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 اختالفات جوىرية في مدى تحقيؽ  معايير عفتكشؼ قوائـ ترتيب الجامعات وتصنيفيا التي تصدرىا الييئات الدولية المتخصصة  :الممخص

 في مدى او في صورة العالقة بيف ىذيف الدوريف ضمنيةاختالفات وعف لعضوىيئة التدريس،  (البحث والتدريس )ذات صمة بالدوريف التقميدييف
وجاءت ىذه الدراسة .  مف جية أخرى عمى  جودة العمؿ الجامعى وتحقيؽ اىداؼ الجامعة ورسالتياىاانعكاساتمف جية، ووضوح ىذه العالقة 

لتقدِّـ صورة عامة عف أحواؿ الجامعات كما تعكسيا األدبيات التربوية في اطار معايير اإلعتماد والجودة، وأستقصاء الصورة الخاصة لمعالقة بيف 
وقد اشارت نتائج التحميؿ . البحث والتدريس كما تعكسيا الدراسات التي تناولت ىذيف الدوريف عمى مدار أكثر مف ستيف عاما مضت حتى تاريخو
السمبيات جممة مف التتبعي لعينة الدراسات التي امكف الوصوؿ الييا الى طيؼ واسع مف التعريفات اإلجرائية لمعالقة بيف الدوريف، والى 

واإليجابيات التي رافقت التعامؿ مع ىذيف الدوريف وفقا ليذه التعريفات، كما اشارت الى اإلنتقاؿ في التوجو مف مبدأ الفصؿ بيف الدوريف الى مبدأ 
تطوير تعريفات اجرائية ليذه تساعد في  مداخؿ او نماذج واستراتيجيات ساىمت  في تقديـ اطر تربوية اقتراحالتقاطع والتكامؿ بينيما، ثـ الى 

 بمورة معايير قد تؤدي الى مفترضة انياالعالقة، ثـ الدعوة الى مزيد مف البحوث التي قد تعمؿ عمى بمورة  تعريفات اجرائية اكثر نضجا وتحديدا، 

البحث ، التدريس، العالقة بيف البحث والتدريس، :  الكممات المفتاحية).نوعية حقيقية وواقعية لجودة العمؿ الجامعي وتصنيؼ الجامعات

 .(رسالة الجامعة، تصنيؼ وترتيب الجامعات، معايير الجودة، تعريؼ اجرائي
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Abstract:  lists of university classification and ranking issued periodically by quality assurance agencies 

reveal enough indicators of significant differences in verifying the standards related to the two main 

traditional roles (research and teaching) of faculty members. Literature reveals significant differences in 

the clarity of the relationship between the two roles and their implications or impacts on the quality of 

academic work. The study came to provide an overview of this relationship based on the results of 

chronological meta-analysis of a selectd sample of published educational litrature over the last sixty years, 

and an overview of the possible impacts of the embeded operational definition(s) of this relationship. The 

results indicated a significant change from mutually execlusive roles to some kind of ineraction and 

integration between them with implicit and exiplicit change in the operational defimition(s) of this 

relationship. Different approaches, models and strategies were proposed to enhanse this relationship. 

Further research are required to crystallize typical operational definition of this relationship, and to 

encourage looking for more advanced and authentic qualitative standards in the process of university 

ranking and classification.(Keywords: research, teaching, relationship between research and teaching, 

university  mission, university ranking  and classification, quality standards, operational definition). 
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 مقدمة 
قد يكوف االتفاؽ بيف أفراد أي مجتمع عمى أىمية البحث العممي كمصدر قوة ذلؾ المجتمع اتفاقًا تامًا عندما يممسوف ثمرة 

ضمف  لدى أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات التطوير المبني عمى البحث، وبالتالي ال خالؼ عمى أىمية تعظيـ اإلنتاجية البحثية
-Researchاإلمكانات المتاحة ووفقًا لألولويات في إطار رسالة الجامعة ورؤيتيا، لينمو البحث العممي في بيئة نظيفة ومناسبة 

Land .
  الجامعات أو Rankingوكما تتزايد الضغوط عمى الجامعات لمحصوؿ عمى االعتماد وأخذ مواقع ليا في ترتيب

 فقد تتزايد الضغوط عمى عضو ىيئة التدريس ليركز عمى دوره باحثًا ألغراض مختمفة منيا الترقية،  Classificationتصنيفيا
والتثبيت، والتعييف، والنقؿ أو التحويؿ، في الوقت الذي يتزايد فيو الحديث عف الدور األساسي أو األبرز لعضو ىيئة التدريس في 

ويتوقع أف يكوف دور األستاذ الجامعي كمدرس دورا ميما ومعقدا ويتطمب كفايات . معظـ الجامعات إف لـ يكف كميا وىو التدريس
متعددة إلنجاحو أو القياـ بو؛ ولذلؾ فإف التحدي الكبير الذي يواجو الجامعات قبؿ الباحثيف ىو الخروج بمعادلة متوازنة ورؤية 

 .لتعظيـ األداء في الدوريف وتقديـ تعريؼ إجرائي لمعالقة بينيما. واضحة لمعالقة بيف البحث والتدريس
انسجاما مع مرحمة تأسيس الجامعة أو انشائيا التي " عضو ىيئة تدريس"وصؼ لألستاذ الجامعي بأنو  شيوع اؿوعمى الرغـ مف

قد يزداد طموحيا أو تتعدؿ توجياتيا لسبب أو أكثر لتصبح ؼ ،تبدأ عمى األغمب بمرحمة البكالوريوسو ،تقـو بداية عمى أنيا تدريسية
:  أكثر مياًل ألف تكوف بحثية محكومة بعوامؿ منيا

 . تزايد اعداد الطمبة في الجامعة، نظرا لتعدد البرامج والتخصصات في المرحمة الجامعية األولى والدراسات العميا ־
 . تراجع شروط قبوؿ الطمبة في ضوء الضغوط المالية عمى الجامعات وألسباب اجتماعية ووطنية ־
 . خضوع التعييف ألعضاء ىيئة التدريس لمعايير متواضعة لتمبية شروط االعتماد ־
 . التنوع في قدرات اعضاء ىيئة التدريس التدريسية نظرا إلختالؼ معايير التخرج ونظـ الجامعات التي تخرجوا منيا ־
 . تعدد األدوار الفرعية والممارسات والكفايات في اطار الدور التدريسي وغموض معايير تقييـ ىذه األدوار ־
 عاـ، بشكؿ وواجباتو التدريس ىيئة لعضو المختمفة األدوار بيف توزع التي والطاقات والقدرات الوقت لمجموع النسبي الثبات ־

  ربما أو متوازنة معادلة وفؽ Time &Task Managment إدارتيا عمى القدرة مقابؿ خاص بشكؿ والتدريس والبحث
  . المجتمع وثقافة واالجتماعية االقتصادية االلتزامات ضوء في آخر حساب عمى لدور متحيزة

 أكثر البحث عمى( وغيرىا QS وكيواس وشنغياي، ويبوماتركس معايير )وتصنيفيا الجامعات لترتيب الدولية المعايير تركيز ־
 . التدريس مف

في ضوء ىذا التصور، فإف العالقة بيف البحث والتدريس ما زالت بحاجة إلى تعريؼ عاـ، وتعريفات إجرائية خاصة، وىي 
ترتكز عمى كثير مف االفتراضات التي قد ال تتحقؽ، فعمى الرغـ مف تزايد اىتماـ الباحثيف بدراسة العالقة بيف البحث والتدريس، إال أف 

ىناؾ درجة عالية مف الضبابية تشوب ىذه العالقة في كثير مف الجامعات وخاصة في الجامعات بالدوؿ النامية التي تتحدث عف 
 مع أف برامج تطوير أداء الييئة التدريسية في ىذه (Publish or Perish)شعار النشر أو الطرد ب أخذمعايير االعتماد وت

:  الجامعات  تركز عمى الدور التدريسي مقارنا بالدور البحثي او الربط بينيما، وربما كاف ذلؾ قائما عمى افتراضات اىميا



 

 

 .بالدرجة األولى تدريسية منذ المحظة األولى لطمب الموافقة عمى إنشائيا (أي جامعة)أف الجامعة  ־
 . الجامعة تدريسية، أو أف ىذه الرسالة ترجح أنيا تدريسيةmissionأف رسالة  ־
أف عضو ىيئة التدريس اكتسب ميارات البحث العممي في الجامعات التي تخرج منيا، بصرؼ النظر عف نظاـ الدراسة فييا  ־

وأف مجرد حصولو عمى الدرجة العممية يكوف قد تأىؿ ليكوف باحثًا، عممًا بأف ىناؾ جامعات تمنح الدكتوراه برسالة فقط مع 
دواـ جزئي أو بالمراسمة مقابؿ جامعات تمنح الدكتوراه بمساقات ورسالة أو بعد نشر بحث أو أكثر مع انتظاـ طيمة فترة 

 . الدراسة
 فقد أشار ينغأف عضو ىيئة التدريس يفترض بمجرد الموافقة عمى تعيينو أنو اكتسب جرعة كافية ألف يكوف مدّرسًا وباحثا،  ־

 (Young, 2001)   إلى افتراض خاطئ  مفاده إف عضو ىيئة التدريس يضف انو يعرؼ كيؼ يدرس بشكؿ  بيذا الصدد
 extremely ولخص التشابو واإلختالؼ بيف البحث والتدريس في أنيما يتشابياف في  درجة أألىمية والتعقيد، تمقائي،

important and complex activity ،  ويختمفاف في أف أعضاء ىيئة التدريس ينشروف بحوثيـ ويخبئوف تدريسيـ 
(Publish research but mute teaching) ، ىيرست وكامب ولكف (  Hurst & Camp, 1999)  نظرا الى

 .التشابو مف زاوية أخرى تتمخص في أف قدرة عضو ىيئة التدريس عمى اإلعداد لمتدريس تعكس قدرتو عمى إإلعداد لمبحث
فيؿ ينطبؽ ىذا االفتراض عمى البحث ايضا؟ ويرتبط بيذا السؤاؿ سؤاؿ آخر يتعمؽ  بإستراتيجيات الربط بيف البحث 

؟ فقد أشارت الدراسات إلى  أف العالقة بينيما في مرحمة Undergraduateوالتدريس في الدرجة الجامعية األولى 
 . الدراسات العميا أكثر وضوحا، ولكنيا تبدو معقدة في المرحمة الجامعية األولى

التي تنظر لمبحث عمى انو بيئة او وسط ينمو فيو  تؤكد المبادئ التربوية عمى أف الطالب يتعمـ مف خالؿ البحث
، ولكف في ظروؼ وبيئة مختمفة عف واقع الجامعات التقميدية في اساليب تدريسيا، وترى بعض المؤسسات  Think – landالتفكير

 ولكف بالمقابؿ  ترى أف الطمبة يتعمموف بشكؿ أفضؿ في مناخ ،التعميمية الجامعية أف تحويؿ الجامعة الى بيئة بحثية سيكوف مكمفاً 
وأف ىذا الربط ال بد وأف يأخذ . بحثي تدريسي، وأف الربط بيف البحث والتدريس أفضؿ مف الحديث عف جامعة بحثية وأخرى تدريسية

 ال بد وأف يتميز عف مراحؿ التعميـ ما قبؿ الجامعي Higher Educationوأف التعميـ العالي . مكانو في المرحمة الجامعية األولى
بالجرعة التي يحمميا مف قوة الربط بيف البحث والتدريس، ومف ىنا كانت الدعوة إلى أف تركيز الجامعات ال بد وأف يتوجو نحو 

معنية باإلفصاح عف وبالتالي الى تعريؼ اجرائي  (أي جامعة)وىذا يعني أف الجامعة. مداخؿ ونماذج لمربط بيف البحث والتدريس
. لمعالقة بيف البحث والتدريس

والنامية، أو حتى بيف أأما المقارنة بيف الجامعات وفؽ معايير مطمقة قد ال يكوف منطقيًا، سواء بيف األقطار المتقدمة 
وربما .  الكميات والبرامج داخؿ الجامعة الواحدة أو الكمية الواحدةقد ينطبؽاألقطار مف الفئة نفسيا، أو بيف الجامعات داخؿ القطر، و

دارة واعية تعرؼ كيؼ  رادة قوية، وا  كاف عمى الجامعات في الدوؿ النامية التي تمتمؾ امكانات متواضعة أف تنطمؽ مف رؤية واضحة وا 
تستثمر الطاقات والموارد، وتعتمد سياسة واضحة لمتطوير الشامؿ وُتعظِّـ اإلنتاجية، وتحقؽ معايير الجودة النسبية كاستراتيجية تشجع 
عمى التطمع نحو مستوى أعمى مما ىي عميو بخطى واضحة، ومنسجمة مع رؤية الجامعة وأىدافيا التي يفترض أف تكوف قد خضعت 
لمتقييـ وفؽ معايير محددة، فقد تركز الجامعة عمى التدريس مقارنة باألدوار األخرى لمجامعة وتعرؼ لماذا تركز، وكذلؾ الجامعة التي 

كما أنيا تنطمؽ . تطمؽ عمى نفسيا جامعة بحثية تعرؼ بماذا تبحث وعمى ماذا تركز في البحث، وتعرؼ جدوى اإلنفاؽ عمى البحث
مف تعريؼ واضح لخدمة المجتمع، واالنعكاسات السمبية لتعريؼ مفتوح أو مبتور، أو تعريؼ ينطمؽ مف منظور ضيؽ، أو تعريؼ 

تعتبر اىتماميا بالبحث والتدريس ىو التعريؼ الحقيقي لخدمة المجتمع، وليس االنخراط المفرط  (Elite)فجامعات النخبة . غير موجة



 

 

وما ينطبؽ عمى خدمة المجتمع ينطبؽ عمى البحث،  فيؿ نريد بحثًا لينعكس . بالحراؾ االجتماعي غير المنتج أو المكمؼ أو المسئ
عمى التدريس أو لممساىمة في وضع حموؿ لمشكالت المجتمع اجتماعية وفؽ أسس عممية، فقد يكوف ىناؾ أىداؼ عامة لمبحث 

عندىا فقط نعرؼ كيؼ تعد . العممي، ولكف بالمقابؿ ىناؾ أىداؼ وأولويات ذات صمة بالمجتمع الذي قد تحدده رؤية الجامعة ورسالتيا
 .الجامعة نفسيا وتقدـ تعريفًا إجرائيًا وواضحًا لمعايير ضماف الجودة ومؤشراتو

