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 مقدمة

 

 في  املرموقة في ظل ما يشهده العالم اليوم من تغير متسارع في التقنية واالقتصاد املعرفي؛ تشهد الجامعات
ً
تحوال

 على حٍد سواءالدور والوظيفة التي تقوم بها؛ حيث أصبحت تعتني بالبحث والتدريس مع
ً
تقّدم مبادرات ومشاريع و  ،ا

 منها باختالف مجاالت التميز في البحث عنها في  ، وذلكعلى وجه الخصوص لتعزيز التميز في تلك الوظيفتين
ً
إيمانا

  ،ضرورة يقود إلى التميز في اآلخر مالم يصاحبه جهود خاصة بكل مجالوأن التميز في أحدهما ليس بال ،التدريس
ً
وإيمانا

 يحدث  أن التميز المنها كذلك ب
ً
 منظمة و  البحث أو التدريس كل من يتطلب بل عفويا

ً
  متقنة لتحقيق التميز فيهما.جهودا

  الجامعاتفإن  ذلكومن أجل 
ً
دون التعليم الجامعي تطوير لبادرات املم مجموعة من تقّد  املتميزة بحثيا

 يؤكد استيعاب تلك الجامعات للطبيعة املعقدة للعملية التعليمية و  ؛االقتصار على واحدة منها أو اثنتين
ً
تتضمن تنوعا

املخصصة لتطوير ات مارساملبادرات وامليأتي هذا التقرير ليستقرئ و  من مجاالت واسعة. هد أطرافها وما تتضمنوتعّد 

 تلك في  مجال التدريس
ً
 وتنوع املستفيدين منها. مجاالتهاوتعدد تنوع تلك املبادرات ليستكشف و  الجامعات املتميزة بحثيا

 لجامعات كما يبين التقرير أسلوب تلك ا
ً
 ؛بادراتاملشاريع و املبرامج و الشنشطة و في إدارة وتنفيذ مالديها من األ املتميزة بحثيا

لضمان إدارة تلك املشاريع والبرامج بمسميات متنوعة وذلك  تعليميةحرصت تلك الجامعات على إيجاد كيانات حيث 

 بكفاءة وفاعلية تتماش ى مع رؤية الجامعات في االهتمام بالتعليم الجامعي وتطويره.

تملكه من كفاءات وإمكانات قادرة على تحقيق  أن الجامعات السعودية بعامة بماويأتي هذا التقرير ليؤكد 

 إلى جنب التنافسية مع الجامعات العاملي
ً
مجال البحث العلمي، وأن املبادرات في مع ة في مجال التعليم والتدريس جنبا

 يمكن مجال التعليم والتدريس في الجامعات ا
ً
  توطينها وإدارتها بكفاءة في جامعاتنا على وجه العموم.لعاملية املتميزة بحثيا

 من تلك املبادرات  ها تتبنىواملتتبع لجامعة امللك سعود يجد أن
ً
 ممارسة ثابتة ومستمرة أصبحتالتي و عددا

بفضل هللا ثم بدعم مشكور من إدارة جامعة امللك سعود وإشراف وتوجيه دائم من وكالة الجامعة للشؤون التعليمية 

 في تحقيق أم مجال التدريسالتي تعتني بوعة والرائدة مزيد من املبادرات املتندعم ، ويبقى الطموح في واألكاديمية
ً
ال

 
ً
 وتعليميا

ً
 .الجامعة مستويات متقدمة تنافس الجامعات العاملية الرائدة بحثيا

 

 مركز التميز في التعلم والتعليم
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 الجامعات البحثية و االهتمام بالتعليم الجامعي

 /
ً
 معضلة االهتمام بالبحث أو التدريس في الجامعات أوال

تركيز على اإلنتاج البحثي على حساب العملية ال بالجامعات البحثيةُيعرف  فيما امللحوظةمن اإلشكاالت 

 للجامعة وألنفسهم منأن أداءهم البحثي أكثر أهمية يرون  أعضاء هيئة التدريسن شنسبة عالية من إ، حيث التعليمية

االهتمام بالتصنيف للجامعة على كرجع ذلك إلى عدد من العوامل وقد ي.  (Rossiter & Gray, 2006) التعليميةواجباتهم 

وطبيعة العالقة مع القطاع الخاص في البحث والتطوير، واملردود االقتصادي على األبحاث، وتعدد  ،األبحاث أساس

اهتمامهم  من خالل جعل جّل اشنعكس على سلوكيات أعضاء هيئة التدريس  مماتها املالية؛ ءجهات الدعم لألبحاث ومال

 طالب البكالوريوس تجنب تدريس من ي، بل إن هناك على البحث العلمييتركز 
ً
العبء التدريس ي إلى الحد  وتقليص تماما

وفي ظل تنامي مثل تلك املعضلة في الجامعات البحثية فقد بادرت بعض  . (Rossiter & Gray, 2006) األدشنى املمكن

في الجامعات  وزيرُ (David Willetts) ديفيد ويليتس  فعلى سبيل املثال انتقد الجامعات بإدراكها واملطالبة بمعالجتها،

 التعليم العالي الحالي للجامعات البريطانية ونظام  الوضع   2113اململكة املتحدة في عام 
ً
"بعيًدا إياه بأنه أصبح  فيها واصفا

وقد انطلق في نقده من  .أدوارها وأولوياتهافي بحاجة إلى إعادة التفكير  وأن الجامعات بوضعها الحاليعن التدريس" 

 
ُ
كذلك ين الطالب وأعضاء هيئة التدريس و التفاعل بانخفاض جري على طالب الجامعات أشارت نتائجه إلى استطالع أ

الحكومة البريطانية سارعت لهذا و  (.(Walker, 2013  تي يتلقاها الطالب حول تعليمهمفي كمية التغذية الراجعة ال تدشني

 Teachingباعتماد إطار لتقييم جودة التدريس في الجامعات البريطانية بمسمى إطار تميز التدريس ) 2117في عام   

Excellence Framework.) 

