
المعرفة والتنمية في مجال البحث العلمي

البحث العلمي وقضايا التنمية وحقوق اإلنسان
د. يرسي مصطفى

متخصص يف قضايا الثقافة وحقوق اإلنسان

فـي عام 2003 خصص الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة اإلصدار الثاين 

بناء  »نحو  بعنوان  وجاء  املعرفة  لقضية  اإلنسانية  التنمية  تقرير  من 

مجتمع املعرفة«. ويف ضوء هذا التقرير وما أثاره من نقاشات واسعة 

املعرفة، كام  إنتاج  العربية يف مجال  املنطقة  بلدان  تراجع  تبني مدى 

يف  وخاصة  املعرفة  لقضايا  اهتامم  إعطاء  إىل  املاسة  الحاجة  تأكدت 

مجال التنمية وحقوق اإلنسان واملساواة يف النوع االجتامعي. ومل يكن 

هذا التقرير هو املورد الوحيد الذي أثار موضوع املعرفة، فثمة كتابات 

وأدوارها  العلمي  والبحث  واملعرفة  املعلومات  قضايا  تناولت  أخرى 

أجل  من  برامج  تخصيص  تم  كام  والتنموية،  والثقافية  االجتامعية 

والقضايا.  الجودة  العايل من حيث  والتعليم  الجامعي  التعليم  إصالح 

املعنية  البحثية  املراكز  من  عدد  ظهور  املرصية  الجامعات  وشهدت 

بقضايا التنمية وحقوق اإلنسان والنوع االجتامعي. ومن ناحية أخرى، 

تم إنتاج العديد من الدراسات والتقارير حول وضع املؤسسات البحثية 

تحديات  من  تعانيه  ما  حيث  من  املعرفة  بإنتاج  املعنية  واألكادميية 

وصعوبات سياسية وإدارية وفنية. 

الواقع  أرض  عىل  املردود  أن  إال  الجهود،  هذه  من  الرغم  وعىل 

تراجع،  البحثية واألكادميية يف  املؤسسات  املأمول، فدور  يزال دون  ال 

كام ال تزال قنوات التفاعل بني هذه املؤسسات ومحيطها االجتامعي، 

املطلوب  املستوى  إىل  يرقى  ال  املدين،  املجتمع  منظامت  ذلك  يف  مبا 

وبنظرة  والتنموية.  واالجتامعية  اإلنسانية  القضايا  خدمة  أجل  من 

تشخيصية، ميكن رصد العديد من الفجوات عىل مستوى إنتاج املعرفة، 

وإتاحتها وتداولها، ألسباب متعددة منها القانوين واإلداري واملايل. وقد 

رصد الباحثون ومنظامت املجتمع املدين مثل هذه العوائق وتم تقديم 

اقرتاحات من أجل خلق مناخ يسمح بإنتاج وتداول املعرفة بحرية وفق 

إىل  النظرة  األسف، فامزالت  مع  ولكن  تعرقل.  ال  تدعم  قانونية  أطر 

املعرفة ومنتجيها يشوبها الشك والريبة، كام أن املناخ العام السيايس 

والثقايف ال يعرتفان بقيمة املعرفة وأهميتها. وعىل املستوى املؤسيس، 

مثة روابط ضعيفة بني املسار التعليمي والبحثي يف املجال األكادميي، 

هيئات  تنفذها  التي  التنموية  واملبادرات  للخطط  التطبيقي  واملسار 

حكومية وغري حكومية. 

وحقوق  التنمية  لقضايا  املعرفية  األبعاد  إن  القول  ميكن  ولذا 

اإلنسان تعاين من أوجه قصور شديدة، بعضها عام يخص إنتاج املعرفة 

املجاالت  يف  املعرفة  وتداول  بإنتاج  يتعلق  وبعضها خاص  العموم،  يف 

الحقوقية والتنموية. وميكن اإلشارة إىل بعض أوجه القصور، فيام ييل: 

تواجهها  التي  الصعوبات  إىل  الدراسات  تشري  أوىل،  ناحية  من 

صعوبات  كانت  سواء  املعرفة  إنتاج  مجال  يف  األكادميية  املؤسسات 

وخاصة  واألكادمييون،  الباحثون  ويعاين  فنية.  أو  قانونية  أو  إدارية 

الشباب، من عدم توافر املناخ املالئم الذي ميكنهم من إجراء بحوثهم 
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التنمية  مجاالت  يف  وخاصة  الالزمة  املعرفية  املوارد  عىل  الحصول  أو 

للتعليم  مدارس  أصبحت  الجامعات  أن  ويبدو  اإلنسان.  وحقوق 

ويظهر  العلمي.  والتطوير  للبحث  مؤسسات  كونها  من  أكرث  والتلقني 

العليا من حيث ضعف جودة  الدراسات  أيًضا يف مجال  القصور  هذا 

حبيس  يظل  منها  الجيد  وحتى  علمية،  رسائل  من  إنتاجه  يتم  ما 

بالدوريات  االهتامم  عدم  ذلك  إىل  يضاف  الجامعية.  املكتبات  رفوف 

الجودة واإلبداع  العدد وتفتقر إىل  قليلة  الجامعات، فهي  العلمية يف 

مقارنة مبستوى الدوريات العلمية املتخصصة التي تصدرها الجامعات 

واملؤسسات األكادميية يف بلدان عديدة أخرى. 

ومن ناحية ثانية، تزداد املشكلة تعقيًدا عندما يتعلق األمر بقضايا 

التنمية وحقوق اإلنسان. ففي حني نجد إنتاًجا غزيرًا يف مجال التنمية 

وحقوق اإلنسان باللغة اإلنجليزية والفرنسية، فإن املنتج باللغة العربية 

فقري إىل حد كبري. ومع األسف توجد حساسيات سياسية وثقافية متنع 

الباحثني من تناول العديد من قضايا حقوق اإلنسان، واألمر ال يتعلق 

فقط بالحقوق السياسية، بل بالكثري من الحقوق الثقافية أو تلك التي 

التنمية،  العامة والشخصية. أما قضايا  تناقش قضايا تتعلق بالحريات 

والتي ال تثري الكثري من الحساسيات، فإنها ليست أفضل حااًل، فامزالت 

تعاين من عدم االهتامم والدعم. وال شك أن بحوث التنمية ينبغي أن 

ترتبط بتوجهات وسياسيات حتى يكون لها معنى وأثر اجتامعي، ولكن 

هذا ال يحدث فال يوجد تنسيق بني األجهزة التنفيذية والجامعات. كام 

العلمية يف  البحوث  تطوير  أو  كثريًا دعم  يعنيه  الخاص ال  القطاع  أن 

مجال التنمية واإلنتاج. 

