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اهلدف من إصدار جملة البحث العلمي
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والقضاي��ا ال��ي تتعل��ق بالبح��ث العلم��ي وبالتنمي��ة يف اجملتم��ع. كم��ا تهدف اجمللة إىل اإلس��هام يف الدفع حبركة اإلبداع 
الفك��ري والعلم��ي والتش��جيع عل��ى التفك��ر املنهج��ي واألس��لوب العلم��ي يف ح��ل قضاي��ا اجملتم��ع اجتماعي��ا واقتصادي��ا 
به��دف خدم��ة البل��د ورب��ط البح��ث العلم��ي بالتنمية. وس��تتناول اجمللة مواضيع ثابت��ة وأخرى متحركة حتى تكون جملة 

حيوية غر جامدة حيث س��تتضمن مواضيع وأنش��طة خمتلفة إىل جانب األحباث والدراس��ات امُلكمة.
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احلمد هلل القائل ) وقل اعملوا فسر اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون( صدق اهلل العظيم

والص��الة والس��الم عل��ى اش��رف املرس��لني س��يدنا حمم��د وعل��ى ال��ه وصحب��ه أمجع��ني وبعد. يأت��ي إصدار الع��دد األول من 
جملة البحث العلمي ووطننا الغالي يتعرض لعدوان غاشم جتاوز كل القيم األخالقية والدينية وطال كل املؤسسات 
اخلدمي��ة واإلنتاجي��ة ويف مقدمته��ا مؤسس��ات التعلي��م العال��ي ال��ي تعرض��ت هلجم��ة مربجم��ة  وخمطط��ة ته��دف إىل ش��ل 
العقل املفكر للمجتمع اليمين لكن مؤسس��ات التعليم العالي كانت الس��باقة إىل هزمية العدوان من خالل اإلصرار 
عل��ى مواصل��ة العملي��ة التعليمي��ة وإج��راء كث��ر من اإلصالحات وتنفيذ مش��اريع تطويري��ة متعددة، ولعل هذه اجمللة احد 
ص��ور التح��دي واالجن��از يف مواجه��ة الع��دوان يف إط��ار اجله��ود ال��ي تبذهل��ا وزارة التعلي��م العال��ي والبح��ث العلمي باليمن 
والرامي��ة إىل النه��وض بالبح��ث العلم��ي يف اليم��ن انطالق��ًا م��ن رؤي��ة ال��وزارة ورس��التها للبح��ث العلم��ي وخمرجات��ه. نبعت 
فكرة إنشاء جملة حبثية  ضمن إطار النشر العلمي املتميز والريادة بني اجملالت العلمية والعاملية لتحقق طموح الوزارة 
وقط��اع البح��ث العلم��ي يف النه��وض بالبح��ث العلم��ي وربط��ه حباج��ات ومتطلبات التنمية وتس��هم يف بن��اء اقتصاد املعرفة 
وال��ذي ل��ن يتحق��ق إال م��ن خ��الل النه��وض بقط��اع البح��ث العلمي  الذي ش��هد اجنازات ملموس��ة كان أبرزها اعتماد %1 
م��ن الدخ��ل القوم��ي لص��احل البح��ث العلمي وإقرار صندوق البحث العلمي وحتويله للجهات القانونية إلجراء التعديالت 
املطلوبة وإقرار سياس��ات البحث العلمي وال يس��عين إال أن اش��كر كل العاملني يف قطاع البحث العلمي الذين كان 

لديه��م اإلص��رار والعزمي��ة إلط��الق اجملل��ة رغم ظروف العدوان.... متمنني من اهلل أن ينصر بلدنا.

أ.د عبد اهلل الشامي
رئيس حترير اجمللة
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د/ عبد العزيز حممد 
الشعييب

)المعلومة والبحث العلمي و ارتباطهما بحياة األمم و الشعوب(
كان��ت املعلوم��ة و م��ا زال��ت ه��ي حج��ر الزاوي��ة يف فهم كل أمور احلياة يف اجلوانب املختلفة، السياس��ية، االقتصادية، 
و االجتماعي��ة، والثقافي��ة، ...و لذل��ك اختص��ت كث��را م��ن األجه��زة احلكومي��ة و حتى اخلاص��ة يف البحث عن املعلومة 
و توظيفه��ا يف إط��ار املصلح��ة العام��ة و اخلاص��ة. و تأت��ي أهمي��ة املعلوم��ة الرتباطه��ا ب��كل مراحل احلياة و تطورها س��واء 
يف إط��ار عملي��ة التعل��م من��ذ حلظاته��ا األوىل أو خ��الل ف��رات التعل��م الطويل��ة يف األبني��ة املختلف��ة ، أو م��ن خ��الل البح��ث 
العلمي الذي استطاع توظيف املعلومة بطريقة منظمة خلدمة املصلحة الوطنية  بل و ملصلحة اإلنسانية مجعاء، و أصبح 
الع��امل املتق��دم - بش��كل خ��اص- يعتم��د اعتم��اد جوهري��ا و أساس��يا عل��ى توظيف املعلومات من خ��الل البحث العلمي و 
ينف��ق عليه��ا أم��واال كب��رة ألن عوائده��ا يف اجمل��االت املختلف��ة كب��رة و ذات ق��درة عل��ى من��ح آف��اق جدي��دة و متطورة يف 
االس��تخدامات و النتائ��ج ال��ي حتق��ق منه��ا ال��دول مكاس��ب كب��رة، و جتعله��ا متفوق��ة و ق��ادرة عل��ى التأث��ر يف جم��رى 
احلي��اة الدولي��ة، و يأت��ي الراك��م املع��ريف كأح��د أه��م املرتكزات الي يقف غليها البح��ث العلمي يف توظيف املعلومة 
، وذلك أمر مهم حتى ال يتم البدء دائما من الصفر و إمنا تصبح عملية البحث و توظيفها عملية مستمرة يتم البدء من 
النقطة الي  انتهى إليها اآلخرون، و ذلك هو الفرق اجلوهري بني العرب و بني غرهم من الدول املتقدمة ، و الذي جعل 
العرب خمتلفون عن غرهم و عاجزون عن القيام بأي فعل مؤثر يضفي على احلياة معنى و يتم االستجابة له و تأييده بل 
أن حياة العرب اليوم هي أشبه حبياة عبثية ليس هلا معنى إال الدمار و اخلراب، وهو األمر الذي سيخيف العامل منهم، 
و ما خيشى منه هو أن يتجمع العامل عليهم حلماية نفسه منهم وهو يرى صراعهم الدامي فيما بينهم، ولو كان العرب 
قد جلئوا إىل االحتكام إىل املعلومة يف إطار كتاب اهلل و سنة رسوله و إىل القيم األصلية املتوارثة 1- الستنبطوا منه 
كثر من األحكام الي تقيهم شرور الصراع وويالت احلروب و ما حتدث من تدمر كلي  يف حياة األمة حاضرها و 
مستقبلها، و لنا يف املاضي و احلاضر دروس و عرب ، فعندما كان العرب متفوقون علميا من خالل توظيفهم للمعلومة 
يف إطارها الصحيح تفوقوا على الدنيا كلها و حكموها و سادوها و عندما أهملوا هذا التوظيف للجانب املعلوماتي 
خس��روا خس��رانا مبين��ا ب��ل أنه��م مل يع��ودوا حت��ى حيكم��وا أنفس��هم  ب��ل حكمه��م األخ��ر، ألن األخ��ر اس��تطاع أن يتفوق 
عليهم ليس بالعدد وال باألموال بل بالتوظيف السليم و املنطقي للمعلومة ووجدنا دوال يف العصر احلديث كانت تعاني 
أشد املعاناة من الفقر و اجلوع و التخلف و انتشار األمراض و األوبئة، و عندما جلأت إىل األخذ بناصية العلم ) توفر 
املعلومة و توظيفها( اس��تطاعت أن تتغلب على كل مش��كالتها و أن تتفوق على دول كثرة مبا فيها دول متقدمة . و 

لذلك كانت و ستبقى املعلومة يف إطار البحث العلمي األساس املتني لعملية البناء و التنمية و التقدم.
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للبح��ث العلم��ي أهمي��ة كب��رة يف حتقي��ق التنمي��ة الش��املة للب��الد، فالبح��ث العلم��ي يع��د أه��م عوام��ل الرق��ي والتق��دم 
والتط��ور ملختل��ف دول الع��امل ، فل��ه دور كب��ر  يف تنمي��ة الق��درات البش��رية و خل��ق اإلبداع واالبت��كار والنهوض بالبالد 
عل��ى كاف��ة املس��تويات، كم��ا أت��ه يعم��ل عل��ى التع��رف على املش��اكل الي حتد من تقدم كافة املؤسس��ات اخلدمية و 

إجي��اد احللول املناس��بة هلا. 
جي��ب األخ��ذ بالبح��ث العلم��ي ال��ذي يعم��ل عل��ى معاجل��ة القضاي��ا الواقعية ال��ي ترتبط بالوطن وختدم اإلنس��انية , والذي 
تنطبق علية كافة معاير البحث املتميز من أصالة الفكرة ورصانة املنهجية العلمية وسالمة اخللفية النظرية للبحث 
وخل��و لغ��ة البح��ث م��ن األخط��اء و كذل��ك س��المة التعب��ر وان تعك��س توصيات��ه واقراحاته نتائج الدراس��ة و أن تكون 

مراجع��ة العلمي��ة متعددة وحديثة.   
ان قط��اع البح��ث العلم��ي ق��د عم��ل عل��ى توقر الظروف املالئمة للبحث العلمي و اهتم بإعداد السياس��ات العامة للبحث 
العلم��ي يف اليم��ن وكذل��ك  يف إع��داد اخلط��ة اإلس��راتيجية الوطني��ة ل��ه من اجل حتديد اجت��اه البحث العلمي  وكذلك 
النهوض وحتقيق التنمية الشاملة للبالد وخلق إنسان ميين طواق للنهوض والرقي والتقدم . كما وضع أهداف أساسية 
للبح��ت العلم��ي أهمه��ا رب��ط سياس��ات البح��ث العلم��ي برؤي��ة ورس��الة ال��وزارة و تطوي��ر البني��ة التحتي��ة للبح��ث العلم��ي و 
تش��جيع اإلنت��اج العلم��ي املتمي��ز ال��ذي ي��ؤدي إىل زي��ادة يف املعرف��ة العلمية و كذلك تش��جيع الباحثني من أبناء اليمن على 
إنت��اج أعم��ال متمي��زة تس��اهم يف دراس��ة قضاي��ا اجملتم��ع املختلف��ة وابت��كار احلل��ول العلمي��ة حللها و أيض��ا حتقيق الرؤية 
املتمي��زة لبالدن��ا والعم��ل عل��ى س��د أي حاج��ة معرفي��ة للباحث��ني ورفد املكتبة اليمنية مبا ه��و جديد ومفيد باإلضافة إىل 
رعاية اإلبداع واملبدعني من أبناء اليمن وتقديرهم ماديا ومعنويا و االستثمار األمثل ملوارد اجلامعات واملراكز البحثية 
البشرية واملادية يف االرتقاء بالبحث العلمي وبث روح التنافس العلمي و تنمية القدرات البحثية واإلبداعية و نشر ثقافة 

البح��ث العلمي واالبتكار واإلبداع.

د/ صادق الشراجي
نائب رئيس التحرير
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للبحث العلمي يف اى بلد أدواته واس��راتيجياته، حيث متثل جملة البحث العلمي أداة علمية حبثية مهمة، كما ميثل 
ه��ذا الع��دد انطالق��ة رائع��ة يف جتس��يد توج��ه ال��وزارة حنو االهتم��ام بالبحث العلمي وتفعيل دوره باعتب��اره ضرورة وطنية 
ملح��ة خلدم��ة التنمي��ة يف البل��د. كم��ا أن ه��ذا الع��دد وهو األول يتزامن مع انعقاد املؤمتر األول ملراكز األحباث العلمية 
يف اجلمهوري��ة اليمني��ة ويف ظ��ل ظ��روف عصيب��ة مي��ر به��ا البلد.  ويأتي إص��دار جملة البحث العلمي ليعطي أولوية خاصة 
للباحث��ني وملراك��ز األحب��اث يف التمي��ز والظه��ور م��ن خ��الل سلس��لة م��ن اإلج��راءات ال��ي ترتب��ط باجملتم��ع وبالتنمي��ة يف 
البلد س��واء على املس��توى احلكومي أو على مس��توى املؤسس��ات التعليمية. ستس��هم اجمللة يف ترمجة األحباث من لغات 
أخ��رى إىل العربي��ة لالنفت��اح ح��ول الع��امل يف كل م��ا يتعلق باألحباث العلمية والدراس��ات لالس��تفادة واإلفادة من خربات 
اآلخري��ن، كم��ا أن اجملل��ة ستس��هم أيض��ا يف ترمج��ة األحب��اث املتمي��زة إىل االجنليزي��ة ولغ��ات أخ��رى لتمك��ني الباح��ث 
اليمين املتميز والقادر على أن ينتقل إىل العاملية إلبراز نفسه وعمله أوال وإبراز هذا البلد العظيم - اليمن. وسوف تنشر 
اجملل��ة تباع��ا كل م��ا يتعل��ق بالبح��ث العلم��ي م��ن دراس��ات وتب��ادل للباحث��ني وغره��ا.. وال��ي مت تضمينه��ا يف االتفاقي��ات 
والربتوكوالت والربامج التنفيذية مع الدول األخرى حتى نتيح الفرصة لكل الباحثني اليمنيني يف االستفادة من هذه 
الفرص وارتباطهم مبراكز األحباث على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية لإلفادة واالستفادة. حيتوي هذا العدد 

األوراق البحثي��ة اخلاص��ة باملؤمت��ر العلم��ي األول للمراك��ز البحثية يف اليمن.

د.سلطان قاسم
مدير حترير اجمللة
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المراكز العلمية والبحثية وسبل تطويرها

د. زايد ناجي شاوش
أستاذ إدارة األعمال المساعد

رئيس قسم العلوم اإلدارية جامعة سبأ

الملخص
تعد املراكز البحثية والعليمة ممنارة هادفة الجياد فرص للتواصل بني احلضارات واالمم، وهي واحدة من املرتكزات 
االساسية  النتاج املعلومات واملعرفة والتفكر العام يف العامل  والي  تسهم يف حتقيق التنمية الشاملة واملستدامة  يف 

كافة  اجملاالت: السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والنكنولوجية.
وه��ذه الورق��ة البحثي��ة تتن��اول املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة يف مبحث��ني: املبح��ث االول يتن��اول: مفه��وم املراك��ز العلمي��ة 

والبحثي��ة ، ونش��أتها وتطوره��ا، واملبح��ث الثان��ي يتن��اول : معوق��ات املراك��ز البحثي��ة والعلمي��ة وس��بل تطويره��ا.
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المقدمة
متث��ل املعرف��ة أح��د أه��م مرتك��زات التنمي��ة اإلنس��انية 
الشاملة واملستدامة وتعد املراكز العلمية والبحثية مصدر 
تولي��د ه��ذه املعرف��ة, وم��ن أب��رز م��ا مييز الع��امل املعاصر أنه 
ع��امل ملي��ئ بالتغ��رات املتالحق��ة ف��ى ش��تى ميادي��ن العل��م 
واملعرف��ة والتكنولوجي��ا واالقتص��اد واالجتم��اع والسياس��ة 
والثقافة, كما أنه يشهد منوًا متسارعًا فى درجة الرابط 
واالعتم��اد املتب��ادل ب��ني دول الع��امل, وإن مل يك��ن ه��ذا 
االعتم��اد متكافئ��ًا ف��ى كل الظ��روف, وفض��اًل ع��ن ذل��ك 
فإن أنواعًا كثرة من العالقات والتداخالت بني الظواهر 
واألح��داث املختلف��ة ص��ارت جت��رى ف��ى الع��امل املعاص��ر 
متج��اوزة للح��دود الوطني��ة لل��دول بفع��ل ظاه��رة العومل��ة 
ال��ي جعل��ت الع��امل يعي��ش يف قري��ة كوني��ة وأح��دة, وم��ع 
ازدي��اد كثاف��ة ه��ذه األنواع من التش��ابكات والتداخالت, 
أصبح��ت نس��بة غ��ر قليل��ة  ومتزاي��دة م��ن الق��رارات الت��ى 
مت��س حي��اة البش��ر ف��ى خمتل��ف البل��دان )تقري��ر املعرف��ة 

العرب��ي: 2014م(.
 ول��ذا ف��إن الش��عوب القوي��ة ه��ى الش��عوب املدرك��ة مل��ا 
حيي��ط به��ا م��ن تغ��رات, والواعي��ة مب��ا يزخ��ر ب��ه الع��امل م��ن 
تناقض��ات وصراع��ات, وه��ى بالت��اىل الش��عوب الت��ى تس��عى 
لصن��ع مس��تقبلها أو عل��ى األق��ل تس��عى للمش��اركة بفعالية 
ف��ى صنع��ه, أم��ا الش��عوب الضعيف��ة فه��ى الش��عوب الغافل��ة 
عما يدور من حوهلا, والتى ترك مستقبلها للمصادفات أو 
ألطماع اآلخرين فعندما ال تبادر األمة إىل صنع مستقبلها, 
ينش��أ ف��راغ وم��ن طبيعت��ه أن يس��ارع أصح��اب املص��احل 
والنفوذ إىل ملء هذا الفراغ ومن ثم فإنهم سيصنعون لتلك 
األم��ة مس��تقبلها, ولك��ن عل��ى هواه��م وحس��بما تقض��ي ب��ه 

مصاحله��م )كي��م بش��ر(.
تع��د املراك��ز العلمي��ة والبحثية وأح��دًة من املرتكزات 
األساس��ية إلنت��اج املعلوم��ات واملعرف��ة والتفك��ر الع��ام يف 
الع��امل م��ن خ��الل النش��اطات ال��ي تق��وم به��ا ه��ذه املراكز 
كاألحب��اث والدراس��ات واس��تطالع ال��رأي واملؤمت��رات 
والن��دوات وورش العم��ل يف كاف��ة اجمل��االت السياس��ية 
واالقتصادي��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة وه��ذه النش��اطات 
ال��ي تطرحه��ا املراك��ز جعل��ت منها مكان��ة مهمة كونها 
تق��دم دراس��ات علمي��ة حتليلي��ة حول أي مش��كلة مطروحة 
خت��ص الدول��ة واجملتم��ع, وتق��دم لصن��اع الق��رار املعلوم��ات 
الي متكنهم من اختاذ القرارات وال سيما القرارات غر 

املربج��ة أو اإلس��راتيجية.
حيث تقوم هذه املراكز يف العادة باملشاركة يف صنع 
السياس��ة العامة للدولة من خالل إرس��اء األسس الفكرية 
والفلس��فية واالقتصادية واالجتماعية للربامج والسياس��ات 
الرئيسة وتشمل نشاطات تلك املراكز الدراسات العلمية 
وتقيي��م السياس��ات والربام��ج وتقدي��م املش��ورة للسياس��يني 
وصن��اع الق��رار يف أي مس��توى م��ن مس��تويات اإلدارة العامة 
واحياًن��ا الوق��وف بش��كل مباش��ر ض��د سياس��ات وبرام��ج 
حم��ددة ال تتواف��ق م��ع فلس��فتها السياس��ية أو االجتماعي��ة, 
أي إنه��ا تق��وم جبم��ع البيانات واالحصائ��ات وحتليلها ورفد 
صن��اع الق��رار  مبخرجاته��ا ملواجه��ة املش��اكل والقضاي��ا 
واألمور الي تهم شؤونهم الداخلية واخلارجية )عبدالغين: 

2007م(.
.