 وتنّوع أنماط التعميـ باالنتظاـ ،رافؽ حركة االعتماد والجودة وترتيب الجامعات وتصنيفيا، وتزايد أعداد الجامعات الخاّصة
واالنتساب وتوظيؼ التكنولوجيا واالنترنت في التعميـ االلكتروني والتعميـ عف بعد وغير ذلؾ مف النظـ، تزايدا وتنوعا في الضغوط عمى 

فالجامعات غير القادرة أو العاجزة قد تمجأ ألساليب غير . ىذه الجامعات وبرامجيا والعامميف فييا وخاّصة أعضاء ىيئة التدريس
مشروعة أو غير أخالقّية في التزوير أو التمفيؽ لتأميف الحد األدنى مف متطّمبات االعتماد أو الستعارة أعضاء ىيئة التدريس أو شراء 

الذمـ لتمميع صورة الجامعة واالستفادة مف ضعؼ األساليب المستخدمة في الكشؼ عف صدؽ المؤشرات ذات الصمة بالمعايير 
 : المستخدمة في نظـ الترتيب لمجامعات أو تصنيفيا  وانعكاساتيا عمى البحث والتدريس والعالقة بينيما مثؿ

 الحضور)نظاـ ويبوماتركسPresenceالتأثير%20 عمى صفحات اإلنترنت ،Impact المرتبط بنوعية المحتوى المعروض 
، %15 مف خالؿ الممفات الغنية عمى موقع المؤسسة  Openness ،اإلنفتاح %20عمى الشبكة مف المشاركيف

%( 15 حسب األوراؽ األكاديمية المنشورة وذات رقـ تأثير دوليExcellenceالتميز
 المشاركة البحثية مف %20لمخريجيف، الميداليات وجوائز نوبؿ لممدرسيف% 10الميداليات وجوائز نوبؿ )نظاـ شنغياي ،

، التوثيؽ في %20، البحوث المنشورة في المجالت العممية %20خالؿ اسماء الباحثيف الموثقة في األوراؽ المنشورة
%( 10، واآلداء اإلجمالي %20فيارس العموـ اإلنسانية والطبيعية

  توثيؽ البحوث %20، نسبة الطمبة لممدرسيف %10، اراء المستخدميف لمخريجيف%40أراء األكاديمييف )نظاـ كيو إس ،
. (لنسبة المدرسيف األجانب% 5لنسبة الطمبة األجانب، % 5:، المشاركة الدولية%20المنشورة 

وتحاوؿ الجامعات في الدوؿ النامية مجاراة الجامعات في الدوؿ المتقدمة لتنفيذ برامج ضماف الجودة لتحسيف أداءىا في 
التعميـ والبحث وخدمة المجتمع، عمى الرغـ مف أف شروط نجاح مثؿ ىذه البرامج غير متوفر في كثير مف الجامعات في الدوؿ النامية 

إنشاء نظاـ إداري يعنى و( Mission)وتتمخص إجراءات ىذه البرامج بتحديد رسالة الجامعة . مقارنة بمثيمتيا في الدوؿ المتقدمة
عمى افتراض أف لدى الجامعة   (External Audit System)نظاـ مراجعة أو تدقيؽ خارجي بة ت والتحقؽ مف فعالي،بالجودة
انطالقا مف رسالة (,1999David) قافة الجودة، والقدرة عمى االلتزاـ واستمرارية العمؿ في ىذا اإلطار ث assmilate لتمثُّؿاإلستعداد

، وفيما يمي نماذج توضيحية لإلختالؼ والتشابو في صياغة الرؤية والرسالة شكال ومضمونا لبعض الجامعات الجامعة ورؤيتيا
 :المحمية األردنية مثؿ
 :   مف موقع الجامعة ،(جامعة الباحث طالبا في مراحؿ ماقبؿ الدكتوراة وعضوا في مجمس امنائيا): الجامعة األردنبة

www.ju.edu.jo  10/1/2013في 
المصنفة عالميُا، مف حيث توفيرىا لخبرة تعميمية  تتمثؿ رسالة الجامعة األردنية في أف تصبح جامعة رائدة بيف الجامعات: "رسالتنا 

بناء ثقافة  برنامجًا بحثيًا إلنتاج المعرفة النظرية والتطبيقية ونشرىا، والمساىمة بشكؿ فعاؿ في تعممية متميزة لطمبتيا، وتبنييا
  "والعالمي التعمـ مدى الحياة، وتحسيف مستوى الحياة في مجتمعيا المحمي واإلقميمي

تتمثؿ رؤية الجامعة األردنية في إدارة مجتمع المعرفة وتنظيميا وصوال بالجامعة إلى مصاؼ الجامعات المصنفة عالميًا في : رؤيتنا
 .2018غضوف عاـ 

 10/1/2013 في   www.yu.edu.jo، مف موقع الجامعة(الجامعة التي يعمؿ فييا البحث): جامعة اليرموؾ

http://www.ju.edu.jo/


 

 

التميز في التدريس والبحث العممي وخدمة المجتمع مف خالؿ برامج تعميمية مرتبطة بالتنمية الشاممة وتخريج أجياؿ متميزة : "الرسالة
مف الطالب مسمحة بالعمـ ومحصنة بالقيـ االصيمة، قادرة عمى مواكبة التطورات العممية والتكنولوجية ومواجية مستجدات العصر، 

. والمنافسة عمى المستوييف االقميمي والدولي
أف تكوف جامعة متميزة ونموذجية عمى المستوى الوطني واالقميمي تسعى إلى اإلبداع والتمّيز و تساىـ في تحسيف نوعية : الرؤيا

 التعميـ والبحث العممي وفؽ أعمى المستويات العالمية
 

   www.jadara.edu.jo ، مف موقع الجامعة(يقضي فييا الباحث اجازة التفرغ العممي خالؿ فترة اعداد ىذا البحث): جامعة جدارا
 10/1/2013في 

تقديـ تعميـ مميز يمبي احتياجات المجتمع المحمي والعربي، ويسيـ في تحقيؽ التنمية االقتصادية واالجتماعية ويبني  " رسالة الجامعة 
حداث التكامؿ بيف األفراد والتكنولوجيا وتنمية رأس الماؿ  يجاد بيئة محفزة لمبحث واإلبداع الفكري، وا  الشخصية المتكاممة لمطمبة، وا 

".  البشري في الجامعة، واالنفتاح والتواصؿ مع مؤسسات التعميـ العالي داخؿ الوطف وخارجو
أف تحقؽ جامعة جدارا مركزًا متميزًا بيف الجامعات الوطنية والعربية في تكويف المعرفة ونشرىا وتطبيقيا إلثراء حياة : "رؤيػػةالجامعػػة

". األفراد ولإلسياـ في تحقيؽ التنمية الشاممة المستدامة لممجتمع والوطف واألمة
صعوبة تقدير مدى التوافؽ بيف الرؤية  والرسالة ، واألسس التي قامت عمييا او اعتمدتيا يظير مف خالؿ ىذه النماذج و

، وانعكاس ذلؾ  استخالص العالقة بيف البحث والتدريستساعد فيىذه الجامعات اوغيرىا في  انتقاء المفردات والمضاميف التي قد 
ختالؼ في  تعريؼ ىذه العالقة اجرائيا، حيث تشير ادبيات التقويـ الى اف ىناؾ مؤشرات عمى أف برامج ضماف الجودة في ال اعمى

وبالمقابؿ، ىناؾ مؤشرات عمى أف برامج ضماف الجودة ال تحقؽ . الدوؿ المتقدمة ترفع مستوى التحقيؽ ألىداؼ الجامعة ورسالتيا
التغير المنشود في الدوؿ النامية، ولكنيا بالمحصمة ذات تأثير ايجابي قد يكوف محدودا، و قد ال تكوف ىذه البرامج أكثر مف ىوس أو 

الجامعات التي تتمخص أحواليا بوجود بيئة اجتماعية مموثة، أو  حيث أشار الى أف (David,1999)( Passing Fad)نزوة عابرة 
أنيا تعاني مف أمراض اجتماعية تحكـ العالقات داخؿ الجامعة، ومتأثرة بأمراض اجتماعية مستوردة أو منقولة مف خارج الجامعة، 

وأعضاء ىيئة تدريس يميثوف وراء تحسيف مستوى معيشتيـ، ومؤىالت أكاديمية متدنية، وميارات بحثية ضعيفة، وميارات وكفايات 
تدريسية سطحية ومحدودة، واىتماـ أو انشغاؿ بقضايا سياسية أو عالقات اجتماعية وغيرىا، قد تؤدي بمجمميا إلى النظر لبرامج 

 So much work for a little)ضماف الجودة عمى أنيا مضيعة لموقت والجيد والماؿ، وال يقارف ذلؾ بالفائدة المرجوة منيا 
gain)  ويقتصر جماؿ البرنامج وجودتو في وجوده عمى الورؽ، وقد تتكشؼ أو تزوؿ الكثير مف المؤشرات المزيفة أو الشكمية عندما

ال ينطمؽ برنامج ضماف الجودة مف قناعات أو مف مبادرات ذاتية، وخاصة عندما ال تنطمؽ مف رحـ اإلدارة العميا في الجامعة، ألف 
مثؿ ىذه الرغبة أو القناعة ستعمؿ عمى البحث الجاد عف مواطف الضعؼ، وليس إلى تزييف وتزييؼ ما ىو قائـ كمًا ونوعًا ليبدو 

فيؿ يمكف اف تكوف الجامعة التي قد ينطبؽ  عمى . (External Quality Audit)محققًا لمتطمبات ومعايير التدقيؽ الخارجي 
حالتيا جزئيا أو كميا مثؿ ىذا الوصؼ مؤىمة أو قادرة عمى تقديـ أو تبني تعريؼ إجرائي لمبحث والتدريس والعالقة بينيما؟ وىؿ تقدـ 
الدراسات ما يشير إلى أف  الجامعات بشكؿ عاـ وبصرؼ النظر عف موقعيا وفؽ أي نظاـ تصنيؼ قادرة عمى بمورة صورة واضحة 
لنوع التوازف  بيف البحث والتدريس والعالقة بينيما ؟ وعمى اي حاؿ فإف البحث عف تعريؼ إجرائي لمعالقة بيف البحث والتدريس 

مرحمة الحديث عف وجود أو عدـ وجود عالقة، وأف   وجود مثؿ ىذه العالقة، بمعنى تجاوز  assumption ينطمؽ مف افتراض 
الضبابية أو الجدلية القائمة حاليًا تكمف في الصورة أو الصور التي تأخذىا ىذه العالقة بشكؿ عاـ، وفي المرحمة الجامعية األولى 

 .بشكؿ خاص
مشكمة الدراسة 



 

 

تقوـ العممية التدريسية والبحثية والعالقة بينيما عمى افتراضات قد التتحقؽ بسيولة، فقد اشارت الدراسات إلى خطأ بعض ىذه 
االفتراضات وتحديدا افتراض القدرة عمى التدريس بمجرد التحاقو أو تعيينو في الجامعة مدرسا، ولكنيا لـ تتطرؽ بشكؿ صريح  إلى 

افتراض مقابؿ لدور عضو ىيئة التدريس باحثا، أو الفتراض صريح أيضا  يتعمؽ بالعالقة الصريحة أو الضمنية بيف البحث 
والتدريس، وىؿ ينظر إلييما كمكونيف منفصميف في العمؿ الجامعي أو كمكونيف متكامميف؛ ولذلؾ تركز الدراسة عمى ما تقدمو 

االفتراض الخاص بالتدريس، واالفتراض الخاص )الدراسات واألدبيات التربوية بصورة صريحة او ضمنية في إطار ىذه االفتراضات 
لمتعرؼ عمى او لمتوصؿ الى تعريفات اجرائية  واوجو العالقة  المحتممة بيف البحث . (بالبحث، واالفتراض الخاص بالعالقة بينيما

: األسئمة  التالية: والتدريس  مف خالؿ اإلجابة عف األسئمة التالية
 ما أىمية البحث في العالقة بيف البحث والتدريس؟ .1
ما ىي المحاور البحثية التي طرحتيا الدراسات السابقة لمتعامؿ مع العالقة بيف البحث والتدريس؟   .2
 ما ىي العوامؿ او المتغيرات المحددة لمعالقة بيف البحث والتدريس؟ .3
 ىؿ تقدـ األدبيات والدراسات السابقة تعريفا إجرائيا اـ تعريفات اجرائية لمعالقة بيف البحث والتدريس؟ .4
 ىؿ تقدـ الدراسات مؤشرات كمية أـ نوعية لمعالقة بيف البحث والتدريس؟ .5
 لعالقة بيف البحث والتدريس ؟ ا جدلية  الدراسات تعزز نتائجىؿ  .6
  بيف البحث والتدريس ؟عالقة متجيةىؿ تقدـ  الدراسات ما يشير الى  .7
 ىؿ تقدـ الدراسات ما يشير الى التعامؿ مع العالقة بيف البحث والتدريس كمعيار لجودة العمؿ الجامعي أو كمعيار مف  .8

معايير تصنيؼ الجامعات وترتيبيا؟ 
  ليذه العالقة؟ approachesلعالقة بيف البحث والتدريس في ضوء التغير في مداخؿ البحث اكيؼ تطورت  .9

 ما الصورة المتوقعة لمستقبؿ العالقة بيف البحث والتدريس ؟   .10
 ؟  في ضوء نتائج الدراسات بيف البحث والتدريسGapكيؼ يمكف تضييؽ الفجوة  .11
 أي يروفىؿ وضغوطًا غير طبيعية إلجراء البحوث ونشرىا؟ يواجيوف  أعضاء ىيئة التدريس ىناؾ مايشير الى افىؿ  .12

 انعكاسات سمبية ليذه الضغوطات ؟
:  المنيجية

: تتمخص منيجية الدراسة الحالية بمجموعة مف اإلجراءات تتمخص بما يمي
 مف األسئمة التي laundry listفي تحضير قائمة أولية    divergent phaseاستخداـ أسموب التفكير ألتباعدي .1

 . divergent phase تغطي مجاؿ االفتراضات الثالثة، ثـ تصفيتيا في مرحمة ثانية مف التفكير ألتقاربي
اولية او  (keywords)في البحث عف كممات مفتاحية   (sampling  snowball)استخداـ أسموب العينة المتدحرجة  .2

مدخمية لمحصوؿ عمى عينة متيسرة مف الدراسات ذات الصمة بالبحث والتدريس ومتسمسمة زمنيا لتجمع بيف الحداثة 
 . والشمولية