ومن ناحية ثالثة، إىل جانب ضعف االهتامم بقضايا التنمية وحقوق 

اإلنسان بشكل عام، فثمة اعتقاد مغلوط بأن هذه القضايا تخص فقط 

الكليات واألقسام املعنية بالقانون والعلوم السياسية واالجتامعية، ولذا 

ال نجد أي اهتامم من قريب أو بعيد هذه القضايا يف الكليات واملعاهد 

العملية ككليات الطب والهندسة والزراعة ومعاهد التمريض ... إلخ. 

العلمية  املؤسسات  بدور  كبريًا  اهتامًما  يشهد  العامل  أن  حني  يف  هذا 

يف دعم الحقوق الصحية وقضايا الصحة اإلنجابية، والحق يف السكن، 

أن  ندرك  وهكذا  اإلنسان.  وحقوق  بالتنمية  عالقتها  يف  والتكنولوجيا 

بعدم  أيضا  بل  االهتامم،  القيود وعدم  بفرض  فقط  تتعلق  ال  املسألة 

والعديد  اإلنسان  وحقوق  التنمية  قضايا  بني  الوثيقة  بالروابط  الوعي 

من التخصصات العلمية. وليس غريبًا يف هذا السياق أن أحد أسباب 

مشكلة كربى مثل ختان أن من ميارسها هم أطباء تخرجوا من كليات 

انتهاكات جسيمة  املرتتبة عىل  الحقوق واآلثار  فيها معنى  يتعلموا  مل 

مثل الختان. 

املؤسسات  بني  واالتصال  التواصل  قنوات  فإن  رابعة،  ناحية  ومن 

البحثية واألكادميية ومنظامت املجتمع املدين ضعيفة للغاية وتعتمد، 

الكثري  أن هناك  مبادرات وعالقات شخصية. صحيح  إن وجدت، عىل 

مبنظامت  صلة  عىل  التدريس  هيئات  وأعضاء  الجامعات  أساتذة  من 

الجامعية  املراكز  من  عدًدا  هناك  أن  أيًضا  وصحيح  املدين،  املجتمع 

البحثية معنية بقضايا مشرتكة مع منظامت املجتمع املدين، ولكن مثة 

غياب واضح ألية أطر تعاون أو رشاكات اسرتاتيجية بني الطرفني. كام 

أن الطرفني ال يستفيدان من القدر املتاح مام يتم إنتاجه من معارف 

ومعلومات. ولو أن هناك تعاونًا وتنسيًقا، فال شك أنه سيدعم اإلنتاج 

العلمي األكادميي ويربطه بالواقع، كام سيكون له مردود إيجايب عىل 

ذ  الكثري من األنشطة التنموية والحقوقية، والتي الزال الكثري منها ينفَّ

بدون معرفة علمية بالواقع. 

هذه بعض أوجه القصور التي تحتاج إىل معالجة شاملة ومنهجية. 

ولكن هذه املعالجة لها رشوط وتتطلب اتخاذ تدابري وإجراءات عملية. 

فمن ناحية الرشوط، ينبغي أن تتوافر اإلرادة السياسية لدعم مسارات 

اإلصالح واإلعالء من قيمة املعرفة. وهذا املهمة ليست مجرد قرار بل 

تتطلب عمليات ضغط وتفاوض ومبادرات من قبل أصحاب املصلحة، 

بدوره  وهذا  املدين.  املجتمع  وأوساط  األكادميية  األوساط  يف  وخاصة 

مشكالت  حول  املعنية  األطراف  هذه  بني  حوار  قنوات  فتح  يتطلب 

واإلجراءات  التدابري  مستوى  عىل  أما  املعرفة.  وتداول  وإتاحة  إنتاج 
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سواء  لإلصالح  الرضورية  املقرتحات  من  الكثري  هناك  أن  شك،  فال 

ورفع  العلمي،  للبحث  املعوقة  واللوائح  القوانني  تعديل  مستوى  عىل 

املخصصة  بامليزانيات  واالهتامم  املدين،  املجتمع  منظامت  عن  القيود 

للبحث العلمي والجامعات لدعم الباحثني وتطوير املكتبات واستخدام 

عاتق  عىل  تقع  مسئولية  مثة  ذلك  جانب  وإىل  املعلومات.  تكنولوجيا 

واألولويات  القضايا  بصياغة  األمر  يتعلق  عندما  أنفسهم  األكادمييني 

البحثية، واالهتامم بجودة ما يتم إنتاجه من بحوث ودراسات واتخاذ 

القطاع  مسئولية  عىل  التأكيد  كذلك  ويبقى  إلتاحتها.  التدابري  كافة 

الخاص يف دعم البحث العلمي والعمل املدين فهي مسئولية اجتامعية 

مازالت غائبة عن عامل قطاع األعامل. 



حوار مع:  د. أنور مغيث
 حوار أجراه: بيرت مجدي

دكتور أنور مغيث: لدينا مشكلة يف الحصول عىل املعلومة وحرية 

تداولها فيام يخص التنمية وحقوق اإلنسان.

دراسات  اإلنسان سنجد  نشاط حقوق  التخوين عن  توقف  لو   •

أكادميية جيدة. 

التنمية وحقوق  مجال  األكادميية يف  الدراسات  يف  قصور  لدينا   •

اإلنسان.

والنشطاء  والسياسة  السجون  عىل  فقط  يعمل  املدين  املجتمع   •

من  مستبعدين  والطالب  واملرىض  املستهلكني  لكن  عليهم.  املقبوض 

اهتامم املنظامت.    

• يجب أن يحدث تعاون بني الجامعات ومنظامت املجتمع املدين 

لتامرس املنظامت نشاط داخل الجامعة. 

• ال بد من إطار حاكم للعالقة بني الجامعة واملنظامت. 

وأي  تعليمية  عملية  باعتبارها  الجامعة  عن  فقري  تصور  لدينا   •

نشاط آخر نعتربه معطاًل لها.  

• الحصول عىل املعلومة متاح يف مرص لكن الطرق غري معروفة. 

مرص،  يف  اإلنسان  وحقوق  بالتنمية  املتعلقة  املعارف  إنتاج  حول 

التقينا مبدير املركز القومي للرتجمة وأستاذ الفلسفة الحديثة واملعارصة 

اإلنتاج يف  أن  أنور مغيث يف حوار أوضح فيه  بجامعة حلوان، دكتور 

مرص قليل يف هذا املجال إضافة إىل عدم االهتامم بقدر كاٍف بتداول 

لفت  املعلومات  تداول  الشأن. وحول  الصادرة يف هذا  املهمة  الكتب 

إليها غري معروفة  الوصول  لكن طرق  متاًحا،  يكون  قد  أنه  إىل  النظر 

لدى كثريين. 