العلمي��ة  املراك��ز  تتن��اول  البحثي��ة  الورق��ة  ه��ذه  أن 
والبحثية يف مبحثني : األول يتناول مفهوم املراكز العلمية 
والبحثية, ونشأتها وتطورها واملبحث الثاني يتناول معوقات 

املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة وس��بل تطويره��ا:
والبحثي��ة  العلمي��ة  املراك��ز  : مفه��وم  األول  املبح��ث 

ونش��أتها وتطورها
1. مفهوم املراكز العلمية والبحثية :

هناك تباين وغموض يكتنف تعريف املراكز العلمية 
والبحثي��ة فتعريفه��ا ال ي��زال حم��ل خ��الف وفق��ًا لوجهة نظر 

الكت��اب والباحث��ني ووفقًا لتصنيفاتها املختلفة.
وعل��ى الرغ��م م��ن ع��دم وج��ود تعري��ف ش��امل هل��ذه 
املراك��ز, إال أن هن��اك م��ن عرفه��ا بإنه��ا : أي منظم��ة تق��وم 
بأنش��طة حبثية سياس��ية حتت مظلة تثقيف وتنوير اجملتمع 
املدن��ي بش��كل ع��ام, وتقدي��م النصيح��ة لصن��اع الق��رار 

2004م(. خاص)مجي��ل:  بش��كل 
ويعرفه��ا مش��روع مراك��ز الفك��ر والدراس��ات العامل��ي 
بأنه��ا : مؤسس��ات تق��وم بالدراس��ات والبح��وث املوجه��ة 
لصانع��ي الق��رار, وال��ي ق��د تتضم��ن توجيه��ات أو توصي��ات 
معينة حول القضايا امللية والدولية, بهدف متكني صانع 
الق��رار واملواطن��ني م��ن صياغ��ة سياس��ات وأجتاه��ات ح��ول 
قضايا السياسة العامة وقد تكون هذه املراكز مرتبطة 
بأح��زاب سياس��ية, جه��ات حكومي��ة, مجاع��ات مص��احل, 
ش��ركات خاص��ة, أو ق��د تك��ون مراك��ز غ��ر حكومي��ة 
ومس��تقلة وتع��د ه��ذه املراك��ز يف كثر من األحيان مبثابة 



المجلد )1( العدد )1(

12

ب��ني األكادميي��ني ومجاع��ة صن��اع  مؤسس��ات وس��يطة 
السياس��ة العامة وصنع القرار, وتهدف هذه املراكز عادة 
خلدمة املصاحل العامة كونها جهات مستقلة ترجم  نتائج 
البحوث والدراس��ات بلغة مفهومة وموثوقة وس��هلة الوصول 

لصن��اع الق��رار وال��رأي الع��ام )Howard: 2008م(.
كم��ا مت تعريفه��ا بإنها: مراكز علمية ُأنش��ئت خلدمة 
الباحث��ني والبح��ث العلم��ي, وق��د ج��اءت اس��تجابة للتواص��ل 
الذي حيتاج إليه الباحثني يف زمن باتت فيه احلاجة ماسة 
لوج��ود مث��ل ه��ذه املراكز خلدمة البحث العلمي واالرتقاء 

ب��ه )اهلنائيه: 2009م(.
وُتع��د مراك��ز البح��ث العلمي ركيزة أساس��ية خلدمة 
البح��ث العلم��ي وتفعي��ل دوره، لذل��ك دأب��ت ه��ذه املراك��ز 
إىل توف��ر التس��هيالت املمكن��ة واخلدم��ات الالزم��ة وال��ي 
من شأنها اإلسهام يف تفعيله مثل املختربات العلمية واملعامل 
البحثي��ة، كذل��ك تفعي��ل التواص��ل ب��ني الباحثني يف جمال 
مع��ني أو يف جم��االت متع��ددة عل��ى اخت��الف ختصصاته��م 

وهوياتهم.  
ويع��د تعري��ف دونال��د أبلس��ون األكث��ر ت��داواًل ملراك��ز 
األحب��اث, فق��د عرفه��ا بإنه��ا : هيئ��ات ذات توج��ه حبث��ي ال 
ته��دف إىل الرب��ح, وال تع��رب ع��ن توج��ه حزب��ي مع��ني دون أن 
ينفي عنها الصفة األيديولوجية وتتمثل أهدافها الرئيس��ية 
يف تأثره��ا عل��ى الرأي العام والسياس��ات العامة )الش��اهر: 

2009م(.
ولغاي��ة األربعين��ات كان��ت مراك��ز األحب��اث تس��مى 
“مؤسس��ة” ويف أثن��اء احل��رب العاملي��ة الثاني��ة كان يطل��ق 
عليها “علبة األدمغة” نس��بة إىل االس��م العامي الذي يطلق 
عل��ى اجلمجم��ة البش��رية, ويف اللغ��ة الس��ائدة يف الوالي��ات 
املتح��دة األمريكي��ة يف زم��ن احل��رب كان يطل��ق أس��م 
فيه��ا  يتجم��ع  قاع��ات  عل��ى   )Think tank( عب��ارة  أو 
اإلس��راتيجيون ويناقش��ون اخلط��ط احلربي��ة )عبداجلب��ار: 

2007م(.
 )tank( تع��ين التفك��ر وكلم��ة )think( فكلم��ة  .
حتم��ل اكث��ر م��ن ترمج��ة فه��ي تع��ين )الوع��اء أو احلاوي��ة(  

وتع��رف كذل��ك بالدباب��ة احلربي��ة  )هي��كل: 2003م(.
2. نشأة وتطور املراكز العلمية والبحثية : 

تباي��ن الباحث��ون يف حتدي��د بداي��ة تأس��يس املراك��ز 
العلمي��ة والبحثي��ة فرجعه��ا البعض إىل القرن الثامن عش��ر 
حي��ث تأسس��ت يف صورته��ا األوىل يف اجلامع��ات األوروبي��ة 

وكان يطل��ق عليه��ا الكراس��ي العلمي��ة وكان أول ه��ذه 
الكراس��ي كرس��ي الدراس��ات الش��رقية يف بولونيا.

وكان أول مركز أحباث قد ظهر يف بريطانيا املعهد 
امللك��ي للدراس��ات الدفاعي��ة ع��ام 1831م, ويف 1884م 

تأسس��ت اجلمعي��ة الفابي��ة )بوغ��امن: 2016م(.
.  كم��ا ُأسس��ت يف بريطاني��ا أول وقفي��ة ه��ي وقفي��ة 
»دميورن��ت« يف جامع��ة أكس��فورد لتش��جيع الدراس��ات 
الديني��ة, وأعت��رب الباحث��ون ه��ذه الكراس��ي البداية إلنش��اء 

املراك��ز البحثي��ة )الش��هواني: 2016م(.
وهن��اك م��ن ي��رى إن مراك��ز األحب��اث ظاه��رة حديث��ة 
نس��بًيا يف اجملتمع��ات والعالق��ات الدولي��ة وكان��ت بداي��ة 
نش��أتها يف مرحل��ة م��ا بع��د احل��رب العاملي��ة األوىل وكان��ت 
مبثاب��ة مناب��ر للنق��اش اجلماع��ي أو لدراس��ة القضايا املهمة 
األساسية الي تشغل اجملتمع أوٌصناع القرار. ويف الواليات 
املتح��دة االمريكي��ة ُأطل��ق على هذه املراكز أس��م “الثنك 
تانكس  “Think tanks” وُترمجت يف اللغة العربية ب 
مراك��ز التفك��ر أوبن��وك التفك��ر )حمم��ود: 2013م(.
وكان��ت البداي��ات األوىل لتأس��يس مراك��ز   
وكان��ت  األحب��اث يف حقب��ة العش��رينات والثالثين��ات 
أوىل املراك��ز البحثي��ة يف الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة 
 Carnegie Endowment معه��د كارنيغ��ي للس��الم
 for International Peace تأس��س ع��ام 1910 ث��م 
معه��د بروكينج��زBrookings Institute  تأس��س عام 
 ,1916ومعه��د هوف��ر  Hoover Institute تأس��س ع��ام  
1918 ومؤسس��ة الق��رن Century Foundation  ع��ام 

2012م(. )اخلزندار،االس��عد:  1919م 
ويف بريطاني��ا تأس��س املعه��د امللك��ي للش��ؤون الدولي��ة 
عام 1920 ويف فرنس��ا تأس��س املعهد الفرنس��ي للعالقات 
الدولي��ة, ويف أملاني��ا تأسس��ت األكادميي��ة األملاني��ة للس��الم 
ع��ام 1931, كم��ا نش��أة مراك��ز حبثي��ة خاص��ة ٌتعن��ى 
بقضاي��ا وش��ؤون اس��تطالعات ال��رأي مث��ل معه��د غال��وب 
Gallup ال��ذي تأس��س ع��ام 1920 يف أمري��كا, ويف هذه 
احلقب��ة يالح��ظ أن معظ��م ه��ذه املراك��ز مل تس��تطع أن 
تؤثر بش��كل مباش��ر يف صانعي السياس��ات العامة وكان 
ٌينظ��ر هل��ا كمؤسس��ات أكادميي��ة” نظري��ة “بعي��دة ع��ن 
التأث��ر يف السياس��ات الوطني��ة أو الدولي��ة, بالرغ��م من أنها 
كان��ت حتظ��ى باح��رام يف خ��ارج حمي��ط ع��امل السياس��ة 

2012م(. )اخلزندار،االس��عد: 
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يف مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية يف األربعينيات 
املراك��ز  واق��ع ه��ذه  تط��ور  واخلمس��ينيات والس��تينات 
بشكل كبر سواء من حيث الزيادة الكبرة يف عددها 
أو م��ن حي��ث  انتش��ارها عاملًي��ا وم��ن أش��هر ه��ذه املراك��ز 
ال��ي تأسس��ت يف ه��ذه احلقب��ة  املعه��د الدول��ي للدراس��ات 
ومعه��د   1958 اإلس��راتيجية )IISS(  يف لن��دن ع��ام 
دراس��ات الش��رق األوس��ط يف أمريكا عام 1948, ومعهد 
انربرايز األمريكي ألحباث السياسات العامة AEI عام 
1943, وتأسس��ت مؤسس��ة ران��د ال��ي ٌتعن��ى بالسياس��ات 
العام��ة والش��ؤون الدفاعي��ة والعس��كرية بش��كل خ��اص 
ع��ام1949 , ومرك��ز أحب��اث ف��ض النزاع��ات يف جامع��ة 
س��توكهومل ألحب��اث  ومعه��د  1959م,  ع��ام  ميتش��جان 
الس��الم يف الس��ويد 1966م ) Robert et al: 2008م(.
أم��ا عل��ى الصعي��د العرب��ي ف��إن نش��أة وتط��ور املراك��ز 
البحثي��ة ب��دأت بش��كل أساس��ي يف اخلمس��ينات يف مص��ر 
حيث تأسس معهد البحوث والدراسات العربية عام1952  
ال��ذي يرتب��ط جبامع��ة ال��دول العربي��ة وال��ذي حت��ول إىل 
الركي��ز عل��ى األداء التدريس��ي والتأهي��ل اجلامع��ي 
عل��ى حس��اب العم��ل البحث��ي حي��ث مين��ح درج��ات الدبل��وم 
التخصص��ات  م��ن  العدي��د  يف  والدكت��وراه  واملاجس��تر 
االعلمي��ة, وتأس��يس املرك��ز القوم��ي للبح��وث ع��ام1956  
يف القاه��رة, باإلضاف��ة إىل مرك��ز األه��رام للدراس��ات 
السياس��ية واإلس��راتيجية الذي تأس��س عام 1968, وهما 
يرتبط��ان بهيئ��ات حكومي��ة ويف ح��ني أن��ه عل��ى صعي��د 
املراكز البحثية اخلاصة فكان مركز دراسات الوحدة 
العربي��ة ال��ذي تأس��س يف ب��روت ع��ام 1975 , كمؤسس��ة 
حبثية غر رحبية أكادميية أو علمية املنحى, حيث تركز 
نشاطها البحثي يف خمتلف القضايا السياسية واالقتصادية 
والثقافي��ة واالجتماعي��ة ال��ي تهم اجملتمع العربي )حممود: 

. 2013م( 
الدراس��ات  مرك��ز  يعت��رب  الوط��ين  الصعي��د  وعل��ى 
والبحوث اليمين أول مركز علمي للدراسات يف اجلزيرة 
العربي��ة مت تأسيس��ه ع��ام 1972م, وق��د أنش��أت اجلامع��ات 
اليمني��ة ويف مقدمته��ا جامع��ة صنع��اء العدي��د م��ن املراك��ز 
البحثية والي بلغ عددها )23( مركزًا)محيد: 2013م(.
ومن��ذ عق��د الثمانين��ات وخاص��ة حقب��ة التس��عينات حتى 
نهاي��ة العق��د األول م��ن االلفي��ة الثالث��ة انتش��رت ظاه��رة 
املراك��ز البحثي��ة يف مجي��ع ال��دول العربي��ة وإن ارتبط��ت 

يف بداياته��ا باجلامع��ات أوقطاعات حكومية, ثم انتش��رت 
الحق��ا مراك��ز األحب��اث اخلاص��ة يف ختصص��ات متع��ددة 
س��واء سياس��ية أواقتصادي��ة أواجتماعي��ة, وغره��ا أوحت��ى 
اجمل��االت البحثي��ة التطبيقي��ة اهلندس��ية والتكنولوجي��ة 
وبش��كل متأخ��ر يف اجمل��االت الطبية)اخلزندار،االس��عد: 

2012م(.
املبح��ث الثان��ي : معوق��ات املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة 

وس��بل تطويره��ا
1. معوقات املراكز العلمية والبحثية :

إن واق��ع البح��ث العلم��ي يف ال��دول العربية عامة واليمن 
خاص��ة يط��رح يف مش��هده األمش��ل قضي��ة هج��رة األدمغ��ة 
العربي��ة إىل اخل��ارج ال��ي متّث��ل نزيف��ًا حقيقي��ًا يف العق��ل 
العربي فاألرقام تظهر أن 54% من الطالب العرب الذين 
يدرس��ون يف اخل��ارج ال يع��ودون إىل بالده��م, وأن%34   
م��ن األطب��اء األكف��اء يف بريطاني��ا ينتم��ون إىل اجلالي��ات 
العربية, كما ش��هد العراق هجرة واس��عة لعلمائها تركوا 
بلده��م بس��بب األح��وال السياس��ية واألمني��ة ال��ي تش��هدها 
الع��راق الش��قيق من��ذ س��قوط نظ��ام الش��هيد ص��دام حس��ني 
اجملي��د, لق��د هاج��ر أكثر م��ن 750,000 الف عاملًا عربي 
إىل الوالي��ات املتح��دة األمريكية)عبداملمنع��م: 2010م(. 
والزال��ت النظ��رة للعل��م وللباح��ث وأهميتهم��ا يف اليم��ن 
قاصرة, وهذا خلق جوًا عامًا ال يشجع على البحث العلمي, 
اضاف��ة إىل أن صان��ع الق��رار يف بالدن��ا يعتق��د أن��ه ال حيت��اج 
إىل احب��اث متخصص��ة تعين��ه يف اخت��اذ قرارات��ه, فهويعتق��د 
ان��ه يع��رف كل ش��يء, وإذا جل��أ للبح��ث يلج��أ ل��ه يف حلظة 
ضغ��ط معين��ة, واحلاج��ة ملنق��ذ, وق��د يفض��ل أن يس��تعني 
خبربات أجنبية  ونعكس ذلك االعتقاد على دور ومكانة 
املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة, فاملراك��ز يف اليم��ن تفتق��ر 

البس��ط مقوم��ات الوح��دات البحثي��ة. 
وللركي��ز أكث��ر عل��ى ه��ذا املوض��وع ن��درج ادن��اه أب��رز 
املعوق��ات ال��ي ُتعط��ل عم��ل املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة 

وحتج��م م��ن دوره��ا وه��ي كم��ا يل��ي: 
ش��ك . 1 ال  املس��تقلة-  التموي��ل  مص��ادر  إىل  االفتق��ار 

ان مؤسس��ات البح��ث العلم��ي ال ميكنه��ا االنط��الق قب��ل 
إىل  فاالفتق��ار  لعمله��ا,  االساس��ية  االدوات  تكتم��ل  ان 
مصادر التمويل املس��تقلة قد أثر س��لبًا يف عملها واس��تدامة 
نش��اطها فالتموي��ل هومفت��اح البح��ث وم��ن دون��ه يتعذر على 
الباحث��ني إجن��از مهامه��م البحثي��ة, وبدون��ه يتع��ذر تكوي��ن 
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واملكتب��ة  الض��روري  واالث��اث  لعمله��ا  املناس��بة  البناي��ة 
الثري��ة/ الغني��ة ال��ي متث��ل العم��ود الفق��ري ملس��ألة البح��ث, 
ويف الوق��ت احلاض��ر الغن��ى ع��ن الش��بكة العنكبوتب��ة 
)االنرن��ت( واجه��زة احلاس��وب, ويف نف��س الس��ياق ينبغ��ي 
توفر ميزانية مستقرة لرواتب العاملني بها من أكادمييني 
وإداري��ني باالضاف��ة إىل املبال��غ ال��ي ُتدف��ع إىل الباحث��ني 
كدع��م الجن��از حبوثه��م أو كمكاف��آت عليها, وتعد هذه 
املعضل��ة م��ن أه��م املعوق��ات ال��ي تواج��ه املراك��ز البحثي��ة 
وال��ي ق��د تدفه��ا وال س��يما املراك��ز اخلاص��ة للج��وء إىل 
مصادر التمويل االجنيب وتصبح حمل نقد واتهام بعالقتها 

املش��بوعة باالجن��دة اخلارجي��ة )حمم��ود: 2013م(.  
أس��اتذة . 2 وخصوص��ًا  الباحث��ني  مش��اركة  ضع��ف 

اجلامعات حيث يطغى على االغلب منهم السلوك الروتيين 
واالكتف��اء باملاض��رات الرمسي��ة ال��ي تلق��ى يف الكلي��ة, 
وال ينج��ز م��ن االحب��اث اال م��ا يك��ون مطلوب��ًا الغ��راض 
الرات��ب اوالع��الوة اوالرقي��ة العلمي��ة, ولذلك حيرصون على 
نش��ر احباثه��م يف جم��الت معتم��دة من قب��ل اجلامعات الي 
ينتم��ون هل��ا, وكل ه��ذه اجمل��الت واالص��دارات حم��دودة 
الت��داول, ويف الغال��ب تكت��ب للرف��وف فق��ط, والج��ل ان 
يس��تعملها األس��اتذة يف نش��ر العدد الضروري من االحباث 

املطلوب��ة لرقيته��م )أمح��د: 2012م(.
االفتق��ار إىل ال��روح اجلماعي��ة يف البح��ث : فغالب��ًا . 3

م��ا ترتب��ط املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة باجله��ة الراعي��ة 
هل��ا س��واء حكومي��ة أو أهلي��ة أو أف��راد, وتك��ون منغلق��ة 
عليه��ا أن العم��ل البحث��ي ميتاز بأن��ه ينمو ويتطور من خالل 
العم��ل اجلماع��ي والكث��ر م��ن االش��كاليات املعرفي��ة 
واالحتياجات العلمية ال يسدها شخص واحد لوحده مهما 

كان��ت قدرات��ه )حمم��ود: 2013م(. 
االفتق��ار إىل املوضوعي��ة واالس��تقاللية يف العم��ل - ان . 4

قيمة النتائج الي تطرحها مراكز البحث العلمي تكمن 
يف مهنيتها وحياديتها يف فرض دورها, ولكن هذه احليادية 
ال ميك��ن أن تتحق��ق إال م��ن خ��الل توف��ر هامش كبر من 
احلري��ة يتي��ح للمراك��ز حتدي��د أولوي��ات عمله��ا وإختي��ار 
موضوعاته��ا البحثي��ة بعي��دًا ع��ن عوام��ل التأث��ر اخلارجي��ة, 
وهوم��امل ميك��ن حتقيق��ه إال م��ن خل��ل توف��ر التموي��ل غر 
املشروط ومنح الباحث استقاللية يف عمله, وهوأمر يصعب 
توفره يف ظل االنظمة احلاكمة الي ختاف من حرية الرأي 
والتعبر وكش��ف احلقائق)اخلزندار،االسعد: 2012م(.

 غياب التنظيم البحثي وانعدام التنسيق والتعاون بني 5. 
املراكز واملؤسسات البحثية على املستوى امللي والعربي 

والدول��ي )محي��د: 2013م(.
االفتقار إىل املكتبات الي تقدم ما حيتاجه الباحث . 6

خصوص��ًا فيم��ا يتعل��ق بدراس��ة االم��ور املعاص��رة والقضاي��ا 
السياس��ية منه��ا عل��ى وج��ه اخلص��وص, وافتق��اد عملي��ات 
التقيي��م للرب��ط الواض��ح ب��ني املراك��ز البحثي��ة واجله��ات 
الي تستهدفها لتحقيق أهدافها, وهي: صناع السياسات، 
واجله��ات األكادميية، وخدم��ة اجملتمع )مركز األحباث 

للدراس��ات والبح��وث اإلس��راتيجية: 2013م(.
ضع��ف اإلمكاني��ات والق��درات التس��ويقية لإلنت��اج . 7

املع��ريف والنش��ر العلم��ي ال��ذي يصدر ع��ن املراكز العلمية,  
وع��دم توف��ر املناخ والبيئة املالئمة واملفزة لإلبداع وجذب 

الكف��اءاة العلمي��ة )حمم��ود: 2013م(.
وجه��ات . 8 مسيس��ة مبثاب��ة  وج��ود مراك��ز أحب��اث 

اجتماعي��ة أوغط��اء للعم��ل السياس��ي الع��ام م��ن قب��ل بع��ض 
صناع القرار السابقني أوكبار املسؤولني أو الدبلوماسيني 
الذي��ن خرج��وا أو تقاع��دوا م��ن دائ��رة صن��ع  الق��رار مبعن��ى 
أن ه��ذه املراك��ز البحثي��ة توف��ر غطاًء أو مركز للعالقات 
العام��ة لبع��ض املس��ؤولني الس��ابقني ليحافظ��وا على دورهم 
السياسي أو االجتماعي أكثر من االهتمام بعملية البحث 
العلم��ي واإلنت��اج املع��ريف وه��و ما ولد تش��ويًها لل��دور العلمي 
ملراك��ز األحب��اث واحنراًف��ا يف ج��ودة  ورس��الة البح��ث 

العلمي.
2. سبل تطوير املراكز العلمية والبحثية :

بن��اًء عل��ى م��اورد أنف��ًا م��ن معلوم��ات ح��ول املعوقات فإن 
املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة اليمنية حباج��ة ملحة إىل إعادة 
النظ��ر يف إرتباطه��ا اإلداري والتنظيم��ي ودوره��ا يف حتقيق 
التنمية وحتليل السياس��ات العامة, ومس��توى مس��اهمتها يف 
معاجل��ة قضاي��ا اجملتم��ع ومواكبة التط��ورات املتتالية الي 

يش��هدها الع��امل يف جم��االت عملها.
أن هنال��ك متطلب��ات بش��رية ومادي��ة الب��د م��ن توفره��ا 
للنهوض بهذه املراكز وتطويرها خلدمة اجملتمع وحتقيق 
أه��داف خط��ط التنمي��ة بش��كل ع��ام,  ميك��ن اجيازها يف 

االتي:
التموي��ل الضروري��ة وال��ي متك��ن . 1 تأم��ني مص��ادر 

املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة م��ن القي��ام بدوره��ا بش��كل 
مس��تقل جت��اه معاجل��ة القضاي��ا الي ته��م اجملتمع  بكفاءة 
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وفاعلي��ة.
تزوي��د املراك��ز باإلمكان��ات املادي��ة والتكنولوجي��ة . 2

احلديث��ة الالزم��ة لتطوي��ر األداء البحث��ي وتوف��ر الك��وادر 
العلمي��ة املدرب��ة والكف��ؤة والق��ادرة عل��ى إج��رء البح��وث. 