البحث عف كممات مفتاحية اضافية، ثـ التعرؼ عمى مجاالت او محاور : تحميؿ تتابعي لعناويف الدراسات لغرضيف ىما .3
 .البحث في اطار العالقة بيف البحث والتدريس

المستخدمة في تمؾ الدراسات  مف خالؿ التعريؼ بطبيعة المشكالت البحثية  (approaches)تحميؿ المداخؿ البحثية  .4
 .واألسئمة او الفرضيات  المطروحة

 .تحميؿ الدراسات في ضوء األدوات المستخدمة في جمع المعمومات ومصادرىا .5



 

 

 . تقديـ ما توصمت اليو الدراسات مف نماذج مقترحة او واقعية لمربط بيف البحث والتدريس .6
 .ربط تصور الجامعة مف خالؿ رسالتيا بالعالقة بيف البحث والتدريس .7
تصنيؼ الجامعات وعالقة البحث والتدريس في إطار ضماف الجودة  .8
أثر عالقة البحث والتدريس عمى ميارات البحث ومتطمباتو  مقابؿ ميارات التدريس ومتطمباتو تقصي  .9

 .محتممة ليذه العالقةاؿوجو أل لمعالقة بيف البحث والتدريس في ضوء أاربتقديـ تج .10
 .  تقديـ تصور لالنعكاسات السمبية المحتممة عمى عدـ التوازف أو الوضوح في العالقة بيف البحث والتدريس .11
ر العالقة بيف البحث والتدريس وفؽ معايير مبنية عمى مجاؿ مفتوح في تعريفو ا اطفي بحث اداة نماذج مف فقراتتقديـ  .12

 .إإلجرائي
 .تقديـ تصور لمداخؿ تدفع باتجاه المزيد مف المساىمات البحثية في اطار العالقة بيف البحث والتدريس .13

الدراسات السابقة 
 متعدد المحاور مثؿ ىذا البحث يتطمب اً قبؿ الدخوؿ في عرض لمدراسات السابقة اف بحثو ،ماقد يستحؽ اإلشارة اليو ىنا

في إختيار الكممات المفتاحية لمتعامؿ مع قواعد البيانات بدءا بكممتي  (snowball keywords )اً  متدحرجاً سموبا
، وعالقة بمعنى relationshipعالقة بمعنى : بينيما، مثؿالرابطة ، وانتياء بالكممات (teaching)، وتدريس (research)بحث

nexus وكممة ربط بمعنى ، ،linking  أو connection ومرورا بالكممات الوسيطة او المساندة مثؿ فعالية ،effectiveness' 
 ورسالة الجامعة: ومف الكممات المساندة المستخدمة كمفاتيح إضافية .productivity"لتشير إلى فعالية التدريس، وانتاجية 

mission واستخدمت أيضًا الكممات المزدوجة أو الموصمة مثؿ. ، والجامعة البحثية، وتصنيؼ الجامعات. research- 
teaching nexus, research- based teaching, teaching – based research 

وألف التركيز في ىذه الدراسة عمى العالقة بيف البحث والتدريس في الدرجة الجامعية األولى فقد استخدمت 
undergraduate النشر او اإلنياء  :العينة المتدحرجة فقد ظيرت كممات مساندة مثؿ اسموب ، وباستخداـpublish or perish  

 research، واخالقيات البحث وأخالقيات التدريس واألمانة البحثية teach or impeachمقابؿ التدريس او التجريح 
misconduct and plagiarism  وتعزيز التدريس بواسطة البحث ،enhancing learning by researchا ـ لعالقتو
 inquiry العممي مف جية أخرى االستقصاء و، مف جيةcritical and creativeبالتفكير العممي والتفكير الناقد واإلبداعي 

based learning.  ومفردات أخرى مساندة يمكف اف تتضح مف خالؿ العرض لمدراسات السابقة باألسموب المتدحرج المشار اليو .
اسئمة الدراسة، مع مراعاة التسمسؿ التاريخي  والربط المنطقي بيف تمؾ عف وفيما يمي عرض لمدراسات السابقة التي اجابت بمجمميا

. الدراسات

وعمى الرغـ مف قدـ الجامعات، اال أف القناعة بأف اعضاء ىيئة التدريس بحاجة الى تطوير مياراتيـ التدريسية جاءت 
متأخرة نسبيا انطالقا مف المكانة التمقائية التي يحتميا األستاذ الجامعي، واستمرت ىذه القناعة ومازالت بؿ زادت مع  تزايد اعداد 

تعامؿ مع تالجامعات وتعدد أنظمتيا وأنواعيا، مما ادى الى تزايد البرامج  والورش التدريبية، ثـ انشاء مراكز التطوير األكاديمي التي 
الدور التدريسي ومتطمباتو مفصوال عف الدور البحثي، وتأكيدا عمى اىمية الدور التدريسي مقارنا بالدور البحثي عمى افتراض اف 

 تزايد الحديث عف في ضوءمؤشرات تكشؼ عدـ صحة ىذا اإلفتراض اال أف اؿاألستاذ الجامعي مؤىؿ تمقائيا عمى اجراء البحوث، 
، ونسبة البحوث المرفوضة عمى research misconduct and plagiarism انتياؾ اخالقيات البحث العممي واألمانة العممية 

اال اف . ، وتنوع العروض لمخدمات البحثية call for papersتزايد الطمب عمى البحوث و ،الرغـ مف تزايد عدد المجالت والمؤتمرات



 

 

العالقة بيف الدوريف التدريسي والبحثي كمحور مف محاور البحث قد جاء متأخرا نسبيا، عمى الرغـ مف مرور ما يزيد عف قرف 
بأف وظيفتي البحث والتدريس منفصمتاف، وال تجتمعاف في العادة بشخص  (,1958Newman)ونصؼ عمى ما أشار إليو نيوماف 

مف الصعب عمى مف يطمب منو أف يكرس وقتو لنشر معرفتو لجميع زبائنو مف الطمبة، مؤكدا أف واحد باعتبارىما موىبتاف مختمفتاف، 
أف يجد وقتُا ويمتمؾ طاقة كافية لمعمؿ عمى انتاج معرفة جديدة مف خالؿ البحث العممي، مضيفًا أف ىدؼ الجامعة ىو تعميـ المعرفة 

اال اف البدايات .موقعيا خارج الجامعة (غمبألفي ا )العالمية في الوقت الذي مف المفترض أف تجرى البحوث في مراكز خاصة 
 1958)الحقيقية لمبحث في العالقة بيف البحث والتدريس كانت في الخمسينبات مف القرف العشريف، حيث جاء تصور كتف

(Cutten,،  يكوف  ليذه العالقة بنفس التصور والمعنى الذي قدمو نيوماف، اال أنو اضاؼ بأف مف يعد كتبا او بحوثا يمكف اف
 مبنية عمى اآلراء الشخصية والتفكير المنطقي مف المفكريف او 1972 سنة  حتى وكانت الدراسات.مدرسا افضؿ وليس العكس
 ماىو مطموب مف عضو ىيئة التدريس ىو اف  مشيرًا الى أف((Hexler,1969تحديدا في دراسة ىكسمروالميتميف في ىذا المجاؿ، 

انشاء الجامعات، وأف البحث دور ثانوي مف ادوار اليدؼ األساسي مف يدّرس وليس اف يبحث، عمى اعتبار اف ذلؾ ينسجـ مع ا
 لفتياوس  خالؿ تمؾ الفترة دفع الباحثيف مثؿ publish or  perish ظيور شعار النشر او الطرد اال أفعضوىيئة التدريس، 

Lofthouse, 1974)) مبينا مالو مف ايجابيات  وماعميو مف سمبيات  منطقي ليذا الشعارؿ تحميالى تقديـ .

ويممس المتابع لمدراسات ذات الصمة بالعالقة بيف البحث والتدريس بعد تمؾ الفترة تغيرًا كبيرًا أو جوىريًا في منيجية البحث، فقد بدأت 
وتحديدًا عدد )باعتماد منيجّية إحصائّية تتمخص في فحص فرضيات تتعمؽ بقوة العالقة االرتباطّية بيف مؤشرات كمّية لمدور البحثي 

 المكونة الستبانات Factorsوتحديدًا المكونات أو األبعاد )مف جية، ومؤشرات كمّية لمدور التدريسي  (أو نسبة البحوث المنشورة
مف الفئة األقدـ مف ىذه  (Harry & Goldner,1972)، وربما كانت دراسة ىاري وجولدنر (تقييـ الطمبة ألعضاء ىيئة التدريس

وقد . (Null relationship)الدراسات، وقد افصحا عف ىذه المنيجّية في عنواف تمؾ الدراسة المصاغ بفرضّية ارتباطّية صفرية 
تطورت ىذه المنيجية إلى الحد الذي تجاوزت فيو النظرة االحصائّية االرتباطية لمبسطة إلى نظرة معّمقة ومعّقدة، أكدت فيو أىمّية 

فقد بدأت الدراسات الالحقة تتحدث عف . إعادة النظر بصورة جذرّية برسالة الجامعة والبناء المفاىيمي لمعالقة بيف البحث والتدريس
 consumer or والطالب كمستيمؾ  researcherالربط بينيما في المنياج، وتضييؽ الفجوة بيف المدرس كباحث 

stakeholder ومف خالؿ بحوث اجرائية action researchولكف، وقبؿ وصوؿ .  يكوف فييا الطالب مشاركا وفاعال في البحث
 Norman)الدراسات الى ىذه المرحمة فقداستمرت بعض الدراسات في اعتماد المنيجية اإلرتباطية، فقد شارت دراسة نورماف وشارلز 

and Charles,1976)  إلى جدلية العالقة بيف النشاط البحثي والتدريسي لعضو ىيئة التدريس، واشار إلى عدة دراسات اختمفت
في قيـ معامالت األرتباط بيف األنتاجية البحثية اعتمادًا عمى عدد البحوث التي ينتجيا عضو ىيئة التدريس مقابؿ الكفاءة التدريسية 

كما (0.33)مقدرة مف تقييـ الطمبة عمى مقاييس معدة ليذا الغرض، حيث تراوحت بيف اإليجابية الضعيفة وصمت في حدىا األقصى 
وىي في المتوسط عالقة صفرية، واستنتج أف ىذه العالقة ال بد وأف  ).-30)كشفت بعض الدراسات عف عالقات سمبية وصمت إلى

تكوف محكومة بنموذج رياضي أكثر تعقيدًا مف االرتباط البسيط المباشر، فأضاؼ متغير الرتبة األكاديمية، وتقديرات رؤساء األقساـ 
لقدرات أعضاء ىيئة التدريس، وتوصمت نتائج تحميؿ االنحدار المتعدد إلى عدـ وجود تأثير داؿ احصائيًا لمرتبة األكاديمية عمى 

 دراسة سابقة اف يقدـ تفسيرات منطقية 42في دراستة المسحية ؿ  (Feldman,1987)وبالمقابؿ حاوؿ فميدماف . الكفاءة التدريسية
استنتج مف خالليا أف إحتمالية استفادة عضو ىيئة التدريس مف انتاجو البحثي في تدريسو احتمالية ضئيمة ومحدودة لمغاية او 

وأف أعضاء ىيئة التدريس يختمفوف اختالفا جوىريا في ىذا اإلطار؛ فالقميؿ يجمع بينيما في الضعؼ أو في القوة، والمعظـ . معدومة



 

 

 مع االختالؼ في درجة تأثرىـ ببعض القضايا  .  وفي بعض الجامعات قد ال ينمو البحث وال التدريس،يتفوؽ في أحدىما أو العكس 
:  مثؿ

اليالة التي تحمميا عممية النشر بالمغة اإلنجميزية بصرؼ النظر عف التخصص، او القدرة عمى كتابة البحث ليكوف  ־
باإلنجميزية، وخاصة في بعض التخصصات اإلنسانية والتربوية خاصة مع توفر خدمات الترجمة قبؿ ارساليا لمنشر، 

.  وتزايد العروض لتقديـ خدمة صياغة بحوث وتحريرىا ألغراض النشر
.  تزايد عدد الجامعات ورغبتيا في اصدار مجالت، واستقطاب بالبحوث بأي مستوى الصدار تمؾ المجالت ־
.  تزايد عدد المجالت التي تتقاضي أجورًا عمى النشر ألغراض الربح عمى حساب النوعية ومتطمبات التحكيـ والنشر ־
 تنعكس معينةانحسار فرص النشر لمشؾ في مستوى المجالت، والتغيّر المستمر في قوائـ المجالت المعتمدة وفؽ اعتبارات  ־

بصورة سمبية عمى تكافؤ الفرص وعدالة القرارات، وعمى المناخ الجامعي البحثي والتدريسي واالدراي والتنظيمي بشكؿ 
. عاـ

 قد  الى درجة  واألىداؼ الشخصية األكاديميةزيادة اإلىتماـ بعدد البحوث عمى حساب نوعيتيا ألغراض متعمقة بالسمعة ־
 .التي تسعى الى التميز الشكمي سمبيا عمى اخالقيات البحث وخاصة في بعض الجامعات  تأثيرىانعكسي

تحاوؿ الجامعات البحثّية تحقيؽ نوع مف التوازف بيف البحث والتدريس في المرحمة الجامعّية األولى، ففي دراسة بالمقابؿ، و
التي حاولوا فييا معرفة طبيعة ادراؾ الفئات المختمفة مف أعضاء  (Gray, Froh & Diamond, 1992)جريو وفرو ودايموند 

 تركز عمى البحث أكثر مما ات الجامعىذه  إلى أف ىاىيئة التدريس واإلدارة الجامعّية لألىمّية النسبّية لمبحث والتدريس، أشارت نتائج
، والحد ىاتضييؽ الفجوة بيفو ضرورة إحداث نوع مف التوازف بيف البحث والتدريس،  فيويروففي الوقت الذي تركز عمى التدريس،

وتحد مف السمبّيات المحتممة الناجمة عف عدـ التوافؽ بيف التوّقعات والممارسات في إطار العالقة بيف البحث والتدريس في ضوء 
إلى أف عضو ىيئة  (Ramsden & moses, 1992)رامسوف وموسس فقد أشار . االىتماـ بالجانب الكّمي لمنشر العممي

