البحثية.
تكفير الدعـ كالغطاء السياسي مف قبؿ الحككمة لفكرة المركز.

164

ال
ينتمي

صبلحية الفقرة
مناسب

غير
مناسب

التعديؿ
المقترح

المتطمبات المادية :كيعرفيا الباحث إجرائيان بأنيا :كؿ ما يتعمؽ بالميزانيات كالمصركفات
كالمخصصات التي مف شأنيا دعـ مركز التميز كضماف استم اررية عممو كعطاءه ،باإلضافة إلى

المباني كالتجييزات بجميع أشكاليا.

االنتماء لممجاؿ
الفقرة

م
1
2

ينتمي

تخصػيص قطعػة أرض كبنػػاء مسػتقؿ لممركػز يػػبلءـ حجػـ مػػا
سيقدمو المركز مف خدمات.
تكفير الدعـ المالي (المكازنػة) لػدعـ المركػز كلمػدة تشػغيؿ ال
تقؿ عف خمس سنكات لحيف اعتماد المركز عمى إيراداتو.

3

تجيي ػ ػػز المرك ػ ػػز ب ػ ػػاألجيزة العممي ػ ػػة كالمختبػ ػ ػرات كالمكتب ػ ػػات

4

إيجػ ػػاد بػ ػػدائؿ اسػ ػػتثمارية لتمكيػ ػػؿ متطمبػ ػػات البحػ ػػكث العمميػ ػػة

5

المتخصصة كقكاعد البيانات ذات العبلقة.

األساسية كالتطبيقية.
تطػ ػػكير البنيػ ػػة التحتيػ ػػة لمبحػ ػػث العممػ ػػي مػ ػػف خػ ػػبلؿ تمكيػ ػػؿ
الحككمة لتنمية القدرات البحثية لمككادر في الجامعات.

6

تػ ػػكفير نظػ ػػـ معمكماتيػ ػػة لػ ػػدعـ البػ ػػاحثيف فػ ػػي يخػ ػػص جيػ ػػات

7

كض ػػع نظ ػػاـ م ػػالي متكام ػػؿ لحس ػػف إدارة التس ػػييبلت المادي ػػة

8
9

التمكيؿ البحثي (محميان ،إقميمان ،دكليان).
كالتجييزات العممية.

احتساب المجيكدات البحثية المتميزة ضمف ساعات التدريس
ماليان لؤلعضاء ىيئة التدريس بالجامعات.

إل ػ ػزاـ كػ ػػؿ الجامعػ ػػات الفمسػ ػػطينية بضػ ػػركرة التحميػ ػػؿ النػ ػػكعي

ألدائيا البحثي مقارنة بمكازنتيا.

10

السػػماح بالتمكيػػؿ األجنب ػي لممشػػركعات البحثيػػة المتمي ػزة بمػػا

11

تػػكفير مصػػدر مسػػتقؿ لممعمكمػػات حػػكؿ المكضػػكعات العمميػػة

12

يضمف استم اررية عمؿ المركز.

كالقضايا ذات الطابع القكمي خاصة المرتبطة بالتنمية.
تض ػػميف المركػ ػػز لقاع ػػة لممحاكػ ػػاة البحثي ػػة بالمغػ ػػة األجنبيػ ػػة،
مجيػ ػ ػزة بك ػ ػػؿ التقني ػ ػػات الحديث ػ ػػة (الس ػ ػػبكرة الذكي ػ ػػة ،الفي ػ ػػديك

كنفرس ... ،كغيرىا).
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ال ينتمي

صبلحية الفقرة
مناسب

غير
مناسب

التعديؿ
المقترح

المتطمبات اإلدارية والتنظيمية :كيعرفيا الباحث إجرائيان بأنيا :كؿ ما يرتبط بالكادر البحثي كاإلدارم
كاألكاديمي المتخصص كما يقع عمى عاتقيـ مف مياـ ،كالترتيبات البلزمة لممركز مف التنسيؽ مع

العالـ الخارجي كاشراؾ الجامعات المحمية كالدكلية ،كالتعاكف مع أصحاب االختصاص بغرض
االنسجاـ كتحقيؽ األىداؼ.