قد يحدثه من خلل  ومااملجال البحثي على أشنشطة الجامعات ومنسوبيها  تأثير وفي ظل تلك املخاوف واملحاذير من 

من الدائم بالعملية التعليمية  هاالتزامإظهار حرصها و الجامعات البحثية املرموقة ببعض فقد بادرت في التعليم الجامعي؛ 

وضخ مشاريع لتصحيح أي انحراف يمكن أن  في مرحلة البكالوريوسس عملية التدريلتطوير مبادرات  ودعمتوفير خالل 

 باعتبفي تلك املرحلة  يطرأ على جودة العملية التعليمية
ً
بعدها من مراحل سواء كانت  يؤسس لنجاح  وتميز ماارها رافدا

لجنة عليا برئاسة (Harvard University)  شكلت جامعة هارفردعلى سبيل املثال و ، وظيفية مراحل أكاديمية أو مهنية

لقيادة التحول إلى االهتمام بالتميز في التدريس الجامعي وإعادة التفكير في ثقافة التعليم الجامعي،  وذلك جامعة المديرة 

  اللجنة وأصدرت
ً
 تقريرا

ً
 .بالتساوي مع املساهمات في البحوثيدعو إلى التغيير املؤسس ي بحيث يقاس التعليم شامال

 للجامعة بفإن التقرير ور في نيويورك تايمز وبحسب املقال املنش
ً
في التدريس  مرموقةجامعة  هارفردأن تكون وضع هدفا

 وكولومبيا ( Princeton University)وبرينستون  (Yale University) مثل جامعة ييلن جامعات أكما  كما هي في األبحاث. 

(Colombia University)   املفترض أال ألن من  أفضل بين البحث والتدريس لتحقيق توازن بادرت ببحث أفضل الطرق

إلغاء  وينبه تقرير هارفرد إلى أن الهدف ليس .بينهما ةالصحيحوإنما املزاوجة ، تدريسمقابل ال البحثالقضية هي تكون 

وأحد الحلول التي تناولها التقرير . التدريسعلى  التركيز بشكل أكبر  الحالي هو  الهدفبل  على اإلطالق،التركيز على البحث 

https://www.theguardian.com/profile/peterwalker
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 لالهتمام باألبحاثوتحفيز أعضاء هيئة التدريس املتميزين في تدريسهم واعتباهو زيادة الدعم املالي 
ً
 ,Rimer) ر ذلك مساويا

2007).  

 /
ً
 مفهوم الجامعات البحثيةثانيا

التقرير مفهوم  هذا وتفسير، ويحدديسود في األوساط األكاديمية مفهوم الجامعات البحثية بأكثر من معنى 

 الجامعات البحثية وفق معيارين:

في املاجستير  درجاتمنح في الدراسات العليا تكثيفة  ذات برامج الجامعات البحثية هي جامعات -1

 ويمكن االسترشاد في ذلك بتصنيف كارنيجي للجامعات األمريكية. ،ةالدكتوراو 

 .بحثية، ويمكن االسترشاد في ذلك بتصنيف شنغهايالجامعات البحثية هي جامعات ذات غزارة  -2

 لدراسة مدى اهتمامها 
ً
وبهذين املعيارين يمكن الوصول إلى عدد كبير من الجامعات البحثية املرموقة عامليا

والجامعات غير ( publicالحكومية )العامة بالعملية التعليمية في مرحلة البكالوريوس، وسيركز التقرير على الجامعات 

 (. non-profitدفة للربح )الها

 /
ً
 البحثية مجاالت االهتمام بالتعليم في الجامعات ثالثا

ذات البحثية املرموقة  الجامعاتممارسات تتبناها ام بالتعليم من مبادرات ومشاريع و مجاالت االهتمتتعدد 

 عرض  فيما يلي و . شنغهايتصنيف جامعة عاملية وفق  111صنفة ضمن أفضل واملفي الدراسات العليا كثيفة ال برامجال

 :مجاالت االهتمامبرز أل 

 الرؤية والرسالة  .1

في جامعة كاليفورنيا في لوس فتؤكد كثير من الجامعات البحثية على دورها في التعليم من خالل رؤيتها ورسالتها 

يعد التعلم والتعليم أحد أهم القيم التي تشكل املسؤولية املؤسسية ، (University of California, Los Angeles)أنجلوس 

 حيث يعتبر طالب املرحلة الجامعية ومعلميهم جزءالعلماء في الجامعة مجتمع  أحد أهم مكوناتو 
ً
 أساس ا

ً
من هذا  ا

 تاملجتمع، وي
ً
  ،امفي اكتشاف املعرفة واملمارسة والنهوض به شاركون معا

ً
داخل ال يحدث من أن التعلم  وذلك انطالقا

كما   .هااملجتمعات واملنظمات خارجعة وفي أيًضا من خالل املشاركة في الحياة داخل الجام وإنما، الدراس ي فقط الفصل

  في   (University of Toronto)تؤكد جامعة تورنتو
ً
في في مجال البحث وكذلك  رسالتها على أن تكون جامعة رائدة عامليا

ها على يخريجالتأكيد على حصول ذات الجودة املمتازة، وتسعى الجامعة إلى برامج املرحلة الجامعية والدراسات العليا 

حيث تؤكد  ؛ University of Edinburgh)(التي تعنى بالتعلم والتعليم جامعة إدنبراالبحثية ومن الجامعات  .أفضل تعليم

  على نتائج البحث. عالي الجودة مبنيوتعليم تقديم تعلم رسالة الجامعة على 
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 الجامعات البحثية  البكالوريوس في كثافة طالب .2

املرموقة على طالب البكالوريوس من حيث أعداد املقبولين فيها، حيث تتسم معظم تحرص الجامعات البحثية 