وإىل نص الحوار.  

• هل لدينا يف مرص بحث علمي مهتم بالتنمية وحقوق اإلنسان؟ 

لكن  اإلنسان،  وحقوق  التنمية  عن  كثرية  أدبيات  لدينا  مرص  يف 

عالقة  يف  وضعهام  يجري  ما  فأحيانًا  بينهام،  بالجمع  تتعلق  املشكلة 

تعارض، مبعنى اعتبار أن حقوق اإلنسان الحقة عىل التنمية، فالتمتع 

بالحقوق يأيت بعد أن تتقدم البلد. وهذا االعتقاد شائع وسائد يف مرص. 

أما عىل مستوى األدبيات العاملية فإنه »ال تنمية دون حقوق اإلنسان«، 

فهي الرشط األسايس الالزم لنجاح التنمية. وبالنسبة لوضع بلدنا فلدينا 

نقص يف االثنني، وال بد أن نسري يف املجالني مًعا. 

وفيام يتعلق بعالقة التنمية بحقوق اإلنسان، فهناك دراسات كثرية 

لتجارب عاملية مثل الربازيل والهند، ولكن ال توجد تجارب عن الواقع 

املتحدة  األمم  من  صادرة  كتبًا  فنقرأ  مبشاكلنا،  يتعلق  وفيام  املرصي. 

واليونسكو تؤكد عىل الصلة الطردية بني االثنني، لكن ال توجد دراسة 

عن مرص يف محافظة بعينها أو قرية يف إحدى املحافظات. أي ينقصنا 

دراسات عن التنمية خاصة بالواقع املرصي. 

• هل قدم املجتمع املدين دراسات تخص حقوق اإلنسان والتنمية 

بشكل أكادميي أم مجرد اجتهادات شخصية؟ 

مثل  عرش،  التاسع  القرن  منذ  املدين  املجتمع  منظامت  تشكلت 

عاملية  األحمر، وكلها منظامت مجتمع مدين  والهالل  األحمر  الصليب 

سلطة،  من  بقرار  وليس  أفراد،  قبل  من  أنشأت  ألنها  حكومية  غري 

الدولة. واملجتمع  أفراد وهيئات، وليس من  وتحصل عىل متويلها من 

الشبان  جمعية  مثل  اجتامعية  بداية  له  وكان  قديم،  مرص  يف  املدين 

املسلمني، وجمعية الشبان املسيحيني يف بداية القرن العرشين، وكانت 

املنظامت بعيدة عن السياسة ألن الدستور ال يسمح بذلك. 

بداية من الثامنينيات والتسعينيات بدأ املجتمع املدين التدخل يف 

غري  الدولية  املدين  املجتمع  مبؤسسات  ارتبطت  نشأته  لكن  السياسة، 

4

مدير املركز القومي للرتجمة



الحكومية، وهي آلية متواجدة يف كل العامل. 

    إذن ما هي مشكلة هذه املنظامت؟ 

املشكلة تكمن يف عالقة منظامت املجتمع املدين بالسياسة. علينا 

أن ننظر نظرة مقارنة لدول كربى مثل فرنسا وأملانيا أو دول يف نفس 

ظروفنا مثل املكسيك أو الهند، ما هو وضع املنظامت؟ وكيف تعمل؟ 

ونعتربهم  الحكومية  غري  املنظامت  ضد  الحامسة  تأخذنا  أحيانا  ألن 

جواسيس، وأحيانًا يصيبنا اليأس من فكرة النهوض مبجتمعنا، ونطلب 

نثق يف  أن  نريد  مثاًل،  السجون  التعذيب يف  التدخل ملنع  الخارج  من 

أنفسنا وأننا نقدر أن ننشئ يف مرص مؤسسات مجتمع مدين مرصية مئة 

يف املئة من حقها أن تدخل السجون وتصدر تقارير تندد مبا يحدث.  

القانوين  بالشأن  يهتم  مرص  يف  املدين  املجتمع  أن  ترى  أال   •

والسيايس وال يهتم بالشأن الهنديس والطبي والتكنولوجي وغريها من 

املجاالت؟ 

املؤسسات،  هذه  نشاط  من  كبريًا  جزًءا  يحتل  السيايس  النشاط 

مبعنى حق اإلرضاب والتظاهر وحرية النرش واالعتصام وحرية الرأي، 

مجاالت  الرتكيز عىل  فينبغي  اإلنسان،  فعاًل حقوق  نريد  كنا  إن  لكن 

إنشاء  املستهلك. والبد من  املرىض، وكذلك حقوق  أخرى مثل حقوق 

وتقول  وتنرش  تدرس  أن  حقها  من  مرصية  مدين  مجتمع  منظامت 

هذه املادة غري صالحة لالستهالك أو فيها مواد مرسطنة، كل منظامت 

عىل  نعمل  فقط  نحن  لكن  ذلك.  تفعل  الخارج  يف  املدين  املجتمع 

السجون والسياسة والنشطاء املقبوض عليهم، لكن املستهلكني واملرىض 

والطالب مستبعدين من اهتامم منظامت املجتمع املدين.

• رغم اهتامم املؤسسات بالسياسة والقانون والحقوق والحريات. 

هل لديها القدرة عىل إنتاج أبحاث متعلقة بالتنمية وحقـوق اإلنسـان 

بشـكل أكادميي ومبنهجيـة البحث العلمي؟ 

إن خرج الجدل املتعلق بنشاط حقوق اإلنسان من مجال اإلدانة 

هذا  يف  اإلنتاج  فإن  لألسف،  لكن  دراسات.  سنجد  والدفاع  والتخوين 

الكالم كله له طابع سيايس، هل  للناس،  املوضوع ال يحدث وال يصل 

محدودة  املرتجمة  الدراسات  أن  كام  أم ضدها؟  البلد  ملصلحة  نعمل 

املدين لهم كتب مهمة يف  املجتمع  التوزيع. ولنا أصدقاء يف منظامت 

مجال الرتبية وحقوق اإلنسان والتنمية، لكن ال نعرف كم توزع ألنه ال 

يوجد دراسات. 

هل الجامعات واألكادمييون يهتمون بالدراسات الخاصة بحقوق 

اإلنسان والتنمية؟ 

 موضوع العالقة بالجامعة مهم عىل أكرث من مستوى، األول أهمية 

املجال.  هذا  يف  وماجستري  دكتوراه  ورسائل  أكادميية  دراسات  إجراء 

بحقوق  تتعلق  دراسات  فيها  سنجد  األجنبية،  للدول  ننظر  وعندما 

اإلنسان، وحقوق املزارعني يف مواجهة االحتكارات العاملية، وغري ذلك 

من أمور، أما نحن فلدينا قصور يف الدراسات األكادميية يف هذا املجال. 