إج��اد إس��راتيجية للبح��ث العلم��ي وسياس��ة علمي��ة . 3
والبحثي��ة  العلمي��ة  املراك��ز  ب��ني  والتنس��يق  واضح��ة 

ومؤسس��ات إنت��اج املعرف��ة العام��ة واخلاص��ة.
مراجع��ة التش��ريعات املنظم��ة لعم��ل املراك��ز العلمي��ة . 4

والبحثي��ة ومب��ا يع��زز م��ن دور املراك��ز ومنتس��بيها.
تفعيل دور املراكز البحثية يف إنتاج وتسويق األحباث . 5

التطبيقي��ة ال��ي خت��دم اجملتم��ع, والركي��ز عل��ى مس��ألة 
البحث العلمي والنظر إليه جبدية اثناء الدراس��ة وتش��جيع 
الطاقات املبدعة وإعطائها االمتيازات الي تدفع اآلخرين 

للمنافس��ة واإلبداع.
بن��اء ش��راكة حقيق��ة ب��ني املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة . 6

وب��ني وس��ائل اإلع��الم املختلف��ة لتق��وم بدوره��ا يف التثقي��ف 
والتعري��ف بأهمي��ة املراك��ز البحثي��ة, وم��ا ه��و تأثرها على 
السياسات العامة للبلد, ومعطيات هذا التأثر على احلياة 
العامة؟ ومن جهة اخرى فس��ح اجملال امام تلك املؤسس��ات 
للتعري��ف بنفس��ها وع��رض خمرجاته��ا املعرفية وم��ا تقوم به 

من نشاطات عرب وسائل اإلعالم املختلفة.
إجاد نظ��م فعال��ة لتقيي��م ومتابع��ة األداء البحث��ي لتل��ك . 7

املراكز. 
تش��جيع اس��لوب العم��ل اجلماع��ي يف املراك��ز العلمية . 8

والبحثي��ة مم��ا حيول��ه إىل ثقاف��ة عام��ة ومنهج��ًا رئيس��يًا 
يف احلي��اة واس��لوب أمث��ل يف حتقي��ق النتائ��ج, االم��ر ال��ذي 
يول��د روح املش��اركة وح��ب اجله��د اجلماع��ي ل��دى عم��وم 
الباحث��ني, ويعك��س بنتائج��ه الطيب��ة على النش��اط البحثي 

يف خمتل��ف اجمل��االت.
المراجع العربية :

 اخلزن��دار، س��امي, األس��عد، ط��ارق. دور مراكز 	
الفك��ر والدراس��ات يف البح��ث العلم��ي وصن��ع 
والقان��ون,  السياس��ة  دفات��ر  العام��ة,  السياس��ات 

اجلامع��ة اهلامشي��ة االردن, الع��دد 6, 2012.
 الش��هواني ، هش��ام . مراك��ز األحب��اث وأهميته��ا 	

موق��ع دني��ا الوط��ن 22/6/2016.
 البح��ث 	 مراك��ز  عب��داهلل.  خالص��ة  اهلنائي��ة، 

العلم��ي:  التواص��ل  تفعي��ل  يف  ودوره��ا  العلم��ي 

س��لطنة عم��ان أمنوذج��ا, دراس��ة مقدم��ة ملؤمت��ر 
فيالدلفي��ا الدول��ي الراب��ع عش��ر ) ثقاف��ة التواص��ل 

( 3- 5  نوفم��رب 2009 م .
 امن��ار ، حمم��د مجي��ل. »مراك��ز األحب��اث يف 	

الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة: حتلي��ل وتقوي��م« 
جملة دراسات اجلامعة األردنية, العدد 4, نيسان/ 

.2004
 بوغامل ، عباس. مراكز األحباث وإنتاج املعرفة 	

ومسئوليات املثقف: مراكز األحباث بني صناعة 
االفكار وترش��يد السياس��ات موقع أون إس��الم , 

.22/6/2016
 العربي��ة 	 والبح��وث  الدراس��ات  مراك��ز  تقيي��م 

اإلم��ارات  مرك��ز   ,2013/2014 والدولي��ة, 
الراب��ط  االس��راتيجية.  والبح��وث  للدراس��ات 
w w w. e c s s r . a e        2016l6l18

 تقري��ر املعرف��ة العرب��ي للع��ام 2014 . الش��باب 	
وتوط��ني املعرف��ة - دولة اإلم��ارات العربية املتحدة, 

برنام��ج األمم املتح��دة اإلمنائي.
 محي��د ، حمم��د عب��د اهلل. تص��ور مق��رح لتطوي��ر 	

األداء البحث��ي للجامع��ات اليمني��ة, جمل��ة جامع��ة 
الناص��ر,  اليم��ن, الع��دد األول  يناير-يوني��و2013.

 الش��اهر، إمساعي��ل ش��اهر . أولوي��ات السياس��ة 	
اخلارجي��ة األمريكي��ة بع��د أح��داث 11 /أيل��ول/ 
الس��ورية  العام��ة  اهليئ��ة  منش��ورات  م,   2001

.2009 دمش��ق,  للكت��اب, 
 عب��د اجلب��ار، عب��د احلاف��ظ. مراك��ز الدراس��ات 	

والبح��وث يف الع��امل »دراس��ة مرمج��ة«, مرك��ز 
دراس��ات الوط��ن العرب��ي, الع��دد 2, 2007.

 عب��د الغ��ين ، مصطف��ى. املستش��رقون اجل��دد 	
دراسة يف مراكز األحباث الغربية, الدار املصرية 

واللبنانية للنشر2007 .
 عبداملنعم ، سليمان . التقرير العربي الثالث 	

للتنمية الثقافية, مؤسسة الفكر العربي, الطبعة 
2016l6l18  .2010 األوىل, بروت, لبنان
info@arabthought.org
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 كي��م بيتش��ر. األدوار ال��ي تضطل��ع به��ا مراك��ز 	
السياس��ات  صن��ع  يف  االقتصادي��ة  الفك��ر 
دميقراطًيا ومقومات جناح تلك املراكز . سلسلة 
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Abstract

The scientific and research centers are regarded as a minarite to create chances to con-
tact between civilization and nations. These centers are one of the pillars of producing  
knowledge , information and overall think of the world which participate in achieving  
a comprehensive and sustainable develop in all fields : political, economic, social, cul-
tural and technological.
This paper deals with the scientific and research centers in two axes: the first one deals 
with the concept of the these centers: its establishment and development. The second 
one deals with the constraints that face these centers.
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البرامج واألنشطة العلمية للمراكز العلمية والبحثية بوزارة الداخلية
بالجمهورية اليمنية

رائد.د/ عبدالعزيز علي الجمالي

الملخص
هدف��ت ه��ذه الدراس��ة إىل إلق��اء الض��وء عل��ى الربام��ج واألنش��طة العلمي��ة ملرك��ز البح��وث والدراس��ات األمني��ة، بإعتباره 
املركز البحثي الوحيد بوزارة الداخلية باجلمهورية اليمنية، كما مت إلقاء الضوء على قياس الرأي العام وأهميته يف 

عمل اجلهاز الش��رطي.
ولتحقي��ق ه��ذا اهل��دف إس��تخدم الباح��ث املنه��ج الوصف��ي التحليل��ي، ال��ذي يق��وم عل��ى وص��ف وتفس��ر املفاهي��م املكونة 

للربام��ج واألنش��طة العلمي��ة للمرك��ز.
ولقد اشتملت الدراسة -عالوة على املقدمة- على مبحثني رئيسيني هما:

املبحث األول:-  الربامج العلمية ملركز البحوث والدراسات األمنية.
املبحث الثاني:- األنشطة العلمية وقياس الرأي العام. 

وخلصت الدراسة إىل أنه بالرغم من أهمية الربامج واألنشطة العلمية، الي يتم من خالهلا دراسة القضايا واملشاكل 
األمنية، ومعرفة األسباب الي تقف وراءها من أجل بلورة الرؤى واملقرحات العلمية املتعلقة بها، لوضع احللول املناسبة 
هلا؛ إاّل أن املركز مل يتمكن - حتى اآلن - من القيام بالدور املأمول منه، نتيجة لوجود العديد من العقبات، أهمها 
ع��دم توف��ر الدع��م املال��ي ال��كايف للقي��ام به��ذه الربام��ج واألنش��طة، وكذل��ك ع��دم وجود مبن��ى مزود بكاف��ة املتطلبات 

العلمية احلديثة الداعمة خللق جو علمي مناس��ب. 
وأوص��ى الباح��ث جبمل��ة م��ن التوصي��ات ميك��ن إمجاهل��ا يف:- تنفيذ خمرجات احلوار الوطين ال��ي أكدت على أهمية 
البحث العلمي يف اجملال األمين، وأن ختصص له وزارة الداخلية نسبة ال تقل عن 1% من ميزانيتها. واإلهتمام بالباحثني 
وحتسني وضعهم املادي. ووجود مبنى للمركز مزود بكافة الوسائل العلمية احلديثة. إنشاء وحدة قياس الرأي العام 

ضمن الوحدات البحثية يف املركز. إجراء حبوث الرأي العام بطريقة دورية ومستمرة.
الكلمات املفتاحية: الربامج العلمية، األنشطة العلمية، قياس الرأي العام.
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مقدمه:-
من املعلوم - بادىٍء ذي بدء - أن تطور األمم والشعوب 
يقاس مبدى مساهمتها يف جمال البحث العلمي الذي ُيعد 
أساس التطور يف مجيع اجملاالت، اإلقتصادية والصناعية 

والطبية والعسكرية وغرها.
وعل��ى املس��توى األم��ين ف��إن البح��ث العلم��ي ُيع��د أه��م 
ركائ��ز العم��ل األم��ين؛ لكون��ه مُيث��ل القن��اة الرئيس��ية 
ال��ي متك��ن صاح��ب الق��رار م��ن التع��رف عل��ى الواق��ع، 
والتخطي��ط للمس��تقبل، وحماول��ة التحك��م ب��ه والس��يطرة 
على بدائله وفقًا ألس��س علمية س��ليمة، يأخذ يف اإلعتبار 
كل معطي��ات الواق��ع، ومؤش��رات املس��تقبل ذات الصل��ة 

مبوض��وع ومضم��ون الق��رار األم��ين.
وينبين على هذا الدور اهلام للبحوث العلمية يف اجملال 
األم��ين حك��م ه��ام، ه��و أن تفعي��ل دور مراك��ز البح��وث 
والدراس��ات األمنية أصبح من مقتضيات الضرورة األمنية 
بإعتباره��ا اآللي��ة األمث��ل إليص��ال املعرف��ة املتخصص��ة إىل 
رج��ال األم��ن امليداني��ني م��ن خ��الل ما تقدمه م��ن إصدارات 
علمي��ة، ون��دوات متخصص��ة، تس��اهم يف زي��ادة الوع��ي 
املعريف لدى رجل األمن، وتساعده على الربط بني الوقائع 

امليداني��ة، وإطارها العلمي النظري.
ويف س��ياق احل��رص عل��ى ترس��يخ دائ��م لألمن املواكب 
للتط��ورات العلمي��ة والبحثي��ة يف الع��امل، مت إنش��اء مرك��ز 
اليمني��ة   الداخلي��ة  ب��وزارة  األمني��ة  والدراس��ات  البح��وث 
لدراسة القضايا واملشكالت األمنية الي تواجه جمتمعنا 
اليمين مبوجب القانون رقم )10( لس��نة 2001م)1( بش��أن 
إنش��اء أكادميي��ة الش��رطة؛ وذل��ك ملعرف��ة األس��باب ال��ي 
تكم��ن وراء ه��ذه املش��كالت، وبل��ورة ال��رؤى واملقرحات 
العلمي��ة املتعلق��ة به��ا، لوضع احللول الناجحة هلا واإلس��هام 
العلم��ي يف جم��ال العدال��ة اجلنائي��ة، وبناء ق��درات األجهزة 
األمني��ة ومنتس��بيها لرس��م أفض��ل السياس��ات واملمارس��ات 

األمني��ة املتقدمة.
وُيع��د مرك��ز البح��وث والدراس��ات األمني��ة وفق��ًا هل��ذا 
القانون وحدة أكادميية تتبع أكادميية الشرطة مبوجب 
امل��ادة ) 3 ( ال��ي نص��ت عل��ى أن:- تتك��ون أكادميي��ة 

الش��رطة ممايل��ي:-
كلية الشرطة.. 1
كلية الدراسات العليا.. 2
كلية التدريب.. 3

مركز البحوث والدراسات األمنية.. 4
ويف خطوة إجيابية حنو دعم البحث العلمي يف اجملالني 
األم��ين والعس��كري وتش��جيع الباحث��ني، ج��اء الن��ص يف 
وثيق��ة خمرج��ات احل��وار الوط��ين )2( عل��ى » إعتم��اد البح��ث 
العلم��ي يف تش��خيص جوانب القص��ور ومواطن اإلختالالت 
وتقدي��م احلل��ول واملعاجل��ات وتزوي��د جه��ات التخطي��ط 
بالبيان��ات الالزم��ة ال��ي متكنها من إعادة البناء والتطوير 
وتس��اعد عل��ى توف��ر قاعدة بيان��ات متكاملة ختدم عملية 
تطوي��ر املؤسس��تني العس��كرية واألمني��ة ودع��م وتش��جيع 
ومراك��ز  واألم��ين  العس��كري  اجملال��ني  يف  الباحث��ني 
البح��وث والدراس��ات العلمي��ة ذات العالق��ة م��ع اإلهتم��ام 
بالبح��وث التطبيقي��ة وامليداني��ة ال��ي ترف��ع من كف��اءة بناء 
القوات املس��لحة واألمن وتطوير وحتديث هذه املؤسس��ات 
مب��ا يس��اعد عل��ى عملية اهليكلة للجي��ش واألمن واإلرتقاء 
بها إىل املستوى املطلوب وحيدد للبحث العلمي نسبة ال تقل 

ع��ن %1 م��ن ميزاني��ي وزارت��ي الدف��اع والداخلي��ة«. 
مشكلة البحث:-	 

بالرغ��م م��ن أهمية الدور الذي تلعبه الربامج واألنش��طة 
العلمي��ة يف تفعي��ل دور مركز البحوث والدراس��ات األمنية 
للقيام مبهامه، إاّل أن هناك العديد من املعوقات - أبرزها 
ع��دم توف��ر الدع��م املال��ي ال��كايف- ال��ي حت��ول دون قي��ام 
املرك��ز به��ذه الربام��ج واألنش��طة وال��ي تضمنه��ا الربنام��ج 

العلم��ي للمركز.
الس��ؤال  يف  تكم��ن  البح��ث  مش��كلة  ف��إن  وعلي��ه 

التال��ي:- الرئيس��ي 
ماه��ي الربام��ج واألنش��طة العلمي��ة ملرك��ز البح��وث 

األمني��ة؟ والدراس��ات 
ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية:-

ماهي الربامج واألنشطة العلمية الي تضمنها الربنامج - 
العلمي)3( ملركز البحوث والدراسات األمنية؟

ماه��ي املعوق��ات الي حتول دون إقامة برامج وأنش��طة - 
مركز البحوث والدراس��ات األمنية؟

ماه��ي املقرح��ات ال��ي تس��هم يف التغل��ب عل��ى تل��ك - 
العوام��ل؟    

أهمية البحث:-	 
تنب��ع أهمي��ة البح��ث م��ن الدور املهم ال��ذي يلعبه مركز 
البحوث والدراس��ات األمنيه يف س��بيل إجناح العمل األمين 
بوزارة الداخلية اليمنية، وضرورة إقامة الربامج واألنشطة 
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العلمية الي تعد دعامة أساسية لقيام املركز بهذا الدور. 
كم��ا تتجل��ى أهمي��ة البح��ث يف طبيع��ة التس��اؤالت 
ال��ي ُطرح��ت، وال��ي تش��كل اإلجاب��ة عليه��ا خط��وة هام��ة 
يف االجت��اه حن��و تفعي��ل دور مرك��ز البح��وث والدراس��ات 

األمني��ة.
واألهمي��ة األخ��رى هل��ذا البح��ث تكم��ن يف كون��ه 
أول الدراس��ات العلمي��ة األكادميي��ة ال��ي تتن��اول الربام��ج 
واألنش��طة العلمي��ة ملرك��ز البح��وث والدراس��ات األمني��ة.

أهداف البحث:-	 
يه��دف ه��ذا البح��ث إىل تس��ليط الض��وء عل��ى الربام��ج 
واألنش��طة العلمي��ة ملرك��ز البح��وث والدراس��ات األمني��ة. 
وإب��راز أهمي��ة ه��ذه الربام��ج واألنش��طة، والوق��وف عل��ى 
املعوق��ات ال��ي حت��ول دون تنفيذه��ا ووس��ائل التغل��ب عليها.
آملني أن تساعد نتائج هذا البحث املسئولني  ومتخذي 
القرار يف التعرف على العوامل الي حتول دون تنفيذ هذه 
الربام��ج واألنش��طة ووس��ائل التغل��ب عليه��ا، وأن تس��هم 
توصي��ات البح��ث يف إخت��اذ اإلج��راءات العملي��ة اهلادف��ة 
يف تفعي��ل ال��دور املأم��ول م��ن مرك��ز البح��وث والدراس��ات 

األمنية.
حدود البحث:-	 

يتن��اول ه��ذا البح��ث الربام��ج واألنش��طة العلمية ملركز 
البح��وث والدراس��ات األمني��ة، بإعتب��اره املرك��ز البحث��ي 
الوحي��د ب��وزارة الداخلي��ة اليمني��ة، وال��ي تضمنها الربنامج 

العلم��ي للمرك��ز.
منهج البحث:-	 

م��ن ه��ذا  اهل��دف  التوص��ل إىل حتقي��ق  ويف حماول��ة 
البحث، فقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، 
ال��ذي يق��وم عل��ى وصف وتفس��ر املفاهي��م املكونه للربامج 

واألنش��طة العلمي��ة وقي��اس ال��رأي الع��ام.
خطة البحث:-	 

مت تقس��يم ه��ذا البح��ث إىل مبحث��ني رئيس��يني وخامت��ة 
عل��ى النح��و اآلتي:-

البح��وث  العلمي��ة ملرك��ز  املبح��ث األول:-  الربام��ج 
والدراس��ات األمني��ة.