ثاشني البحثية جامعات ال وتحتلالجامعات البحثية املرموقة بزيادة أعداد طالب البكالوريوس على طالب الدراسات العليا، 

هذه فرص العمل لخريجي كما أن  ،أعلى معدل للتخرج بين جميع الكليات والجامعات العامة املصنفة في كارنيجي

 .(The American Academy of Arts & Sciences, 2015) غيرهاالجامعات أفضل بكثير من 

 ،2113 عام فيفتسعى الجامعات البحثية الستقطاب الطالب املتميزين وتسجيلهم في برامج البكالوريوس  كذلك

 فرًصاقدمت لهم الجامعات  البالد أنحاء جميع في طالب ماليين أربعة من يقرب أمريكا ما البحثية في الجامعات سجلت

  وأكثرهم الطالب أفضلالجامعات هذه  تستقطبحيث  الجودة، عالية تعليمية
ً
 الجدد الطالب من٪ 87) والية كل في تميزا

ويوضح   .(The American Academy of Arts & Sciences, 2015) (الثانوية املدارس طالب من األعلى النصف منهم 

بلغ  حيثعداد طالب البكالوريوس مقارنة بأعداد طالب الدراسات العليا في عدد من الجامعات البحثية. أ( 1جدول )

  عدد
ً
 بيركلي فيكاليفورنيا ثالثة أضعاف عدد طالب الدراسات العليا في كل من جامعة  طالب البكالوريوس تقريبا

(University of California, Berkeley) شنشستراوجامعة م(The University of Manchester) وبلغ عدد طالب ،

 
ً
 University of) أربعة أضعاف عدد طالب الدراسات العليا في جامعة كاليفورنيا في ساندياقو البكالوريوس تقريبا

California, San Diego) وكذلك فاق عدد طالب املرحلة الجامعية عدد طالب الدراسات العليا بحوالي خمس مرات في .

  .وجامعة تورنتو (Pennsylvania State University) بنسلفانياجامعة كل من 

 Academic Ranking of)(: أعداد طالب البكالوريوس وطالب الدراسات العليا في عدد من الجامعات البحثية 1جدول )

World Universities, 2018)  

عدد طالب  الجامعة 

 سالبكالوريو 

عدد طالب الدراسات 

 العليا

 جمالي املسجلينإ

 UC, Berkeley 25040 9628 34668     بيركلي، جامعة كاليفورنيا

 PSU       38879 8151 47030 جامعة بنسلفانيا

 UW   28886 11394 44784   جامعة واشنطن  

 U of T 57733 13367 80000جامعة تورنتو   

 Manchester  27103 8693 40490      رماشنشستجامعة 

 UCSD 22652 5142 30709     جامعة كاليفورنيا، ساندياقو 

طالب في البكالوريوس  مممن لديه 2118جامعة بحثية في تصنيف شنغهاي  111قام به املركز ألفضل  مسحوفي 

 من تلك81؛ تبين أن والدراسات العليا في تخصصات متنوعة
ً
املرحلة  في همطالب يفوق أعدادُ الجامعات  % تقريبا

 الدراسات العليا. في  همطالب داد  أعالجامعية 

 

http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/The-University-of-Manchester.html


6 
 

  برامج الدراسات العلياعن عدد برامج البكالوريوس زيادة  .3

 من التخصصات املعتادة الجامعات البحثية برامج بكالوريوس  بعضتقدم 
ً
 واسعا

ً
متنوعة لتشمل طيفا

برامج  عدد   عدُدها يفوق  برامج بكالوريوس تقدمأنها البحثية بعض الجامعات  فيلوحظ  وقد ،والتخصصات البينية

 2جدول )الدراسات العليا. ويوضح 
ً
 تلك الجامعات البحثية. من ( بعضا

 الجامعات البحثية  بعضفي  والدراسات العليابرامج البكالوريوس  عداد(: أ2جدول )

 عدد برامج الدراسات العليا سوريو لالبكاعدد برامج  الجامعة 

 UC, Berkeley    289 184  بيركلي ،جامعة كاليفورنيا

 PSU    184 167 جامعة بنسلفانيا

 U of T 700 280      جامعة تورنتو

 UCLA     215 150 جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس 

 UT Austin     156 139ستن و جامعة تكساس في أ

 

 تنوع خدمات الدعم املقدمة لطالب البكالوريوس    .4

نظام رعاية اجتماعية واسع النطاق للطالب؛ وهذا جعل معدالت  (University of Cambridge)تقدم جامعة كامبردج 

 من الخدمات والتسهيالت للطالب ذوي 
ً
التسرب في الجامعة األقل على مستوى اململكة املتحدة. كما تقدم الجامعة عددا

املراد االلتحاق بها.  االحتياجات الخاصة، ومنها الدعم املالي واألكاديمي والذي يتمثل في اختيار التخصص املناسب للكلية

على تأهيل طالبها باملهارات الالزمة التي يبحث عنها أرباب العمل، مثل مهارات التواصل والكتابة وحل جامعة كما تعمل ال

 املشكالت والتفكير النقدي والتحليلي واملهارات الشخصية.

مساعدة كذلك من الخدمات للطالب، و  وفي هذا اإلطار، يقدم اتحاد الطالب في جامعة كاليفورنيا في بيركلي جملة

الطالب الذين لديهم تظلمات لدى الجامعة من خالل مكتب دعم الطالب، والتأكيد على تمثيل كل الطالب وإيصال 

 University of North Carolina) هيل تشابل والية كارولينا الشمالية في جامعةتقدم  وكذلكأصواتهم إلى إدارة الجامعة. 

at Chapel Hill) عدد 
ً
إدارة املجاالت، مثل األكاديمية في عدد من  همحيات تطوير على ة الطالب ملساعدمن ورش العمل  ا

تقدم و عداد لالختبارات والتخطيط لالختبارات النهائية وحل مشكلة قلق االختبارات وغيرها. والقراءة السريعة واإل الوقت 