ومنظامت  الجامعات  بني  التعاون  بأهمية  يتعلق  اآلخر  األمر 

الجامعة،  داخل  نشاط  املنظامت  هذه  متارس  بحيث  املدين  املجتمع 

ليس إلثارة القالقل وال بلبلة الوضع، بل لزيادة الوعي لدى الطالب. 

لنأخذ مثااًل من فرنسا حيث توجد أفران ملعالجة الطاقة الذرية، 

وبدأت تستقطب النفايات من أملانيا وإنجلرتا وهو ما دفع املعارضون 

للتنديد،  دراسات  وكتابة  ووقفات  إرضابات  لتنظيم  النووية  للطاقة 

النفايات  معالجة  مخاطر  لتقدير  لجنة  تشكيل  الحكومة  اضطر  مام 

عىل السكان والزراعة واملناخ يف فرنسا. لكن منظامت املجتمع املدين 

الجامعة  املجال يف  وفُِتَح  الحكومة خصاًم وحكاًم،  تكون  أن  اعرتضت 

وجهة  لتوضيح  للجامعات  الحكومة  من  أفراد  وذهب  النقاش  لهذا 

نظرهم، والدفاع عنها. وكانت محارضات كثرية داخل الجامعة، هم لن 

أبعاده.  بكل  يدرس  أن  يجب  لكن موضوع  املوضوع  ميتحنوا يف هذا 

ومن ثم، ينبغي أن تكون الجامعة مفتوحة ملثل هذا الجدل، ويكون 

لدينا خريج جامعة يعرف معنى املسؤولية ومعنى الدراسة العلمية.

هل هذا األمر يحدث يف الجامعات املرصية؟ 
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الجامعة مع منظامت املجتمع املدين محدود،  لألسف هنا نشاط 

هناك  يكون  قد  للتعاون،  منظم  قانوين  إطار  وجود  عدم  واملشكلة 

تخوفات من فتح الجامعة ألي منظمة لتفعل ما تريد، فنجد أشخاصا 

يدخلون إلثارة املشاكل، لذا يجب أن يكون هناك إطار حاكم، ويكون 

هناك سياسية تعاون محكومة بقوانني ولوائح يتم بلورتها برىض الطرفني. 

لألسف هذا غري متواجد باإلضافة إىل التشكيك يف نوايا املنظامت غري 

الحكومية داخل مرص. 

املجلس  مثل  هيئاتها  خالل  من  الدولة  بني  تعاون  نوجد  كيف 

القومي لحقوق اإلنسان والجامعات الحكومية والهيئات الثقافية؟ 

 هناك مستوى عام بتشكيل برتوكول ينظم العالقة بني منظامت 

املجتمع املدين والجامعات املرصية عموًما. ولكن قبل ذلك مثة حاجة 

لوضع تصور عن دور الجامعة، فام لدينا هو تصور فقري عن الجامعة 

باعتبارها عملية تعليمية وأي نشاط آخر نعتربه معطل لها. 

فثمة قيود متنع عرض فيلم أو عرض مرسحي، حيث يُنظر إىل هذه 

األنشطة عىل أنها معطلة للدراسة، وهذه وجهة نظر قمعية، وعبارة 

عن طغيان. يف دول العامل يتجاوز الطالب االهتامم مبشاكله الشخصية 

التي  الشابة  القيادات  الجامعة، كل  العام يف مرحلة  بالشأن  لالهتامم 

حكمت مثل كلينتون أو أوباما، أو أوالند، كان لهم نشاط سيايس يف 

الجامعة. 

وماذا عن املستوى الخاص يف العالقة بني الجامعات واملنظامت؟ 

املستوى الخاص يتعلق بنشاط كل منظمة، نجد الجامعات مرحبة 

تدريبية  ورش  عقد  وتريد  مصنع  ولديها  الرشكات  إحدى  تأيت  عندما 

الجامعة،  خارج  التعامل  من  نوع  وهذا  عمليًّا،  للتدريب  للطالب 

ومنظامت املجتمع املدين عندما تدرب الطالب عىل العمل يف املصانع 

أو اإللكرتونيات، نجد الجامعة ميالة إىل ذلك ألن هناك مقابل مادي، 

أما األمور األخرى، فال تهتم بها. ال شك أنه أمر جيد أن يدرب أصحاب 

املصانع الطالب يف الصيف، لنجد كوادر للعمل عند التخرج، نريد هذا 

أيًضا يف العلوم اإلنسانية وليس املصانع فقط. 

هل هذا يعني أننا نحتاج إلرادة سياسية من السلطة الحاكمة؟

ال أعرف، لكن اإلرادة السياسة يف النهاية ستفيد. اذهب ألي رئيس 

جامعة وقل له إن هذه املنظمة ستوعي بحقوق الطالب كمستهلكني، 

وجع  لنفيس  أجيب  »وأنا  سيقول  لكنه  سيقتنع  كمواطنني،  ودورهم 

أنها منظمة مخربة،  إىل  أخرون سيشريون  ليه؟ ويوجد طالب  الدماغ 

وآخرون سيشيدون بها«. لكن عندما نتفق ويكون لدى النظام السيايس 

املدين،  املجتمع  ومنظامت  الجامعة  بني  تعاون  برتوكول  لعقد  إرادة 

الصادر من أعىل يف  القرار  أنها تحرتم  ستبادر كل جامعة حتى تظهر 

تنفيذه وسيبدأ هذا بالضغط. 

التنمية  مبجايل  الخاصة  للمعلومات  وتداول  إتاحة  مرص  يف  هل 

وحقوق اإلنسان؟ 

من املفرتض أن يكون الحصول عىل املعلومة سهاًل كام هو الحال 

يف دول أخرى. مبعنى من حقك، مثالً، كويل أمر تلميذ أن تسأل عىل 

املدرسة لطلبك. ولكن هذا غري  امليزانية وفيام رصفت وأن تستجيب 

موجود يف مرص، سواء بدواعي األمن أو إخفاء الفساد. املشكلة لدينا يف 

الحصول عىل املعلومة وحرية تداولها، ممكن تحصل عىل معلومة من 

املركز القومي للرتجمة بأننا نرشنا كتاب كلفنا مبلًغا معيًنا وعند النرش 

يقال لك إنه تشهري، فام بالك إذا كان األمر يتعلق باستخدام املعلومة 

يف دراسات أكادميية. 