املطلب األول:- املؤمترات العلمية
املطلب الثاني:- الندوات العلمية

املبحث الثاني:- األنشطة العلمية وقياس الرأي العام. 
املطلب األول:- األنشطة العلمية

املطلب الثاني:- قياس الرأي العام
اخلامتة:-

أواًل:- النتائج
ثانيًا:- التوصيات

املبحث األول
الربامج العلمية ملركز البحوث والدراسات األمنية

متهيد وتقسيم:-
يتجل��ى ال��دور املهم ملركز البحوث والدراس��ات األمنية 
يف متابع��ة الظواه��ر واملش��كالت األمني��ة واإلجتماعي��ة 
وتسليط الضوء عليها، بهدف معاجلتها وتقديم التوصيات 
بش��أنها، وذل��ك م��ن خ��الل العدي��د م��ن الربام��ج العلمي��ة 
للمرك��ز مث��ل املؤمت��رات والندوات، والي تس��هم بال ريب 
يف إثراء جماالت الفكر العلمي واألمين، وتقديم املشورة 

لصناع الق��رار)4(. 
وس��وف نتن��اول يف ه��ذا املبحث الربام��ج العلمية ملركز 
البح��وث والدراس��ات األمني��ة - وفق��ًا مل��ا ج��اء يف الربنام��ج 

العلم��ي للمرك��ز للع��ام 2015م- عل��ى النح��و اآلت��ي:-
املطلب األول:- املؤمترات العلمية
املطلب الثاني:- الندوات العلمية

املطلب األول
املؤمترات العلمية

أواًل:- تعريف املؤمترات العلمية:-
ع��رف الربنام��ج العلم��ي ملرك��ز البح��وث والدراس��ات 
األمني��ة املؤمت��ر بأن��ه:- لقاء علمي عام تعرض وتناقش فيه 
موضوع��ات متخصص��ة أكث��ر أهمي��ة وجس��امه ومشولي��ة 
م��ن تل��ك املوضوع��ات ال��ي تط��رح يف الن��دوات واحللق��ات 
العلمية، ويشارك فيه العلماء وأساتذة اجلامعات واخلرباء 
واملس��ئولون وتقدم فيه حبوث ودراس��ات علمية عالوة على 

اجللس��ات العام��ة إىل ورش عم��ل وخت��رج بتوصي��ات.
ويت��م تنظي��م ه��ذه املؤمت��رات املتخصص��ة يف اجمل��ال 
األم��ين عل��ى م��دى ع��دة أي��ام، ويت��م إفتت��اح املؤمت��ر بكلمة 
إفتتاحي��ة تتن��اول مناقش��ة حم��اور برنام��ج املؤمت��ر، وخيتتم 
فعاليات��ه بق��راءة النتائ��ج والتوصي��ات ال��ي إتف��ق عليه��ا 
األعض��اء املش��اركون يف املؤمت��ر، م��ن خ��الل أحباثه��م 
وأوراق العم��ل ال��ي يت��م تقدميه��ا وعرضه��ا خالل��ه، وغالبًا 
م��ا تك��ون أول توصي��ه ه��ي تقديم الش��كر للجهة املنظمة 

للمؤمت��ر.
ويتم تنظيم املؤمتر العلمي وفق أحد املستويات:-
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املؤمت��ر الوط��ين :- وال��ذي يش��هد مش��اركة ع��دد م��ن 
الباحثني األكادمييني وغر األكادمييني من نفس البلد.
املؤمت��ر اإلقليم��ي:- وه��و ال��ذي يش��ارك في��ه باحث��ون 
م��ن منطق��ة جغرافي��ة معين��ة هل��ا جمموع��ة مش��ركة م��ن 
اخلصوصي��ات مث��ل ) مؤمت��ر عرب��ي - افريق��ي - أورب��ي(.
املؤمت��ر الدول��ي:- وه��و ال��ذي يش��ارك في��ه باحث��ون م��ن 

خمتل��ف دول الع��امل.
ثانيًا:- أهمية املؤمترات العلمية

عل��ى الرغ��م م��ن أن املؤمت��رات العلمي��ة ال تتع��دى بضع��ة 
أي��ام، إاّل أن التحض��ر هل��ا ق��د يس��تغرق ش��هور أو س��نني 
، كم��ا أنه��ا ق��د تك��ون مكلف��ة أيض��ًا، ويصع��ب حص��ر 
الفوائ��د النامج��ة ع��ن ه��ذه املؤمت��رات وقياس��ها ومنه��ا على 

س��بيل املث��ال:-
م��ن  جت��د  حي��ث  والقضاي��ا،  األف��كار  مش��اركة 
يش��اركك يف الفك��ر والقضي��ة، وق��د يك��ون لدي��ه احلل 

ملش��كلة تواجه��ك.
	 أن حل��ول املش��اكل تنبث��ق ع��رب التفاع��ل املباش��ر أثن��اء

املؤمت��ر واللق��اءات العلمي��ة، وه��ي ليس��ت م��ن خ��الل 
املاظ��رات أو أوراق العم��ل املقدم��ة، ولك��ن أيض��ًا 
م��ن خ��الل اللق��اءات غ��ر املخط��ط هل��ا يف املادث��ات 

والنقاش��ات اجلانبي��ة يف ثناي��ا املؤمت��ر.
	 العلمي��ة اجمل��الت  م��ن  مايري��د  الباح��ث  يأخ��ذ  ق��د 

والكت��ب ويتع��رف عل��ى غ��ره م��ن العلم��اء، ولكن��ه 
ال يس��تطيع أن يقي��م معه��م تع��اون علم��ي ويب��ين معه��م 
عالقات علمية وإجتماعية، إالًّ حني يقابلهم شخصيًا 

يف ه��ذه املؤمت��رات.
	 علمي��ة عالق��ات  تتول��د  العلمي��ة  املؤمت��رات  خ��الل 

وعملية، وتتكون شبكات علمية وجمموعات حبثية 
وتب��ادل للخ��ربة واملعلوم��ات.

	 كم��ا متث��ل املؤمت��رات أهمي��ة كب��ره للدول��ة املضيفة
م��ن ع��دة جوان��ب، فهي باإلضافة إىل كونها تعكس 
الوج��ه املش��رق للمجتم��ع يف خمتل��ف اجمل��االت العلمي��ة 
والثقافية والسياسية واإلجتماعية، فإنها متثل مصدرًا 
م��ن مص��ادر الدخ��ل للعدي��د م��ن مراف��ق الدول��ة. وه��و 
ماجع��ل العدي��د م��ن ال��دول تتنبه هل��ذه الفوائد من عقد 

املؤمت��رات، فقام��ت بتش��جيع وتس��هيل إس��تضافها. 
ثالثُا:-التحضر للمؤمترات

حت��ى يبل��غ املؤمت��ر األه��داف املرج��وة من��ه، فإنه يتطلب 

اإلعداد اجليد له من ِقبل اللجنة املشرفة عليه منذ اللحظة 
األوىل، وحس��ن تنفي��ذ اخلط��ة املع��دة؛ لذل��ك فعل��ى م��ن تقع 
عل��ى عاتقه��م تنفي��ذ فعالي��ات املؤمت��ر أخ��ذ األم��ور جبدي��ة 
مطلقة، ومناقش��ة كل التفاصيل، والتعامل مع املعطيات 
األساس��ية منه��ا والطارئ��ة مبوضوعي��ة ومرون��ه، واإللت��زام 
بتنفي��ذ اخلط��ة كم��ا ه��ي بع��د أن يت��م إعتماده��ا م��ن ِقب��ل 
اللجن��ة التحضري��ة للمؤمت��ر، وال��ي تبث��ق عنه��ا ع��دة جلان 

يت��م توزي��ع امله��ام فيما بينه��ا، أهمها:-
	 اللجن��ة التنظيمي��ة:- ويك��ون م��ن مهامه��ا التنس��يق

ب��ني جل��ان املؤمت��ر، واس��تقبال املراس��الت ومراس��لة 
املدعوي��ن، وجتهي��ز القاع��ة وكتاب��ة التقري��ر النهائ��ي.

	 اللجنة العلمية:- وتقوم بتقييم األحباث واملش��اركات
الن��دوات  جدول��ة  وكذل��ك  ملخصاته��ا،  وإعتم��اد 

واملاض��رات وحتدي��د رؤس��اء اجللس��ات.
	 اللجن��ه املالي��ة:- وتعم��ل عل��ى وض��ع ميزاني��ة تقديري��ة

للمؤمت��ر وكذل��ك كتاب��ة تقري��ر مدع��م باملس��تندات 
املالي��ة.

	 اللجن��ة اإلعالمي��ة:- وتعم��ل عل��ى التغطي��ة اإلعالمي��ة
للمؤمت��ر وإع��داد ج��دول الفعالي��ات.

	 جلن��ة التوصي��ات:- وتق��وم بتجمي��ع التوصي��ات م��ن
املش��اركني يف املؤمت��ر وصياغ��ة التوصي��ات النهائي��ة 

ال��ي س��يخرج به��ا املؤمت��ر.
	 جلن��ة العالق��ات العام��ة:- وال��ي تك��ون م��ن مهامه��ا

تصميم إس��تمارة تس��جيل املؤمتر  واس��تقبال الضيوف 
م��كان  جتهي��ز  وكذل��ك  املطبوع��ات،  وتوزي��ع 

اإلس��تقبال.
ويف إط��ار مرك��ز البحوث والدراس��ات األمنية، ونظرًا 
ألهمي��ة املؤمت��رات العلمي��ة فقد ج��اء النص يف القانون رقم 
)10( لس��نة 2001م بش��أن إنشاء أكادميية الشرطة على 
إنشاء إدارة املؤمترات والندوات ضمن اهليكل التنظيمي 

للمرك��ز، حي��ث نص��ت املادة )101(  على أن
 يتكون املركز من اإلدارات التالية:-

إدارة البحوث. 1
إدارة املؤمترات والندوات. 2
إدارة التأليف والرمجة والنشر. 3
إدارة التوثيق واملكتبات. 4
هيئة الباحثني.. 5

وعل��ى الرغ��م م��ن إنش��اء ه��ذه اإلدارة، وإدراج املرك��ز 
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إقام��ة املؤمت��رات العلمي��ة ضم��ن الربنامج العلم��ي للمركز 
وخطت��ه الس��نوية؛ إالَّ أن اجلان��ب املال��ي يق��ف عائق��ًا دون 
إقامته��ا، حي��ث مل يعق��د أي مؤمتر علمي يف إطار مركز 
البحوث والدراسات األمنية منذ إنشائة وحتى كتابة هذا 

البحث.
املطلب الثاني

الندوات العلمية
ع��رف الربنام��ج العلم��ي ملرك��ز البح��وث والدراس��ات 
األمني��ة الن��دوة بأنه��ا :- لق��اء علم��ي ع��ام لع��رض ومناقش��ة 
موض��وع حم��دد خ��الل ف��رة زمني��ة حم��دده يش��ارك فيه��ا 
أس��اتذة اجلامع��ات واملؤسس��ات األكادميي��ة واخل��رباء من 
ذوي العالقات، ُتقدم فيها أوراق علمية يتم نشرها وخترج 

بتوصي��ات علمي��ة تعم��م عل��ى اجله��ات املختص��ة.
للن��دوة العلمي��ة ال ميك��ن  وهن��اك عناص��ر رئيس��ية 

اإلس��تغناء عنه��ا ه��ي:-
	 موض��وع الن��دوة:- حبي��ث جي��ب أن يك��ون موض��وع

الن��دوة م��ن املواضي��ع ال��ي ته��م اجملتم��ع.
	 مدي��ر الن��دوة:- جي��ب أن يك��ون مدي��ر الندوة ذو خربة

يف إدارة الن��دوات، وعل��ى إط��الع جي��د باملوض��وع ال��ذي 
س��يديره يف الن��دوة.

	.األعضاء املشاركون يف الندوة
	.اجلمهور
	 احل��وار:- ف��ال يتخ��ط احل��وار موض��وع الن��دوة، وأن

يكون هناك إلتزام بآداب احلوار املعروفة بني املشاركني 
م��ن جه��ة وبينه��م وب��ني اجلمهور م��ن جهة أخرى.

وق��د عم��ل مرك��ز البح��وث والدراس��ات األمني��ة من��ذ 
نشأته على تضمني خططه السنوية وبراجمه األكادميية 
بإقام��ة العدي��د م��ن الن��دوات لتن��اول موضوع��ات هام��ة يف 
اجملال األمين، والي مت تنفيذ العديد منها، ووقف الدعم 

املال��ي حائ��اًل دون تنفي��ذ البقيه.
وتضمن��ت اخلط��ه الس��نوية للمرك��ز للع��ام 2015م  
إقام��ة عش��ر ن��دوات وح��ددت  تاريخ اإلنعق��اد وفقًا للجدول 

اآلت��ي:-
 )املصدر اخلطة التنفيذية ملركز البحوث والدراسات 

األمنية للعام 2015(
عل��ى الرغ��م م��ن إدراج عش��ر ن��دوات علمي��ة ضمن خطة 
املرك��ز هل��ذا الع��ام إالَّ أن نس��بة اإلجن��از املتوق��ع ال تتج��اوز 
%50، وقد بنينا هذا التوقع على خطط األعوام السابقة 

ونسبة التنفيذ فيها؛ وتكمن األسباب كما أشرنا سابقًا 
إىل ع��دم توف��ر الدع��م املال��ي ال��كايف للقي��ام به��ا. إالَّ أن��ه 
وبالرغ��م م��ن ه��ذه النس��بة، ف��إن الن��دوات العلمي��ة تعت��رب 

أكث��ر الربام��ج العلمي��ة ال��ي يقيمه��ا املرك��ز.
املبحث الثاني

األنشطة العلمية وقياس الرأي العام
متهيد وتقسيم:-

ُيع��د النش��ر العمل��ي م��ن األنش��طة العلمي��ة املهم��ة ال��ي 
يعمل مركز البجوث والدراسات األمنية على اإلهتمام به 
م��ن خ��الل تش��جيع وحتفي��ز الباحث��ني يف التأليف والرمجة 
والنشر يف سبيل إثراء املكتبة بالكتب األمنية الي تسهم 

يف نشر الثقافة العلمية األمنية واإلهتمام بالعلم واملعرفة.
ونظرًا للصلة الوثيقة بني قيام اجلهاز الشرطي مبهامه 
يف حتقي��ق األم��ن واإلس��تقرار وب��ني اجلمه��ور، ف��إن هيئ��ة 
الش��رطة تض��ع نص��ب أعينه��ا حتقي��ق اإلتص��ال الفع��ال م��ع 
اجلماه��ر، م��ن خ��الل إس��تخدام كاف��ة الوس��ائل احلديثة 
إلس��تطالع رأي��ه وحتليل��ه، والعم��ل عل��ى إس��تخدام كاف��ة 
األساليب والوسائل املكونه لرأي عام مؤيد وداعم لدورها 
ووظيفته��ا يف اإلرتق��اء مبس��توى األداء األم��ين يف اجملتم��ع.

وعلي��ه فس��وف يت��م تقس��يم ه��ذا املبح��ث عل��ى النح��و 
اآلت��ي:-

املطلب األول:- األنشطة العلمية
املطلب الثاني:- قياس الرأي العام

املطلب األول
األنشطة العلمية

تتعدد األنشطة العلمية يف مركز البحوث والدراسات 
األمنية، الي يس��عى املركز من خالهلا إىل حتقيق الغاية 

من إنشائة، وهذه األنشطة تتمثل يف:-
أواًل:- البحث العلمي

- تعريف البحث العلمي:-
تزاي��د اإلهتم��ام بالبح��ث العلم��ي يف عصرن��ا احلال��ي، 
وعمل��ت معظ��م ال��دول  - خاص��ًة املتقدم��ة- عل��ى ختصيص 
للبح��ث  اهلائل��ة  والبش��رية  والتقني��ة  املالي��ة  اإلمكان��ات 
لتج��اوز خمتل��ف  إس��راتيجيًا  بإعتب��اره خي��ارًا  العلم��ي، 

املش��اكل والتحدي��ات ال��ي تواجهه��ا.
وقد عرف الربنامج العلمي ملركز البحوث والدراسات 
األمنية)8( البحث العلمي أنه:- تناول إش��كالية أو ظاهرة 
معين��ه بالفح��ص والتحليل بإس��تخدام قواعد املنهج العلمي 



المجلد )1( العدد )1(

23

اإلدارةتاريخ اإلنعقادعنوان الندوةم

فرباير 2015مإصالح املنظومة األمنية وفقًا ملخرجات احلوار الوطين.1
إدارة املؤمترات 

والندوات

=           =            =مارس 2015مهيكلة اجليش واألمن ومدى حتقيقه للغايات املرجوه.2

=           =            =إبريل 2015مإتفاق السلم والشراكة ومدى جدواه على أرض الواقع.3

4
الربيع العربي وإنعكاساته على الوضع األمين يف 

مايو 2015ماليمن.
=            =           =

5
املراكز البحثية ودورها يف دعم السياسات العامة 

=           =            =يونيو 2015موصناعة القرار.

=           =            =أغسطس 2015ماإلنفالت األمين وأثره على اإلقتصاد الوطين 6

7
تاريخ اجلماعات املتطرفه يف اليمن وسبل التعامل 

=           =            =سبتمرب 2015ممعها.

سياسات الدفاع اإلجتماعي يف حفظ األمن 8
=           =            =أكتوبر 2015مواإلستقرار.

=           =            =نوفمرب 2015مموقف اإلسالم من األعمال اإلرهابية.9

=           =            =ديسمرب 2015مالقرصنة وحتدياتها يف خليج عدن والبحر العربي.10

وتضمنت اخلطه السنوية للمركز للعام 2015م  إقامة عشر ندوات وحددت  تاريخ اإلنعقاد وفقًا للجدول اآلتي:-
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األصلي��ه، ومعتم��دًا عل��ى بيان��ات املص��ادر األولي��ه امليداني��ة 
بإستعمال األدوات املناسبة جبمع هذه البيانات وصواًل إىل 

نتائج حمدده تس��هم يف حل املش��كالت قيد البحث.
كم��ا ع��رف البح��ث العلم��ي بأن��ه :- عملي��ة فكري��ة 
منظمة يقوم بها شخص ُيسمى )الباحث( من أجل تقصي 
احلقائ��ق ومعرف��ة األس��باب ال��ي تكم��ن وراء  مش��كلة 
معين��ة ُتس��مى ) موض��وع البح��ث(، وذل��ك بإتب��اع أس��لوب 
علم��ي منظ��م ُيس��مى ) منه��ج البحث(، به��دف الوصول إىل 

ح��ل هلذه املش��كلة تس��مى )نتائ��ج البحث(.
ويتضح من خالل التعريفات السابقة مايلي:-

	.أن البحث يف العلوم األمنية عملية فكرية منظمة
	 أن البح��ث يف العل��وم األمني��ة حيت��اج إلكتمال��ه وج��ود

مش��كله حمدده.
	 ب��ذل اجله��د والس��عي جلم��ع البيان��ات األولي��ة امليداني��ه

وحتليله��ا بإس��تخدام قواع��د املنه��ج العلم��ي
	 ه��دف األمني��ة  العل��وم  يف  العمل��ي  للبح��ث  يك��ون 

جي��ب حتقيق��ه، يتمث��ل يف التوص��ل إىل إجابات وحلول 
ملش��كلة البح��ث.

	 )10(األسس العلمية للبحث العلمي يف العلوم األمنية
احلقيق��ة  بوص��ف  األم��ين  العلم��ي  البح��ث  يب��دأ 
العلمي��ة وتفس��رها موضوعي��ًا ومنطقي��ًا، ويه��دف إىل ح��ل 
املش��كالت األمني��ة ال��ي تواج��ه اجملتم��ع، وتقديم احللول 

العلمي��ة املناس��بة لصن��اع الق��رار.
ويس��تند البح��ث العلم��ي يف العل��وم األمني��ة عل��ى ثالث��ة 

أس��س منهجي��ة، ميك��ن عرضه��ا عل��ى النح��و اآلت��ي:-
التفسر يف العلوم األمنيةأ- 

وُيقص��د ب��ه تقدي��م حتلي��ل علم��ي وموضوع��ي ح��ول 
الضب��ط  )وس��ائل  مث��ل  ومش��كالتها  األمني��ة  الظواه��ر 
اإلجتماع��ي والقانوني واإلدراي واألمين(، بهدف الوصول 
إىل تعميمات علمية وموضوعية حول آلية تفسر الظواهر. 
وتتمي��ز التعميم��ات يف العل��وم األمني��ة بالنس��بيه؛ كونه��ا 
ختتل��ف م��ن جمتم��ع آلخ��ر طبق��ًا للثقافة واملعاي��ر والتقاليد 

اجملتمعي��ة.
الفهم يف العلوم األمنيةب- 

األفع��ال  فه��م  يتطل��ب  األمني��ة  الظاه��رة  دراس��ة  إن 
والس��لوك واألح��داث املتصل��ة بالظاه��رة وحتليله��ا حتلي��اًل 

موضوعي��ًا. 
وُتع��د مس��ألة الفه��م يف العل��وم األمني��ة مس��ألة معق��دة 

اجلوان��ب؛ نظ��رًا لتداخ��ل العل��وم األمني��ة عل��ى املس��تويني 
األكادمي��ي - ال س��يما عل��م اإلجتم��اع الش��رطي وعل��م 
اإلدارة الشرطية وعلم النفس الشرطي -  والتطبيقي - ال 
س��يما املمارس��ات األمنية مثل عمليات الشرطة والتحريات 

واملراقي��ة وغره��ا.
ج�- التنبوء يف العلوم األمنية

ميث��ل التنب��وء يف العل��وم األمني��ة قضي��ة جوهري��ة، حيث 
مينح الباحث يف العلوم األمنية فرصة فهم احلدث وتطوره. 
فمث��اًل يس��تطيع الباح��ث  يف العل��وم األمنية التنبوء بظاهرة 
اجلرمي��ة يف مدين��ة صنع��اء، ضم��ن املتغ��رات املتوفرة حول 
موضوع أو ظاهرة اجلرمية يف الوقت احلاظر، ومن خالل 
فه��م وحتلي��ل األبع��اد املتصل��ة به��ذه الظاه��رة، يس��تطيع 
الباح��ث التنب��وء بتط��ور ه��ذه الظاه��رة ضم��ن املتغ��رات 
والش��واهد العلمية املتوفرة لدى الباحث يف العلوم األمنية.
ويس��عى مركز البحوث والدراس��ات األمنية من خالل 
هيئ��ة الباحث��ني يف املرك��ز ) وال��ي تض��م 35 باحث��ًا حت��ى 
كتاب��ة ه��ذا البح��ث ( عل��ى إعداد البحوث والدراس��ات يف 

اجمل��ال األمين.
ثانيًا:- اجمللة العلمية احملكمة ) منارات األمن (

تع��د اجمل��الت العلمي��ة املكم��ة الوجه��ة األوىل ال��ي 
يقصده��ا الباحث��ون ع��ادًة لنش��ر آخ��ر م��ا توصل��وا إلي��ه م��ن 
أحب��اث، ونظ��رًا ألهمي��ة ه��ذه اجمل��الت املكم��ة، فق��د 
أص��در مرك��ز البحوث والدراس��ات األمني��ة اجمللة العلمية 
املكم��ة )من��ارات األم��ن( كمجل��ة دوري��ة ُتعن��ى بنش��ر 

البح��وث األمني��ة.
وق��د ص��در الع��دد األول م��ن اجملل��ة يف ش��هر يناي��ر 
2015م متضمن��ة س��تة  حب��وث. وتعتم��د اجملل��ة قواع��د 
وإج��راءات للنش��روفقًا ألعل��ى املمارس��ات العاملي��ة، وذل��ك 

عل��ى النح��و اآلت��ي:-
أ-  شروط النشر:-

	 أن يتس��م البحث بالعمق واألصالة واإلضافة اجلديدة
إىل املعرفة األمنية.