 الجامع
ً
 Bridge“و "  “Noteworthy Firstsمن املنح املالية لطالب البكالوريوس عبر برامج مختلفة، مثل برنامجي ة  عددا

Builders”  .مصادر مختلفة للطالب الذي يعانون من صعوبة التعلم، مثل اضطراب فرط الحركة،  كما توفر الجامعة

التي  للتحكم بالعوائقر أدوات واستراتيجيات تطويتأثير اإلعاقة على التعلم وكذلك  يتم دراسةومن هذه املساعدات 

 للطالب الذي يعاشني منها. تشكلها اإلعاقة

https://www.unc.edu/wp-content/uploads/2018/03/ScholarshipsFINAL.jpg
https://uncnews.unc.edu/files/2018/01/Bridge-Builders-Bios-1.23.18.pdf
https://uncnews.unc.edu/files/2018/01/Bridge-Builders-Bios-1.23.18.pdf
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 ملساعدة الطالب على إتمام درجة البكالوريو كما 
ً
  ستقدم بعض الجامعات دعما

ً
 University برنامج يستهدف فمثال

of Memphis Finish Line ويقدم لهم املقررات التي  على التوقف ولكن أجبرتهم ظروفهم التخرج علىالذين قاربوا  الطالب

 The American Academy of Artsشهاداتهم ) إكمال على ملساعدتهم اإلنترنت عبر يحتاجون إليها بطريقة الدراسة الذاتية

& Sciences, 2015 درجات شهادات البكالوريوس أو  إجمالي من% 41أمريكا في منحت الجامعات البحثية (. وقد

 (.   The American Academy of Arts & Sciences, 2015) مناطقهما في الدراسات العلي

  

 في التعليم الجامعي استخدام التقنية مواكبة .5

  والتعلم، التعليم في لتوجهات الحديثةا لجامعات البحثية معالتعليمية ل مارساتاملتتوافق 
ً
وحدة التعلم  تعمل فمثال

على زيادة فرص الحصول على مصادر التعلم داخل وخارج الجامعة باستخدام و اقسانديفي جامعة كاليفورنيا  في الرقمي

الدعم واملساعدة ألعضاء هيئة التدريس في كيفية استخدام أساليب التدريس املدمج  وتقدم، التقنيات الرقمية

على مبادرة  الدراسية. وكذلك تشرف هذه الوحدةوالفصول املقلوبة من خالل تصميم وتطوير مفردات ومواد املقررات 

 ة ملقررات عن بعد ذات جودة عالية.ت لتلبية حاجة الجامعئالتعلم التقني املبتكر التي أشنش

 التقنية استخدامالتعلم للحياة واملعتمد على التقنية بهدف  برنامج (University of Oxford) أكسفوردجامعة وتقدم 

 والتعليم والبحث، ويقوم البرنامج التعلم لدعم التميز في 
ً
األبحاث واالستشارات حول التعليم اإللكتروشني  بإجراء أيضا

واألدب  الفنون إلى النانو تقنية تشمل جميع التخصصات من  وتطوير حلول تعليمية عالية الجودةنية الفواملشاريع 

 عايير جامعة أكسفورد للتميز التعليمي. مباستخدام املمارسات اإلبداعية الفعالة و 

 تقدم (University of British Columbia) كما أن جامعة بريتش كولومبيا 
ً
من أدوات التقنية الفعالة التي  عددا

واملؤتمرات اإللكترونية ونظام التعلم التعاوشني Clickers“ ، ومنها برنامج "كليكرز بيئة تعليمية استثنائية إيجادتساهم في 

ومبادرة  (Engageبمبادرة الكتب التفاعلية ) شنسن ماديسون اويسك. وتعتني جامعة  light board والسبورة الضوئية

 ومبادرة التعلم عن بعد وكذلك مبادرة التعلم املدمج. Student Digital Ecosystem النظام البيئي الرقمي للطالب

  والتعليم لتوجهات الحديثة في التعلمامواكبة  .6

 University of) مينيسوتاجامعة والتفاعلي، وقد اهتمت  استراتيجية التعلم النشط من التوجهات الحديثة في التعلم

Minnesota)   
ً
ليقوم  (2117) في مركز االبتكار في التعليم منذ عامعلى سبيل املثال بذلك التوجه حيث شكلت فريقا

أعضاء هيئة و صورات الطالب وفي تمدى تأثير استراتيجية التعلم النشط في مخرجات التعلم  ملعرفة ببحث متواصل 

املتمحور حول املتعلم، ومواجهة بعض التحديات تعزيز التعلم التفاعلي وذلك ل وفي ممارسات التعلم والتعليم، التدريس 

 واملشكالت، مثل اندماج الطالب واستخدام التقنية والعمل الجماعي وغيرها من قضايا التعلم. 
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للتعلم مدى الحياة  2121 ةمبادر  (University of Wisconsin - Madison) ماديسون شنسن اويسكجامعة  تأطلق كما

ولتحويل هذه املبادرة متطلبات سوق العمل. وتلبية الحتياجات الطالب املختلفة و  للجامعة في إطار الخطة االستراتيجية

وزيادة اندماجهم  لدى الطالبوالقيم ، منها مبادرة تحقيق الرضا فرعيةبادرة مبادرات امل إطالقمن إلى واقع ملموس؛ تضّ 

تطوير نظام إدارة عالقات ومبادرة االبتكار في التعلم التحويلي ومبادرة تطوير سياسات تدعم التعلم التحويلي ومبادرة 

  ، وغيرها من املبادرات.ةعلى مستوى الجامعالعمالء للمتعلمين مدى الحياة 

 

 

 لتعلم للتدريب واتوفير فرص متعددة  .7

 كما تشكل . قريبي التخرج للطالب  (mentoring)الفردي التدريس والتوجيهتقدم الجامعات البحثية لطالبها فرص 

يحصل الطالب على فرص تدريب  الندماج الطالب باملجتمع لتكوين خبرات تعليمية حقيقة إذمنصة  البحثيةجامعات ال