وحقوق  التنمية  مجال  يف  مرص  يف  أكادميية  دراسات  هناك  هل 

اإلنسان؟ ولو وجدت فأين نجدها؟  

عىل  أيدينا  وضعت  مهمة  أكادميية  دراسة  هناك  تكون  أن  ميكن 

ألنها  بها،  يعرف  أحد  وال  مفيدة  اقرتاحات  وقدمت  الخلل  موضع 

نوقشت وحصل الباحث عىل الدكتوراه، وبعد ذلك ركنت الدراسة عىل 

»الرف«. 

إذا وجدت دراسة كيف نستفيد منها؟ 
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 هناك مشكلة تتعلق بالنرش، ومشكلة التعامل مع نارشين يحكمهم 

منطق السوق فيقرر نرش رواية أفضل من نرش كتاب 400 صفحة عن 

مؤرشات تنقية املياه ولن يقرأه أحد. هنا يأيت دور الدولة يف دعم نرش 

الكتب، بحيث النارش الذي يخاف من الخسارة تتحمل الدولة 50% من 

التكاليف، ونزود به مكتبات الجامعات واملدارس وبالتايل نضمن نحو 

500 أو 600 نسخة يتم توزيعهم بسعر الغالف، فبذلك يغطي تكاليفه، 

وسيكسب من السوق أو املعارض، وهذا يحتاج سياسة من الدولة يف 

دعم عملية النرش. 

الحصول  يف  املواطنني  تساعد  الدولة  يف  املعلوماتية  األجهزة  هل 

عىل املعلومات؟ 

متاح لدينا لكنه غري معروف، أنا أدرِّس للطالب يف الجامعة »علم اجتامع 

البنات  نسبة  أو  الطالب  ترسب  ظاهرة  عن  وأسألهم،  مرص«،  يف  التعليم 

فأجدهم متحمسني  الفصل،  داخل  التالميذ  كثافة  أو  التعليم  املترسبة من 

ويقولون كالًما به مبالغة. وأقول لهم قبل أن تتكلموا، الجهاز املركزي للتعبئة 

العامة واإلحصاء يصدر كتاب اإلحصاء السنوي، به كل األرقام التي تريدونها، 

وأطلب منهم قبل املجازفة بإصدار أحكام أن ينظروا لإلحصاء أواًل. 



نظرة المجتمع المصري للبحث العلمي: رؤية نقدية
د. خالد صالح حنفي 

مدرس أصول الرتبية - كلية الرتبية - جامعة اإلسكندرية 

بناء  ودعامات  مقومات  أهم  من  العلمي  بالبحث  االهتامم  يعد 

الدولة العرصية الحديثة، ومن هذا املنطلق فإن الجامعة ال ميكن أن 

تسهم يف عملية التنمية إال بتطوير منهجيات وأدوات البحث وربطها 

ألنشطة  امليدانية  بالدراسات  االهتامم  مبكان  األهمية  فمن  بالتنمية. 

والرتبية  الصحة  وقطاعات  واإلنتاج،  الصناعة  قطاعات  يف  املؤسسات 

األبحاث  نتائج  وتقديم  وغريها،  اإلنسان  حقوق  وقضايا  والخدمات، 

اإلنتاجية  أنشطتها  تطوير  يف  منها  لالستفادة  للمؤسسات  العلمية 

وتحسني آلية العمل والنشاط التنموي.

املرصي  العلمي  البحث  أن  إىل  الدراسات  من  الكثري  أشارت  وقد 

واملتمثل يف إنتاج أعضاء هيئة التدريس والباحثني من بحوث ودراسات 

االقتصادية  التنمية  بخطط  ومبارشة  قوية  عالقة  له  ليس  علمية 

هيئة  ألعضاء  العلمي  البحث  بني  فجوة  هناك  وأن  واالجتامعية، 

املرصية  البحثية  واملراكز  الجامعات  إن  التنمية.  وخطط  التدريس 

تواجه الكثري من املعوقات واملصاعب والتحديات، ألنها مل تأخذ مكانتها 

السياسية  العملية  من  يتجزأ  ال  جزًءا  تكون  ألن  تصل  ومل  الحقيقية، 

والتنموية كام يف معظم البلدان املتقدمة، ولذلك أسباب تتصل مبارشة 

بخصوصية البيئة التي تعمل فيها، وباإلشكاليات والتحديات التي تؤثر 

يف دورها آليات عملها، وبدا دور معظمها باهتًا وغري فاعل يف عملية 

التنمية املجتمعية بكافة أبعادها بسبب املعوقات الكثرية التي تحيط 

بها، وأنظمتها وبعدها عن العمل املؤسيس املعمول به يف دول العامل 

املتقدمة. 

ومن أخطر املعوقات التي تواجه البحث العلمي املرصي هو غياب 

ذلك  ولعل  الشاملة.  الكلية  الرؤية  وانعدام  للبحث؛  واضحة  فلسفة 

املجتمع  هذا  ويشمل  العلمي،  للبحث  نفسه  املجتمع  بنظرة  يرتبط 

املسئولني واألفراد مبا فيهم الباحثني أنفسهم، فالبحث العلمي يف مرص 

ينظر إليه يف كثري من األحيان نظرة سلبية، فالبعض ينظر إليه عىل إنه 

ترف متلكه فقط الدول املتقدمة وإننا ال ميكن أن نحقق املطلوب نظرًا 

لضعف اإلمكانيات أو غياب املناخ الداعم للبحث، يف حني ينظر البعض 

اآلخر عىل إنه مجرد وسيلة للرتقية، وال يشرتط أن يكون مرتبطًا بحل 

بنتائجه وتطبيقاته، والبعض اآلخر أهمل  مشكلة اجتامعية، وال يهتم 

الشائعة،  االستهالكية  وقيمها  السائدة  الثقافة  نتيجة  العلمي  البحث 

والتي تعتمد عىل استهالك املعرفة ال إنتاجها. وبالتايل فال داعي للتفكري 

يف البحث واالنشغال بقضاياه طاملا توجد حلول جاهزة يف الخارج ميكن 

استريادها وتطبيقها بدون أدىن مجهود.

االقتصادية  الظروف  السلبية  النظرة  هذه  شيوع  عىل  ساعد  وقد 

ملرص والتي ساهمت تقليل مخصصات البحث العلمي، وانعكس عىل 

أوضاع الباحثني املعيشية، وقدرتهم عىل اإلنفاق عىل بحوثهم، ومستوى 

تلك البحوث ونتائجها. 

ومن ثم فهناك حاجة للنظر يف رؤية املجتمع للبحث العلمي، وفلسفته. 