الفقرة

م
1
2

االنتماء لممجاؿ
ينتمي

اختب ػ ػػار قي ػ ػػادات بحثي ػ ػػة كاداري ػ ػػة عم ػ ػػى مس ػ ػػتكل رفي ػ ػػع إلدارة
المركز.
تبن ػ ػػي آلي ػ ػػات مس ػ ػػتمرة لض ػ ػػماف الج ػ ػػكدة كالمراجع ػ ػػة الداخمي ػ ػػة
كالخارجية.

3

انفت ػػاح المرك ػػز عم ػػى الع ػػالـ الخ ػػارجي كاض ػػفاء البع ػػد ال ػػدكلي

4

اشراؾ الجامعػات فػي كضػع رسػالة كرؤيػة المركػز بمػا يضػمف

5
6

(متعدد الثقافات البحثية) عمى أنشطتو.

التعاكف كتحقيؽ األىداؼ كاالنسجاـ.
كض ػ ػػع نظ ػ ػػاـ إدارم (ىيكم ػ ػػي – تنظيم ػ ػػي) خ ػ ػػاص ب ػ ػػالمركز
يضمف االستقبلؿ (ماليان – مؤسساتيان).

اقرار ىيكمية المركز (المادية – البشرية) مف قبؿ ك ازرة التربية

كالتعمػ ػ ػػيـ العػ ػ ػػالي ،تشػ ػ ػػمؿ (طبيعػ ػ ػػة العمػ ػ ػػؿ ،نظػ ػ ػػاـ الح ػ ػ ػكافز

كالترقيات ... ،كغيرىا) تتبع الكزير مباشرة.
7
8

كضػػع نظػػاـ متكامػػؿ لبنػػاء القػػدرات البحثيػػة كالعمميػػة كاإلداريػػة
لممرشحيف لمعمؿ في المركز كتطكيرىا بشكؿ مستمر.
كضػ ػػع نظػ ػػاـ صػ ػػارـ لمرقابػ ػػة عمػ ػػى جػ ػػكدة مػ ػػدخبلت المركػ ػػز
كعممياتػ ػ ػػو كمخرجاتػ ػ ػػو مػ ػ ػػف الن ػ ػ ػكاحي (العمميػ ػ ػػة ،األخبلقيػ ػ ػػة،

اإلدارية).
9

كضػػع نظػػاـ تنقيػػة قػكائـ المجػػاالت البحثيػػة المختػػارة فػػي ضػػكء
البحكث المشتركة ذات العبلقة.

10

اختبار المجاالت البحثية الرئيسية كالفرعية لكؿ قطاع بحثي.

11

بنػػاء مصػػفكفة ربػػط المجػػاالت الحثيػػة الحتياجػػات المجتمػػع أك

12

الجيات المانحة.
تس ػػكيؽ نت ػػائج البح ػػكث العممي ػػة المتميػ ػزة ،خاص ػػة ف ػػي مج ػػاؿ
الدراسات العميا كربطيا بالمؤسسات اإلنتاجية.
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صبلحية الفقرة
مناسب

غير

مناسب

التعديؿ
المقترح

13

اعتمػػاد فك ػرة (مسػػتكدع الفكػػر) كالػػذم تتمثػػؿ فكرتػػو فػػي تحديػػد
التكجيات البحثية كأسمكب التقييـ األدائي.

14

إنش ػػاء مكق ػػع إلكتركن ػػي خ ػػاص ب ػػالمركز يش ػػمؿ (النش ػػاطات،

15

ف ػػت ب ػػاب التق ػػدـ لممش ػػركعات البحثي ػػة المتميػ ػزة كف ػػؽ ش ػػركط

16
17

الييكمية ،العامميف ،المشاريع حسب الخطكات المرحمية ليا).