 (.1The American Academy of Arts & Sciences, 2015(داخلي وتجارب تعاونية في املجال املحلي والشركات اإلقليمية 

 
ً
  كما تقدم الجامعات البحثية دعما

ً
املشاريع التي تساعدهم على كسب خبرات تعليمية ذات جودة  إلتمامللطالب  ماديا

 
ً
من أجل  اإلنترنت العمل ومصادر التعلم عبر  العديد من ورش (University of Sydney) دم جامعة سيدشنيتق عالية فمثال

ريادة مهارات على تطوير برامج تساعد الطالب  باإلضافة إلى .ات التعلم ومهارات التواصل لدى الطالبتعزيز استراتيجي

  ناجحةواإلبداعية لديهم لتصبح مشاريع  األفكار املبتكرةوإذكاء األعمال 
ً
سبيل املثال قدم مشروع  ى، فعلمستقبال

Sydney” “Genesis في هذا املجال طالب)911(ألكثر من  الدعم.  

 يقدم برنامج "خدمة كذلك 
ً
 من البرامج والتسهيالت التي تدعم طالب البكالوريوس، فمثال

ً
تقدم جامعة إدنبرا عددا

 من الخدمات، منها بوابة توظيف إلكتروشني تتضمن 
ً
إعالنات الوظيفة" الذي لديه عدة مكاتب في مركز الجامعة عددا

الشركات  العمل منفرص التواصل مع أرباب ، وكذلك توفير الوظائف الشاغرة املتاحة أثناء الدراسة وبعد التخرج

، وغير ذلك من لتعلم منهملفرص للتفاعل مع املتخصصين في الصناعة واألعمال ، باإلضافة إلى توفير املحليةالعاملية و 

 الخدمات التي تسهم في تطوير قدرات الطالب املهنية لوظيفة املستقبل. 

 دريس في مجال التدريسالتطوير املنهي ألعضاء هيئة الت .8

 جامعات البحثية قدمت العديد من ال األخيرين،على مدى العقدين 
ً
ألعضاء هيئة مختلفة من التدريب  أشكاال

 .Stensaker, et al) تبطة بالتدريس واملهارات الفرديةاملر  ألبعاد العمليةأو اركز على كيفية التدريس التدريس الجدد الذي ي

  (National University of Singapore) الجامعة الوطنية في سنغافورةوعلى سبيل املثال أشنشأت (. 2017 ,
ً
لتطوير  مركزا

يعمل على املساعدة في تقدم وتطور ممارسات التعليم والتعلم املؤثرة والقائمة على الدليل لتحقيق التعلم والتعليم 

وفي ذات  . رات، مثل دورة التعلم املدمج ودورة ملفات اإلنجازكما يقدم العديد من الدو  الرؤية التعليمية للجامعة.

http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/University-of-Wisconsin---Madison.html
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دورات تدريبية وخدمات إرشادية  University of Zurich))  التعليم والتعلم الجامعي في جامعة زيورخمركز  يقدمالسياق 

 .للمحاضرين واملهتمين، ومشاركتها مع الجامعات السويسرية والخارجية

أعضاء هيئة يتشارك فيها أكاديمية أعضاء هيئة التدريس، (University of Helsinki) جامعة هيلسينكي أشنشأت  كما

تؤكد األكاديمية على أن مهارات و في تطوير التعلم والتعليم في الجامعة،  مِخبراتهالتدريس من مختلف التخصصات 

أعضاء هيئة التدريس من خالل .  وتهدف األكاديمية إلى االستثمار في يمكن تعلمها وتطويرها بشكل منتظمالتدريس 

 
ً
في الطالب وفي  تشجيعهم على تطوير مؤهالتهم ومكافأتهم على تميزهم في التدريس، وتعد الجامعة هذا االستثمار استثمارا

  جودة التعلم والتعليم.

  (Imperial College London) كوليدج لندن وفي ذات السياق تقوم وحدة التطوير التعليمي في جامعة إمبريال

بتقديم طيف واسع من البرامج التي تلبي احتياجات كل أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، ومن هذه البرامج برنامج دعم 

كسابهم املهارات واملعرفة الالزمة عن ت املهنية ألعضاء هيئة التدريس وإطوير املهاراالتعلم والتعليم والذي يهدف إلى ت

  الطالب ودورهم في العملية التعليمية وتزويدهم بمهارات استخدام بيئة التعلم االفتراض ي.

 تخصيص جوائز للتميز في التدريس الجامعي .9

مخصصة ألعضاء هيئة  جوائز للتميز في التعليم يثماشن( The University of Queensland) تقدم جامعة كوينزالند

وشهادة شكر، ولها عدة فروع: نقدية خمس من هذه الجوائز تمنح سنوًيا، ويحصل الفائز فيها على جائزة دريس، الت

وجائزة العلوم  ،وجائزة أعضاء هيئة التدريس الجدد ،والصحة والدراسات املتعلقة بها ةجائزة العلوم البيولوجي

 ،وجائزة تعليم الشعوب األصلية ،لقانون واالقتصاد وإدارة األعمال والدراسات املتعلقة بهااوجائزة  ،اإلشنسانية واآلداب

وجائزة املمارسات التعليمية ذات التأثير  وجائزة علم االجتماع والنفس. ،وجائزة علوم الفيزياء والدراسات املتعلقة بها

( جائزة في 16) 2117لطالب وبقاؤهم في الجامعة وعلى تحصيلهم الدراس ي. وقد منحت الجامعة في عام الكبير على تقدم ا

   ألف دوالر. 25الثمانية الفروع املذكورة، حيث بلغت قيمة الجائزة الواحدة 

التميز في ي: جائزة وهأربع جوائز للتدريس الجامعة الوطنية وفي سنغافورة يقدم مركز تطوير التعلم والتعليم في 