وإذا أردنا إصالح الخلل الراهن، فال بد من غرس قيم حب العلم والبحث 

التعليمي،  السلم  مبراحل  التحاقهم  بداية  من  طالبنا  يف  العلمي  والتفكري 

وتقدير قيمة العلم والعلامء، كام يجب أن تسهم وسائل اإلعالم يف اإلعالء 

وتسليط  جهودهم  وعرض  العلامء،  واستضافة  والعلامء،  العلم  شأن  من 

الضوء عىل إنجازاتهم، وكذلك الرتكيز عىل الربامج العلمية والثقافية لتنمية 

مخصصات  رفع  رضورة  بذلك  ويرتبط  املجتمع.  أفراد  بني  العلمي  الوعي 

بني  االتصال  قنوات  وتوفري  الباحثني،  أوضاع  وتحسني  العلمي،  البحث 

ومؤسسات  اإلنتاج  قطاعات  وبني  والجامعات،  البحوث  ومراكز  الباحثني 

املجتمع املختلفة لتوجيه البحث لحل قضايا املجتمع وإشكالياته.
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الموارد المادية وقدرات الباحثين الشبان
د. هاين نادي يوسف 

مدرس مساعد - قسم بيولوچي - كلية الرتبية - جامعة عني شمس 

يعترب البحث العلمي أساس تطور املجتمعات ورقيها، وهو األداة 

إليجاد حلول علمية ملختلف مشكالت الحياة، فتقدم الدول يقاس مبدى 

اهتاممها بالبحث العلمي، ويقع عىل عاتق الباحثني – السيام الشباب 

األساسية  القاطرة  باعتبارهم  العلمي  بالبحث  النهوض  مهمة   - منهم 

لتنمية املجتمع. ومع ذلك، يواجه شباب الباحثني العديد من املشكالت 

أهم  ولعل  العلمية،  بحوثهم  إجراء  يف  قدًما  امليض  عن  تعوقهم  التي 

هذه املشكالت وأكرثها وضوًحا يف مجتمعنا املرصي هي مشكلة ندرة 

املوارد املادية املخصصة للبحث العلمي. ففي الوقت الذي تخصص فيه 

الدول املتقدمة جزًءا مناسبًا من ميزانيتها لإلنفاق عىل البحث العلمي 

العربية  مجتمعاتنا  يف  العلمي  البحث  ميزانية  أن  نجد  به،  واالرتقاء 

تتسم بالتواضع الشديد، هذا فضاًل عىل أن مشاركة رجال األعامل يف 

متويل البحوث العلمية هى ثقافة غائبة عن املجتمعات العربية بصفة 

عامة وعن املجتمع املرصى بصفة خاصة.

مناخ غري  بأنه  العلمي يف مرص  البحث  مناخ  يتسم  عام،  وبشكل 

إال  متميزة  مرصية  بحثية  كوادر  وجود  فرغم  للعلامء،  وطارد  صحي 

أن هذه الكوادر أصبحت نبتة تجني مثارها دول أخرى تهيئ لها كافة 

الظروف املادية والعلمية التى تكفل تطورها، ولعل العاملان املرصيان 

أحمد زويل ومصطفى السيد أوضح مثال عىل ذلك حيث وجدا، خارج 

مرص، املناخ املناسب واالمكانيات املادية والعلمية التى ساعدتهام عىل 

املزيد من اإلبداع.

مام ال شك فيه أن انخفاض املوارد املادية املخصصة للبحث العلمي 

قدرات  تنمية  إن  مجملها.  يف  البحثية  املنظومة  ضعف  عليه  يرتتب 

شباب الباحثني حتى يكونوا قادرين عىل إنتاج بحث علمي مثمر نافع 

للمجتمع يتطلب توافر الدعم املايل الذي ميكنهم من املشاركة يف دورات 

تدريبية وورش العمل ومؤمترات علمية يف مجال التخصص، والتواصل 

التطور  ومواكبة  التقنيات  أحدث  عىل  لالطالع  الخارجي  العامل  مع 

والبحوث  واملؤلفات  العلمية  املراجع  وإتاحة  والتكنولوجي،  العلمي 

األكادميية الرضورية للعمل البحثي. ويف الوقت ذاته فاإلمكانات املادية 

رضورية لتوفري األجهزة واألدوات املخربية املستخدمة يف العمل البحثي 

وكذلك صيانتها وتشغيلها.

بصيص  هناك  أن  إال  ذكرها،  السابق  املعوقات  من  الرغم  وعىل 

أمل ظهر يف اآلونة األخرية ليعطي األمل لشباب الباحثني ببدء تذليل 

العلمي يف مرص،  البحث  التى تحول دون االرتقاء مبنظومة  املعوقات 

فنجد أن الدستور املرصي نص عىل زيادة تدريجية يف ميزانية البحث 

العلمي، كام أصبح هناك العديد من الجهات املانحة املحلية والدولية 

التى توفر متويالً للمرشوعات البحثية الجادة والقابلة للتطبيق. 
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             اإلنفاق على البحث العلمي في مصر
د. رانيا محمود الكيالين 

مدرس بكلية اآلداب - قسم االجتامع - جامعة طنطا 

املتقدمة شهد تقدًما  البلدان  العلمي ىف  البحث  من املعروف أن 

»الدعم«  هو  التقدم  هذا  أسباب  أهم  أحد  ولعل  ومتسارًعا،  هائاًل 

العلم  من  املستفيدة  الرسمية  وغري  الرسمية  املؤسسات  من  السخي 

واملعرفة، ألنه يرُتَجم أو يتحول يف العموم إىل »منتج« استثامري داعم 

للتنمية االقتصادية واالجتامعية. فالبحث العلمي يف هذه الحالة وبهذا 

املعنى هو »استثامر« وليس ترفًا أكادمييًا عشوائيًا. ويعد تطوير البحث 

العلمي أحد أكرب التحديات التي تواجه بناء الدولة العرصية، فال تنمية 

اقتصادية واجتامعية دون االقتناع بأهمية وحيوية االعتامد  أو نهضة 

عىل البحث العلمي ومشاركة القطاعات الحكومية والخاصة يف دعمه 

وزيادة حجم اإلنفاق عليه وحل جميع املعوقات التي تواجهه. 