	 ,االلت��زام بأص��ول البح��ث العلم��ي, وقواع��ده العام��ة
ومراع��اة التوثي��ق العلم��ي الدقي��ق مل��واد البح��ث.

	 رس��الة م��ن  ج��زءًا  الدراس��ة  أو  البح��ث  يك��ون  أال 
الدكت��وراه أو املاجس��تر ال��ي تق��دم  به��ا الباح��ث أو 

ج��زءًا م��ن كت��اب ل��ه س��بق نش��ره.
	 )50( يتع��ني أال يزي��د ع��دد صفح��ات البح��ث عل��ى
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صفحة مطبوعة )A4( مبا يف ذلك اهلوامش واملراجع 
واملالح��ق.

	 ُيق��دم البح��ث مطبوع��ًا يف نس��ختني, بع��د مراجعت��ه من
األخط��اء الطباعيه.

	 وتعدي��ل اللغوي��ة,  باملراجع��ة  التحري��ر  هيئ��ة  تق��وم 
املصطلح��ات بالش��كل ال��ذي ال خي��ل مبحتوى البحث 

أو مضمونه. 
	 يرف��ق الباح��ث بيان��ًا موج��زًا بس��رته العلمي��ة, وعنوان��ه

والربي��د  والفاك��س,  اهلات��ف  ورق��م  بالتفصي��ل, 
اإللكرون��ي.

	 إمت��داد عل��ى  متسلس��لة,  بأرق��ام  اهلوام��ش  تكت��ب 
صفح��ات البح��ث وتش��رح مرقم��ة حبس��ب تسلس��لها, 
كما ختصص قائمة باملراجع يف آخر البحث تتضمن 
مجي��ع املراج��ع ال��ي أش��ر إليه��ا يف امل��ن, وتوض��ع يف 
صفحات مستقلة على أن ترتب املصادر واملراجع بدءًا 
باملراج��ع العربي��ة ث��م املراج��ع األجنبي��ة م��ن دون ترقي��م.

	-:يراعى عند كتابة اهلوامش ما يلي
	 الكت��ب:- املؤل��ف, عن��وان الكتاب ) دار النش��ر, س��نة

النش��ر, مكان النشر (, الصفحة.
	 ,الدوري��ات:- املؤل��ف ،عن��وان البح��ث , إس��م الدوري��ة

الع��دد, )م��كان النش��ر, تاري��خ النش��ر(, الصفح��ة.
	 البح��وث مقاب��ل  مالي��ة  مكاف��آت  اجملل��ة  تدف��ع  ال 

املنش��ورة, أو مراجعات الكتب, أو أي أعمال فكرية 
م��ا مل تك��ن بتكلي��ف م��ن هيئ��ة حتري��ر اجملل��ة.

	 مين��ح كل باح��ث ثالث��ة نس��خ م��ن الع��دد املنش��ور في��ه
حبث��ه م��ع عش��رة مس��تخرجًا م��ن حبث��ه املنش��ور.

	 خيض��ع ترتي��ب البح��وث املنش��ورة يف اجمللة إلعتبارات 
فنية.
	.يراعى - ما أمكن - يف أولوية النشر
	 البحوث الواردة من أعضاء هيئة التدريس بأكادميية

الشرطة.
	.البحوث والدراسات الي تعاجل املشكالت األمنية
	 تاري��خ تس��لم رئي��س التحري��ر للبح��ث وأس��بقية تقدي��م

البح��وث ال��ي يت��م تعديله��ا.
	.تنويع البحوث كلما أمكن ذلك

ب-  إجراءات النشر:-
	.ترسل البحوث والدراسات بإسم رئيس التحرير
	 يتم إخطار الباحث مبا يفيد تسلم حبثه خالل ثالثني

يوما من تاريخ التسليم.
	 ذوي م��ن  حمًكم��ني  إثن��ني  إىل  البح��ث  يرس��ل 

االختص��اص يف جم��ال البح��ث بع��د إجازت��ه م��ن هيئ��ة  
التحرير, على أن يتم التحكيم)11( يف مدة ال تتجاوز 
أربع��ة أس��ابيع م��ن تاري��خ إرس��ال البح��ث للتحكي��م.

	 خيط��ر الباح��ث بق��رار صالحي��ة البح��ث للنش��ر م��ن
عدمه��ا خ��الل مثاني��ة أس��ابيع عل��ى األكث��ر م��ن تاري��خ 

تس��ليم البح��ث.
	 ترس��ل املًكم��ني  م��ن  مالحظ��ات  ورود  حال��ة  يف 

املالحظ��ات إىل الباح��ث إلج��راء التعدي��الت الالزم��ة, 
عل��ى أن تع��اد خ��الل م��ده أقصاه��ا ش��هر.

	 تصب��ح البح��وث والدراس��ات املنش��ورة مل��كًا ملرك��ز
البح��وث والدراس��ات األمني��ة وال حي��ق للباح��ث إع��ادة 
نش��رها يف م��كان آخ��ر دون احلص��ول عل��ى موافق��ة 

كتابي��ه م��ن املرك��ز.
	 العربي��ة باللغ��ة  لبحث��ه  ملخص��ًا  الباح��ث  يرف��ق 

كلم��ة. مائت��ني  ع��ن  يزي��د  ال  واإلجنليزي��ة 
ثالثًا:- النشرة العلمية )األمن (

العلمي��ة  النش��رة  للمرك��ز  العلم��ي  الربنام��ج  ع��رف 
بأنه��ا:- إص��دار علم��ي تق��وم ب��ه وح��دة حبثي��ة)12( ملواجه��ة 
املش��كالت األمنية امللحة، مع حتديد أفضل الس��بل حلل 

ه��ذه املش��كالت.
وق��د أص��در املرك��ز أوىل ه��ذه النش��رات العلمي��ة - 
والوحي��دة حالي��ًا حت��ى حلظ��ة تقدي��م ه��ذا البح��ث- وه��ي 
النشرة العلمية الشهرية )األمن( يف أواخر العام 2014م، 
ويت��م توزيعه��ا عل��ى منتس��يب وزراة الداخلي��ة يف العاصم��ة 
صنع��اء كمرحل��ة أوىل. ويس��عى املرك��ز إىل أن تص��ل هذه 
النش��رة إىل كاف��ة منتس��يب ال��وزارة يف عم��وم حمافظ��ات 
اجلمهوري��ة، وذل��ك مل��ا حتت��وي علي��ه م��ن موضوع��ات مهم��ة 
أن  إالَّ  الداخلي��ة،  ملنتس��يب  األمني��ة  التوعي��ة  يف  تس��هم 

اإلمكان��ات املالي��ة تق��ف حج��ر عث��رة دون حتقي��ق ذل��ك.
وتهدف النشرة العلمية )األمن( إىل نشر التوعية األمنية 
بني منتسيب الداخلية، فتعمل على نشر املواضيع الي تهم 
رجل األمن يف القيام مبهامه مثل ) احلس األمين - مسرح 
اجلرمي��ة - مه��ارات التواص��ل باجلمه��ور وغره��ا(، كم��ا 
حتت��وي النش��رة باإلضاف��ة إىل املق��ال الرئيس��ي املوج��ز على 
عدد من األعمدة النصية تتضمن كلمة إفتتاحية يكتبها 
أح��د الق��ادة األمني��ني، وتش��تمل عل��ى ع��دد م��ن النصائ��ح 
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واإلرش��ادات ملنتس��يب الداخلي��ة، كم��ا يت��م نش��ر م��واد م��ن 
نص��وص قان��ون هيئ��ة الش��رطة رق��م )15( لس��نة 2000م، 
وخمرج��ات احل��وار الوط��ين املتعلق��ة بأس��س بن��اء اجلي��ش 
واألم��ن ودورهم��ا وكذل��ك، ويتم دمج عناصر بصرية مثل 

الصور والرس��وم.
وميث��ل إص��دار ه��ذه النش��رة خط��وة إجيابي��ة يف نش��ر 
التوعية األمنية بني منتسيب وزارة الداخلية من ِقبل مركز 

البح��وث والدراس��ات األمني��ة.
البحثي��ة إىل  الوح��دات  ويس��عى املرك��ز م��ن خ��الل 
إص��دار نش��رات علمي��ة أخ��رى تتن��اول بع��ض املش��كالت 

األمني��ة وأفض��ل الس��بل ملواجهته��ا. 
رابعًا:- اإلصدار العلمي

ُيع��رف اإلص��دار العلم��ي وفق��ًا للربنام��ج العلم��ي ملركز 
البح��وث والدراس��ات األمني��ة بأن��ه:- إنت��اج علم��ي يعتم��د 
عل��ى أص��ول البح��ث العلم��ي ومناهج��ة، ويص��در م��ن هيئ��ة 
الباحث��ني يف املرك��ز حبس��ب خط��ة ال��وزارة وق��رار الوزي��ر.

ويالحظ على التعريف السابق مايلي:-
أن اإلص��دارات العلمي��ة تص��در م��ن هيئ��ة الباحث��ني يف 1 1)

املرك��ز فقط.
أن يت��م اإلص��دار وفق��ًا خلط��ة وزارة الداخلي��ة وق��رار 1 2)

الوزي��ر.
ون��رى أن مث��ل ه��ذه الش��روط ق��د تك��ون س��ببًا يف قل��ة 
إصدارات املركز، وأن ُيعدل التعريف ليش��مل إصدارات 
هيئ��ة التدري��س بأكادميي��ة الش��رطة طامل��ا إتفق��ت ه��ذه 

اإلص��دارات م��ع رس��الة املرك��ز وأهداف��ه)13(.
ون��رى أيض��ًا أن ال ترتب��ط إص��دارات املرك��ز خبط��ة 
ال��وزراة وق��رار الوزي��ر، وإمن��ا يك��ون اإلرتب��اط بأه��داف 

املرك��ز ومب��ا خي��دم اجمل��ال األم��ين.
وُيعد دليل الباحث يف العلوم الش��رطية هو أول إصدار 

للمركز، ومت إصدارة يف شهر يناير 2015م. 
خامسًا:- الدراسة

ع��رف الربنام��ج العلم��ي ملرك��ز البح��وث والدراس��ات 
األمني��ة  الدراس��ة بأنه��ا :- تن��اول إش��كالية أوظاه��رة 
معين��ة بالفح��ص والتحلي��ل بإس��تخدام قواعد املنهج العلمي 
واإلعتماد على بيانات املصادر الثانوية، وصواًل إىل معاجلة 
تتن��اول  فالدراس��ة  البح��ث،  قي��د  لإلش��كالية  حم��ددة 
مش��كلة مطابق��ة الوس��ائل اإلداري��ة م��ع األه��داف املزم��ع 

إنتاجها.

الدراس��ات  م��ن  العدي��د  بإج��راء  املرك��ز  ق��ام  وق��د 
العلمية، حول موضوعات وقضايا تهم العمل األمين، ويف 
ش��هر يناي��ر 2015م قام��ت وح��دة التخطي��ط اإلس��راتيجي 
ودعم القرار بعمل دراسة عن نقل تبعية السجون من وزارة 
الداخلية، وتضمنت الدراسة مقرحني األول:- بنقل تبعية 
الس��جون م��ن وزارة الداخلي��ة إىل وزارة الع��دل. والثان��ي:- 
نق��ل تبعي��ة الس��جون م��ن وزارة الداخلي��ة إىل جه��ة مس��تقلة 

تتبع رئاس��ة ال��وزراء. 
حي��ث تطرق��ت الدراس��ة إىل أهمي��ة مث��ل ه��ذه اخلط��وة 
لتحس��ني مسع��ة اجله��از الش��رطي يف اليمن، كم��ا تناولت 
الدراسة آليات النقل من الناحية املالية والقانوينة واإلدارية، 

ومت الرف��ع به��ا إىل معال��ي وزير الداخلية.  
سادسًا:- املاضرة

ُتع��رف املاظ��رة وفق��ًا للربنامج العلمي ملركز البحوث 
والدراس��ات األمني��ة بأنه��ا:- تقديم م��ادة علمية يف موضوع 
حم��دد م��ن ِقب��ل أس��تاذ أو خب��ر متخص��ص، وتكون عامة 
ومفتوح��ة وخصوص��ًا موضوع��ات الس��اعة واحل��دث، ومل 

يس��بق تناوهلا يف مؤمتر أو ندوة أو دراس��ة أو حبث. 
ال��ي  املهم��ة  املوضوع��ات  بتحدي��د  املرك��ز  ويق��وم 
ته��م منتس��يب األم��ن، والتخاط��ب م��ع األس��اتذة واخل��رباء 
املتخصص��ني إللق��اء حماض��رات عل��ى منتس��يب الوح��دات 
األمنية مثل) قوات األمن اخلاصة - قوات محاية املنشئات 
وغره��ا(  الط��رق  أم��ن  ق��وات   - الش��خصيات  ومحاي��ة 
والتنسيق يف ذلك مع مدراء هذه الوحدات حتى يتم إختيار 

األوق��ات املناس��بة إللق��اء مث��ل ه��ذه املاض��رات.
وتشمل املاضرات من حيث اإلعداد والتقديم:-

	.حتديد األهداف العامة واخلاصة للمحاضرة
	 إختي��ار حمت��وى املاض��رة وتنظيم��ة يف ض��وء اهل��دف

منها.
	 تقديم املاضرة حيث يراعي وضوح اللغة والتأكيد

على العناصر اجلوهرية
	 املناقشة وتكون غالبًا بعد إنتهاء كل عنصر أو بعد

إنتهاء املاضرة بتوجيه األسئلة.

وتواج��ة املاض��رات ال��ي ُتلق��ى عل��ى منتس��يب األم��ن 
بع��ض املش��كالت منه��ا:-

	 كث��رة األع��داد م��ن منتس��يب الوح��دات األمني��ة مم��ا
يصع��ب مع��ه إيص��ال املعلوم��ات إىل اجلمي��ع.
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	 ت��وزع عل��ى املس��تمعني ع��دم وج��ود مص��ادر علمي��ة 
للمحاضرة. وذلك بسسب أن موضوع املاضرة جيب 
أن يكون من مواضيع الس��اعة، ومل يس��بق تناوله يف 

مؤمت��ر أو ن��دوة أو دراس��ة أو حب��ث.
وق��د نظ��م مرك��ز البحوث والدراس��ات األمني��ة العديد 
م��ن ه��ذه املاض��رات مث��ل : )إس��خدام الدراج��ات الناري��ة 
يف عملي��ة إغتي��ال الضب��اط - وخ��روج العس��كريني يف 
املؤسس��ات  داخ��ل  املدين��ة - واإلعتصام��ات  املظاه��رات 

األمني��ة وغره��ا(
المطلب الثاني

قياس الرأي العام
يف ه��ذا املطل��ب س��وف نتن��اول تعري��ف ال��رأي الع��ام، 
وأهمي��ة قي��اس ال��رأي الع��ام يف اجله��از الش��رطي، وأخ��رًا 
س��وف نب��ني ط��رق قي��اس ال��رأي الع��ام، وذل��ك عل��ى النح��و 

اآلت��ي:-
أواًل:- تعريف الرأي العام:-

ُيع��رف ال��رأي الع��ام بأن��ه :- وجه��ة نظ��ر األغلبي��ة جت��اه 
قضي��ة عام��ة معين��ة، يف زم��ن مع��ني، ته��م اجلماه��ر، 
وتك��ون مطروح��ة للنق��اش واجل��دل، حبث��ًا ع��ن حل حيقق 

الص��احل الع��ام.
ومن خالل التعريف السابق نستطيع القول بأن أركان 

الرأي العام تنحصر يف:-
وجه��ة نظ��ر األغلبي��ة:- مبعن��ى أن ال��رأي الع��ام ال��ذي 1 1)

ينبغ��ي أن يؤخ��ذ يف االعتب��ار ه��و رأي األغلبي��ه. ول��ن 
يقلل من أهمية هذا الرأي وجود آراء خمالفة، لبعض 

الفئ��ات ذات املص��احل املغاي��رة ملص��احل األغلبي��ة.
قضي��ة عام��ة ته��م اجلماه��ر:- تهت��م اجلماه��ر ع��ادًة 1 2)

بالقضاي��ا العام��ة واملش��اكل ال��ي مت��س مصاحله��ا 
وظروف معيشتها وعقائدها األساسية. وجتد مثل هذه 
القضاي��ا ص��دى ل��دى اجلماهر فتح��اول إبداء وجهات 
نظره��ا جتاهه��ا، وتظهر إنطباعاته��ا وتصوراتها جتاه 

احل��ل األمث��ل املطل��وب حتقيق��ه هلا.
زمن معني:- لكل زمن ظروفه اخلاصة الي تؤثر يف 1 3)

أراء اجلماهر الي حتيا يف هذه الفره الزمنية، وذلك 
تبع��ًا للظ��روف السياس��ية واإلقتصادي��ة واإلجتماعي��ة 
الس��ائده، وملدى تقدم الوعي السياس��ي والثقايف لدى 

اجلماهر.
اخلض��وع للج��دل والنق��اش:- ُيش��رط لك��ي تك��ون . 1

القضي��ة العام��ة حمل إهتمام ال��رأي العام ليبدي وجهة 
نظ��ره جتاهه��ا أن تك��ون خاضع��ة للج��دل والنق��اش، 
ألن ف��رض ال��رأي الواح��د عل��ى الش��عوب يعت��رب منافي��ًا 
للدميقراطي��ة ومس��ايرًا للنظ��م التس��لطية، وحت��ى يت��م 
اجل��دل والنق��اش جت��اه إح��دى القضاي��ا، جي��ب أن 
تتوف��ر كاف��ة احلقائ��ق واملعلوم��ات ع��ن ه��ذه القضي��ة 
أم��ام اجلماه��ر لك��ي تس��تطيع تب��ين وجه��ة نظره��ا 
الصحيح��ة، نتيج��ة معرف��ة احلقائ��ق ونتيج��ة وض��وح 

الرؤي��ة أم��ام الش��عب.
حتقي��ق الص��احل العام:- ال��رأي العام حني يتبنى وجهة . 1

نظ��ر معين��ة يك��ون الداف��ع هل��ذا التب��ين واإلختي��ار ه��و 
إختي��ار احل��ل ال��ذي تعتق��د األغلبية أن��ه حيقق الصاحل 
اجلماه��ري. واملص��احل العام��ة متنوع��ة، فق��د تك��ون 
مص��احل سياس��ية أو قومي��ة، وق��د تك��ون مص��احل 

إجتماعي��ة أو إقتصادي��ة أو ثقافي��ة أو غره��ا.
ونظ��رًا للصل��ة الوثيق��ة ب��ني قي��ام جه��از الش��رطة مبهامة 
يف حتقي��ق األم��ن واإلس��تقرار وب��ني اجلماه��ر؛ ف��إن هيئ��ة 
الش��رطة تض��ع نص��ب أعينه��ا حتقيي��ق اإلتص��ال الفع��ال مع 
اجلماه��ر م��ن خ��الل إس��تخدام كاف��ة الوس��ائل احلديث��ة 
إلس��تطالع رأي��ة وحتليل��ة والعم��ل عل��ى إس��تخدام كاف��ة 
األساليب والوسائل املكونة لرأي عام مؤيد وداعم لدورها 

ووظيفته��ا لإلرتق��اء مبس��توى األداء األم��ين يف اجملتم��ع.
ثانيًا:- قياس الرأي العام

يقصد بقياس الرأي العام، تلك البحوث امليدانية الي 
حت��اول الوص��ول إىل تعب��رات كمي��ة يف ش��كل أرق��ام أو 
نس��ب مئوي��ة ومعام��الت إحصائي��ة للتعب��ر ع��ن تفضي��الت 
ووجه��ات نظ��ر خمتل��ف فئ��ات وش��رائح اجملتم��ع موض��ع 

البح��ث، بش��أن مس��ائل أو قضاي��ا حم��ددة س��لفًا .
ثالثًا:- أهمية قياس الرأي العام يف جهاز الشرطة

لق��د أصبح��ت حب��وث الرأي العام مبثاب��ة املصابيح الي 
تهت��دي به��ا أجه��زة الش��رطة يف ال��دول املتحض��رة ملعرف��ة 
إجتاه��ات اجلماه��ر، ومتث��ل البيان��ات ال��ي حتص��ل عليه��ا 
أجه��زة قي��اس ال��رأي الع��ام أهمي��ة بالغ��ة للش��رطة؛ لك��ي 
تسرش��د به��ا ملعرف��ة ماي��دور يف أذهان اجلماهر ، وماهي 
آماهلم وردود الفعل املختلفة جتاه املش��روعات احلكومية 
معين��ة  مجاع��ات  تفك��ر  ومل��اذا  امليادي��ن،  خمتل��ف  يف 
بالطريقة الي تفكر بها يف وقت بعينه ويف مكان معني 
وحتت ظروف معينة، وتقوم أجهزة الش��رطة يف ضوء هذه 
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الدراس��ات بإع��داد خططه��ا مب��ا يس��اير إجتاه��ات ال��رأي 
الع��ام حت��ى يق��ف ال��رأي الع��ام موق��ف مؤي��د هل��ا ومتع��اون 
معه��ا يف املش��روعات ال��ي تعده��ا، ذل��ك أن ال��رأي الع��ام 
هو اجملال احليوي الذي تعمل فيه أجهزة الشرطة، وبدون 
دراسه علميه دقيقه للرأي العام فإن هذه األجهزة ستعمل 
يف فراغ ولن جتد من يس��مع هلا أو يهتم بها، أما اإلعتماد 
عل��ى اإلجته��ادات الش��خصية يف معرف��ة ال��رأي الع��ام ف��إن 

نتائجه��ا غ��ر مضمونه وق��د تكون مضللة.
رابعًا:- طرق قياس الرأي العام

	 طريق��ة اإلس��تبيان:- وه��ي عب��ارة ع��ن جمموع��ة م��ن
األس��ئلة القص��د منه��ا الوق��وف عل��ى إجتاه��ات ال��رأي 
العام حيال العديد من الظواهر واملش��اكل العامة يف 
كاف��ة اجمل��االت، السياس��ية واإلقتصادي��ة واألمني��ة 

وغره��ا.
وتتطلب عملية اإلستبيان جمموعة من القواعد هي:-

	.تصميم إستمارة اإلستبيان بدقة
	 صياغ��ة أس��ئلة اإلس��تبيان مب��ا يتناس��ب م��ع املعلوم��ة

املطل��وب التثب��ت منه��ا.
	 س��ليمة، حبي��ث بص��ورة  املس��تجوبة  العين��ة  إختي��ار 

تك��ون ممثل��ه لكاف��ة فئات مجهور الرأي العام املراد 
تطبي��ق اإلس��تبيان علي��ه.