في التدريس وهي  وجائزة سجل الشرف ،وجائزة اإلنجاز املنهي للتميز التربوي  ،وجائزة التربوي املتميز ،التدريس السنوية

 للقيام  ملن يحصل على جائزة التميز في التدريس ثالث مرات.مخصصة 
ً
 ماليا

ً
ويحصل الفائزون على مكافأة نقدية ودعما

م هذه الجوائز لتحقق ثالثة أهداف، وهي: التعرف على أعضاء هيئة   هدف كل جائزة.باألشنشطة والبرامج التي تحقق  قد 
ُ
وت

املجتمع التعليمي حول ما تعتبره ، لفت انتباه التدريس املتميزين، واإلشارة إلى األهمية التي توليها الجامعة للتدريس

 تعليم الجامعة
ً
    عالي الجودة. ا

أعضاء هيئة تكريم  بهدفوالتعلم في جامعة كاليفورنيا جائزة التدريس املتميز، بيركلي للتعليم وكذلك يقدم مركز 

جلس املعلى جائزة نقدية مقدمة من الجامعة وتكريم من ويحصل الفائزون التدريس ألدائهم املتميز في التدريس. 

 
ً
  من أعضاء هيئة التدريس املتميزين. 5 – 3لـ  األكاديمي في حفل عام، وتمنح الجائزة سنويا

http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/Imperial-College-London.html
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 تقديم منح مخصصة ألعضاء هيئة التدريس لتطوير التدريس الجامعي .11

في جامعة ِمنيسوتا، يعمل مركز االبتكار التعليمي على تعزيز التعلم الفعال من خالل تقديم الدعم للمبادرات 

مثل منح االبتكار في التدريس ومشروع االستشارات في املناهج واملبادرات التعليمية من  ،واملشاريع التعليمية في الجامعة

خالل العمل بالشراكة مع قيادات الجامعة املتمثلة في مدير الجامعة والوكالء وعمداء الكليات ورؤساء األقسام ومنسقي 

 البرامج األكاديمية. 

  شنسن ماديسون اويسكتقدم جامعة  كذلك
ً
املنح ألعضاء هيئة التدريس، ومنها  من عبر مركز االبتكار التعليمي عددا

 
ً
. سدوالر ويعنى بالدرجة األولى بتقديم الدعم لبرامج ومقررات البكالوريو  ألف 15يصل إلى  برنامج املنح الذي يقدم دعما

 باملنحة يتلقى الفائزونكما دوالر(  ألف 15)لكتروشني ألعضاء هيئة التدريس تطوير املقرر اإلأخرى لكما يقدم املركز منحة 

.   علىالتدريب 
ً
 أدوات تطوير وتصميم املقررات اإللكترونية مجانا

 عدد (Monash University)تقدم جامعة موناش و 
ً
من املنح ألعضاء هيئة التدريس؛ لتشجيعهم على املساهمة في  ا

 
ً
بهدف  دوالر  آالف 5لية تصل إلى ما املمارسات االستثنائية في التعلم والتعليم، على سبيل املثال، تقدم الجامعة منحا

  .تعزيز التميز في التعلم والتعليم

 برامج استشارة النظراء في التدريس .11

له  ( ملاPeer Review in Teachingالتدريس )تنفيذ برنامج استشارة النظير في في كثير من الجامعات العاملية  انتشر   

 .برنامج إلى تحسين وتقويم األداء التعليمي ألعضاء هيئة التدريساليهدف ، حيث ئد تنعكس على العملية التعليميةمن فوا

يقوم على البرنامج وحدة متخصصة في التعليم ودعم التدريس، ويتم ربط عضو هيئة التدريس بنظير متخصص لديه 

السرية وحفظ ي يراع بمااالستشارات  وتقديمخبرة في مجال تطوير العملية التعليمية ليقوم بزيارته وتوفير تغذية راجعة. 

ألعضاء هيئة التدريس مة زيارة املستشارين كما توفر بعض الجامعات خد. حقوق عضو هيئة التدريس

تعليمية متنوعة  موضوعاتلالستفادة من طرق التدريس والتقويم. وتتنوع التغذية الراجعة واالستشارة في  قاعاتهم في

املوضوعات ذات مثل: طرق واستراتيجيات التدريس، أسلوب التقويم، املمارسات التعليمية الفاعلة وغير ذلك من 

 .التدريس األهمية في

استشارة خدمة أعضاء هيئة التدريس لالبتكار يقدم مركز  جامعة تكساس بأوستن في وعلى سبيل املثال      

ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم وتتم العملية بداية بعقد اجتماع قبل الزيارة بين املستشار وطالب الخدمة النظراء 

التدريس، ثم يكون هنالك اجتماع آخر بعد الزيارة ملناقشة مالحظات  يتم فيه مراجعة طريقة عضو هيئة التدريس في

سس مركز التعليم والتعلم قائمة باملستشارين لتقديم استشارات سرية  وفي الزيارة والفوائد املرجوة.
 
جامعة بيركلي، أ

 االلكتروشني للمركز.ألعضاء هيئة التدريس، على أن يكون طلب االستشارة باسم عضو هيئة التدريس عن طريق البريد 

الجامعة الوطنية بسنغافورة، تشرف أكاديمية التعليم بالجامعة على عملية االستشارات واملراجعة، وقد تم تحديد  وفي
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أربعة مجاالت للمراجعين واملستشارين حال تقديم تقرير املراجعة واالستشارة: جودة املادة العلمية للمقرر، جودة 

 الطلبة، وضوح االهتمام بالتطوير وبذل الجهد.املمارسات التعليمية، فهم 

 إشنشاء ودعم مراكز ووحدات متخصصة في التعلم والتعليم  .12

 منها  لتعلم والتعليملووحدات تحرص الجامعات البحثية على إشنشاء مراكز 
ً
هي بأن تلك الوحدات واملراكز إيمانا

البحثية  في تحقيق التوازن في اهتمام الجامعات التعليمية ويساعد املؤسس ي بالعمليةمؤشر رئيس يعكس االهتمام 

من وجود أشنشطة وبرامج ومشاريع ومبادرات تعزز قيمة  تخلو الجامعات البحثية جميعها وال بعملية التعليم الجامعي.