معينة عمى المكقع اإللكتركني عمى مدار العاـ.
كضػػع شػػركط دعػػـ العمػػؿ المشػػترؾ بػػيف القطاعػػات اإلنتاجيػػة
كالخدمية كالمركز.
اسػػتقطاب البحثػػيف الشػػباب كتػػدريبيـ لمعمػػؿ فػػي المركػػز بنظػػاـ
(الساعة – القطعة) حسب طبيعة التمكيؿ.

18

التغطيػػة اإلعبلميػػة إلنجػػازات كنشػػاطات المركػػز عمػػى نطػػاؽ

19

تصميـ شبكة أماف خاصة بػالمركز فيمػا يخػص (المصػادر –

كاسع (محميان – دكليان)

المعمكمات – المقترحات).

المتطمبات العممية :كيعرفيا الباحث إجرائيان بأنيا :كىي ما يتعمؽ باألبحاث كاالعتماد عمى أصحاب
االختصاص كالمعرفة ،كاالىتماـ بتطبيؽ البحكث كاستقطاب المشاريع كاألبحاث اليامة ذات النفع

كالمردكد التنمكم لممجتمع ،كاالطبلع عمى الدكؿ المتقدمة بحثيان لؤلخذ منيا كالتشبيؾ معيا ،ككذلؾ

االىتماـ بالمكتبات المحدثة كالمراجع كالمصادر ذات األىمية.

االنتماء لممجاؿ
الفقرة

م

ينتمي

1

االعتماد عمى خريطة مرتبطة باحتياجات المجتمع كتنميتو

2

كض ػػع المع ػػايير األكاديمي ػػة الت ػػي تس ػػم بتحقي ػػؽ مس ػػتكيات

3
4

أفضؿ مف المركنة كالتكامؿ في تسجيؿ المشاريع البحثية.
دعػػـ البعػػد التطبيقػػي لمبحػػكث مػػف خػػبلؿ ربطيػػا بمتطمبػػات
التطكير كالمؤسسات اإلنتاجية.
اعػػداد فريػػؽ بحثػػي متميػػز لػػو سػػمعتو السػػكقية لمكاكبػػة الػػدكر
المتنامي لمعمـ كالمعرفة كاستخداـ التقنيات الحديثة.

5

كض ػػع المع ػػايير كالمكاص ػػفات الت ػػي تح ػػدد المس ػػتكل العمم ػػي

6

التش ػ ػػبيؾ م ػ ػػع الم ارك ػ ػػز البحثي ػ ػػة ذات العبلق ػ ػػة دكليػ ػ ػان كبن ػ ػػاء

7

االعتمػػاد عمػػى المكتبػػات الرقميػػة كم اركػػز البحػػث االفت ارضػػية

المرغكب تحقيقو مف عمؿ المركز.

شركات استراتيجية معيا.

لممراجع العممية كالتكنكلكجية.
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صبلحية الفقرة
مناسب

غير
مناسب

التعديؿ
المقترح

8

نشػػر البحػ ػكث المتميػ ػزة كالمعمكم ػػات كالتق ػػارير الص ػػادرة ع ػػف
المركز كفؽ خطة محددة تضمف الركاج.

9

تنظ ػػيـ دكرات تدريبي ػػة ككرش عم ػػؿ مش ػػتركة م ػػع مؤسس ػػات

10

تعظ ػػيـ مس ػػتكل االرتب ػػاط المين ػػي ب ػػيف عمم ػػاء المرك ػػز عم ػػى

11

دكلية بحضكر الخبراء مف جيات مختمفة.
الصعيديف الكطني كالعالمي.

تحديػػد عناصػػر التمييػػز البحثػػي عمػػى مسػػتكل المجػػاؿ بغيػػة
استخداميا كمعيار أساسي الختبار المشاريع البحثية.