التدريس الغزير في انتاجو البحثي، يميؿ إلى أف يكوف األقؿ مقارنًا باآلخريف مف اعضاء ىيئة التدريس في اتجاىاتو نحو التدريس، 
 & Tuckman)توكماف وىجماف  اال اف دراسة سابقة ؿ.بينما يكوف الشحيح  او الُمِقؿ في انتاجو البحثي أكثر التزامًا في التدريس

Hageman ,1976  )   الى أف الوقت و الجيد الذي يصرفو عضو ىيئة التدريس عمى النشر العممي و أشارت في ىذا السياؽ
العمؿ في اإلدارة ، و تقديـ خدمات لممجتمع ينعكس بشكؿ جوىري عمى دخمو بينما ال ينعكس الوقت و الجيد الذي يصرفو في 

.  راتبو دخمو أو التدريس عمى

درجة وعي  (Neumann,1992)مف زاوية أخرى لمبحث في العالقة بيف البحث والتدريس فقد فحص نيوماف بالنظر و
مقابمة معمقة ففي مدى تأثير البحث في العممية التعميمية التعممية، بالطمبة بالمستوى الجامعي بأداور البحث األكاديمي في التعميـ، و

مع عينة مف الطمبة المتميزيف، اشارت النتائج إلى عدـ تصنيؼ  كؿ المدرسيف النشيطيف بحثيا عمى أنيـ مدرسيف جيديف، واستنتج 
مف الدراسة أف النشاط البحثي أو اإلنتاج البحثي شرط ضروري ولكنو غير كاٍؼ ليكوف المدرس جيدُا، أو أف النشاط البحثي ال يوفر 

- كما أشار إلى تدرج مستويات تأثير العالقة بيف البحث والتدريس عمى العممية التعميمية. تمقائيًا تدريسًا جيدًا، وأف ىذا مجرد إفتراض
، ثـ المستوى الثاني الذي (tangible nexus)التعممية  تبدأ بالمستوى األوؿ المتمثؿ بنقؿ المعرفة الواردة في البحوث الى الطالب

تتغير فيو اتجاىاتو نحو المعرفة العممية، ثـ المستوى الثالث وىو المستوى  (intangible nexus)يصبح فيو الطالب اندماجي 
. الذي ينعكس فيو تأثير االىتماـ بالعالقة بيف البحث والتدريس عمى الخطط والبرامج ومحتوى المساقات (Global nexus )الشامؿ 



 

 

إلى أف لكؿ مف البحث  (Rugarcia, 1992)ودراسة رجارسيا  (Felder, 1994) وبالتزامف فقد أشارت دراسة فميدر 
والتدريس أىداؼ مختمفة، ويتطمب كؿ منيما ميارات مختمفة، وأف اليدؼ األساسي مف البحث ىو تطوير المعرفة، بينما ييدؼ 

فالباحث يوجو نشاطو لإلكتشاؼ وحؿ المشكالت، بينما يتمخص دور المدرس بمدى قدرتو . التدريس إلى تطوير وتعزيز قدرات الطمبة
ميارتاف مختمفتاف،  (اي البحث والتدريس)عمى تمكيف طمبتو مف أف يكونوا مكتشفيف ومساىميف في حؿ المشكالت؛ ولذلؾ فيما 

وأنو . فالباحث الذي يصنؼ عمى أنو باحث ىو المتفرغ التاـ لمبحث، وكذلؾ المدرس لكي يصنؼ عمى أنو مدرس. ومتطمباتيا مختمفة
 ,Hattie & Marsh)فقد اشار ىيتي ومارس . ال بد واف يكوف وقت أحدىما عمى حساب اآلخر في حالة الربط أو الجمع بينيما

وذلؾ لحث  (mission goal)إلى أف تحسيف العالقة بيف البحث والتدريس يقتضي إدراج ذلؾ كيدؼ في رسالة الجامعة  (  1996
الجامعة عمى إيجاد الفرص المناسبة  وتييئة الظروؼ والتشريعات التي تزيد فرص ظيور التمازج  والربط بيف البحث والتدريس، واف 

كما اشار .   بؿ أيضًا لممواقؼ واإلستراتيجيات  التي تطور العالقة التكاممية بيف البحث والتدريس؛التكوف الجوائز فقط لمبحوث األفضؿ
، إلى أف اليدؼ مف التعميـ الجامعي أو الدور المركزي لمجامعة ىو تمكيف جميع الطمبة وتييئتيـ لمتعامؿ (Barnett, 2000)بارنت 

 complex)مشيرًا إلى أنو إذا كانت الجامعات تييء الطمبة لعالـ معقد . (super complexity world)مع عالـ أكثر تعقيدُا 
world)  فإنو ال بد وأف تنتقؿ لمتفكير في تييئتيـ لعالـ أكثر تعقيدًا مف خالؿ الربط بيف البحث والتدريس، والبحث عف إستراتيجيات

.  لتعزيز ىذه العالقة

 فقد كانت دراسة جونزالز ،توقع اف تعكس نوعا مف العالقة بيف البحث والتدريسيوفي اطار تقديـ المؤشرات التي 
(Gonzalez, 2001) وتحديدا مف خالؿ دور طمبة ،عمى المرحمة الجامعّية األولى في الجامعات التي تطمؽ عمى نفسيا بحثية 

صدارىا وقياـ بعضيا بعقد مؤتمرات أو ندوات سنوّية في ىذا اإلطار، ،الدراسات العميا في تمؾ الجامعات  مجّمة خاّصة ببحوث طمبة وا 
 معتبرة اف تدريب الطمبة عمى اجراء البحوث ىو التعريؼ اإلجرائي ،تترجـ فعمّيًا رسالة الجامعة البحثّيةؿالدرجة الجامعّية األولى، 

إلى  (Coate, Barnett, & Williams, 2001)وبالتزامف ايضا فقد اشارت دراسة كوت وبارنت ووليمز . الحقيقي ليذه الرسالة
أف التدرج المدروس في الربط بيف البحث والتدريس يمكف اف يكوف ضامنا لمتوازف بيف اإليجابيات والسمبيات المحتممة التي قد تترتب 

 أف ىناؾ عوامؿ كامنة وراء إالعمى الدخوؿ في تجربة الربط بينيما ، فعمى الرغـ مف تركيز الدراسات عمى اإليجابيات ليذا الربط، 
بعض السمبيات، فقد تعكس السياسة المعمنة أو  غير المعمنة لمجامعة اىتمامًا أكبر في البحث، وبنفس الوقت ال تتوفر الظروؼ 

البحثية المناسبة مثؿ الدعـ المالي أو األعباء التدريسية ومتطمباتيا، وبالمقابؿ ال يقّدر الجيد الذي قد يبذلو عضو ىيئة التدريس في 
إلى أف مف  (Cristina, 2002)فقد اشارت كريستينا .  الربط بيف البحث التدريس بالدرجة التي يستحقيا أو بالمستوى المتوقع

 رسالة الجامعة في ضوء ما تعكسومقاييس التمّيز كما تراىا الجامعات يتمّثؿ في توجييا لمربط بيف البحث وعممّية التعّمـ والتعميـ، 
(Mission) الفيـ ليذه العالقة لدى الطمبة درجة وخّطتيا االستراتيجّية، وقد حاولت في ىذه الدراسة التعّرؼ عمى مدى الوضوح و

وأعضاء ىيئة التدريس، وتبّيف أف الطمبة ال يدركوف أنيـ ينخرطوف في بعض الخبرات ذات أبعاد بحثّية، مع أّنيا قد تكوف ساّرة 
. بالنسبة ليـ، وىـ يقّدروف وجودىـ في حـر جامعي تمّيزوا عف غيرىـ بدخولو، ويتمّنوف أف يممسوا أّنيـ جزء مف ىذه الصورة

 (تعريفات) أو  بيف البحث والتدريس وفؽ تعريؼ واضحة ايجاد عالقة بمحاولةقابؿ التفاؤؿ في بعض  الدراسات المتمثؿ
 الى أف البحث عف عالقة البحث بالتدريس وامكانية التوصؿ (Marsh & Hattie,2002)، اشار مارش و ىيتي ة مقبوؿةاجرائي

أّف المؤشرات االحصائية خاصة و تحت لمبة معطوبة،   ( Holy Grail )ليذه العالقة كامكانية العثور عمى ماسماه بالكاس المقدسة
 عمى افتراض أف ىناؾ رغبة ،محاولة االجابة عف كيفية الربط بينيمامف وجية نظرىما  األىـ إال أفّ تؤكد أف ىذه العالقة صفرية، 

 كشفتفقد . ومع ذلؾ تعكس الدراسات الالحقة اإلستمرار في البحث عف استراتيجيات لمتعريؼ بيذه العالقة.  الربط مثؿ ىذامسبقة في



 

 

 عفالمسحية والتتبعة لمدراسات التي بحثت في العالقة بيف البحث والتدريس   (Hattie & marsh, 2004)دراسة ىيتي ومارش 
شارت الى عدة توصيات تحدد فييا بعض السياسات التربوية المساعدة في توجيو ىذه العالقة وأأكثر مف نموذج لشرح ىذه العالقة، 

 ,Jenny, wendy, & Richard)جراىا جيي، وندي ورسارو أ في دراسة تجريبية ميدانية اً  وتحديد؛ففي ىذا اإلطار. وتفعيميا
 deep) وتأثير ذلؾ عمى التعّمـ العميؽ ،لمربط بيف البحث والتدريس في منياج الجغرافيا لطمبة الدرجة الجامعية األولى (2004

learning)  فقد تـ تصميـ مقرر دراسي بادخاؿ نتائج بحوث اعضاء ىيئة التدريس، وتوضيح دورىا في تطوير المادة العممية، ثـ ،
فرصة لمطمبة لمشاركة األساتذة في بحوثيـ، واخيرا تقييـ القدرة اؿ وتييئةجراء البحوث العممية، إ عمىتطوير ميارات الطمبة في دورىا 

، واشارت النتائج إلى انعكاس المقرر عمى التعمـ المعمؽ والمعّرؼ إجرائيًا باكتسابيـ (as a process)البحثية لمطمبة كعممية 
. لمميارات العقمية العميا مثؿ التحميؿ والتقويـ لممعمومات

 التي اشارت إلى ،لى الدراسات المبكرة في فحص العالقة بيف البحث والتدريسإ ومف المالحظ أف نتائج ىذه الدراسات تعيدنا
ـّ تقديميا في شرح ىذه العالقة الصفرية كانت حيث كشفت الدراسات الالحقة الى اف التفسيرات ،وجود عالقة ارتباط صفرية   التي ت

أكثر مف ضعيفة وغير مقنعة، ألنيا قادت إلى استنتاجات تؤكد شرعية الفصؿ بيف البحث والتدريس، مع أف العالقة الصفرية تحتمؿ 
 & intervening or moderator or confounding  variables(Johnson، خاصة وأف ىناؾ متغيرات وسيطة تفسير

Christen,2004) فقد يكوف اإلرتباط عكسيًا بيف الوقت المخصص لمتدريس والوقت المخصص . مثؿ الدافعية والقدرة والوقت
شارت الدراسة إلى وجود عدة متغيرات معّدلة أ حيث.  إلنتاج عالقة صفريةة المتعاكساتتوازف اإلرتباطتقد ؼلمبحث، وكذلؾ الدافعية، 

 يربط ىذه المتغيرات، فالعالقة بيف الوقت المخصص لمبحث مقابؿ الوقت المخصص اً  واضحاً  سببياً  نموذجتقّدـ لـ ىاأخرى، ولكف
كما أف . لمتدريس عالقة  سمبية، ولكف ىذا ال يعني أف زيادة الوقت المخصص لمتدريس يساوي النقصاف في الوقت المخصص لمبحث

. زيادة الوقت المخصص لمبحث ال يعني بالضرورة زيادة اإلنتاجية البحثية أو زيادة فعالية التدريس بزيادة الوقت المخصص لمتدريس
والعالقة بينيما ىي عالقة داخمية محكومة بعدة متغيرات منيا القدرة واالستعداد، . فالتعميـ ليس أعطاء محاضرة ، والبحث ليس النشر

والرضا، واألىداؼ والطموحات الشخصية ونوع المكافاة الخارجية أو التقدير، والمعتقدات واألنماط الفكرية، والمناخ العاـ أو المزاج 
  أي حوالي وقد بقيت ىذه العالقة صفرية.العاـ في المؤسسة التعميمية نحو البحث والتدريس، ونوع المصادر والتسييالت المتوفرة

 عضو ىيئة تدريس 148تبيف مف نتائج تحميؿ التبايف عمى عينة مف وبالرغـ مف محاولة عزؿ ىذه المتغيرات أو ضبطيا،  (03.)
وفي نموذج آخر لمعالقة الرياضية بينيما، تبيف أف قوة . أف الفروؽ بيف المدرسيف  في القسـ الواحد أعمى مف الفروؽ بيف األقساـ
 بيف نواتج لـ تكف العالقة صفرية وبنفس الوقت 33.= -العالقة اإلرتباطية بيف الوقت المخصص لمبحث والوقت المخصص لمتدريس 

والعالقة صفرية أيضًا بيف الدافعية نحو التدريس والدافعية نحو البحث، أما العالقة بيف التقديرات الذاتية . البحث ونواتج التدريس
 وكاف مف نتائج تمؾ الدراسة أيضا أف أولئؾ الذيف يصرفوف وقتًا أطوؿ عمى البحوث (.15.) واألداء البحثي فكانت يلألداء التدريس

كما أشارت إلى أف وضوح . كاف أداؤىـ البحثي اعمى، بينما الذيف يصرفوف وقتًا أطوؿ عمى التدريس لـ يكف اداؤىـ التدريسي أفضؿ
أو  (demonstration)والحاجة إلى نماذج مف العروض  (Research culture)رسالة الجامعو وشيوع ثقافة البحث العممي 

النماذج التطبيقية في اطار العالقة بيف البحث والتدريس يمكف أف يعطي مؤشرًا عمى مدى رغبة الجامعة او اىتماميا في الربط 
: الجامعات بشكؿ عاـفي  الفئات التالية مف أعضاء ىيئة التدريس  نسبفقد اشارت إلى تعادؿ نسبي في. ىمابيف

فئة بمستوى جيد في البحث التدريس   -
وفئة بمستوى ضعيؼ في البحث والتدريس    -
وفئة بمستوى ضعيؼ في البحث وجيد في التدريس،   -



 

 

. وفئة بمستوى جيد في التدريس وضعيؼ في البحث -
 ىذه الفئات عمى بيف وفسر ذلؾ بأف رسالة المؤسسة وأىدافيا ىي التي تحدد البرامج التي تحدث التعادؿ او التوازف  النسبي 