اريع وبالتالي فإن وجود مراكز ووحدات مستقلة هو األسلوب املتبع لديها لضمان إدارة تلك املش ؛وأهمية التعليم الجامعي

 والبرامج بكفاءة وفاعلية تتماش ى مع رؤية الجامعات البحثية في االهتمام بالتعليم الجامعي وتطويره.

 يوجد فيل اوعلى سبيل املثدير البرامج واملشاريع التعليمية، وتتنوع الجامعات في مسميات املراكز والوحدات التي ت

تطوير التعلم والتعليم  مركز مركزان األول بمسمى  (National University of Singapore) سنغافورةالجامعة الوطنية في 

والذي يهدف  سنغافورة الوطنيةلجامعة  أكاديمية التعليم ، والثاشني بمسمىتطوير أعضاء هيئة التدريسلبرامج  ويقدم

 يمكنه أن "يفحص الجامعة بشكل نقدي"أل 
ً
إضافية  التدريسية وتوفير وسيلةات املمارسفيما يتعلق ب ن يكون مستقال

واملتعلم، والذي كون منصة لتعزيز مجتمع شنشط للمعلم يأن و  على نطاق أوسع ليتم تنفيذهافكار التربوية األ  وتبني تجربةل

 ( قائمة3يوضح جدول رقم )و  (.et al., 2017Stensaker ,) بين أصحاب املصلحة والجامعة من شأنه مد جسور التعاون 

 راكز في عدد من الجامعات البحثية.ببعض امل

 املتخصصة في التعلم والتعليم بعض املراكز :(3) رقم جدول 

 املركز الجامعة

سنغافورةالجامعة الوطنية في   
 /http://www.cdtl.nus.edu.sg  مركز تطوير التعلم والتعليم( 1)

  /http://www.nus.edu.sg/teachingacademyأكاديمية التعليم ( 2)

 http://ctlt.ubc.ca التعليم والتعلم والتقنيةمركز  جامعة بريتش كولومبيا

 جامعة ِمنيسوتا
التعليميمركز االبتكار   

http://www.minnstate.edu/system/asa/innovations/index.html 

شنسن ماديسون اويسكجامعة   /https://edinnovation.wisc.edu  مركز االبتكار التعليمي 

بيركلي جامعة كاليفورنيا  https://teaching.berkeley.edu/home  بيركلي للتعليم والتعلممركز  

زيورخ جامعة  http://www.hochschuldidaktik.uzh.ch التعليم والتعلم الجامعيمركز  

جنوب كاليفورنياجامعة   http://cet.usc.edu  التميز في التدريسمركز  

  /https://facultyinnovate.utexas.edu أعضاء هيئة التدريس لالبتكار مركز  جامعة تكساس بأوستن

    /https://www.learning.ox.ac.ukمعهد جامعة أكسفورد للتعلم  جامعة أكسفورد 

 

http://www.cdtl.nus.edu.sg/
http://www.nus.edu.sg/teachingacademy/
http://ctlt.ubc.ca/
http://www.minnstate.edu/system/asa/innovations/index.html
https://edinnovation.wisc.edu/
https://teaching.berkeley.edu/home
http://www.hochschuldidaktik.uzh.ch/
http://cet.usc.edu/
https://facultyinnovate.utexas.edu/
https://www.learning.ox.ac.uk/
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  بجودة التعلم والتدريساهتمام الجامعات البحثية بمؤشرات األداء املتعلقة  .13

حجم األوقاف املؤسسية )املوارد املالية الجامعات واملؤسسات التعليمية إلى عدة عوامل متعلقة ب خضع تقييم

تقييم الجامعات فيأخذ أما التوجه الحديث في ، (ودرجاتهم العلمية عددهم،التدريس ) وأعضاء هيئة املادية( واردوامل

ومن ضمن املعايير . (The American Academy of Arts & Sciences, 2015)الطالب لحسبان مخرجات الجامعة من با

، ويتحقق هذا املؤشر من معيار أداء الجامعات في توظيف الخريجينهو الحديثة التي تضعها مؤسسات تقييم الجامعات 

استخدام أساليب التعلم  مما يتطلب من الجامعاتسوق العمل،  يطلبهالمهارات واملعارف التي كساب الطالب لخالل إ

وفي ، والتعليم الحديثة وأساليب التقييم ملخرجات التعلم التي تركز على املهارات العليا وتحليل البيانات ومهارات التواصل

ها للجامعات حسب توظيف الخريجين حيث جاءت تصنيف 2118البريطانية خالل العام  QSأصدرت مؤسسة  هذا الشأن

، وكذلك جفي  جامعة كاليفورنيا 
ً
 Tokyo) طوكيواءت جامعة لوس أنجلوس وهي جامعة بحثية في املرتبة الثانية عامليا

University)   14في املرتبة  
ً
  لهذا املعيار. وفقا

إطار بتقييم جودة التدريس في الجامعات البريطانية باستخدام  2117  الحكومة البريطانية في عام  بدأت وكذلك

في املرحلة  تقييم جودة التدريسلعبارة عن نظام وهو  ،(Teaching Excellence Framework) في التدريسالتميز 

 معيار  اإلطار ويعد هذا  الجامعات البريطانية، الجامعية في
ً
في البحث. ويتم الجامعات يوازي معيار التميز لتصنيف  ا

وهي:  مقاييس أساسية، على ثالثةاعتمادا  تصنيف الجامعات وفق هذا التصنيف إلى جامعات ذهبية وفضية وبرونزية

 و جودة التدريس وبيئة التعلم ومخرجات التعلم. 
ً
من  %23 حصلتفقد  ،2118 إطار التميز في التدريس للعام نتائجل وفقا