إن الدول التي تسعى للتقدم تضع البحث العلمي واإلنفاق عليه 

نسبة  بتخصيص  تبخل  وال  واالقتصادية،  السياسية  أجندتها  أولوية  يف 

جميع  يف  العلمية  األبحاث  عىل  لإلنفاق  القومي  ناتجها  من  كبرية 

التخصصات. إن العامل ينفق حوايل 2,1% من مجمل دخله الوطني عىل 

العلمي، أي ما يساوي حوايل 536 مليار دوالر. وقد  البحث  مجاالت 

قدر إنفاق الواليات املتحدة األمريكية واليابان واالتحاد األورويب عىل 

البحث والتطوير مبا يقارب 417 مليار دوالر، وهو ما يتجاوز ثالثة أرباع 

إجاميل اإلنفاق العاملي بأرسه عىل البحث العلمي. والواليات املتحدة 

وحدها تنفق سنويًا عىل البحث العلمي أكرث من 168 مليار دوالر، أي 

حوايل 32% من مجمل ما ينفق العامل كله. وتأيت اليابان بعد الواليات 

املتحدة: 130 مليار دوالر، أي ما يوازي أكرث من 24% من إنفاق دول 

فرنسا،  أملانيا،  املتقدم:  العامل  دول  ترتيب  ذلك  بعد  يتواىل  ثم  العامل. 

بريطانيا، إيطاليا، كندا، ليكون مجموع ما تنفقه الدول السبع أكرث من 

420 مليار دوالر. 

يتجاوز  فال  العربية(،  الدول  طبًعا  )ومنهم  العامل  دول  باقي  أما 

املبلغ  بليون دوالر. وهذا  العلمي أكرث من 116  البحث  إنفاقهم عىل 

ليس ألمة العرب فيه سوى 535 مليون دوالر ليس غري، أي ما يساوي 

11 يف األلف من الدخل القومي لتلك البقية من العامل. وباملجمل يبلغ 

إنفاق الدول العربية )مجتمعة( عىل البحث العلمي والتطوير تقريبًا 

نصف ما تنفقه إرسائيل عىل الرغم من أن الناتج القومي العريب يبلغ 

11 ضعًفا للناتج القومي يف إرسائيل. إن اإلنفاق عىل البحث العلمي ىف 

ارسائيل يتساوى مع اليابان والواليات املتحدة وأملانيا وفرنسا. وإرسائيل 

هكذا تتقدم عىل دول مثل إسبانيا وتركيا، أن إرسائيل تنفق عىل البحث 

العلمي 9مليار دوالر وهو ما يوازي 4.7% من إنتاج إرسائيل القومي. 

منظمة اليونسكو للعلوم والثقافة يف العام 2008م

العريب يرصف 0.4% يف األلف مام يرصفه  العامل  القول إن  خالصة 

العامل عىل البحث العلمي، وال يتجاوز متويل البحوث يف العامل العريب 

بعض  أظهرت  وقد  املتقدمة،  الدول  يف  التمويل  من  األلف  يف   %0.2

الدراسات أن ما ينرش سنويًا من البحوث يف الوطن العريب ال يتعدى 

140 ألف بحث. وهو وضع يرىث له. 

ولألسف فإن مرص ترتاجع يف حجم االنفاق عىل البحث العلمي، حيث 

تبلغ 0.2% من إجاميل  العلمي  البحث  الحكومي عىل  اإلنفاق  إن نسبة 

الناتج املحىل يف ظل غياب شبه تام للقطاع الخاص عن املشاركة يف اإلنفاق 

عىل عكس ما يجرى يف الدول األخرى، ويف مؤرش الجودة للبحث العلمي 

نجد مرص تحتل املرتبة 112 من بني 142 دولة عىل مستوى العامل. البحث 

العلمي يف مرص يواجه 4 أزمات هي اإلدارة والتمويل والعلامء والتسويق، 

فالبد من إدارة جديدة ونظرة جديدة للتمويل وتشجيع وتحفيز القطاع 

الخاص لتمويل البحث العلمي مثلام يحدث يف الخارج.
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سياسات البحث العلمي في مصر
د. غادة محمد أحمد 

باحثة بكلية الرتبية - جامعة اإلسكندرية 

ترى مديرة إدارة التعليم العايل باليونسكو، كرستينا إيسكريجاس، 

االجتامعية  املسئولية  مالمئة  مدى  يف  النظر  إلعادة  الوقت  حان  أنه 

للجامعات للتحديات واملشكالت التي تواجه املجتمعات مثل البطالة 

والفقر واالستبعاد واستنزاف املوارد البرشية والطبيعية، ودور البحث 

وقدرتنا  األبعاد،  متعددة  املجتمعية  للقضايا  فهمنا  تعزيز  يف  العلمي 

عىل االستجابة لها ومواجهة التحديات العاملية مثل األمن الغذايئ وتغري 

املناخ والحوار بني بني الثقافات والصحة العامة. إال أن البحث العلمي 

يف مرص وخاصة يف العلوم االجتامعية ال يزال قارًصا عن تحقيق هذا 

الغاية، فال توجد أي مالمح لسياسة أو أهداف عامة للبحث االجتامعي 

أو حتى معايري لتقييم جدوى النشاط أو البحث االجتامعي يف مجتمعنا. 

فام لدينا هو مجرد أبحاث ورسائل حبيسة املكتبات، مام يجعل البحث 

العلمي منفصاًل عن الواقع وليس له أي دور حقيقي يف حل املشكالت 

يف مرص  العلمي  البحث  تواجه  التي  العقبات  أهم  ولعل  املجتمعية. 

تتمثل يف عدم توافر اإلمكانيات املالية وهجرة العقول املبدعة.

البحث  تواجه  التي  املشكالت  عىل  التغلب  فباإلمكان  ذلك،  ومع 

املنهجية  التدابري  من  مجموعة  اتخاذ  خالل  من  مرص  يف  العلمي 

والتنظيمية واملالية، والتي أجملها فيام ييل:

فهمنا  تعزيز  بهدف  املجتمع  بقضايا  العلمي  البحث  ربط   : أوالاً

للمشكالت والقضايا املجتمعية بأبعادها املختلفة مثل البطالة والفقر 

واالستبعاد واستنزاف املوارد. وميكن ملنظامت املجتمع املدين أن تكون 

»برنامج  مثال  املجتمع،  وقضايا  العلمي  البحث  بني  الوصل  حلقة 

تسهم  أن  ميكن  حيث  اإلنجيلية،  القبطية  بالهيئة  األكادمييني«  شباب 

هذه الجهود يف تحديد مشكالت بحثية ودراستها من خالل مبادرات 

مجتمعية.

والطبيعية  البرشية  مواردنا  حول  واضح  معريف  إطار  بلورة  ثانياًا: 

وسبل توظيفها يف تنمية مجتمعاتنا، وقدرتنا عىل االستجابة للتحديات 

التي تواجه مجتمعاتنا.