 & Jenkins )وبنفس السياؽ ايضا أشار  جينكز و ىيمي.  وعمى مستوى المؤسسة أيضاً ،مستوى القسـ والكمية
Healy,2007) واسع مف  بؿ طيؼ ؛  الى أف العالقة بيف البحث و التدريس عالقة معقدة ، وأنو ليس ىناؾ عالقة واحدة
 العالقة، فيي قد تكوف عمى مستوى المساؽ الواحد او القسـ أو الكمية أو الجامعة ، وقد تفصح  ليذهمستوياتالمؤشرات عمى 

إلى أف ىذا  (Rachel & Rebecca, 2010)كما اشارت دراسة رشؿ وربيكا . الجامعة عف ىذه العالقة  في رسالتيا واىدافيا
الربط يعتمد عمى أسموب التدريس، وأكدت ىذه الدراسة عمى ضرورة استخداـ أسموب التعمـ القائـ عمى االستقصاء المفتوح 

قد أكدت   (Healey, 2005)وكانت نتائج دراسة ىيمي . الموجو نحو االستكشاؼ كاستراتيجية لمربط بيف البحث والتدريسو
عمى أف الربط بيف البحث والتدريس في التخصصات الطبية كاف تأثيره اإليجابي أكثر وضوحًا في اكتساب الميارات المتعمقة 

بالفحص السريري، فقد كاف آداء الطمبة اعمى مف أولئؾ الذيف تعرضوا لمتدريس التقميدي القائـ عمى المحاضرة، بينما كاف التأثير 
 ثـ قّدـ نموذجًا يوضح مداخؿ. عمى مقدار حفظ المعمومات الواردة في المحتوى الدراسي لصالح التقميدية القائمة عمى المحاضرة

( (approaches مقترحة لمربط بيف البحث والتدريس، ويتمخص ىذا النموذج في تقسيـ العالقة بيف البحث والتدريس الى
وىي مداخؿ .  مدخؿ يركز عمى الطالب كمستمع مقابؿ مشارؾ، ومدخؿ يركز عمى محتوى البحث مقابؿ عممية البحث: مدخميف

: متقاطعة في أربع فئات رئيسية تنعكس عمى  رسالة الجامعة والخطط الدراسية وعمى محتوى المساؽ الواحد عمى النحو اآلتي

 أي منياٌج قائـٌ عمى ؛منياج موجو نحو استرتيجية تعمـ يكوف فييا الطالب مشاركًا في البحث، ومنفذًا لعمميات البحث 
 يكوف فيو الطالب مستعدًا لتنفيذ نشاطات بحثية حقيقية لموصوؿ إلى معمومات جديدة (Research –based)البحث 

. تثرى المنياج
  منياج يركز عمى تقديـ نتائج البحوث إلى الطمبة ذات الصمة بالمنياج أو بمادة المساؽ ويطمؽ عميو المنياج المقاد

 .(Research-Led)بالبحث 
  منياج يركز عمى الجمع بيف إعداد أوراؽ بحثية جديدة  واستخداـ أوراؽ بحثية جاىزة بيدؼ معالجة القضايا الموجودة أو

 .((Research- tutored المطروحة في اطار المنياج، وأطمؽ عميو المنياج القائـ عمى التمقيف
  منياج يركز عمى تعميـ طرؽ الوصوؿ إلى المعرفة في موضوع معيف مف خالؿ توظيؼ نشاطات بحثية وأطمؽ عميو

 .(Research- oriented)المنياج الموجو نحو البحث 
. ويوضح الجدوؿ التالي دور الطالب ونوع التركيز في ىذه النماذج عمى متصؿ المدخميف
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وعمى الرغـ مف ظيور محاوالت  وبوادر لتقديـ تصورات لبمورة العالقة بيف البحث والتدريس ، والتفاؤؿ بإمكانية تقديـ 
مالمح تعريفات اجرائية ليذه العالقة، اال اف المزيد مف الدراسات الالحقة تطرح عناصر جديدة  في اطار جدلية ىذه العالقة ، فقد 

إلى أف بعض الجامعات في أمريكا،  (Mariken, Gerda, Roeland & Jan, 2007)اشارت دراسة ماركف وجيردا وروالند وجاف
وكندا وأوروبا واستراليا عممت عمى ادراج العالقة بيف البحث والتدريس في الخطط والمناىج الدراسية ومحتوى المساقات ضمف 

، وتشير الدراسة إلى أف المنياج الذي يحقؽ النتاجات التعميمية المرجوة منو ىو (mission)سياساتيا التعميمية ورسالة الجامعة 
ذلؾ الذي يتضمف مزيج مف المساقات القائمة عمى ىذه العالقة، وقد يتطمب ادراج نتاجات تعميمية غير تقميدية في المنياج مثؿ 

وبالتزامف ايضا ظير المزيد مف التساؤالت حوؿ فيما إذا كانت بحوث أعضاء . ميارات االتصاؿ، وميارات العرض، واخالقيات البحث
 ,Prince)ىيئة التدريس تحّسف تعّمـ طمبة الدرجة الجامعية األولى في جامعة دوف أخرى، فقد أشارت دراسة برنس وفيمور وبرنت 

Felder & Brent, 2007)  إلى أف  الجامعات البحثية تتميز في أف المعيار األساسي لتعييف عضو ىيئة التدريس وتثبيتو وترقيتو
ىو نشاطو البحثي، وقد تزايد االىتماـ بيذا المعيار مع تنامي اعتماد الجامعة في ميزانيتيا عمى الدعـ البحثي الخارجي، والرغبة في 

وورد في ىذه الدراسة ما يشير إلى أف انخراط أعضاء ىيئة التدريس بالبحث في إطار . أف تحتؿ الجامعة رتبة متقدمة بيف الجامعات
الجامعة البحثية أدى إلى تذمر طمبتيا إلنعكاسو السمبي  مف وجية نظرىـ عمى األىداؼ التعميمية ونموىـ المعرفي، بعكس الجامعات 

وقد ميزت الدراسة بيف التفكير في العالقة بيف البحث والتدريس كمبدأ . التي تركز أىدافيا عمى الطالب كمحور لمعممية التعميمية فييا
(principle)  وكممارسة(practice) ،وأكدت عمى أىمية التوفيؽ  بيف الرغبة في تعزيز ىذه العالقة ووضوحيا في رسالة الجامعة ،

.  التدريس عمى البحث أف بحث في تأثيروالتعريؼ االجرائي ليا؛ فيناؾ فرؽ بيف اف نبحث في  تأثير البحث عمى التدريس مقابؿ
ف إويشكؿ كؿ منيما محورا مختمفا مف محاور البحث، وأف تأثير التدريس عمى البحث كمحور بحثي أكثر تعقيدًا وأقؿ وضوحًا؛ ولذلؾ ؼ

فقد اشار . لى تعريؼ اجرائي ليذا اإلتجاه مف التأثير او العالقة يشكؿ ىدفا مف األىداؼ لبحوث أخرى في ىذا اإلطارإالوصوؿ 
إلى أف العالقة بيف البحث والتدريس يمكف  (Willcoxson,  Manning,  Johnston  & Gething 2011)ولكوكسف وآخروف

أف تفيـ مف خالؿ اّتجاه التأثير، والذي يقتصر عادًة في تأثير البحث عمى التدريس، وأف تفاعؿ الطمبة ومشاركتيـ في البحث تكاد 
 نتائج دراستيـ الميدانّية أف التعّمـ القائـ عمى حؿ المشكالت يمغي ىذه القناعات، فالطالب يمكف وأكدتتنحصر في مشاريع التخرج، 

 Two-way) عمييا العالقة ذات االّتجاىيف أو العالقة المرّكبة واأطمؽقد أف يتفاعؿ ويشارؾ مف السنة الجامعّية األولى، و
relationship) يمكف استخداـ مصطمح البحث المستند عمى التعميـ، إلى جانب التعميـ  فقطألف كؿ منيا يغّذي اآلخر، وعندىا 

 .المستند عمى البحث

فيشيرا إلى أنو آف األواف أف نخرج مف جدلية العالقة بيف البحث  (Jenkins & Healey,2010)أما جنكنز وىيمي 
في التعميـ الجامعي، وتداوؿ  (research based learning)والتدريس، وأنو ال بد مف اضافة معيار التعميـ المبنى عمى البحث 

وأف ىذا الربط ىو الذي يميز  .لمربط بيف البحث والتدريس (undergraduate research )استخداـ مصطمح البحث الجامعي، 
، (inquiring society)وىو الذي يّسرع وتيرة تحويؿ المجتمع إلى مجتمع استقصائي . التعميـ الجامعي عف التعميـ المدرسي

ويشيرا الى تزايد المؤسسات التعميمية في الواليات المتحدة التي تعيد النظر في التعريؼ االجرائي لمجامعة البحثية في ضوء ىذا 
. القدرة عمى الربط بيف البحث والتدريس (benchmark)كما أشارا إلى أف ىيئة اإلعتماد في بريطانيا أضافت معيار . التصور

وانشاء مراكز تميز قائمة عمى الربط بيف البحث والتدريس بدعـ مف صندوؽ دعـ التعميـ العالي في بريطانيا، وتزايد التركيز عمى 
وتعددت أشكاؿ المبادرات لمربط بيف البحث والتدريس في . أضافة معيار الربط ىذا كشرط مف شروط الدعـ المخصص لمبحث العممي

 Undergraduate)ةاستراليا واسكتمندا وايرلندا، ومف ىذه المبادرات التفكير بإصدار مجمة خاصة بالبحوث الجامعية لمطمب



 

 

research journal)  ،نشاء ما يسمى بمشروع البحث الجامعي الصيفي إوربط البحث الجامعي بالمنياج، و(summer 
undergraduate research projects) . شارت دراسة ليسكر و ثومبسوف أيضاً أوفي ىذا السياؽ(Lysaker & 

Thompson, 2013 )  شارا أالى تجربة ليما في توظيؼ البحث العممي كاستراتيجية تفكير في التدريس في اطار اإلستقصاء حيث
 اإلستقاللية في التفكير والمبادرة  في طرح اً الى قدرة ىذه اإلستراتيجية في تمكيف المدّرس والمتعمـ مف كثير مف الميارات،  وتحديد

.  األفكار وعمؽ التفسير

 الذي تتناوؿ فيو الدراسات واقع البحث والتدرس والربط بينيما في الجامعات بأنواعيا وبرامجيا ومواقعيا، وعالقة ذلؾ وفي الوقت
بفمسفة الجامعة وأىدافيا واإلمكانات المتاحة والقدرات التدريسية والبحثية ألعضاء ىيئة التدريس وخصائصيـ، وضغوطات اإلعتماد 

(  (Shah,2012والجودة عمى الجامعات والضغوطات المختمفة عمى اعضاء ىيئة التدريس المشار الييا في المقدمة،  فقد اشار شاه 
. الى اىمية توعية الباحثيف بمختمؼ فئاتيـ ومواقعيـ بأخالقيات البحث العممي والسرقات العممية ومخاطرىا المنظورة وغير المنظورة

لى خطورة اإللتزاـ بقاعدة النشر او إ   (  Jenkins, 2000; Hattie & Marsh, 1996)السابقةشارت الدراسات أ وقد
تتحقؽ عندما توجو الجيود واإلمكانات ليس لتدريس افضؿ او لبحث افضؿ بؿ قد وأف اىداؼ الجامعة  ،publish or perishالطرد
 أكدت الدراسات عمى اىمية وضوح رسالة المؤسسة التعميمية لكونيا المرآة فقد.  بيف البحث والتدريس األفضؿ والتوازف األمثؿلمربط

 أفرز ثمانية عشر الت اف التحميؿ لعينة مف ىذه الرساWang,2011))التي تعكس صورة تمؾ المؤسسة، فقد ورد في دراسة وانج
وقد اشارت دراسة .  الت فقرة شارحة لمعناصر التي يمكف أف ترد في ىذه الرسا54في استبانة تكونت مف  (components)مكونًا 

ف رسالة الجامعة القائمة عمى النشر او الطرد بحاجة الى ألى إ ( Hendrik, van Dalen & Henkens, 2012)ىندرؾ ورفيقاه 
الوعي باألثار السمبية التي تختمؼ باختالؼ خصائص الجامعة ، واف الضغوط عمى اعضاء ىيئة التدريس قد تؤدي الى اثار سمبية 

الطرد  ولـ يقتصر التحذير مف التطبيؽ األعمى لشعار النشر او. مؤلمة وخطيرة عندما اليكوف لدييـ القدرة عمى تحمميا بصورة طبيعية
 المصاحبة ليذا الشعار والتي قد تكوف بعض الشروط  عمى (Kock,  1999) بؿ اكدت الدراسات ؛او لمثقافة القائمة عمى ىذا الشعار

 impact)الشيرة مثؿ تقييد النشر في مجالت محددة وخاصة تمؾ التي تحمؿ عامؿ تأثيرالبحث عف قائمة عمى التقميد والسمعة او 
factor)  شارت دراسة ىونجي وبيديأو.  ذلؾ عمى اخالقيات البحثواحتماالت انعكاس عاٍؿ (Honig & Bedi, 2012)  الى خطورة

، وانعكاسيا  لتحقيؽ أىداؼ شكميةيسمى السرقات العممية وانتياؾ اخالقيات البحث والنشر العممي الممارسات التي تندرج تحت ما
. التراكمي عمى مسيرة الجامعة

فقد أشارت . تناولت دراسات مف نوع آخر صورة العالقة بيف البحث والتدريس في اطار العالقة بيف المنتج والمستيمؾ
في العالقة بيف عضو ىيئة التدريس والطالب  إلى أف العالقة بيف البحث والتدريس تقتضي إعادة النظر (Brew, 2012)برو

في  (Re conceptualize) إعادة النظر  ىذه العالقة تتطّمبحيث بيف الدوريف لعضو ىيئة التدريس، تميزوبعض الممارسات التي 
اإلطار المفاىيمي لمدراسة الجامعّية، وأف نظـ الدعـ المالّية ألغراض البحث ال بد وأف تأخذ مكانيا ألغراض التدريس، وبالتالي 

 الخّطة الدراسّية في إطارضرورة البحث عف آلّيات لتقييـ دور عضو ىيئة التدريس في الربط بيف البحث والتدريس، 
(Undergraduate curriculum) وىذا يقتضي كما أشارت أنجيال إلى بمورة فيـ جديد لمدراسة الجامعّية، وىذا ىو التحدي ،