	 اإلبتعاد عن الغموض يف طرح األسئلة وقابلية اإلجابة
بسهوله.

	.حتليل البيانات واإلجابات
	 إع��داد تقري��ر نهائ��ي يتضم��ن النتائ��ج ال��ي مت التوص��ل

إليه��ا والتوصي��ات. والقاع��دة األساس��ية ال��ي ينبغ��ي 
اإلش��ارة إليه��ا هن��ا، ه��ي أن��ه جي��ب عل��ى الباح��ث - أو 
هيئة الباحثني- أن يظهر كل ما توصل إليه من نتائج 
تتصل مبوضوع الدراس��ة س��واًء كانت تتفق مع وجهة 
نظ��ره أم ال تتف��ق، ذل��ك أن��ه يف جم��ال ال��رأي الع��ام ال 
يك��ون الباح��ث أو جه��از ال��رأي الع��ام ح��رًا يف إختي��ار 
مايتضمن��ه تقري��ره ومايرك��ه، فهن��اك إلت��زام بإظهار 

كل م��ا أس��فر عن��ه اإلس��تبيان .
	 طريق��ة املس��ح :- وتعت��رب أع��م وأمش��ل م��ن طريق��ة

اإلس��تبيان، ألنه��ا تق��وم بقي��اس ال��رأي الع��ام الظاه��ر 
وال��رأي الع��ام الباط��ن ال��ذي ال ميك��ن اإلع��الن ب��ه 
م��ن قب��ل مجاه��ر ال��رأي الع��ام نتيجًة إلعتب��ارات معينة 

كوج��ود نظ��ام دكتات��وري.

وسائل قياس الرأي العام عن طريق املسح:-
	 م��ن العدي��د  إس��تخدام  عل��ى  وتعتم��د  املالحظ��ة:- 

املالحظني واملراقبني يف قياس الرأي العام عن طريق 
مالحظة التصرفات السلوكية من شائعات وتعليقات 

متداول��ة ب��ني اجلمه��ور حي��ال املش��اكل العام��ة.
	 املقابل��ة:- وتع��ين التب��ادل اللفظ��ي وجه��ًا لوج��ه ب��ني

القائ��م باملقابل��ة وبني الش��خص أو األش��خاص املطلوب 
معرف��ة آرائه��م ح��ول موض��وع م��ا أو قضي��ة معين��ة.

	 ه��ذه ع��ادًة  تس��تخدم  املضم��ون:-  حتلي��ل  طريق��ة 
حتلي��ل  طري��ق  ع��ن  الع��ام  ال��رأي  لقي��اس  الطريق��ة 
حمتوي��ات الصحافة وأجه��زة اإلعالم املختلفة للوقوف 

. والش��عوب  إجتاه��ات احلكوم��ات  عل��ى 
  وق��د عرف��ت دائ��رة املع��ارف الدولية للعلوم اإلجتماعية 
حتليل املتوى أو املضمون بأنه:- أحد املناهج املستخدمة 
يف دراس��ة حمت��وى وس��ائل اإلع��الم املطبوع��ة واملس��موعة 
واملرئي��ة، وذل��ك بإختي��ار عين��ه م��ن امل��ادة موض��ع التحلي��ل 
وتقس��يمها وحتليله��ا كمي��ًا وكيفي��ًا عل��ى أس��اس خط��ة 

منهجي��ة منظم��ة.
وإميانًا من مركز البحوث والدراسات األمنية بأهمية 
قي��اس ال��رأي الع��ام عل��ى األداء األم��ين، فقد تضم��ن البناء 
التنظيم��ي ملرك��ز البح��وث والدراس��ات األمني��ة وح��دة 
التخطي��ط اإلس��راتيجي ودع��م الق��رار ال��ذي ُيع��د م��ن أه��م 

امله��ام ال��ي تق��وم به��ا وذل��ك كم��ا يلي:
)عمل الدراسات بشأن صنع القرار الشرطي وتدعيمة 
باملش��اركات الش��عبية والرقاب��ة علي��ه وقي��اس م��دى رض��ا 

اجلمه��ور عن اخلدم��ات األمنية(.
اخلامتة 

ق��د يك��ون م��ن املناس��ب يف ه��ذا الس��ياق أن ال تأت��ي 
اخلامت��ة هن��ا س��ردًا أو تك��رارًا مل��ا س��بق أن تناول��ه ، 
وإمن��ا س��نخصص ه��ذا اجل��زء لع��رض أه��م النتائ��ج ال��ي 
مت إس��تخالصها م��ن الدراس��ة الس��ابق عرضه��ا، وبع��ض 
التوصي��ات ال��ي ن��رى أهمي��ة حتقيقه��ا، إن أصبنا يف بعض 
منه��ا، س��يكون هل��ا تأث��ر، وس��أعرض ذل��ك عل��ى النح��و 

اآلت��ي:-
أواًل :- النتائج

	 إن معرفتن��ا بأهمي��ة البح��ث العلم��ي يزي��د م��ن قدرتن��ا
عل��ى ح��ل مش��كالتنا األمني��ة، والتصدي هل��ا بالطرق 
العلمي��ة، كم��ا تزي��د م��ن قدرتن��ا عل��ى اإلس��تفادة 
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م��ن األحب��اث العلمي��ة ال��ي أنتجه��ا اآلخ��رون مبعرف��ة 
اإلجراءات وقواعد البحث الي متكننا من اإلختيار 
الدقيق وحتديد مستوى الثقة بها، مبا يؤدي لنجاحنا 

يف حتس��ني الوض��ع األم��ين.
إميان��ًا بأهمي��ة البح��ث العلم��ي يف اجمل��ال األم��ين فق��د . 1

نص��ت خمرج��ات احلوار الوطين على ختصيص نس��بة 
ال تق��ل ع��ن  %1 م��ن ميزاني��ة وزراة الداخلي��ة للبح��ث 

العلمي.
عدم توفر التمويل الالزم ملركز البحوث والدراسات . 2

األمني��ة، حي��ث خيص��ص القليل من موزانة أكادميية 
الش��رطة للمرك��ز، وه��و م��ا يؤث��ر س��لبًا عل��ى الربام��ج 

واألنش��طة العلمية. 
ضعف تنفيذ الربامج واألنشطة العلمية يف إطار مركز . 3

البحوث والدراسات األمنية، وعدم توفر اإلمكانات 
املادي��ة للمرك��ز م��ن مبنى مس��تقل ومكاتب تتناس��ب 
م��ع ع��دد الباحث��ني وتوف��ر مكتب��ة، وكذل��ك ع��دم 
وج��ود قاع��ات تتب��ع للمرك��ز لتس��هم يف عق��د بع��ض 

املاض��رات والن��دوات واإلجتماع��ات العلمي��ة.
بالرغ��م م��ن وج��ود إدارة التألي��ف والرمج��ة والنش��ر . 4

ضم��ن اهلي��كل التنظيم��ي للمرك��ز، إاّل أن املرك��ز 
مل يتمك��ن م��ن القي��ام ب��أي عم��ل فيم��ا خي��ص الرمج��ة.

إن اإلهتم��ام بقي��اس ال��رأي الع��ام م��ن قب��ل املرك��ز ال . 5
ي��زال ضعيف��ًا ج��دًا رغ��م أهميت��ه، حي��ث مل يت��م القيام 
ب��أي عم��ل خي��ص قياس ال��رأي الع��ام، وأوكلت مهمة 
قي��اس ال��رأي الع��ام لوح��دة التخطي��ط اإلس��راتيجي 

ودع��م القرار.
البح��وث . 6 ملرك��ز  العلم��ي  الربنام��ج  يتضم��ن  مل 

والدراس��ات األمنية ورش العمل ضمن برامج وأنش��طة 
املرك��ز رغ��م أهميته��ا.

ثانيًا:- التوصيات
تفعي��ل خمرج��ات احل��وار الوط��ين ال��ي أك��دت عل��ى . 1

زي��ادة الدع��م املخص��ص للبح��ث العلم��ي يف اجمل��ال 
األم��ين والعس��كري، حت��ى يتس��نى ملرك��ز البح��وث 

والدراس��ات األمني��ة القي��ام بال��دور امل��وكل إلي��ه. 
زي��ادة اإلهتم��ام بالباحث��ني وحتس��ني وضعه��م امل��ادي، . 2

لك��ي يتفرغ��وا بش��كل كام��ل للبح��ث العلم��ي.
ومكات��ب . 3 للمرك��ز  مس��تقل  مبن��ى  ختصي��ص 

تتناس��ب م��ع ع��دد الباحث��ني وتوف��ر مكتب��ة، وقاعات 

تتب��ع للمرك��ز لتس��هل عق��د املاض��رات والن��دوات 
العلمي��ة. واإلجتماع��ات 

لألحب��اث . 4 الرمج��ة  وتنش��يط  بالتألي��ف  اإلهتم��ام 
واملصادر العلمية األجنبية - وخاصة يف اجملال األمين 
- إىل اللغ��ة العربي��ة، وإدراج إقام��ة ال��ورش العم��ل يف 

الربنام��ج العلم��ي للمرك��ز نظ��رًا ألهميته��ا.
التأكي��د عل��ى ض��رورة القي��ام ببح��وث ال��رأي الع��ام . 5

وقياس��ه بطريق��ة دوري��ة ومس��تمرة بالنس��بة ملختل��ف 
القضاي��ا ال��ي تؤث��ر عل��ى األم��ن. 

إنش��اء وح��دة إس��تطالع ال��رأي الع��ام كوحدة مس��تقلة . 6
ضمن الوحدات البحثية يف املركز، إلثبات احلقائق 

ومعرف��ة التوجهات ل��دى الرأي العام.
تفعيل دور إدارة العالقات العامة باملركز يف التنسيق . 7

م��ع اجله��ات املاحن��ه، لإلس��تفادة م��ن املن��ح املالية الي 
تقدمها، من أجل تفعيل دور املركز و مساعدته على 

القيام برباجمة وأنشطته العلمية.
اهلوامش 

)1( لإلط��الع عل��ى القان��ون رق��م )10( لس��نة 2001م 
بشأن إنشاء أكادميية الشرطة على املوقع اإللكروني:-
http://www.yemen-nic.info/db/laws_

ye/detail.php?ID=11731

)2( لإلط��الع عل��ى وثيق��ة خمرج��ات مؤمت��ر احل��وار 
الوط��ين عل��ى املوق��ع اإللكرون��ي:-

www.ndc.ye/ndc_document.pdf

)3( لإلطالع على الربنامج العلمي للمركز على املوقع 
اإللكروني:-

 poacye.edu.ye/research
)4( ميك��ن أن تس��اهم مراك��ز البح��وث والدراس��ات 

يف عملي��ة صن��ع الق��رار يف ث��الث مراحل:-
مرحل��ة إع��داد الق��رار:- وتتمث��ل مس��اهمة املراك��ز يف . 1

صن��ع البدائ��ل املختلفة، وتوفر املعلومات وتفس��رها.
مرحلة تقييم القرار:- أي تقديم دراسات حول التغذية . 2

العكس��ية وتلق��ي التقاري��ر وردود األفع��ال والنتائ��ج، 
ويشمل ذلك إجراءات القرار من حيث إختاذ القرار، 
اآلث��ار النامج��ة ع��ن الق��رار، وم��دى تواف��ر املعلوم��ات، 

وم��دى احلاج��ة للقرار وأهميتة.
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مرحل��ة تعدي��ل الق��رار:- أي تقدي��م دراس��ة ح��ول . 3
الثغ��رات واألخط��اء ال��ي ميك��ن أن يت��م إكتش��افها فيم��ا 

بع��د وتقتض��ي التدخ��ل ملعاجلته��ا
د. ولي��د عبداحل��ي، دور مراك��ز األحب��اث يف صناع��ة 
القرار السياس��ي األردني )2010-1989(، معهد عصام 
ف��ارس للسياس��ات العام��ة والش��ئون الدولي��ة، اجلامع��ة 

األمريكي��ة، ب��روت- لبن��ان، 2012م، ص 15.
)5( مصطف��ى الس��يد س��عداهلل، املؤمت��رات ) ختطي��ط 
- تنفيذ- تقييم (، دار النشر للجامعات املصرية - مكتبة 

الوفاء، مصر، 1995م، ص 20 - 21.
الس��ابق،  املرج��ع  س��عداهلل،  الس��يد  مصطف��ى   )6(
ص36 ومابعدها.     د. عوني شحرور، العالقات العامة يف 

املؤمت��رات، حب��ث منش��ور عل��ى املوق��ع اإللكرون��ي:-
http://www.sharek.ps/pdf/sharek-

20book-20protocol.pdf
والدراس��ات  البح��وث  العلم��ي ملرك��ز  الربنام��ج   )7(

األمني��ة، املرج��ع الس��ابق.
 )8(  الربنام��ج العلم��ي ملرك��ز البح��وث والدراس��ات 

األمني��ة، املرج��ع الس��ابق.
)9( للمزيد حول تعريفات البحث العلمي انظر:-

  د. مجي��ل عب��داهلل القائف��ي، مناه��ج البح��ث العلم��ي 
أساس��ياته النظري��ة وأصول��ه العلمي��ة، مكتب��ة ومرك��ز 
الص��ادق   للطباع��ة والنش��ر والتوزي��ع، صنع��اء - اليم��ن، 

الطبع��ة األوىل 2014م، ص 4 ومابعده��ا.
)10( للمزيد حول هذا املوضوع انظر:-

العل��وم  الباح��ث يف  دلي��ل  العولق��ي،  د. عل��ي محي��د 
الش��رطية، سلس��لة إصدارات مركز البحوث والدراس��ات 

األمني��ة، اإلص��دار األول، 2015م، ص 2 ومابعده��ا.
الباح��ث  قي��ام  األكادمي��ي  الع��رف  يتضم��ن   )11(
مبراس��لة إح��دى اجمل��الت العلمي��ة املكم��ة عن��د كتابت��ه 
لبح��ث م��ا؛ حت��ى تق��وم اجملل��ة بنش��رة،عند إس��تالم البح��ث 
يقوم املرر مبراجعه س��ريعه له حتى يتم إختاذ القرار يف 
نش��ره من عدمه، ثم تبدأ بعدها عملية التحكيم، فيقوم 
امل��رر بإختي��ار وخماطب��ة عدد م��ن الباحثني املختصني يف 
موض��وع البح��ث امل��راد نش��ره، ويق��وم كل باح��ث بتقيي��م 
البح��ث وكتاب��ة تقري��ر مبس��ط عن��ه يوض��ح في��ه رأي��ه يف 
قيمت��ه العلمي��ة وطريق��ة عرض��ه، ث��م يس��تخدم امل��رر ه��ذه 
التقييمات ليتخذ قرارًا بنشر البحث أو رده ، ورمبا يطلب 

م��ن الباح��ث القي��ام ببع��ض التعدي��الت ث��م جيي��ز البح��ث 
للنش��ر، وقد ختتلف سياس��ة التحكيم من جملة ألخرى، 
فتختل��ف أع��داد املكم��ني وطريق��ة إختياره��م يف كل 

جملة.
)12( تتأل��ف هي��ة الباحث��ني يف املرك��ز م��ن مخ��س 

وح��دات حبثي��ة ه��ي:-
وحدة التخطيط اإلسراتيجي ودعم القرار.

وحدة السيطرة على اجلرمية.
وحدة القيادة والسيطرة.

وحدة الدفاع اإلجتماعي وحقوق اإلنسان.
وحدة تنمية املوارد البشرية.

)13( رسالة املركز:-
بن��اء السياس��ات األمني��ة والش��رطية مب��ا يس��تجيب   
األمني��ة  املش��كالت  ح��ل  يف  اجملتم��ع  إلحتياج��ات 
اإلس��راتيجيات  وبن��اء  والعن��ف،  اجلرمي��ة  ومش��كالت 
الش��رطية ملواجهته��ا وف��ق أس��س علمي��ة ومنهجي��ة ج��ادة 

عليه��ا. ُيعتم��د  وش��فافة وصادق��ة 
ر ؤية املركز:- 

حب��ث علم��ي ج��اد يدع��م الق��رار الش��رطي واألم��ين 
وصانع��ي الق��رار، وحتقي��ق األه��داف املنش��ودة يف األم��ن 
واإلس��تقرار، وتعزي��ز التنمي��ة، وإح��رام حق��وق وحري��ات 

اإلنس��ان وس��يادة القان��ون.
أهداف املركز:- 

يه��دف مرك��ز البحوث والدراس��ات األمنية إىل حتقيق 
مايلي:-

إمن��اء املعرف��ة األمني��ة وإثرائه��ا ونش��رها مب��ا خي��دم 
كاف��ة. واألمني��ة  الش��رطية  األجه��زة 

رصد القضايا والظواهر واملشكالت األمنية املسلحة 
الي تش��غل أقاليم الدولة وتش��كل قامسًا مش��ركًا فيما 
بينه��ا، مب��ا ُيس��هم يف متك��ني األجه��زة األمني��ة م��ن رس��م 
سياس��تها اجلنائي��ة واإلجتماعي��ة واإلداري��ة عل��ى أس��اس 

علم��ي يف جم��ال التجري��م والعق��اب والوقاي��ة واملن��ع.
تطوير أساليب البحث العلمي مبا ُيساعد الباحثني يف 

اجملاالت األمنية على اإلفادة منها وإستخدامها.
معاجل��ة معوق��ات البح��ث العلم��ي وأس��اليب التعام��ل مع 

األحب��اث األمنية على مس��توى الدولة.
أو  الدراس��ية  واحللق��ات  والن��دوات  املؤمت��رات  عق��د 
املشاركة فيها ملناقشة قضايا ومشكالت األمن املختلفة.
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إع��داد وتدري��ب الباحث��ني م��ن رج��ال األم��ن والعدال��ة 
اجلنائي��ة، مب��ا يوف��ر هل��م القدرة على قي��ادة البحث العلمي 
األم��ين واجلنائ��ي، وإكس��ابهم مه��ارات خاص��ة يف مي��دان 

عملهم.
ب��ني اخل��رباء  العلمي��ة  اللق��اءات واحل��وارات  تش��جيع 
الع��رب واألجان��ب، املعني��ني بالعل��وم واملش��كالت األمنية، 

وت��دارس القضاي��ا واملش��كالت احلالي��ة واملس��تقبلية.
إع��داد قواع��د البيان��ات املركزي��ة للباحث��ني واخل��رباء 

واملختص��ني الع��رب يف اجمل��االت األمني��ة.
إع��داد مكتب��ة أمني��ة متخصص��ة، يف إط��ار إهتمام��ات 
األكادميي��ة، مب��ا يس��اعد عل��ى حتقي��ق أهدافه��ا العلمي��ة 
األساس��ي  املرج��ع  مبثاب��ة  تك��ون  املختلف��ة،  والبحثي��ة 
يف  واألجان��ب  الع��رب  الوطني��ني  والباحث��ني  للمختص��ني 
امليادين األمنية واجلنائية، وإس��راتيجيات األمن الش��امل. 
تب��ين الدع��وة إىل مش��اركة القط��اع اخل��اص واألف��راد 
يف دعم الدراس��ات والبحوث العلمية األمنية ونش��ر الثقافة 
م��ن  للوقاي��ة  املبذول��ة  املس��اعي  واملش��اركة يف  األمني��ة 

اجلرمي��ة واإلحن��راف يف اجملتم��ع اليم��ين.
)14( د. س��عيد س��راج، ال��رأي الع��ام مقومات��ه وأث��ره 
يف النظ��م السياس��ية املعاص��رة، اهليئ��ة املصري��ة العام��ة 

.5 ص  1986م،  للكت��اب، 
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Abstract

This study aimed to shed light on the scientific programs and activities for the Security 
Research and Studies Centre, considering it the only research center in the Ministry of 
Interior in Republic of Yemen, it has also shed light on the measuring the public opin-
ion and its importance to the work of police.
In order to achieve this objective the researcher used descriptive and analytical method, 
which is based on describing and interpreting the Constituent concepts of the scientific 
programs and activities in the Centre.
Moreover the Introduction, the study included two main topics:
The first topic: - the scientific programs of the security researches and Studies Center.
The second topic: - the scientific activities and public opinion measuring.
The study concluded that despite the importance of scientific programs and activities 
that used for studying security issues and problems, and looking for reasons behind it, 
therefore to come up with relative scientific insights and recommendations, and put the 
appropriate solutions for it. However the center is unable until now to play its aimed 
role, due to many barriers the main barriers is the lack of sufficient fund to carry out 
these programs and activities, as well the lack of a building equipped with modern sci-
entific requirements to support creating an appropriate scientific atmosphere.
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المراكز العلمية والبحثية ودورها في تطوير البحث العلمي

)دراسة حالة للمراكز البحثية في جامعة صنعاء(

د/ مجاهد صالح الشعبي

أستاذ العلوم السياسية المساعد - جامعة صنعاء

الملخص

    ال خيف��ى عل��ى أح��د م��ا تق��وم ب��ه املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة م��ن أدوار فيم��ا يتعل��ق برف��د العملية التعليمي��ة والبحثية يف 
اجلامعات باعتبارها منارات للعلم واملعرفة. فاملراكز العلمية والبحثية متثل الرديف للكليات يف اجلامعة، فهي مبثابة 
القنوات العلمية والبحثية الي يتم من خالهلا اكساب الباحثني العلميني أسس ومهارات البحث العلمي على اعتبار أن 
اجلامعات مؤسس��ات تعليمية تولد املعرفة، يقابلها املراكز البحثية الي تكس��ب الباحثني املهارات الكفيلة جبعلهم 

باحثني علميني وليسوا فقط متلقني للمعرفة.