12

دف ػػع الجي ػػكد الكطني ػػة نح ػػك المش ػػاركة ف ػػي تكجي ػػات المرك ػػز

13

تفعيؿ مشاركة المركز في االتحادات كالمراكز الدكلية.

14

تنشػػيط العبلقػػة بػػيف المركػػز كمؤسسػػات التمكيػػؿ خاصػػة مػػع

15

كانتاجو المستقبمي.

جامعات االتحاد األكركبي.
نقػػؿ الخب ػرات الدكليػػة فػػي مجػػاؿ دعػػـ االرتبػػاط بػػيف المركػػز
كالقطاعات اإلنتاجية.
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ملحق رقم ()3
قائمة أسماء المحكمين مرتبة حسب جهة العمل
الدرجة العممية

التخصص

جية العمل

الرقم

االسم

1

فايز عمي ا سود

أستاذ مشارؾ

أصكؿ تربية

جامعة األزىر

2

محمد ىاشم أ ا

أستاذ مشارؾ

أصكؿ تربية

جامعة األزىر

3

فؤاد عمي العاجز

أستاذ دكتكر

أصكؿ تربية

الجامعة اإلسبلمية

4

سميمان حسين المزين

أستاذ دكتكر

أصكؿ تربية

الجامعة اإلسبلمية

5

فايز كمال شمدان

أستاذ مشارؾ

أصكؿ تربية

الجامعة اإلسبلمية

6

محمد عثمان ا

أستاذ مشارؾ

أصكؿ تربية

الجامعة اإلسبلمية

7

زياد عمي الجرجاوي

أستاذ دكتكر

أصكؿ تربية

جامعة القدس المفتكحة /

8

أحمد نيم أبو الخير

أستاذ مشارؾ

أصكؿ تربية

جامعة القدس المفتكحة /

9

لينا زياد صبيح

أستاذ مساعد

أصكؿ تربية

جامعة القدس المفتكحة

10

رائد حسين الحجار

أستاذ مشارؾ

أصكؿ تربية

جامعة األقصى

11

محمود إبراىيم خمف اهلل

أستاذ مشارؾ

أصكؿ تربية

جامعة االقصى

12

زكي رمزي مرتجى

أستاذ مساعد

أصكؿ تربية

ك ازرة التربية كالتعميـ العالي

13

عبد السالم محمد نصار

أستاذ مساعد

أصكؿ تربية

ك ازرة التربية كالتعميـ العالي

ا
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متفرغ
متفرغ

غير متفرغ

ممحق رقم ()3
أداة الدراسة في صورتيا النيائية
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

جامعة ا زىر /ــــــــــــــــزة

عمادة الدراسات العميــــــــــا

كميـــــــــــــــــة التربيــــــــــــــــــــــة
قســــم أصــــول التربيــــــــــة

ا خ عضو ىيئة التدريس المحترم ,السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو,

الموضوع( :تطبيق استبانة)

تصور مقترح إلنشاء مركز تميُّز بحثي بالجامعات
يقكـ الباحث بإجراء دراسة ميدانية بعنكافُّ " :

الفمسطينية" ،كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في أصكؿ التربية مف
جامعة األزىر-غزة ،كلتحقيؽ أىداؼ الدارسة قاـ الباحث ببناء استبانة اشتممت عمى أربعة مجاالت
كىي:
كتتككف مف ( )15فقرةن.
 المجاؿ األكؿ :متطمبات السياؽ
ٌ
كتتككف مف ( )12فقرةن.
 المجاؿ الثاني :المتطمبات المادية
ٌ

كتتككف مف ( )16فقرةن.
 المجاؿ الثالث :المتطمبات اإلدارية كالتنظيمية
ٌ
كتتككف مف ( )14فقرةن.
 المجاؿ الرابع :المتطمبات العممية
ٌ
يصب في
يتخصص في مجال معيَّن ,ولكن
مع العمم أن مركز التميُّز البحثي محل الدراسة ال
ُّ
َّ

اتجاه دعم وادارة التميُّز في مجال البحث العممي.