االمتاع في الحديث عف "، وأف الحديث عف االبداع أسيؿ مف الدخوؿ فيو، وربما تأخذ عبارة ألنو عمؿ إبداعيالذي يواجو الجامعات 
الربط بيف البحث والتدريس يتطّمب فيمًا مف نوع آخر خاصًة وأف مكانيا في ىذا السياؽ، ( 1996 )قمبرالتي اشار الييا " اإلبداع

لمفجوة بيف الباحثيف والمستفيديف، فالدراسات التي بحثت أو تبحث في ىذه الفجوة تنطمؽ مف افتراض قائـ عمى التمييز بيف الباحث 
 مما يضيؼ مؤشرًا آخر عمى التبايف والمستيمؾ أو المستفيد، ولـ تتحدث مطمقًا أو تضع باالعتبار أف الطالب مف فئة المستفيديف،



 

 

وتتضح ىنا صعوبة الطريؽ التي يسمكيا عضو ىيئة التدريس عندما يجد نفسو أماـ دور  في غموض درجة العالقة في االتجاىيف،
جديد يتمثؿ بإعادة تأطير الصورة الذىنّية القائمة عمى الربط بيف البحث والتدريس، بعد أف يكوف قد قطع شوطًا في التعامؿ معيما 

ومف جانب آخر، فقد طرحت الدراسات حمواًل متعددة لتضييؽ الفجوة بيف الباحثيف والمستفيديف مف البحوث، ومف . كدوريف منفصميف
بشكؿ  (Action research)أبرز تمؾ الطروحات انخراط المستفيديف أنفسيـ في النشاط البحثي بشكؿ عاـ ، والبحث االجرائي 

 Mahani)خاص، ومع أف ىذا النوع مف البحوث جاء لمعالجة ىذه الفجوة معالجة جزئية وفي إطار ضّيؽ ، إاّل أف مياني ومولكي 
& Molki, 2012 )كدا عمى اىمية التكامؿ بيف البحث والفعؿ أ(Integrate research with action)  كإستراتيجية لمربط بيف

في دراستيا التي تقتضي إعادة النظر بيف الدور التفاعمي   (Brew, 2012)البحث والتدريس، وىي تتفؽ مع ماأشارت اليو برو 
 re-conceptualize اكدت عمى اىمية اعادة النظر في التصور المفاىيمي لمطالب ولعضو ىيئة التدريس في ىذا اإلطار، والتي

 بيف البحث والتدريس، معترفة في الوقت نفسو باف ىذا التزاوج اوالربط يشكؿ تحديًا (marrying)لمتعميـ العالي، القائـ عمى التزاوج 
 أساسيًا في modelيواجو مستقبؿ التعميـ العالي، وال بد أف يكوف ىذا التزاوج ىدفًا مف أىداؼ الجامعات، واعتبار البحث نموذجًا 

. التدريس

البحث )عادت دراسات حديثة أخرى لتؤكد عمى الدور التدريسي لمجامعات بعد اف وقعت في فخ  او كابوس الجمع بيف الدوريف 
 :إلى ما يمي (Altbach,2012)، فقد اشار التباخ (والتدريس

 largely ignored)أف التدريس ىو الوظيفة الرئيسية ألي جامعة والذي يتـ تجاىمو بشكؿ كبير مف جميع نظـ الترتيب  ־
in all of rankings). 

بدأت تبحث عف معايير ذات صمة أكبر  (Times Higher Education Ranking)أف بعض نظـ الترتيب مثؿ التايمز  ־
 لمبحث في الجامعات التي (Carneige) بوزف أكبر، مقابؿ الوزف األكبر الذي تعتمده مؤسسة كارنيجوبالتدريس 

 .تطمؽ عمى نفسيا بأنيا بحثّية
أف المؤشرات المعتمدة في معيار التدريس مثؿ نسبة الطمبة إلى أعضاء ىيئة التدريس، ليست في جوىر نوعّية أو جودة  ־

 (.Teaching Quality)التدريس 
يوصؼ بأنو  (Impact factor)عمى اإلنتاج البحثي أو ما لو صمة بالبحث مف مؤشرات، مثؿ عامؿ التأثير  المؤشرأف  ־

مف ناحية أخرى، ويحقؽ سمعة أكبر لمجامعة في الشكؿ  (Prestige)مكشوؼ وسيؿ القياس مف ناحية، وأكثر وجاىة 
 .الفي المضموف

أف بعض الجامعات وخاصة في بعض الدوؿ الميسورة ماديًا، والتي تميث وراء السمعة، بدأت تسعى جاىدًة وبأي ثمف أو  ־
 .بأي اسموب لتحقيؽ بعض المعايير المكشوفة وخاصًة في المعايير القائمة عمى البحث العممي

  الى أىمية تعزيز العالقة (Singh, Reid, Bown, Mager & Santoro, 2013)وبالتناوب فقد اشارت دراسات أخرى 
بيف البحث والتدريس مف خالؿ البرامج التي تقـو عمى تأىيؿ المدرسيف، وتوظيؼ  البحث في تطوير التفكير الناقد أو تطوير نماذج 

وبدأت الجامعات تتممس أوضاعيا في ضوء ىذا التوجو، وخمصت ىذه الدراسات الى اف مستقبؿ التعميـ . جديدة ليذا النوع مف التفكير
الجامعي يتوقع اف يقـو عمى تعدد محاور البحث في إطار ىذه العالقة، كما يتوقع اف يكوف ىناؾ تباينًا واسعًا بيف الجامعات في 
معرفتيا او تصورىا ليذه العالقة، وبالتالي قدرتيا عمى التغيير في ىذا االطار شكاًل ومضمونًا، فقد أشارت نتائج دراسة مميس 

(Melese, 2013) بجامعة جيما في اثيوبيا Jimma University Ethiopia الى أف اعضاء ىيئة التدريس في عينة الدراسة 
ليس لدييـ تصورًا واضحًا لمعالقة بيف البحث والتدريس، وال يفكروف في ىذا الموضوع، وأف الطمبة ال يفكروف أو غير معنييف بما 



 

 

وبالمقابؿ فإف ىناؾ جامعات عمى الطرؼ اآلخر مف معادلة العالقة بيف البحث والتدريس التي . يعده اعضاء ىيئة التدريس مف بحوث
 Aalto) ، فقد أخذت جامعة ألتو Research- based educationاتجيت بصورة جدية نحو التدريس المبني عمى البحث 

university) - في فنمندا عمى عاتقيا األخذ بمبدأ التعمـ بالعمؿLearning by doing وتنفذ ىذه الجامعة نموذجًا خاصًا في 
 يقوـ عمى  تطبيؽ منيجية البحث العممي في مشاريع متعمقة بيذا الموضوع يشترؾ فييا (Mechatronics)تخصص الميكاترونكس 

 كنموذج متقدـ في إطار الربط بيف البحث 2013الطمبة جنبًا الى جنب مع مدّرسييـ، وقد بدأت الجامعة بيذا البرنامج في خريؼ 
. والتدريس

: النتائج والمعاني المشتقة مف الدراسات السابقة
: يتضح مف القراءة المتأنية لمدراسات السابقة مايمي

العممي أو   مقارنًا بالمفيـو النظري لمعالقة بيف البحث والتدريسوضوح المفيـو عمى الرغـ مف التحّسف في درجة:  والً أ
 زالت تتحدث عف جدلية ىذه العالقة، ولـ تقدـ تعريفا اجرائيا او تعريفات اجرائية صريحة إال أف الدراسات ما، الميداني ليذه العالقة

فقد .  في ىذا المجاؿ التي قد تساىـ في تعميؽ المعرفةولكنيا قدمت افكارا وأطرا لكثير مف الدراسات النظرية والتطبيقية. وواضحة
التي تسيؿ دخوؿ الباحثيف والميتميف الى قواعد البيانات لمبناء عمى ماىو موجود واغناء keywords وّفرت الكممات المفتاحية 

البيئة البحثية ليذا الموضوع الذي يحدد الكثير مف المدخالت والعمميات والمخرجات في منظومة العمؿ الجامعي التي تمس أدوار 
األستاذ الجامعي، والربط بيف األدوار، وتصورات اعضاء ىيئة التدريس والطمبة ليذه العالقة، واإلنعكاسات السمبية او اإليجابية لمفصؿ 

طار العولمة، وظروؼ إاو الربط بيف الدوريف ، وعالقتيا كذلؾ بمتطمبات اإلعتماد والجودة، ومتطمبات ىيئات اإلعتماد الدولية في 
.  النشر العممي وأخالقيات البحث وغيرىا مف البرامج

يالحظ مف العرض القائـ عمى البعد الزمني لمدراسات السابقة اف الدراسات الحديثة زمنيا تنطمؽ مف وجود ىذه   :ثانياً 
 العالقة الى جدلية التعريؼ اإلجرائي ليذه العالقة، ثـ البحث عف  وجود ىذهىمية االنتياء مف جدليةأيشير الى   وتقدـ ما،العالقة

نيا لـ تقدـ اجابة شافية لبعض اسئمة الدراسة القائمة عمى التوصؿ الى أبمعنى . ىذا التعريؼاستراتيجيات وممارسات لصياغة 
تعريؼ اجرائي ينيي جدلية العالقة بينيما، ولكنيا تقدـ معمومات مساعدة في بمورة عدة تعريفات اجرائية، بعضيا قائـ عمى الفصؿ او 

اإلستقاللية، واخرى قائمة عمى اإلرتباطية السببية منطقيا، وتعريفات اخرى قائمة عمى الريط بأكثر مف اسموب محكـو بعدة عوامؿ 
   .متعمقة بالطالب والمدرس وطبيعة المساؽ وظروؼ المؤسسة

تعريفات اصطالحية او اجرائية توجو اصحاب القرار في الجامعات  صعوبة التوصؿ الى معادلة تقدـ تعريفا او  :اً لثثا
، لمربط بيف البحث والتدريس وفؽ فمسفة ورؤية واضحة، ويمكف توضيح ذلؾ stakeholdersوأعضاء ىيئة التدريس وكؿ المتاثريف 

 في دراسات مسحية مشتقة مف مضاميف تمؾ الدراسات ، وفيما يمي عينة مف مستخدمةمف خالؿ التعقيدات المصاحبة لصياغة فقرات 
الفقرات المستخمصة مف الدراسات السابقة بصورة مباشرة او غير مباشرة او الفقرات المضافة بتصرؼ مف الباحث في ضوء المعاني 

كما تعكس جزءا مف . الربط بيف البحث والتدريس وتشابكيا ( (facetsوجوأ توضح تعّدد ، وىيوالدالالت المشتقة مف ىذه الدراسات
 (. (Messick, 1995 والمتمثمة ببناء ادوات صادقة بالصورة التي اشار الييا ميسؾ البحثيةالتحديات 

 .أشعر بأف الضغوطات عمى ىيئة التدريس إلجراء بحوث تنعكس سمبيًا عمى التدريس  .1
 ىؿ تشعر بأف سياسة الجامعة تدفعؾ لتخصيص وقتًا أطوؿ لمبحث عمى حساب متطمبات التدريس  .2
 .اإلنتاج البحثي ىو الذي يحدد سمعة الجامعة وليس التدريس .3



 

 

 .أشعر أف التوفيؽ بيف متطمبات التدريس ومتطمبات البحث يشكؿ ىاجسًا كبيرًا لدى أعضاء ىيئة التدريس .4
 .أعتقد أف عمى المدّرس في الجامعة أف يكّرس جيده ووقتو ليكوف مدّرسًا ناجحًا قبؿ أف يكوف باحثًا ناجحاً  .5
 .البحث الذي ينجزه عضو ىيئة التدريس ال يضيؼ شيئًا يستحؽ الذكر لقدرتو التدريسية لطمبة درجة البكالوريوس .6
الوقت الذي يستغرقو عضو ىيئة التدريس في إجراء البحث سيكوف أكثر نفعًا لطمبة البكالوريوس لو استثمر ذلؾ الوقت في  .7

 .تجويد العممية التدريسية
 .عضو ىيئة التدريس الجيد ىو الذي يستخدـ البحوث المنشورة في تدريسو لممساقات في مرحمة البكالوريوس .8
عتماد الكمي أو شبو الكمي عمى الكتاب أو الالأرى أف ىناؾ ضرورة الستخداـ البحوث المنشورة في تدريس المساقات ألف ا .9

 .الكتب المقررة
 .تعميـ الطالب ميارات التفكير وميارات البحث ال يتطمب بالضرورة أف يكوف المدّرس قد نشر بحوثاً  .10
 .التدريس يغذي البحث والبحث يغذي التدريس فالعالقة بينيما متبادلة .11
 . الباحث الجيد أكثر قدرة عمى تحميؿ محتوى المادة العممية في المساقات .12
 .أعتقد أف األستاذ الغزير في إنتاجو البحثي أقؿ مياًل إلى التدريس والذىاب إلى غرفة الصؼ .13
 .اشعر بأف لمجامعة رسالة واضحة توازف بيف البحث والتدريس .14
 أرى أف التركيز عمى التدريس أكثر جدوى مف التركيز عمى البحث .15

 اإلنعكاسات السمبية المحتممة عند النظر الى البحث والتدريس  جممة مفلىإالدراسات السابقة و  األدبياتتطرقت : رابعاً 
كدوريف منفصميف مف منظور اداري ، وتحديدًا  في إطار أخالقيات البحث العممي بشكؿ خاص، وأف الضغوطات المباشرة أو غير 

. سس عمميةأالمباشرة عمى أعضاء ىيئة التدريس لممساىمة في تحقيؽ الدوريف في غياب فمسفة ورؤية واضحة مبنية عمى 
 المكاتب والمراكز التي تقّدـ أنواعًا مختمفة مف  أعدادفي ضوء تزايد ج الباحثيف منيـ لموقوع في شرؾ ىذه األخالقيات،امكانية استدرإو

 عف كثير مف الممارسات التي تقع في إطار ما تتحدثو .الباحث سمبّيًا أو متفرجاً دور التي قد يكوف فييا   إلى الدرجة،الخدمة البحثّية
وشّجع ذلؾ عمى تطوير  (plagiarism)والسرقات العممّية  (Dishonesty or misconduct)يسّمى الممارسات غير األخالقية 

ليو الدراسات مف إ أشارت أبرز ماوفيما يمي . لمكشؼ عف ىذه السرقات في إطار النشر العممي (software)برامج محوسبة
ممارسات يمكف اف تقع في اطار انتياؾ  او تجاوز اخالقيات البحث العممي بصورة مباشرة او غير مباشرة، في ضوء المعاني 