    وقد اس��تخدم منهاج دراس��ة احلالة القائم على دراس��ة أو تناول مؤسس��ة أو مؤسس��ات أو قطاع أو أفراد أو مجاعات 
بالدراسة والتحليل إلظهار طبيعة مهام تلك  احلاالت وضوابط وأسس عملها واملرتكزات القانونية الي أسست لتلك 
األدوار، م��ن هن��ا س��تتناول الدراس��ة املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة يف جامع��ة صنع��اء كدراس��ة حال��ة للوق��وف عل��ى حقيقة 
الدور املنوط بها وامكاناتها وعوامل تعزيز أو تقليص ذلك الدور.  من هنا فإن الدراسة قامت على مقولة حبثية مؤداها 
» أن املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة متث��ل الرك��ن الرك��ني يف عملي��ة تقدي��م امله��ارات العلمية والبحثي��ة للباحثني وتزويدهم 
بتلك املهارات، وفق خطط علمية وعملية قائمة على أسس قانونية � بهدف رفد العملية التعليمية بباحثني قادرين على 

ممارس��ة البحث العلمي بالش��كل األمثل«. 

     ولدراس��ة ه��ذه املقول��ة ستس��عى الدراس��ة ملاول��ة االجاب��ة ع��ن التس��اؤل البحث��ي التال��ي: ه��ل قام��ت املراك��ز العلمي��ة 
والبحثية بدورها كما جيب، وفقًا للقانون وقرارات إنشائها، وما هي العوائق والصعوبات الي واجهتها وتواجهها أثناء 

س��عيها لتحقيق اهلدف من إنش��ائها؟

وبناء على ما تقدم سيتم تقسيم ورقة العمل إىل ثالثة حماور رئيسية كما يلي:  

املور األول: اإلطار القانوني إلنشاء املراكز العلمية والبحثية يف جامعة صنعاء.  

املور الثاني: العوامل املؤثرة يف عمل املراكز العلمية والبحثية.  

املور الثالث: تطوير أداء املراكز مبا يعزز تطوير البحث العلمي يف جامعة صنعاء.  
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مدخل تمهيدي:
البحث العلمي ليس ترفًا أكادمييًا عشوائيًا وال عملية 
جتميلي��ة للقائم��ني عليه يف عاملنا العربي واالس��المي، فما 
يت��م ختصيص��ه للبح��ث العلم��ي يف العامل العربي ال يتجاوز 
مثق��ال ذرة فيم��ا يت��م انفاقه يف الدول املتقدمة على البحث 
العلم��ي باعتب��اره اس��تثمارًا يدع��م عملي��ة تنمي��ة اجملتم��ع يف 
شتى جوانب احلياة البشرية. ومن هنا تأتي  أهمية البحث 
العلمي ومن ثم اهمية املؤسسات العلمية والبحثية املوكول 
إليه��ا أم��ر البح��ث العلم��ي، وق��د ذك��ر أح��د الباحث��ني أن 
الع��امل ينف��ق حوال��ي%2،1 م��ن جممل دخل��ه الوطين على 
جماالت البحث العلمي، أي ما يساوي حوالي 536 بليون 
دوالر، ويعم��ل يف مؤسس��ات البح��ث العلم��ي يف الع��امل م��ا 
يقارب 33،4 مليون باحث، أي مبعدل 1،3باحث لكل 
أل��ف م��ن الق��وى العامل��ة، وق��د قدر إنف��اق الواليات املتحدة 
والياب��ان واالحت��اد االوروب��ي على البح��ث العلمي والتطوير 
م��ا يق��ارب 417 بلي��ون دوالر س��نويًا، وه��و م��ا يتجاوز ثالثة 
أرباع إمجالي االنفاق العاملي بأس��ره على البحث العلمي، 
والواليات املتحدة وحدها تنفق وحدها على البحث العلمي 
أكثر من 168 بليون دوالر سنويًا، أي حوالي %32 من 
جمم��ل م��ا ينفق��ه الع��امل كل��ه )مرك��ز أس��بار للدراس��ات 

والبح��وث واإلعالم: 2013م(.  
وتتض��ح أهمي��ة البح��ث العلم��ي م��ن خ��الل م��ا خيص��ص 
ل��ه  م��ن ميزاني��ة لتطوي��ره والنه��وض ب��ه كون��ه الرافع��ة 
الرئيس��ية واحلام��ل  األس��اس لتنمي��ة ونهض��ة الش��عوب، 
فل��و نظ��رًا س��ريعًا إىل م��ا تنفق��ه الدول العربي��ة على البحث 
العلمي الكتشفنا مكانته يف تلك الدول، فقد بلغ انفاق 
ال��دول العربي��ة عل��ى البح��ث العلم��ي 535 ملي��ون دوالر، 
حي��ث بل��غ إمجال��ي م��ا تنفق��ه ال��دول العربي��ة جمتمع��ة عل��ى 
البحث العلمي نصف ما تنفقه إسرائيل على الرغم من أن 
النات��ج القوم��ي العرب��ي يزي��د 11 ضعف��ًا ع��ن الناتج القومي 
اإلسرائيلي )مركز أسبار للدراسات والبحوث واإلعالم: 

2013م(.

وحنن اذ نتحدث عن دور املراكز العلمية والبحثية يف 
البح��ث العلم��ي ق��د اخرن��ا - حبك��م الق��رب واالنتماء إىل 
جامعة صنعاء - املراكز العلمية والبحثية فيها لدراسة ما 
تقدم��ه يف جم��ال البح��ث العلم��ي، وما طبيع��ة ذلك الدور، 
والعوامل املساعدة أو املعيقة لتأديتها لدورها كما جيب، 
وفق��ا أله��داف إنش��ائها وال��دور املع��ول عليه��ا يف اجلوان��ب 
العلمي��ة والبحثي��ة. وعلي��ه فس��تتبع الورق��ة البحثي��ة ال��ي بني 
أيديكم منهاج دراس��ة احلالة القائم على دراس��ة أو تناول 
مؤسس��ة أو مؤسس��ات أو قط��اع أو أف��راد أو مجاع��ات 
بالدراس��ة والتحلي��ل إلظه��ار طبيع��ة مه��ام تل��ك  احل��االت 
ال��ي  القانوني��ة  واملرتك��زات  وضواب��ط وأس��س عمله��ا 
أسس��ت لتلك األدوار، من هنا س��تتناول الدراس��ة املراكز 
العلمية والبحثية يف جامعة صنعاء كدراسة حالة للوقوف 
عل��ى حقيق��ة ال��دور املن��وط به��ا وامكاناته��ا وعوامل تعزيز 
أو تقلي��ص ذل��ك ال��دور. وم��ن هن��ا ف��إن الدراس��ة قام��ت على 
مقول��ة حبثي��ة مؤداه��ا » أن املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة 
متث��ل الرك��ن الرك��ني يف عملي��ة تقدي��م امله��ارات العلمي��ة 
والبحثي��ة للباحث��ني وتزويده��م بتل��ك امله��ارات وف��ق خط��ط 
علمي��ة وعملي��ة قائم��ة عل��ى أس��س قانوني��ة، به��دف رف��د 
العملي��ة التعليمي��ة بباحث��ني قادري��ن عل��ى ممارس��ة البح��ث 
العلم��ي بالش��كل األمث��ل بعي��دا ع��ن املناكف��ات والتبع��ات 

السياس��ية ال��ي تؤث��ر عل��ى أداء املراك��ز«. 
ولدراس��ة هذه املقولة ستس��عى الدراسة ملاولة االجابة 
ع��ن التس��اؤل البحث��ي التال��ي: ه��ل قام��ت املراك��ز العلمي��ة 
والبحثي��ة بدوره��ا كم��ا جي��ب، وفق��ًا للقان��ون وق��رارات 
إنش��ائها، وم��ا ه��ي العوائ��ق والصعوب��ات ال��ي واجهته��ا 

وتواجهه��ا أثن��اء س��عيها لتحقي��ق اهل��دف م��ن انش��ائها؟
الثان��ي  الرك��ن  البحثي��ة  العملي��ة  أن  اعتب��ار  وعل��ى 
التعليمي��ة يف اجلامع��ات، باعتب��ار  العملي��ة  م��ن أركان 
األخ��رة من��ارات للعل��م واملعرفة واكتس��ابهما بطرق علمية 
رصينة، تتطلب استيعاب القائمني عليها بأهمية وضرورة 
تطوي��ر البح��ث العلم��ي يف نط��اق اجلامع��ة، حيث يعترب من 
أولوي��ات األدوار ال��ي تق��وم به��ا اجلامع��ات عموم��ًا وجامع��ة 
صنع��اء عل��ى وج��ه التحدي��د، باعتباره��ا اجلامع��ة األم يف 
اجلمهوري��ة اليمني��ة، حي��ث تضم ب��ني جنباتها 22 مركزا 
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علمي��ًا وحبثي��ًا، تس��هم مجيعه��ا - بنس��ب خمتلف��ة - يف رفد 
عملي��ة البح��ث العلم��ي بالعدي��د م��ن الدراس��ات واألحب��اث 
العلمي��ة الرصين��ة، وبرام��ج الدراس��ات العلي��ا م��ن دبلوم��ات 
ملنتس��يب  والتأهيلي��ة  التدريبي��ة  وال��دورات  وماجس��تر، 
اجلامعة وغرها انطالقًا من دورها اجملتمعي الذي تتوجه 

م��ن خالهل��ا لتقدي��م تل��ك اخلدم��ات للمجتم��ع ككل.
واملتتب��ع ملس��رة إنش��اء املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة يف 
جامع��ة صنع��اء س��يجد أن حاهل��ا لي��س بأفض��ل م��ن  ح��ال 
اجلامعة نفس��ها، من حيث اإلمكانيات املالية املخصصة 
لتل��ك املراك��ز وع��دم كفايته��ا لتلبي��ة متطلب��ات براجمه��ا 
البحثي��ة، وه��و وض��ع أث��را غالب��ًا - على تل��ك املراكز فيما 
يتعلق بقدراتها على تنفيذ األهداف العلمية والبحثية الي 
أنش��ئت م��ن أجله��ا، مب��ا يواك��ب متطلب��ات تطوي��ر البحث 
العلم��ي، ومب��ا يع��زز دوره��ا العلم��ي والبحث��ي املع��ول علي��ه 
ج��راء حتقي��ق تل��ك األه��داف، وحم��اكاة مراك��ز البحث 
العلمي املناظرة هلا يف أعرق اجلامعات يف العامل املتقدم، 
الي تعترب املراكز العلمية والبحثية فيها الركن الركني 
للعملي��ة البحثي��ة والعلمي��ة يف تل��ك اجلامع��ات ال��ي ارتق��ت 
مبس��توى العملي��ة البحثي��ة والعلمي��ة، ج��راء م��ا أس��همت 
وتس��هم ب��ه  م��ن دور يف رف��د العل��م واملعرف��ة بالكث��ر م��ن 
البحوث والدراسات الي عكست حالة من تطور البحث 
العلمي يف تلك اجلامعات، كما يعكس نوعًا من احلرص 
العلمي املتزامن مع الوعي الكبر بأهمية املراكز - لدى 
القائمني على تلك اجلامعات - واسهامها يف تطوير عملية 

البح��ث العلمي.
وبناء على ما تقدم س��يتم تقس��يم ورقة العمل إىل ثالثة 

حماور رئيسية كما يلي:
املور األول: اإلطار القانوني إلنش��اء املراكز العلمية 

والبحثي��ة يف جامعة صنعاء.
املور الثاني: العوامل املؤثرة يف عمل املراكز العلمية 

والبحثية.
امل��ور الثال��ث: تطوي��ر أداء املراك��ز العلمي��ة البحثي��ة 
مب��ا يع��زز عملي��ة تطوي��ر البح��ث العلم��ي يف جامع��ة صنعاء.

المحور األول
 اإلطار القانوني إلنشاء املراكز البحثية يف جامعة صنعاء
ال يس��تقيم حال أي مؤسس��ة أو كيان مؤسس��ي ما مل 
ُينظ��م وف��ق إط��ار قانون��ي حيفظ له كيان��ه وينظم عالقاته 
مع ما حوله من مؤسسات وكيانات أخرى، أو مكونات 
أوس��ع منه ضمن إطار قانون واحد لتلك املكونات، وهنا 
وحن��ن بص��دد احلدي��ث ع��ن اإلط��ار القانون��ي للمراك��ز 
البحثية والعلمية يف جامعة صنعاء، فإن القرار اجلمهوري 
رق��م)17( لس��نة 1995م، وتعديالت��ه بالقان��ون رق��م)30( 
لس��نة 1997م وتعديله بالقانون رقم)37( لس��نة 1999م، 
وك��ذا تعديل��ه بالقان��ون رق��م)33( لس��نة 2000م، متث��ل 
مجيعه��ا اإلط��ار القانون��ي لتل��ك املراك��ز ونط��اق عمله��ا 

وآلي��ات التعام��ل معها.
تل��ك  ج��اء يف  م��ا  بع��ض  عل��ى  الوق��وف  ول��و حاولن��ا 
القوان��ني لوجدن��ا الش��يء الكث��ر فيم��ا يتعل��ق باملس��اواة 
ب��ني املراك��ز واملعاه��د والكلي��ات داخ��ل الكيان األوس��ع 
املتمث��ل يف جامع��ة صنع��اء، فف��ي التس��ميات ال��ي وردت يف 
القان��ون  اع��اله، يف مادت��ه )4( ج��اءت ألف��اظ: الكلي��ة أو 
املعه��د أو املرك��ز: وه��ي كل كلي��ة ومعه��د ومركز تتبع 
أي جامع��ة خاضع��ة هل��ذا القان��ون. وهن��ا تتض��ح الش��خصية 
القانوني��ة واالعتباري��ة للمرك��ز باعتب��اره أح��د مكون��ات 
اجلامع��ة، كذل��ك تعري��ف جمل��س الكلي��ة أو املعه��د أو 
املرك��ز بأن��ه: جمل��س كل كلي��ة ومعه��د ومرك��ز تتب��ع 
أي جامع��ة خاضع��ة هل��ذا القانون، كما س��اوى بني عمداء 
الكلي��ات واملعاه��د واملراك��ز باجلامع��ة اخلاضع��ة هل��ذا 
القانون، وكذلك مساواته بني عمداء الكليات واملعاهد 
واملراك��ز وأقس��امها العلمي��ة وجمال��س تلك األقس��ام. وهو 
ما يؤكد الصفة القانونية لتلك املراكز، ويدحض القول 
بأنها أنشأت برغبات فردية أو إلرضاء جهات أو أشخاص 
وقيادات أو أحزاب معينة، وهو كالم ال يرقى إىل مستوى 
التفك��ر املنطق��ي والعقالن��ي بل ويدل على ضحالة فكر 

م��ن يص��در عن��ه تلك املق��والت واآلراء غ��ر القانونية.
كم��ا ج��اءت امل��ادة رق��م )5( الفق��رة 9 م��ن القان��ون 
لتش��ر وتؤك��د عل��ى أهمي��ة املراك��ز البحثي��ة والعلمي��ة 
ودوره��ا يف تعزي��ز دور اجلامع��ة يف نطاقه��ا اجملتمع��ي م��ن 
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خ��الل اإلش��ارة إىل أن م��ن ب��ني أه��داف اجلامع��ة » توثي��ق 
الرواب��ط العلمي��ة والثقافية م��ع اجلامعات واهليئات العلمية 
ومراكز البحوث والتطوير العربية واألجنبية مبا يس��اعد 
عل��ى تطوي��ر اجلامع��ات اليمني��ة وتعزي��ز مكانته��ا »أي أن 
مراك��ز البح��وث اعتربت من املؤسس��ات والكيانات الي 
م��ن ش��أنها تعزي��ز دور اجلامع��ة م��ع غره��ا م��ن اجلامع��ات 

واهليئ��ات العلمي��ة العربي��ة واألجنبي��ة.
أم��ا الفق��ر 10 م��ن امل��ادة رق��م )5( فق��د أك��دت ضمن��ًا 
على دور املراكز من خالل إسهامها يف تقديم الدراسات 
واالستش��ارات الفني��ة واملتخصص��ة ملختل��ف أجه��زة الدول��ة 
ومؤسس��اتها العام��ة واملختلطة، ال��ي تضطلع بها املراكز 

البحثي��ة والعلمي��ة باجلامع��ة بكل تأكيد.
أما املادة رقم)8( فقد نصت على انه » تتكون اجلامعة 
م��ن ع��دد م��ن الكليات واملعاهد واملراك��ز العلمية التابعة 
هل��ا، وتتك��ون م��ن ع��دد م��ن األقس��ام العلمي��ة املتخصصة« 
، وه��و م��ا يؤك��د أن املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة مك��ون 
رئيس من مكونات اجلامعة، هلا ادوارها العلمية والبحثية 
يف  الدول��ة  يف  العامل��ني  جلمي��ع  والتدريبي��ة  والتأهيلي��ة 

القطاع��ني الع��ام واخل��اص عل��ى حد س��واء.
كما أن املادة رقم )10( الفقرة 1 جاءت لتؤكد على 
متت��ع عمي��د املرك��ز بنف��س التمثي��ل يف جمل��س اجلامع��ة؛ 

حيث نصت على أن » يتألف جملس اجلامعة من:
 أ- رئيس اجلامعة.               رئيسًا.