مع فائق الشكر والتقدير لحسن تعاونكم ومساعدتكم.
الباحث :ىشاـ مثقاؿ أبك حسكف
0592 408079
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أوالً -البيانات ا ولية:
أ -الجنس :
ب -الجامعة :
ت -الكمية :

ذكر

أنثى

ا زىر

اإلسالمية

إنسانية

عممية

الرتبة العممية:
ثُّ -

أستاذ

ثانياً-مجاالت االستبانة وفقراتيا:

ا قصى

أستاذ مساعد

أستاذ مشارك

ضوء تصورك الفعمي
طريقة اإلجابة :يرجى
ُّ
المرفقة (في ُ
التكرم باإلجابة عن فقرات االستبانة ْ
بأن ىذه اإلجابات لن تُستخدم إال راض البحث
لمدى الحاجة إلى ىذه المتطمبات) ,عمماً َّ

العممي فقط.

المجال ا ول -متطمبات السياق:
درجة االحتياج
م

الفـقـــــرة

1

مشاركة الجامعات في نشر ثقافة البحث العممي مف حيث الكيؼ.

2

االطبلع عمى التجارب السابقة في ىذا المجاؿ كاالستفادة منيا.

3

تحديد الفرص المتاحة مف (البنية التحتية ،الباحثيف المؤىميف،

4

ضعيفة

 ،...كغيرىا).
مشاركة الجامعات في كضع رسالة المركز كرؤيتو بما يضمف
التعاكف كتحقيؽ األىداؼ.

5

تحميؿ البيئة الداخمية كالخارجية تأصيبلن لفكرة إنشاء مركز التميز

6

تحديد الفجكة البحثية المرتبطة بأدكار الجامعات في ضكء

7

البحثي.

احتياجات المجتمع.

ِّ
تبني سياسة البحث العممي عمى أساس الجدارة مف خبلؿ دعـ
الشباب الباحثيف المتميزيف كتحقيؽ االستقبلؿ الفكرم ليـ.
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جداً

ضعيفة

متوسطة

كبيرة

كبيرة
جداً

8

إعادة صياغة الدكر الحككمي فيما يخص القطاعات البحثية.

9

تعظيـ دكر البحث العممي في اتخاذ الق اررات (التنظيمية ،المالية،
األكاديمية ،كالسياسية).

10

كضع النظاـ الذم يسيِّؿ عمؿ المركز مف خبلؿ تصدير إنتاجو

11

ُّ
التكجو نحك تدكيؿ العممية البحثية مف خبلؿ عمادات البحث

كتسكيقو.

العممي كالدراسات العميا في الجامعات.

12

إعادة صياغة المقررات الدراسية كالتدريبية الخاصة بمناىج البحث

13

ِّ
تبني سياسة االنفتاح المعرفي مع مراكز البحكث العالمية مف

العممي الحديثة كأساليبو بما يتكاءـ كالتكجيات العالمية.
خبلؿ الشبكات االفتراضية كالمنتجعات البحثية.

14

تكفير الدعـ كالغطاء السياسي مف قبؿ الحككمة لفكرة المركز.

15

ربط اإلنتاج البحثي المتميز لمعامميف في مجالو بالمبادرات كليس
بالعكائد فقط.

المجال الثاني-المتطمبات المادية:
درجة االحتياج
م

الفقرة

1

تخصيص بناء مستقؿ لممركز يبلئًـ حجـ ما سيقدمو مف خدمات.