 Marcia (1997), Bird)  الصريحة والضمنية الواردة في المقدمة والدراسات السابقة والتقارير الصادرة عف بعض الجامعات
(2002), University of Minnesota Center for Bioethics (2003),  Maureen Dawson. & Overfield 

:(2006), Mason (2009), Young (2001))   

. إعادة صياغة عنواف بحث بمفردات أخرى .1
. (فبركة النتائج)توجيو نتائج بحث لخدمة أغراض معّينة  .2
. (عدد البحوث)تجزئة البحث الواحد إلى أكثر مف بحث ألغراض كمّية  .3
. (مف باب الصداقة أو المعرفة)إضافة اسـ باحث آخر مشارؾ ألغراض التنفيع  .4
. تبادؿ المنفعة في تدوير أسماء نفس الباحثيف عمى أكثر مف بحث دوف مشاركة فعمّية .5
. تبادؿ المنفعة بيف الباحثيف في تحديد موقع الباحث الرئيسي .6
عادة نشره (أو أجزاء منو)فبركة بحث آخر  .7 . لباحث آخر وا 



 

 

 .عدـ التوثيؽ لمعمومات مف رسالة أو أطروحة أشرؼ عمييا .8
.   الطمب مف الطالب التنازؿ عف حقو في المشاركة بالنشر .9

. تقديـ معمومات أو نتائج تتفؽ مع ما ىو مقبوؿ عممّيًا أو منطقّيًا مع أنيا غير متحّققة فعاًل  .10
. اّدعاء الباحث أنو قاـ ببعض االجراءات مع أّنو فبركيا .11
. التجريب عمى أفراد غير مدركيف لحجـ الضرر الذي يمحؽ بيـ مف مشاركتيـ في التجربة .12
. اختيار التوقيت لجمع المعمومات مف مصادرىا قبؿ اكتماليا أو نضجيا .13

 تصوراتيا ليذه اعتمد الباحثوف في العالقة بيف البحث والتدريس مداخؿ وتصاميـ بحثية مختمفة، فقد اختمفت في:  اً خامس
دوات، وطبيعة المعمومات المعبرة عف كؿ منيما كمتغيريف منفصميف او غير منفصميف؛ األساليب واأل، ولذلؾ اختمفت في العالقة

 وبالتالي ،نوعّية وأ االختالؼ في القدرة عمى ترجمة المتغير الى معمومات كمّية  باإلضافة الى.ومستقميف او غير مستقميف
واعترفت الدراسات ومف خالؿ التحفظات في . مة في االفصاح عف العالقة المحتممة بينيماداختالؼ اساليب التحميؿ المستخ

تفسير النتائج وتعدد االفتراضات التي انطمقت منيا تصاميـ تمؾ الدراسات بصعوبة التأكد مف صدؽ تمؾ التصاميـ وموثوقية 
: النتائج التي توصمت الييا، وفيما يمي عرض ألبرز مداخؿ البحث في ىذا الموضوع

عمى افتراض يعتبر فيو القائمة دراسات انطمقت مف أسس منطقية قائمة عمى شروط تعييف االساتذة في الجامعات،  ־
.  البحث والتدريس وخدمة المجتمع مفردات متالزمة تمقائيًا 

 مع تزايد الضغوط عمى الجامعات التي تطمب االعتماد Publish or Perishع عبارة النشر أو الطرد وتزايد شي ־
 teach or مفادىا التدريس اوالتجريح مع بدء ظيور عبارة أخرى. لمبرامج في اطار ترتيب الجامعات او تصنيفيا

impeach   . 

ف ألى إعمى الرغـ مف أف الدراسات التي بحثت في العالقة بيف البحث والتدريس باستخداـ األسموب االرتباطي خُمصت  ־
وأنيما متغيريف منفصميف . معامؿ االرتباط بيف االنتاج البحثي وتقييـ االداء التدريسي ال يختمؼ عف الصفر

P(TUR)= P(T)+ P(R) أي أف  P(T∩R)=0  ( حيثP ،احتماؿ  R ،انتاج بحثي Tاداء تدريسي ) . إال اف
الباحثيف طعنوا في صحة االجراءات والتصاميـ البحثية التي تؤدي الى مثؿ ىذه النتيجة، وخمصت الى أنيما غير 
منفصميف ، ويصبح اإلحتماؿ ىنا احتماال مشروطا،أي احتماؿ أف يكوف مدرسًا ناجحًا عممًا بأنو باحث ناجح أو 

العكس، 

P (T/R) = P (T∩R)/ P(R)  
P(R/T) = P (R∩T)/ P (T) 

فمـ تحدد .  وىي مسألة بحثية أو تحديًا بحثيًا مف نوع آخر،(cut point)بعد أف يكوف الباحث قد حدد درجات قطع 
 تحتمؿ التعبير عنيا بالمعادلتيف السابقتيف، وأف التحدي يكمف في القدرة  فإف ىذه العالقة ولذلؾ؛الدراسات اتجاه العالقة

 الى افتراض خاطىء مفاده  (Young , 2001)عمى انتاج تصاميـ بحثية تحدد ىذه العالقة باالتجاىيف، فقد أشار ُينج 
 فإف االستاذ الجامعي يفترض بأنو باحٌث ؛ وقياسًا عمى ذلؾ.ف االستاذ الجامعي يفترض بأنو مدرٌس ناجٌح مجرد تعيينوأ

.  خطأ ىذيف االفتراضيفترجح المؤشراتإال أف .جيٌد مجرد تعيينو



 

 

 واإلىتماـ بقيمتو الظاىرية عمى ،التحذير مف بريؽ ترتيب الجامعات والدخوؿ في فخ سباؽ مف ىذا النوع في اطار العولمة
 ألنو في النياية ىذاالسباؽحساب توازف المؤسسة والقضايا الجوىرية ومشكالتيا الحقيقية، وبنفس الوقت عدـ تجاىؿ 

توجو عالمي، واف الميـ ادراؾ دالالت الفروؽ بيف الرتب وصدؽ المعايير ودقتيا وثباتيا ، ودالالت اختالؼ ىذه المعايير 
. مف نظاـ الى آخر

تحدثت األدبيات في المقدمة والدراسات السابقة  عف الفجوة بيف الباحثيف والمستفيديف وتطرح بعض   :سادساً 
الحموؿ أو االقتراحات لتضييؽ ىذه الفجوة، منيا أف يكوف المستيمكوف أو المستفيدوف مشاركيف في اجراء البحوث نفسيا، 

 تقّدـ ما يكفي لتقدير حجـ المشكمة وتعقيداتيا وأىمية التوصؿ وىي ، والتطبيؽالنظريةانطالقًا مف مبدأ العالقة الوثيقة بيف 
ضعؼ في منيجّية البحث عف ب وىي تعترؼ، ىماإلى اقتراحات واستراتيجيات مبنّية عمى نتائج بحوث جاّدة لتوثيؽ العالقة بيف

ضعؼ في منيجّية التقييـ لترتيب الجامعات وتصنيفيا حّتى في التعامؿ مع البحث اؿ جنبًا الى جنب مععالقة بينيما، 
والتدريس كدوريف منفصميف، ويرى الباحث أىمّية إضافة معيار العالقة بيف البحث والتدريس الذي يتوقع أف يفتح مجااًل 

. بحثّيًا جديدًا يشكؿ تحديًا في إطار منيجّية التقييـ ىذه

دوره  و(searcher) بيف دور عضو ىيئة التدريس كمستكشٍؼ أو كمستقٍص دراسات السابقة اؿمّيزت  :سابعاً 
 فقد نفكر بجامعة منتجة لمبحوث ، الربط بيف الجامعات البحثية والجامعات التدريسيةعند التفكير في ((researcherكباحث 

 ، ولكف ىذا ال (stakeholders as consumers)وجامعة مستفيدة مف البحوث في التدريس، ونفكر بالمدّرسيف كزبائف 
 إلى  الدراساترتايمنع مف أف يكوف المدرس نفسو مدرسًا وباحثًا ويمعب الدوريف، ولكف ليس بالضرورة كؿ المدرسيف، فقد اش

 والتثبيت والنقؿ ةشروط الترقيمما قد يعكس اختالفًا جوىريًا في ؛ في ىذا اإلطارأربع فئات في توزيع أعضاء ىيئة التدريس 
ذا كانت  ما ىي مؤشرات التركيز عمى ؼبحثية وتدريسية، الجامعة والتعييف والتجديد مف جامعة بحثية إلى جامعة غير بحثية، وا 

وقد اشارت الدراسات الى اف العالقة اكثر وضوحا عندما تكوف متجية مف البحث . مؤشرات الربط بينيما؟ و أالتدريس أو البحث
الى التدريس، وفيما يمي صورة مف العناصر المشتركة في ىذه العالقة باإلتجاه المرجح المشار اليو في اطار ميارت البحث 

 ( Lysaker & Thompson, 2013)ليو  ليسكر و ثومبسوفإذىب   وتحديدًا ما،وميارات التدريس وربطيما بميارات التفكير
 :في دراستيما عف األطر العامة لبعض اوجو ىذه العالقة

 أو الصدؽ العينيفي إطار المدرس مع عينة األسئمة ، ويتعامؿ يتعامؿ الباحث مع العينات وصدؽ التمثيؿ لممجتمع 
  .صدؽ المحتوى

  أدوات قياس لجمع  المدّرسيطّور  و،الباحث أدوات قياس لجمع معمومات دقيقة وصادقة عف متغيرات البحثيطّور
. معمومات عف األداء األكاديمي

 ويتعامؿ المدرس مع المكتبة ،يتعامؿ الباحث مع المكتبة وقواعد البيانات لمرجوع الى األدب السابؽ والدارسات ويحمميا 
. وقواعد البيانات إلغناء مادة المساؽ واستراتيجيات تدريسو

 ويتعامؿ المدرس مع نفس األخطاء ،يتعامؿ الباحث مع األخطاء المنتظمة والعشوائية ومصادرىا في البيانات البحثية 
 .ومصادرىا في الدرجات الجامعية

 ويتعامؿ المدرس مع الوصؼ الكمي والبياني لمدرجات ،يتعامؿ الباحث مع الوصؼ الكمي والبياني لمتغيرات البحث 
. الجامعية وخصائص األسئمة 



 

 

 و يتعامؿ المدرس مع الداللة ،يتعامؿ مع الداللة الرقمية واإلحصائية والكمية والعممية في فحص الفرضيات البحثية 
.  عمى االختباراتالعممية والرقمية واإلحصائية لمفروؽ في الدرجات

  تحويؿ الدرجات ونظـ  ويتعامؿ المدرس مع ،االفتراضاتتمؾ يتعامؿ الباحث مع االفتراضات وتحويؿ المشاىدات لتحقيؽ
 .العالمات وفحص مدى تحقؽ االفتراضات التي تبنى عمييا

  عمى تقديـ مؤشرات المدرس يحرص  وبأنواعو لألدات المستخدمة في البحث،لصدؽ ايحرص الباحث عمى تقديـ مؤشرات
عبر تعدد )بأنواعو  Triangulation  أدوات التقويـ ويطبؽ فييا مفيوـ التثميثعمى صدؽ نتائج التقويـ مف خالؿ

 (methods، and time    over tests )اإلمتحانات وتعدد األساليب خالؿ الفصؿ الدراسي
 القياس، وكذلؾ المدّرس فيو معني بمعرفة موقع قياس يات حسب مستو وتصنيفياالمطموب مف الباحث معرفة المتغيرات 

 والمشاريع، (Evaluation Rubrics)األداء األكاديمي بأدوات مختمفة مف االمتحانات، والمقابالت ومصفوفات التقويـ 
ألسئمة المختمفة الموضوعية منيا  واالنشائية، وبالتالي موقع التقديرات الكمية والرمزية عمى متصؿ السمة، والتوافؽ او

.  لمدرجات.Rank isomorphism) (value vsالكمي مقابؿ الرتبي 
ولذلؾ فإف إتقاف عضو ىيئة التدريس لميارات البحث التي يكتسبيا مف البحوث المختمفة التصاميـ والمنيجيات تتقاطع مع 

. ميارات التدريس او بعضيا،  فالمدرس يحتاج إلى ميارات متنوعة بدءًا بإعداد خطة المساؽ وانتياء برصد العالمات وتفسيرىا،
وتشكؿ ميارات التفكير قاسمًا مشتركًا بيف ميارات البحث وميارات التدريس كما في النموذج التالي الذي يعكس صعوبة الفصؿ بيف 

: الجاد والرصيف وميارات التدريس القائـ عمى اإلستقصاء  والتعمـ النشط لألسباب التي تميو ميارات التفكير وميارات البحث العممي

 

 

 

 
 

أف البحث العممي بيئة خصبة وغنية بالمواقؼ التي تنمي ميارات التفكير، وىي أيضًا مواقؼ توظؼ فييا ميارات التفكير، ولذلؾ  .1
يتوقع اف تؤكد الفمسفة التربوية في أي مؤسسة تعميمية عمى البدء مبكرًا بتدريب الطمبة عمى ميارات التفكير مف خالؿ طرائؽ 

  وتحذر مف اكتساب ممارسات خاطئة ، فييا ميارات البحث العمميوفوتؤكد أيضًا عمى تكميؼ الطمبة بمواقؼ يمارس. التدريس 
 . قد يصعب محوىا الحقا

أف البحث العممي يكشؼ عف مدى اكتساب الباحثيف لميارات التفكير ومدى قدرتيـ عمى توظيؼ ىذه الميارات في مواقؼ بحثية  .2
وقد يدفع االكتساب المبكر ليذه الميارات مف خالؿ البحث باتجاه تضييؽ الفجوة بيف الطمبة في المراحؿ . حقيقية

 .المختمفةوتسريع الدخوؿ المبكر في عممية التطوير القائـ عمى التفكير الناقد واالبداعي

 في ضوء الدراسات السابقة وأدبيات البحث وفيما يمي توضيح لبعض عناصر البحث التي تتكشؼ فييا العالقة بيف البحث والتفكير
 :العممي

 بعض الوِاراث الرئ٘ض٘ت قٖ البحث

 إعذاد هشرّع البحث ־

 إعذاد أدّاث البحث ־
تحل٘ل هحتْٓ للذراصاث األصاس الٌظرٕ  ־

تحل٘ل الب٘اًاث تحل٘ال كو٘ا ًّْع٘ا  ־

تفض٘ر الٌتائج ّتقذٗن تْص٘اث   ־

 