 ب- نواب رئيس اجلامعة.      أعضاء. 
ج- عمداء الكليات أو املعاهد أو املراكز. أعضاء«

أم��ا فيم��ا يتعل��ق بتعي��ني أعض��اء هيئ��ة التدري��س يف 
املراك��ز فه��ي نفس الش��روط املددة لتعيني أعضاء هيئة 
التدريس يف الكليات واملعاهد، وهو ما أشارت إليه املادة 
رق��م)11( فيم��ا يتعل��ق مبهام جملس اجلامعة الي من بينها 
ما ورد يف الفقرة رقم )5( منها والي نصت على أن من مهام 
اجملل��س » إق��رار تعي��ني أعض��اء هيئ��ة التدري��س يف اجلامعة 
واملعاهد واملراكز التابعة هلا وترقيتهم وتثبيتهم وانتدابهم 
وإعارته��م برات��ب أو بغ��ر رات��ب، ونقله��م ومنحه��م اج��ازات 
التفرغ العلمي وقبول استقاالتهم وإنهاء خدماتهم«، وهو ما 
يدحض ما يتم التعامل به من تفرقة من قبل بعض أعضاء 

هيئ��ة التدري��س يف الكلي��ات م��ع زمالئه��م أعض��اء هيئ��ة 
التدري��س يف املراك��ز العلمية والبحثية يف جامعة صنعاء، 
حي��ث ظه��ر تي��ار م��ن أس��اتذة جامع��ة صنع��اء يتعامل��ون م��ع 
أس��اتذة املراك��ز بتعام��ل يتناف��ى م��ع ه��ذا اإلط��ار القانوني 
ال��ذي س��اوى ب��ني الكلي��ات واملعاه��د واملراك��ز وأعض��اء 
هيئ��ة التدري��س فيه��ا مجيع��ا، مبا في��ه تعييناتهم وترقياتهم 
... كم��ا س��لف ذك��ره، لك��ن م��ا يدع��و لالس��تغراب ه��و 
أن تل��ك العناص��ر م��ن أس��اتذة اجلامع��ة يقف��ون حج��ر عث��رة 
يف وج��ه ترقي��ات أس��اتذة املراك��ز، فهن��اك ع��دد منه��م 
تق��دم إىل جمل��س جامع��ة صنع��اء لطل��ب الرقي��ة وفق النص 
الس��ابق ومل يت��م الب��ت يف تل��ك الطلب��ات، حي��ث ُقبل��ت 
تل��ك الطلب��ات حبال��ة م��ن التس��ويف يش��وبها رف��ض ضم��ين 
لطلباتهم القانونية فهم أساتذة يف جامعة صنعاء وال جيب 
التعامل معهم بهذا الشكل، وذلك التسويف ينم عن عدم 
الرغب��ة يف ترقيته��م، واالس��تعداء املوج��ه هلم من قبل بعض 
زمالئه��م يف الكلي��ات، الذي��ن يقف��ون حجر عثرة يف وجوه 
زمالئه��م يف املراك��ز، وه��و اس��تعداء جيب أن يرفعوا عن 
االس��تمرار في��ه، فالقان��ون واض��ح وصري��ح يف التعام��ل م��ع 
أعض��اء هيئ��ة التدري��س يف الكلي��ات واملعاه��د واملراك��ز 

املوج��ودة يف جامع��ة صنع��اء.
العالق��ة  ذات  نصوص��ه  مجي��ع  يف  القان��ون  إن  ب��ل 
بالكلي��ات واملعاه��د واملراك��ز وأعض��اء هيئ��ة التدري��س 
فيه��ا وقياداته��ا، ق��د تعام��ل بن��وع م��ن املس��اواة والتخاط��ب 
بنف��س اللغ��ة والتأكي��د عل��ى أنه��ا مجيع��ا مكون��ات مهم��ة 
م��ن مكون��ات اجلامع��ة، ولي��س هناك تباي��ن أو تفاوت بني 
تل��ك املكون��ات، وه��و م��ا جي��ب التأكي��د علي��ه م��ن خ��الل 
إعم��ال النص��وص القانوني��ة املش��ار إلي��ه س��لفًا - وغره��ا 
م��ن النص��وص القانوني��ة ال��ي مل نذكره��ا نظرًا للش��روط 
العلمي��ة ال��ي مت وضعه��ا م��ن قب��ل اللجن��ة األكادميي��ة 
امل��ددة حلج��م الورق��ة - ولوائح��ه التنفيذي��ة ال��ي يس��عى 
بع��ض أعض��اء هيئ��ة التدري��س يف بع��ض الكلي��ات إلع��داد 
الئح��ة جدي��دة تتناف��ى مجلة وتفصيال م��ع قانون اجلامعات 
اليمني��ة، يف حماول��ة إلقص��اء زمالئه��م حت��ت م��ربرات ال 

أس��اس قانون��ي أو حقوق��ي هل��ا عل��ى اإلط��الق. 
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وم��ا يع��زز املس��اواة ب��ني الكلي��ات واملعاه��د واملراك��ز 
العلمي��ة م��ا نص��ت علي��ه امل��ادة رق��م)33( م��ن أن��ه » يتأل��ف 
جمل��س املعه��د أو املرك��ز العلم��ي التاب��ع للجامع��ة ب��ذات 
الطريق��ة ال��ي يتأل��ف منه��ا جمل��س الكلي��ة ويك��ون ل��ه 
ذات املس��ؤوليات والصالحي��ات« كذل��ك التأكي��د عل��ى 
آلي��ة تعي��ني عمي��د املعه��د أو مدي��ر املرك��ز الل��ذان يكون��ا 
معينني من رئيس اجلامعة، وهلما الصالحيات واملسؤولية 

الكامل��ة لتنفي��ذ السياس��ة العام��ة للمعه��د أو املرك��ز.
كما أن القانون قد حدد شروط التعيني ألعضاء هيئة 
التدري��س يف اجلامع��ة يف امل��ادة رق��م)39( ال��ي نص��ت عل��ى 
» يش��رط فيم��ن ُيع��ني عض��وًا يف هيئ��ة التدري��س م��ا يأت��ي: 
أن يك��ون حاص��اًل عل��ى درج��ة الدكت��وراه أو م��ا يعادهل��ا 
م��ن إح��دى اجلامع��ات أو اهليئ��ات العلمي��ة املع��رف به��ا أو 
أن يك��ون ق��د حص��ل عل��ى ش��هادة ختصصي��ة تع��ادل درجة 
الدكتوراه من مؤسسة علمية معرف بها وذلك مع مراعاة 
الش��روط األخ��رى الي يقرره��ا القانون والئحته التنظيمية 
الص��ادرة مبقتض��اه« وه��ذه امل��ادة صرحي��ة وواضح��ة وال 
يوجد فيها شروط أخرى كما يتحدث عنها البعض ممن 
يس��تعدون املراك��ز العلمي��ة، وم��ا ارتكب��وه م��ن خمالف��ات 
قانوني��ة يف حماول��ة للتقلي��ل م��ن تل��ك املراك��ز والني��ل منه��ا 
بأنه��ا مكون��ات علمي��ة ال ترق��ى إىل مس��توى  واإليع��از 
الكلي��ات - وه��ذا خمال��ف هل��ذا القان��ون - ب��ل وين��ال م��ن 
هيب��ة جامع��ة صنعاء ومكانتها بني اجلامعات احلكومية 

اليمني��ة باعتباره��ا اجلامع��ة األم.
أما إذا أردنا التأطر القانوني إلنش��اء املراكز العلمية 
فقد جاءت املادة رقم )63( لتنفي ما يطرحه بعض أعضاء 
هيئ��ة التدري��س مم��ن ينتم��ون إىل اجتاه��ات أو أح��زاب 
سياسية معينة هدفها التشكيك يف قانونية نشأة املراكز 
العلمي��ة، حي��ث ج��اءت تل��ك املادة لتس��كت تل��ك األصوات 
النش��از والي نصت على أن » للجامعة أن تنش��ئ باإلضافة 
إىل الكليات واألقسام  العلمية معاهد ومراكز للبحوث 
والتعليم والتدريب واالستش��ارات واخلدمات ومستش��فيات 
وبرام��ج خاص��ة وم��دارس تطبيقي��ة يف ح��رم اجلامع��ة أو 
خارجها وينش��أ كل منها ويدمج بغره ويلغى وينقل بقرار 
م��ن رئي��س اجلامع��ة بن��اًء عل��ى موافق��ة جمل��س اجلامع��ة، 

ويص��در جمل��س اجلامع��ة األنظم��ة اخلاص��ة ب��كل منه��ا«. 
فإنشاء تلك املراكز مل يكن وليد اللحظة أو قبل سنة أو 
س��نتني أو نتيج��ة لرغب��ة أحد رؤس��اء اجلامع��ة أو غرها من 
امل��ربرات الواهي��ة ال��ي يوردها بعض أعضاء هيئة التدريس 
يف محلته��م ض��د املراك��ز العلمي��ة وأنه��ا ج��اءت نتيج��ة 
املكايدات السياس��ية بني األحزاب السياس��ية الي كان 
أحده��ا ممس��كا بزم��ام األم��ور ومعارض��وه الذي��ن حاول��وا 
اقح��ام املراك��ز العلمي��ة والبحثية يف تلك املكايدات الي 
أس��همت يف تش��ويه الص��ورة الذهني��ة لتل��ك املراك��ز ل��دى 

األخرين. 
المحور الثاني

العلمي��ة  املراك��ز  ودور  عم��ل  يف  املؤث��رة  العوام��ل   
لبحثي��ة  ا و

م��ن املف��رض أن تول��ي احلكوم��ة اهتمامه��ا بالبح��ث 
العلم��ي بش��كل يدف��ع يف اجت��اه تطوي��ره ال��ذي س��يتضمن 
بطبيعة احلال تطوير مؤسسات البحث العلمي املنوط بها 
مهام البحث العلمي، ففي اجلمهورية اليمنية كغرها من 
ال��دول العربي��ة ين��درج البحث العلمي حتت مس��ؤولية وزارة 
التعلي��م العال��ي والبح��ث العلم��ي، ال��ي أدى ضعفه��ا وع��دم 
قدرتها على القيام مبهامها املتعلق بالشق الثاني من امسها 
املتمث��ل يف البح��ث العلم��ي، إىل ضع��ف مؤسس��ات البح��ث 
العلم��ي املتمثل��ة يف املراك��ز العلمية والبحثية وعلى رأس��ها 
املراك��ز ال��ي أنش��ئت يف رح��اب جامع��ة صنع��اء، ويعتق��د 
الباحثون أن أسباب ضعف البحث العلمي يف اليمن يرجع 
إىل أن البحث العلمي ال ميثل أيًا من أولويات احلكومات 
املتعاقب��ة رغ��م وج��ود وزارة خمتص��ة بذل��ك وع��دم وجود أي 
م��ن املعاه��د املتخصص��ة أو األكادميي��ات الوطني��ة ال��ي 
تهتم بالبحث العلمي مقارنة بدول العامل األخرى واقتصار 
عم��ل وزارة التعلي��م العال��ي عل��ى االبتع��اث اخلارج��ي وع��دم 
وض��ع أي اس��راتيجيات للنه��وض بصناع��ة البح��ث العلم��ي 
وع��دم اعتم��اد أي خمصص��ات م��ن ميزاني��ة وزارة التعلي��م 
العال��ي والبح��ث العلم��ي لدعم البح��ث العلمي، وغياب أي 
رؤي��ة أو اس��راتيجية واضح��ة لل��وزارة فيما خي��ص االبتعاث 
واالس��تفادة م��ن ع��ودة املبتعث��ني لتنش��يط البح��ث العلم��ي 
وع��دم وج��ود أي تنس��يق ب��ني اجلامع��ات اليمني��ة املبتعث��ة  
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واجلامعات اخلارجية الي تستقبل املبتعثني مما يؤدي إىل 
انقط��اع البح��ث العلم��ي للموفد حني حصول��ه على الدرجة 
العلمي��ة املطلوب��ة، وغي��اب التنس��يق ب��ني قط��اع الصناع��ة 
باليم��ن واجلامع��ات اليمني��ة والربي��ة والتعلي��م، وم��ن ب��ني 
مسلس��ل الغياب، حس��ب دراس��ات حديثة، غياب املواضيع 
ال��ي تع��رف البح��ث العلم��ي وأهميت��ه يف املناهج الدراس��ية 
للمراح��ل األساس��ية والثانوية وعدم وج��ود التوعية الربوية 
والفكري��ة بأهمي��ة الباحث��ني ودوره��م يف خدم��ة اجملتم��ع 
وإدخ��ال قص��ص علمي��ة لباحث��ني أث��روا الع��امل بأفكاره��م 
واجنازاته��م، وغي��اب ثقاف��ة االبت��كار باملراح��ل الدراس��ية 
املختلفة وضعف االمكانيات املادية والبشرية لنظام التعليم 
العال��ي وع��دم وج��ود أي م��ن اجمل��الت املكم��ة الدولي��ة 
وال��ي هل��ا عام��ل ق��وة كب��ر وغي��اب املكتب��ات الرقمي��ة 
باجلامع��ات املتصل��ة بأح��دث قواعد البيانات العاملية وعدم 
االهتم��ام بعض��و هيئ��ة التدري��س باجلامع��ة واس��تغالل وقت��ه 
يف البح��ث العلم��ي. كم��ا يع��د اإلنف��اق على عملي��ة البحث 
العلمي من أهم مؤشرات تقدم الدول يف هذا اجلانب، ويف 
احلالة اليمنية إذا نظرنا إىل ما خيصص يف ميزانية الدولة 
للبح��ث العلم��ي س��نجد حج��م املأس��اة ال��ي يعانيه��ا البحث 
العلم��ي نظ��را لضآل��ة م��ا ُخص��ص ل��ه يف ميزاني��ة الدول��ة، 
وال��ي كش��فت أن اإلنف��اق عل��ى البح��ث العلم��ي م��ن قب��ل 
هذه املؤسس��ات يقدر فقط بنس��بة %0.001 من امليزانية 
العام��ة للدول��ة للع��ام 2013م وبنس��بة %0.4 م��ن ميزاني��ة 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لنفس العام وحبس��ب 
االسراتيجية الوطنية للتعليم العالي يف اجلمهورية اليمنية 
ف��إن حج��م  2006 -2010م  املس��تقبلية  العم��ل  وخط��ة 
اإلنف��اق الع��ام عل��ى التعلي��م العال��ي ميث��ل %1.2 م��ن الناتج 
املل��ي اإلمجال��ي يف عام��ي 2004 -2005م وتع��د ه��ذه 
النس��بة أعل��ى م��ن املع��دل الس��ائد يف البل��دان ال��ي تش��به 
ظروفها االقتصادية ظروف اليمن، ويقرب معدل اإلنفاق 
عل��ى التعلي��م العال��ي يف اليم��ن م��ن مس��توى معظ��م البل��دان 
العربي��ة، وحبس��ب مؤش��رات اإلنف��اق يف املوازن��ة لذل��ك 
العام فإن معظم اإلنفاق يكون على املرتبات %60 واملنح 
اخلارجي��ة %15 والنفق��ات الرأمسالي��ة %25 وال حيظ��ى 
البحث العلمي بأي نسبة من ميزانية التعليم العالي، ويعد 

هذا اإلنفاق أحد املؤشرات الي أشار إليها الباحثون والي 
يق��اس م��ن خالهل��ا تق��دم وتأخ��ر ال��دول يف البح��ث العلم��ي 

)مفيد،دره��م :2014م(.
أما إذا جئنا للعوامل الي تؤثر يف تطور البحث العلمي 
والي تعيق ذلك التطور، فمما ال شك فيه أن هناك عددًا 
من العوامل الي من املفرض ان تس��هم يف توجيه وحتديد 
نش��اط أي مؤسس��ة يف تقدي��م خدماته��ا وحتقي��ق أهدافه��ا 
ال��ي أنش��ئت م��ن أجله��ا، وبالض��رورة فإن��ه توج��د عوام��ل 
مع��ززة لنش��اط املراك��ز يقابله��ا عوام��ل معيق��ه لعمله��ا، 
وباعتبار املراكز العلمية والبحثية مؤسسات علمية تقدم 
خدماته��ا مب��ا حيق��ق أهدافها الي مت وضعها عند إنش��ائها 
ف��إن حتمي��ة تأثره��ا بالعوام��ل املس��اعدة هل��ا يف تأدية دورها 
املن��وط به��ا موج��ود ونش��هدها يف بع��ض احل��االت، يف ح��ني 
أن العوام��ل املعيق��ة لعم��ل تل��ك املراك��ز - ه��ي بالض��رورة 
- موج��ودة أيض��ًا، وه��و م��ا س��نحاول الوق��وف عليه يف هذا 
املور من حماور الدراسة، لنتمكن من تشخيص عوامل 
الق��وة والضع��ف وبالتال��ي التحدي��ات والف��رص املتاح��ة أمام 

تل��ك املراكز.
أواًل: العوامل املعززة لدور املراكز العلمية والبحثية

إن من املسلمات الي تصاحب أعمال البشر الذين يتم 
استيعابهم يف ظل مؤسسات - أيًا كان نوعها - أن تكون 
هن��اك عوام��ل تس��هم بش��كل مباش��ر أو غ��ر مباش��ر يف 
مساعدة تلك املؤسسات على تقديم خدماتها الي أنشئت 
م��ن أج��ل تقدميها، واملراكز العلمية والبحثية عمومًا ويف 
جامعة صنعاء على وجه التحديد، ال تشذ عما هو موجود 
يف الواق��ع العمل��ي، وبالتال��ي س��نحاول الوق��وف عل��ى بعض 
العوامل الي أسهمت يف تعزيز مكانة تلك املراكز وتأدية 
دوره��ا املن��وط به��ا عل��ى الوجه األكمل واملأمول منه والي 
متث��ل عناص��ر الق��وة ل��دى تل��ك املراك��ز، ويأت��ي على رأس 

ه��ذه العوامل ما يلي:
امتالكه��ا أس��اتذة عل��ى أعل��ى املس��تويات العلمي��ة يف 	 

مجي��ع التخصص��ات، والذي��ن يبل��غ عدده��م 85 عض��و 
هيئ��ة تدري��س. وه��و عنصر معزز ملكان��ة تلك املراكز.

الرغب��ة اجلاحم��ة ل��دى أعض��اء هيئ��ة التدري��س يف تلك 	 
املراك��ز يف تقدي��م اخلدم��ات العلمي��ة والبحثي��ة لطلبة 
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اجلامع��ة أو م��ن التح��ق بربام��ج تل��ك الربام��ج م��ن خارج 
اجلامعة.

تل��ك 	  وج��ود ع��دد م��ن برام��ج الدراس��ات العلي��ا يف 
املراكز)دبل��وم عال��ي - ماجس��تر( وه��و م��ا يوض��ح 
ال��دور امله��م ال��ذي تق��وم ب��ه املراك��ز وال��ذي يع��زز 

مكانته��ا العلمي��ة.
حماول��ة بع��ض املراك��ز للحص��ول عل��ى دع��م خارج��ي 	 

م��ن بع��ض اجله��ات الداعم��ة عربي��ة وأجنبي��ة لتس��ير 
أعماهل��ا وتنفي��ذ براجمه��ا العلمي��ة والبحثي��ة، وه��و م��ا 
يس��هم يف تعزي��ز مكان��ة ودور تل��ك املراك��ز يف خدمة 

اجملتم��ع.
امتالك مجيع املراكز العلمية والبحثية ملقار رئيسية 	 

تنطل��ق م��ن خالهل��ا يف تس��ير عمله��ا، وإن اختلف��ت 
مس��تويات جتهيز تلك املراكز، إال أن لديها مراكز 

تباش��ر م��ن خالهل��ا مجيع أعماهل��ا العلمي��ة والبحثية.
تن��وع التخصص��ات العلمي��ة ألعض��اء هيئ��ة التدري��س 	 

باملراك��ز، مم��ا يس��اعدها يف توس��يع دائرة اخلدمات 
العلمي��ة والبحثي��ة لطالبه��ا، وعق��د ال��دورات التدريبية 
والن��دوات واحللق��ات النقاش��ية ال��ي تتن��اول ع��دد م��ن 

القضاي��ا العلمي��ة واجملتمعي��ة.
فق��د أصب��ح م��ن البديهي��ات يف دول الع��امل الثال��ث ويف 
اليم��ن حتدي��دًا ارتب��اط أي عم��ل بش��ري بع��دد م��ن العوام��ل 
املعيق��ة لذل��ك العم��ل، وم��ن ضم��ن األعم��ال البش��رية يأت��ي 
العم��ل يف اجمل��ال العلم��ي والبحث��ي يف اليم��ن عموم��ًا ويف 
جامع��ة صنع��اء عل��ى وج��ه اخلص��وص. فاألم��ر امل��زن 
أن أع��دادًا كث��رة م��ن الباحث��ني العلمي��ني ومنتج��ي العل��م 
واملعرفة مل حيضوا بأي اهتمام من قبل القائمني على أمر 
البالد أو من قبل اإلطار اجملتمعي امليط بهم، وميكننا 
احلدي��ث هن��ا ع��ن ع��دد م��ن العوامل املعيق��ة لعمل املراكز 
العلمي��ة والبحثي��ة يف اليم��ن عموم��ا ويف جامعة صنعاء على 
وج��ه التحدي��د، يف حماول��ة لتش��خيص أس��باب تدني الدور 

العلم��ي والبحث��ي لتل��ك املراك��ز، وذل��ك كم��ا يل��ي:
أواًل: العوام��ل املؤث��رة س��لبًا عل��ى دور املراك��ز العلمي��ة 

والبحثية
العوامل الرمسية	 

ضع��ف الوع��ي واإلدراك ل��دى القائم��ني عل��ى أم��ر تل��ك 	- 
املراك��ز م��ن وزارة تعلي��م عال��ي، وقي��ادة اجلامع��ات 
وعلى رأسها جامعة صنعاء بأهمية وحمورية املراكز 

العلمي��ة والبحثي��ة ودوره��ا يف التنمي��