2

تكفير الدعـ المالي (المكازنة) لممركز كلمدة تشغيؿ ال تقؿ عف

3

كالمكتبات

4

ضعيفة

خمس سنكات تمييدان العتماد المركز عمى إيراداتو.
تجييز

المركز

باألجيزة

العممية

كالمختبرات

المتخصصة كقكاعد البيانات ذات العبلقة.
إيجاد بدائؿ استثمارية لتمكيؿ متطمبات البحكث العممية األساسية
كالتطبيقية.

5

تطكير البنية التحتية لمبحث العممي مف خبلؿ تكجيات الحككمة

6

يخص جيات التمكيؿ
تكفير نظـ معمكماتية لدعـ الباحثيف فيما
ُّ

7

تحديد نظاـ مالي متكامؿ لحسف إدارة التسييبلت المادية لتكفير

8

لتنمية القدرات البحثية لمككادر في الجامعات.
البحثي (محميان ،إقميمان ،دكليان).
التجييزات العممية.

احتساب الجيكد البحثية المتميزة ضمف ساعات التدريس ماليان
ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات.
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جدان

ضعيفة

متكسطة

كبيرة

كبيرة
جدان

9

حث الجامعات الفمسطينية عمى التحميؿ النكعي ألدائيا البحثي
مقارنة بمكازنتيا.

10

السماح بالتمكيؿ األجنبي لممشركعات البحثية المتميزة بما يضمف

11

تكفير مصدر مستقؿ لممعمكمات حكؿ المكضكعات العممية

12

استم اررية عمؿ المركز.
المرتبطة بالتنمية.

تضميف المركز قاعة لممحاكاة البحثية بالمغة األجنبية ،مجيزة
تقنيان (السبكرة الذكية ،الفيديك يكنفرنس ،... ،كغيرىا).

المجال الثالث-المتطمبات اإلدارية والتنظيمية:
درجة االحتياج
م

الفقرة

1

اختيار قيادات بحثية قادرة إداريان عمى االرتقاء بمستكل إدارة

2

ِّ
تبني آليات مستم ػرة لضم ػػاف الج ػػكدة كالمراجع ػػة الداخمػػية

3

كضع نظاـ إدارم (ىيكمي – تنظيمي) خاص بالمركز يضمف

4

ضعيفة

المركز.

كالخارجية.

االستقبللية (ماليان – إداريان).

إقرار ىيكمية المركز (المادية – البشرية) مف قبؿ ك ازرة التربية
كالتعميـ العالي ،عمى أف تشمؿ (طبيعة العمؿ ،نظاـ الحكافز

كالترقيات ،... ،كغيرىا).
5

6

كضع نظاـ متكامؿ لبناء القدرات البحثية كالعممية كاإلدارية
لممرشحيف لمعمؿ في المركز.
كضع نظاـ لمرقابة عمى جكدة مدخبلت المركز كعممياتو
كمخرجاتو مف النكاحي (العممية ،األخبلقية ،اإلدارية).

7

كضع نظاـ تنقية قكائـ المجاالت البحثية المختارة في ضكء

8

اختي ػػار المجػػاالت البحثي ػػة الرئيسػػة كالفرعي ػػة لكػ ػػؿ قطػ ػػاع بحثػ ػػي.

9

بناء مصفكفة ربط المجاالت البحثية باحتياجات المجتمع كالجيات

10

البحكث المشتركة ذات العبلقة.

المانحة.
اعتماد فكرة (مستكدع الفكر) كالذم تتمثؿ في تحديد التكجيات
البحثية كأسمكب التقييـ األدائي.
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جدان

ضعيفة

متكسطة

كبيرة

كبيرة
جدان

11

إنشاء مكقع إلكتركني خاص بالمركز يشمؿ (النشاطات ،الييكمية،
العامميف ،المشركعات حسب الخطكات المرحمية ليا).

12

إقرار نظاـ التقدـ لممشركعات البحثية المتميزة كفؽ شركط معينة

13

كضع شركط دعـ العمؿ المشترؾ بيف القطاعات اإلنتاجية

14
15
16

عمى المكقع اإللكتركني عمى مدار العاـ.
كالخدميَّة كالمركز.