 بعض الوِاراث الرئ٘ض٘ت قٖ التذرٗش

عذاد خطت الوضاقا ־  

 اعذاد ادّاث  التقْٗن  ־
 تحل٘ل الوحتْٓ الذراصٖ ־

 تحل٘ل ًتائج التقْٗن تحل٘ال كو٘ا ًّْع٘ا ־
 تفض٘ر ًتائج التقْٗن ّاتخار القراراث ־

هِاراث      

 التفك٘ر

 



 

 

 الكثير مف عناصر التفكير أثناء فترة المعايشة واالحتضاف لمشكمة البحث التي يفصح عنيا يبمور العنواف:  عنواف البحث 
تظير فييا صورة التفكير التباعدي، ويتحوؿ فيما وبعناية، يتـ اختيارىا  (كممات مفتاحية) مفردات بضعالباحث في 

لى الصورة األمثؿ لمعنواف وفؽ إبعد إلى صورة مف صور التفكير التقاربي، وقد يتوقؼ الباحث طويال قبؿ التوصؿ 
 .معايير محددة

 الفرضية تخميف ذكي أو حؿ مقترح أو مؤقت لمشكمة البحث، ويقوـ الباحث بالتفكير االستنتاجي ليستخمص : الفرضيات
 . ، وىي بذلؾ بيئة خصبة الستنبات التفكيرأفضؿ صيغة أو أكثر مف صيغة منافسة ليذا الحؿ

 يقدـ الباحث تفسيرات محتممة اي يفكر تفكيرا تباعديا، ويحاوؿ ترجيح تفسير محتمؿ عمى آخر بعد اف : تفسير النتائج
  abductiveيقدـ كؿ التفسيرات المحتممة، ويقّيـ ىذه التفسيرات، مستخدما في ذلؾ التفكير فوؽ االستداللي 

logical reasoning (  2012 Lipscomb, .) يتعامؿ مع النتاجات التعميمية واألىداؼ في وىو كمدرس
يعرؼ الكثير مف اعضاء ىيئة التدريس وخاصة في التخصصات وبمجاالتيا ومستوياتيا المختمفة،  المساقات

 بشكؿ Revised Bloom Taxonomyالتربوية تصنيؼ األىداؼ بشكؿ عاـ وتصنيؼ بموـ المعدؿ 
 . والتي يشكؿ فييا مستوى اإلبداع قمة اليـر (Krathwal,2002)خاص

 فالباحث يترجـ البيانات ليحوليا إلى معاف او يحمّميا معاف وفؽ معايير محددة، وال :تحويؿ البيانات إلى معمومات 
ال يكتفي  الباحث بالداللة و  .ال يتعامؿ الباحث مع حقيقة واحدة بؿ يفكر تفكيرًا متشعباً ويترجميا  ترجمة حرفيًة، 

فالبحث يعتمد االستقصاء . الرقمية بؿ يتحدث عف الداللة العممية،  ويفكر فيما وراء النتيجة المباشرة أو المعمنة
  .  (scientific inquiry)العممي

 يدرؾ الباحث دوره التفاعمي في بعض انواع البحوث، وقد يقع في صراع او معضمة : اخالقيات البحثdillemma 
الموازنة بيف االطالع عمى خصوصية اآلخريف كمعيار اخالقي مقابؿ التدخؿ بطريقة قد تقع في اطار انتياؾ 

اخالقيات البحث بقصد التغمب عمى التحفظ في االداء او السموؾ ، كما انو قد يقع في مشكمة اختيار المفردات 
 مستخدما نوعا متقدما مف reflexiveاف يكوف انعكاسيا  (اي الباحث)التي تتناسب مع الموقؼ، فمطموب منو 

 أو thinking about thinkingالتفكير، او ماقد يوصؼ بأنو ما يسمى  ماوراء التفكير او التفكير في التفكير 
meta-thinking 

 يطمب مف الباحث بعد أف يقـو بدوره كباحث أف يترؾ البحث جانبًا ثـ يعود ليقرأ البحث كما لو كاف : التقييـ والمراجعة
وىو تفكير مف . فرصة لمتفكير في تفكيرهالذي يييء اؿلغيره ومرسؿ إليو لمتحكيـ، فيو يقـو بدور المقوـ الذاتي، 

 .النوع الراقي ألنو يعرؼ أف ممارسة دور المقـو يعني انو يفكر تفكيرًا ناقدًا، وىو شرط مسبؽ لمتفكير اإلبداعي

:  االستنتاجات والتوصيات
ـّ التوصؿ  في ضوء النتائج والمعاني المشتقة مف الدراسات السابقة واألدبيات التربوية ذات الصمة بالعالقة بيف البحث والتدريس؛ فقد ت

الى االستنتاجات والتوصيات اآلتية 
 االستنتاجات: أوال

عمى الرغـ مف قدـ الجامعات وتزايد االىتماـ بضبط الممارسات المرافقة لتزايد اعداد الجامعات وبرامجيا وتنوعيا وتطور  ־
هفاُ٘ن التقْٗن ّاالعتواد ّضواى الجْدة؛ إالأًِا لن تقذم صْرة ّاضحت لرصالتِا ّرؤٗتِا ّأُذافِا فٖ اطار العالقت ب٘ي 

 .البحث ّالتذرٗش



 

 

عمى الرغـ مف كثرة الدراسات التي حاولت التعرؼ عمى العالقة بيف البحث والتدريس وتعدد المنيجيات واألساليب واالجراءات  ־
الكمية والنوعية لبمورة ىذه العالقة، إال أف االختالفات كانت واضحة في قدرتيا عمى التوصؿ الى تعريؼ اجرائي أو الى 

 . تعريفات اجرائية تحسـ جدلية ىذه العالقة
تزايد القناعة بأف ىناؾ عالقة مف نوع ما بيف البحث والتدريس، إال أف العالقة السببية المباشرة غير واضحة، كما أف درجة  ־

 . االختالؼ في األوزاف النسبية باختالؼ النموذج السببي المحتمؿ لمعالقة غير واضحة ايضاً 
 ودرجة مساىمتيا في درجة العالقة المباشرة وغير المباشرة واتجاىيا  intermediateاف عدد ونوع المتغيرات الوسيطة  ־

 قابمة لمفحص، وتشكؿ صناعة ىذه (Causal models)يحتاج الى دراسات معمقة قائمة عمى تقديـ نماذج سببية 
 .النماذج مف وجية نظر الباحث تحديًا لمباحثيف في ىذا المجاؿ

التعممية في الجامعة فإف أي ربط لمعالقة بيف البحث والتدرريس ال بد وأف - بما أف الطالب ىو محور العممية التعميمية  ־
 stakeholder or) يأخذ باالعتبار موقع ىذا الطالب ودوره في ىذه العالقة مف حيث كونو مشاركًا أو متأثراً 

consumer)بصورة مباشرة أو غير مباشرة   .
العالقة بيف البحث والتدريس قائمة عمى ثالثة افتراضات خاطئة ينطمؽ منيا عضو ىيئة التدريس وىي خطأ االفتراض  ־

التمقائي بأنو قادر عمى التدريس، وقادر عمى البحث، وقادر عمى الربط بينيما، ويتوقع مف االدارات الجامعية أف تبني 
 لالنتقاؿ مف برامج التطوير وضماف الجودة فييا عمى خطأ ىذه االفتراضات، لتدفع باتجاه تعميؽ ىذه البرامج كمًا ونوعاً 

 . الفصؿ الى الربط بينيما
ولذلؾ يتوقع أف تزدادالدراسات كمًا . تقدـ الدراسات السابقة اجابات جزئية ألسئمة ىذه الدراسة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ־

 تتناسب مع Tailored modelsونوعًا في تناوليا لمعالقة بيف البحث والتدريس إلنتاج مداخؿ ونماذج مفصمة 
حداث التوازف النسبي بيف البحث والتدريس لتعظـ االنجاز في الدوريف  .االوضاع الخاصة بالجامعات المختمفة، وا 

مف الواضح أف الضرر الناجـ عف عدـ الوضوح في رسالة الجامعة وغياب االستراتيجية التي توازف بيف الدور التدريسي  ־
والبحثي، والحماس الزائد أوغير الطبيعي لمتجاوب مع معايير تصنيؼ الجامعات، والضغوط عمى اعضاء ىيئة التدريس 
في ظروؼ غير سوية او غير عادية، قد يدفع باتجاه التزوير والتفتيش عف األساليب الممتوية لتحقيؽ اىداؼ تجنبية 

avoidance  .معامؿ انتاجية وخاصة عندما يطمب تحقيؽ productivity or h-index وتأثير  impact 
factor عالييف Glanzel, 2006))،Amin & Mabe, 2004). ) 

إف التزايد في اعداد الجامعات واعداد الطمبة وتنوع التخصصات وتداخميا، والتغير في مدخالت الجامعات مف الكوادر  ־
التدريسية في ضوء تنوع نظـ الجامعات التي تخرجوا منيا في مرحمتي الماجستير والدكتوراة باالنتظاـ او االنتساب 
اوبرسالة فقط او بالمراسمة عف بعد، وغير ذلؾ مف األنظمة التي تفسح المجاؿ لمخريج أحيانًا بأف يحدد التخصص 

وتزايد اعداد المجالت العامة والتخصصية أو شبو التخصصية والتطور . بنفسو اوحتى تغييره في الوقت المناسب
التكنولوجي ومجاالت االستخداـ وتنوع مجاالت واساليب اساءة االستخداـ، وسيطرة رأس الماؿ في المؤسسات التعميمية 
والنشر العممي، وتراجع فرص العمؿ في بعض التخصصات، والتغير المستمر في العرض والطمب عمى اعضاء ىيئة 

التدريس، والتنافس بيف الجامعات في اطار الحاجة الى تمبية بعض معايير االعتماد الكمية، كؿ ىذا قد يجعؿ مف البيئة 
الجامعية بيئة مرتبكة بحثيًا وتدريسيًا، ويجعؿ مف عضو ىيئة التدريس شخصية غير متوازنة ومرتبكة أيضا، أو في 

حالة صراع بيف تحقيؽ المتطمبات األكاديمية واالجتماعية واالقتصادية، قد تدفعو باتجاه ممارسات غير سوية تخرج عف 
 .نطاؽ اخالقيات العمؿ الجامعي او االكاديمي



 

 

التوصيات : ثانيا
 بعض تدخؿ والتعامؿ بحذر مع معايير تصنيؼ الجامعات وترتيبيا التي قد ،عادة النظر في معايير ضماف الجودةضرورة إ ־

الجامعات في فخ يشبو فخ سباؽ التسمح، وأف تنطمؽ مف معايير واقعية وتقدـ مؤشرات حقيقية ونوعية مبنية عمى رؤية 
  . "المعايير الناعمة لجودة العمؿ الجامعي" ؛ مقترحًا أف يطمؽ عميياواضحة

 عقد مؤتمرات خاصة بأخالقيات البحث والنشر العممي واالنعكاسات االيجابية والسمبية لمضغوط عمى اعضاء ىيئة ضرورة ־
التدريس إلنجاز البحوث ونشرىا بمواصفات معينة، واستراتيجيات تطوير قدرات اعضاء ىيئة التدريس وتييئة الظروؼ 

وعقد المؤتمرات التي .والبيئة الجامعية التي تضمف تحقيؽ الدوريف في اطار الحد األدنى مف المعايير النوعية والكمية
يطمب فييا عرض تجارب وخبرات تساىـ في تقديـ تعريؼ او تعريفات اجرائية مبنية عمى أسس عممية وتجارب ناجحة 

 .في اطار العالقة بيف البحث والتدريس
ضرورة تفكير اإلدارات الجامعية بكيفية الحد مف السمبيات أو االنعكاسات السمبية  الناجمة عف الفصؿ بيف الدوريف البحثي  ־

 .والتدريسي لألستاذ الجامعي، وتحديدا ما يتعمؽ بانتياؾ اخالقيات التدريس الجامعي واخالقيات البحث العممي
العمؿ عمى انتاج مداخؿ ونماذج لمربط بيف البحث والتدريس ليغذي كؿ منيما اآلخر مف خالؿ تقديـ تجارب واقعية ناجحة؛  ־

ألف تقديـ مثؿ ىذه النماذج يعتبر عماًل إبداعيًا يتوقع دعمو وتعزيزه، واف الجامعة التي تسجؿ نجاحات في ىذا االطار 
 . ىي التي يمكف أف تتحدث عف معايير نوعية متميزة لضماف الجودة

ضرورة اقتناع عضوىيئة التدريس بأف ادواره التقميدية في التدريس تتغير بصورة متسارعة، واف عميو اف يقـو بالدور  ־
، واف يجعؿ مف thinker تعممية مبنية عمى تعزيز قدرة الطالب عمى اف يكوف مفكرًا –التنويري الداعـ لبيئة تعميمية 

 . البحث العممي استراتيجية ابداعية في خمؽ بيئة غنية لتنمية التفكير
مف الواضح اف التحدي الكبير الذي يواجو الجامعات قبؿ الباحثيف ىو الخروج بمعادلة متوازنة ورؤية واضحة لمعالقة بيف  ־

ُبّد أف يضاؼ إلى األىداؼ التقميدية  وىو مف وجية نظر الباحث دور ال. البحث والتدريس لتعظيـ األداء في الدوريف
دراج فكرة الربط بيف البحث والتدريس كنص صريح وواضح في ، وا  لمجامعات (البحث والتدريس وخدمة المجتمع)الشائعة 

 .رسالة الجامعة وأىدافيا
، وأف   القائمة عمى ترتيب وتصنيؼ الجامعات بإضافة معيار الربط بيف البحث والتدريس والييئاتضرورة اىتماـ المؤسسات ־

 .تعّرؼ اجرائيًا دور عضو ىيئة التدريس باحثًا، ودوره مدّرسًا بشكؿ ينسجـ مع رسالتيا وأىدافيا
تجارب حقيقية لمربط بيف البحث عمى  أعضاء ىيئة التدريس إلطالع ببرنامج تدريبي شامؿ  عمى مستوى الجامعةالتفكير ־

التي الجامعات االستفادة مف ىذا الربط، و خطط مساقات وبرامج قائمة عمى  إلعدادمبادرات، وتحفيزىـ لمقياـ بوالتدريس
 .  الربط بيف البحث والتدريس تجربةقطعت شوطًا في
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