  على املركز البرونزي. %27على املركز الفض ي و %51الجامعات على املركز الذهبي و

 في الجامعات البحثية عضاء هيئة التدريسشنسبة عدد الطالب إلى أ .14

.  علىالبها من خالل املحافظة تحرص الجامعات البحثية على تقديم فرص تعليمية جيدة لط 
ً
حجم املقررات مناسبا

مشاركة الطالب ومستوى تفاعلهم مع بعضهم ومع عضو انخفض عدد الطالب في الفصل الدراس ي تزيد فرصة فكلما 

في الجامعات االمريكية  التدريس هيئة أعضاء إلى الطالب شنسبة متوسطفقد بلغ . ومن هذا االتجاه هيئة التدريس

 The American Academy of)) طالًبا 21 من أقلبها  الدراسية يسجلقررات امل من٪ 38أن  كما 1: 18العامة البحثية 

Arts & Sciences, 2015.  يزيد  ال بيركلي ،كاليفورنيافي جامعة  % من مقررات البكالوريوس71 سبيل املثال فإنوعلى

،  31طالبها عن 
ً
  .% من مجموع طالبها21ويمثل الطالب املستجدين طالبا

 
ً
، فقد احتلت الجامعات (Times Higher Education, 2018) للتعليم العاليللتقرير الذي أصدرته مجلة تايمز  ووفقا

، فمثال بلغت شنسبة الطالب إلى أعضاء هيئة الطالب إلى أعضاء هيئة التدريسعدد شنسبة  املرتبة األولى من حيثاليابانية 

 و  . 1:7 طوكيوالتدريس في جامعة 
ً
 (University League Tables, 2019) إلحصائية اتحاد الجامعات البريطانية وفقا

 علىو  .لكل عضو هيئة تدريس 22.7إلى  11.3من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات البريطانية  ىشنسبة الطالب إلتراوحت 

  إلى أعضاء هيئة التدريس شنسبة عدد الطالب بلغت في جامعة إدنبرا سبيل املثال
ً
  .1:13 تقريبا
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 على البحث  باإلنفاقنفاق على التعليم مقارنة شنسبة اإل  .15

 على األبحاث، إال أنها تخصص جزء تحتاج إلى ميزانيات كبيرة لإلنفاقالجامعات البحثية أن بالرغم من 
ً
 كبير  ا

ً
 ا

نفقات التشغيل الرئيسة في الجامعات ( أدناه 1من ميزانيتها التشغيلية للتدريس. فعلى سبيل املثال، يوضح الشكل )

 ،( للتدريس%39الواليات املتحدة األمريكية. ويبّين الشكل أنه يتم تخصيص أكثر من ثلث امليزانية ) في الحكوميةالبحثية 

(، ويالحظ كذلك االهتمام بالطالب حيث يخصص %21خصص لإلنفاق على األبحاث نصف هذه النسبة تقريبا )بينما يُ 

 .The American Academy of Arts & Sciences, 2015)للدعم األكاديمي ) %11ومن هذه امليزانية للخدمات الطالبية  6%

 

 

  2113- 2112نفقات التشغيل الرئيسة في الجامعات الحكومية في الواليات املتحدة األمريكية للعام  (: 1شكل )

 

 مستوى جودة التعليم العام في رفعاملساهمة  .16

، العامالتعليم بل شمل املستوى الجامعي إذ لم يقتصر على ي التعليم يتزايد اهتمام بعض الجامعات البحثية ف

 قفاالتجاه في حدوث تحول إيجابي في نظرة ومو  التعليم. ويساهم هذايتشكلون في هذا الجامعات طالب  باعتبار أن

 (.Infante, 1997)البحثية مهنة التدريس خارج الجامعات  فيدورهم  في الجامعات البحثية حول أعضاء هيئة التدريس 

  (University of Pittsburgh)على سبيل املثال يقوم معهد التعلم في جامعة بيتسبرق 
ً
ملركز أبحاث  والذي يعد امتدادا

وتطوير التعلم بالجامعة بتقديم حلول مبنية على نتائج البحث للتحديات التي تواجه التعليم العام، ويقدم للمعلمين 

ويعمل املعهد كرائد للتطوير املنهي من خالل تصميم املواد   التعليم.و التعلم حول عمليات ومبادئ  الحديثةاألبحاث 

والختامي والتقييم القائم على األداء وغيرها من مصادر  يوأساليب التقييم البنائ تواألدوات التعليمية واالستراتيجيا

  املرحلة الثانوية(.فال حتى مرحلة رياض األطالتعلم التي من شأنها تعزيز فعالية التعليم في فصول التعليم العام )
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 من   (Georgia Institute of Technology)كما يقدم معهد جورجيا للتقنية
ً
من خالل وحدة التعليم املنهي عددا

املرحلة الثانوية وخاصة طالب مقررات العلوم والتقنية والهندسة رياض األطفال حتى  ج التي تساعد طالبالبرام

التي تناسبهم  بفرص العمل املحتملةالوعي  بالجامعة وكذلك على خلق على اإلعداد لاللتحاق (STEMوالرياضيات )

 ملعلمي 
ً
 تدريبيا

ً
 برنامجا

ً
. وتقدم الوحدة أيضا

ً
املرحلة الثانوية يستطيعون من خالله مرحلة رياض األطفال حتى مستقبال

 من املقررات عن طريق 
ً
إتقان أساليب التدريس الحديث كأسلوب التعلم القائم على املشاريع. وكذلك تقدم الوحدة عددا

ن ترك املدرسة، االنترنت لطالب مادة الرياضيات في املرحلة الثانوية يستطيعون من خالله حضور مقررات الجامعة بدو 

 هذه املحاضرات ل 
ً
 فصل دراس ي من مختلف مدارس جورجيا الثانوية. 51حيث تقدم حاليا

 وباهلل التوفيق

 املراجع
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