استقطاب الباحثيف الشباب كتدريبيـ لمعمؿ في المركز بنظاـ
(الساعة – القطعة) حسب طبيعة التمكيؿ.
التغطية اإلعبلمية إلنجازات المركز كنشاطاتو عمى نطاؽ كاسع
(محميان – دكليان)

تصميـ شبكة أماف خاصة بالمركز فيما يخص (المصادر –

المعمكمات – المقترحات).

المجال الرابع-المتطمبات العممية:
درجة االحتياج
م

الفقرة

1

االعتماد عمى خريطة بحثية مرتبطة باحتياجات المجتمع كتنميتو.

2

كضع المعايير األكاديمية التي تسم بتحقيؽ مستكيات أفضؿ مف

ضعيفة

المركنة كالتكامؿ في تسجيؿ المشركعات البحثية.

3

البعد التطبيقي لمبحكث مف خبلؿ ربطيا بمتطمبات التطكير
دعـ ي
كالمؤسسات اإلنتاجية.

4

إعداد فريؽ بحثي متميز لو سمعتو السكقية لمكاكبة الدكر

5

المتنامي لمعمـ كالمعرفة كاستخداـ التقنيات الحديثة.
كضع المعايير كالمكاصفات العممية التي تحدد المستكل المرغكب
تحقيقو مف عمؿ المركز.

6

التشبيؾ مع المراكز البحثية ذات العبلقة دكليان مف خبلؿ بناء

7

االعتماد عمى المكتبات الرقمية كمراكز البحث االفتراضية لممراجع

8

نشر البحكث المتميزة كالمعمكمات كالتقارير الصادرة عف المركز

9

شركات استراتيجية معيا.
العممية كالتكنكلكجية.

كفؽ خطة محددة تضمف الركاج كحسف التسكيؽ.
تنظيـ دكرات تدريبية ككرش عمؿ مشتركة مع مؤسسات دكلية
174

جدان

ضعيفة

متكسطة

كبيرة

كبيرة
جدان

بحضكر الخبراء مف جيات مختمفة.
10

تعزيز االرتباط الميني بيف عمماء المركز عمى الصعيديف الكطني
كالعالمي.

11

تحديد عناصر التميز البحثي عمى مستكل المجاؿ بغية

12

المشاركة العممية في تكجيات المركز كانتاجو المستقبمي.

13

تفعيؿ مشاركة المركز في االتحادات كالمراكز الدكلية مف خبلؿ

14

نقؿ الخبرات الدكلية في مجاؿ دعـ االرتباط بيف المركز

استخداميا معيا انر أساسان الختيار المشركعات البحثية.

اإلنتاج العممي لو.

كالقطاعات اإلنتاجية.

وتقبموا فائق االحترام والتقدير
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ممحق رقم ()4
أداة تحميل البيئة الداخمية والخارجية
جامعـــــــة ا زىــــــــر – زة

عمـــــادة الدراســــات العميـــا
كميـــــــــة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــة
قســــم أصــــول التربيــــــــة

الموضوع :تحميل البيئة الداخمية والخارجية
SWOT Analysis

األستاذ الدكتكر  ....................................................... /حفظو اهلل

السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو:

يقكـ الباحث بإجراء دراسة ميدانية بعنكاف " :تصكر مقترح إلنشاء مركز تميز بحثي بالجامعات

الفمسطينية".