عىل  القامئة  التشاركية  البحوث  أو  املرشوعات  بحوث  دعم  ثالثاًا: 

التفاعل واملشاركة بني الباحث واملبحوث، أي ذلك النوع من البحوث 

اإلدارية وهام  العلوم  املتخصصني يف  األكادمييني  اثنني من  الذي عرفه 

بيرت ريسون وهيالرى برادبرى بأنها عملية تشاركية ودميوقراطية تتعلق 

بتطوير املعرفة العملية من خالل الربط بني العمل والتفكري، والنظرية 

والتطبيق، باالشرتاك مع آخرين، يف السعي إليجاد حلول عملية لقضايا 

ملحة تهم الناس وتدعم ازدهار كلٍّ من الفرد واملجتمع.

ا: الرتكيز عىل الدراسات املستقبلية كنوع من الدراسات التي  رابعاً

تحاول توظيف مبادئ البحث العلمي يف دراسة املستقبل. وقد طور 

املستقبلية،  الدراسات  مع  تتالءم  التي  للبحث  طرق  عدة  الباحثون 

كام استخدمت أيًضا طرق البحث املتقدمة يف التخصصات األكادميية 

األخرى. 

ا: تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطالب مبا يتالءم مع  خامساً

تحديات العوملة وثورة املعلومات ويسهم يف إنتاج املعرفة وتوظيفها 

لدعم تقدم املجتمع وتنميته.

املعرفة  عىل  القامئة  التنمية  نحو  العلمي  البحث  توجيه  ا:  سادساً

وذلك من خالل:

ودعم  الفعالة  املهارات  وبناء  التعليم  اسرتاتيجيات  صياغة   .1

للتنمية  كوسيلة  واملعارف  املهارات  زيادة  أجل  من  العلمي،  البحث 

املال  رأس  أنظمة  بناء  يف  واالستثامر  واالجتامعية،  والبرشية  الفكرية 

الفكري واالجتامعي البرشي مبا يدعم التنمية البرشية املستدامة.

القطاعات واألنشطة  القوي عرب جميع  الحراك االبتكاري  2. دعم 

االقتصادية واالجتامعية.

3. دعم املشاركة الفاعلة للمواطنني يف تنمية املدينة والحفاظ عىل 

هويتها وشخصيتها الفريدة.

4. ربط البحث العلمي باحتياجات املجتمع.

5. خلق بيئة أكرث عدالة وإنصاف تسع األقليات.

6. إنشاء دوائر املعرفة وخلق مجموعة من الشبكات الفعالة التي 

تربط بني الناس من مختلف املؤسسات، حيث توفر تلك الشبكات فرًصا 

للتعاون بني العاملني يف مجال املعرفة يف كل القطاعات التعليم العايل 

والقطاع الحكومي والقطاع الخاص.
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تقييم برنامج شباب األكاديميين
د. أحمد حسن محمد 

معيد بكلية أصول الدين - جامعة األزهر

مقدمة  يف  االجتامعية  للخدمات  اإلنجيلية  القبطية  الهيئة  تـأيت 

اإلسهام  مسئولية  عاتقها  عىل  أخذت  التي  املدين  املجتمع  مؤسسات 

يف دعم قدرات شباب أعضاء هيئات التدريس بالجامعات لنرش القيم 

وذلك  مجتمعاتهم،  داخل  السالم  وبناء  والتسامح  بالتعددية  املتعلقة 

من خالل برنامج األكادمييني، أحد الربامج املحلية ملنتدى حوار الثقافات 

بالهيئة. ومن منطلق مشاركتي يف هذا الربنامج، أتناول يف هذه السطور 

األوجه اإليجابية وتلك السلبية التي تعرب عن وجهة نظري الشخصية. 

فمن ناحية أوىل، تتسم أنشطة برنامج شباب األكادمييني بالعديد من 

اإليجابيات أو نقاط القوة، فهي من وجهة نظري متتاز بالواقعية وقابليتها 

للقياس، والربط بني األهداف النظرية والتطبيقية. فمن خالل مشاركتي 

العديد من  املختلفة، الحظت  الربنامج  منذ قرابة ثالثة أعوام يف أنشطة 

عىل  سواء  واملدربني  املحارضين  باختيار  يتعلق  فيام  اإليجابية  الجوانب 

توصيل  عىل  والقدرة  للربنامج،  العلمي  املحتوى  من  التمكن  مستوى 

والتنوع  والتطبيقية،  النظرية  الجوانب  والربط بني  املعارف واملعلومات، 

يف أساليب التدريب، وتحقيق درجة عالية من التفاعل من خالل استخدام 

الوسائل والتقنيات التدريبية املناسبة، فضالً عن االعتناء باألمور التنظيمية. 

ولكن من ناحية أخرى، فعىل الرغم من هذه اإليجابيات، إال أنه 

يوجد، من وجهة نظري، بعض السلبيات أو نقاط الضعف بعضها يتعلق 

ناحية  تنظيمية. فمن  بأمور  يتعلق  النقاشات، وبعضها  إدارة  بطريقة 

إدارة النقاشات أحيانًا ما يكون هناك إفراط يف مناقشة بعض جوانب 

املوضوع، مام يضيع الوقت ويؤدي ذلك إىل التعجل يف مناقشة العنارص 

التي أخذت وقتًا أكرث. ومثة  األخرى والتي رمبا تكون أكرث أهمية من 

مالحظة أخرى تتعلق باإلفراط يف الحديث عن التجارب الشخصية التي 

ليس لها صلة باملوضوع سواء من جانب املحارضين واملدربني وأصحاب 

املداخالت. وعىل املستوى التنظيمي، مثة مالحظة تتعلق بانفراد الهيئة 

لغالبية  ذلك  النظر عن مدى مالمئة  بغض  اللقاءات،  مواعيد  بتحديد 

املشاركني، وهو األمر الذي ميكن تداركه بأن يتم استطالع آراء املشاركني 

فيام يتعلق مبوعد اللقاءات، وتحديده وفًقا لرأي األكرثية. ومن نقاط 

ومحتوى  مبوضوع  املشاركني  إبالغ  عدم  كذلك،  التنظيمية  الضعف 

التعريف مسبًقا باملحارض  اللقاء )وخاصة يف املؤمترات(، وكذلك عدم 

أو املدرب. 

وقد  الربنامج،  استفدت من خالل مشاركتي يف  أنني  املؤكد  ولكن 

األكادميي  عميل  لطبيعة  أعمق  فهم  مثل،  املهارات  بعض  اكتسبت 

وثقل  بها  أمل  أن  التي يجب  واملعارف  أتقنها  أن  التي يجب  واملهارات 

خربايت من خالل تفاعيل مع املشاركني من مختلف التخصصات. وأختم 

الربنامج وهام:  الرتكيز عليها يف  املمكن  باقرتاح موضوعني من  حديثي 

التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس بكليات إعداد قادة الفكر الديني 

مبرص، واملواطنة من منظور ديني – تربوي. 
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