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بالتعرؼ إلى درجات تقدير عينة مككنة مف ( )243عضك ىيئة

تدريس مف حممة الدكتكراه في الجامعات (األزىر ،اإلسبلمية ،األقصى) لمتطمبات إنشاء مركز تميز
بحثي في الجامعات الفمسطينية بشكؿ عاـ.
كبعد تحميؿ االستجابات أظيرت النتائج أف درجة التقدير الكمية لجميع مجاالت متطمبات كاف عند
( )%84.63كبدرجة إحتياج كبيرة جدان ،حيث حصؿ مجاؿ المتطمبات العممية عمى أعمى كزف نسبي
( ،)%86.11تبله مجاؿ المتطمبات المادية ليككف في المرتبة الثانية بكزف نسبي (،)%85.74

كجاءت المتطمبات اإلدارية كالتنظيمية في المرتبة الثالثة بكزف نسبي ( )%84.83كقبؿ األخيرة في
حيف اعتبر أفراد العينة أف مجاؿ متطمبات السياؽ جاءت في المرتبة الرابعة كاألخيرة بكزف نسبي

(.)%82.15

كلمقتضيات الدراسة كلتككيف فكرة أكض عف مختمؼ العكامؿ الداخمية كالخارجية التي تؤثر في كضع

التصكر المقترح ،كباعتباركـ مف الميتميف في ىذا المجاؿ ،يرجى التكرـ باإلفادة مف خبرتكـ حكؿ
(الفرص كالمخاطر كمصادر القكة كمصادر الضعؼ) إلنشاء مركز تميز بحثي في الجامعات

الفمسطينية.
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ا سئمة المغمقة
م

نعم

الســـــؤال

1

ىؿ ترل أىمية كضركرة إلنشاء مركز تميز بحثي؟

2

ىؿ تكجد عقبات أماـ إنشاء مركز التميز البحثي؟

3

ىؿ ترل أف الظركؼ مناسبة إلنشاء مركز تميز بحثي؟

4

ىؿ يستدعي إنشاء مركز تميز بحثي ق ار انر سياسيان؟

5

ىؿ ىناؾ تكجو إلدارة الجامعات نحك إنشاء مركز تميز بحثي؟

ال

_ مف كجية نظرؾ ،يرجى التكرـ بترتيب العكامؿ حسب درجة التأثير في اتجاه إنشاء مركز التميز

البحثي.

 .1العكامؿ السياسية

(

)

 .2العكامؿ االقتصادية

(

)

 .3العكامؿ المعمكماتية كالمعرفية (

)

 .4العكامؿ التكنكلكجية

(

)

 .5العكامؿ الديمكغرافية

(

)

 .6العكامؿ االجتماعية

(

)
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تصكرات الخبراء حكؿ نقاط القكة كالضعؼ كالفرص كالتيديدات لفكرة إنشاء مركز تميز بحثي
الفرص Opportunities

مصادر القوة Strength

المخاطر Threats

مصادر الضعف Weakness

شاكرين لكم جيودكم.
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ممحق رقم ()5
قائمة بأسماء الخبراء والمختصين حسب جية العمل
الدرجة العممية

التخصص

مكان العمل

االسم

الرقم
1

ناجي مطمق الداىودي

أستاذ دكتكر

فيزياء

جامعة األزىر

2

محمود محمد سرداح

أستاذ دكتكر

أحياء

جامعة األزىر

3

صالح الدين محمد أبو

أستاذ دكتكر

عمـ نفس

جامعة األزىر

4

ناىض عمي المحام

أستاذ مشارؾ

طب مخبرم

جامعة األزىر

5

عــــمي حسن أبو زيد

أستاذ مشارؾ

إحصاء

جامعة األزىر

6

سناء إبراىيم أبو دقة

أستاذ دكتكر

عمـ نفس

الجامعة اإلسبلمية

7

عطاف محمود أبو الي

أستاذ دكتكر

عمـ نفس

جامعة األقصى

8

رائد حسين الحجار

أستاذ مشارؾ

أصكؿ تربية

جامعة األقصى

9

محمود إبراىيم خمف اهلل

أستاذ مشارؾ

أصكؿ تربية

جامعة األقصى

ناىية
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ممحق رقم ()6
كتب تسييل ميمة الباحث لجمع البيانات الالزمة وتطبيق أدوات الدراسة في الجامعات
محل الدراسة
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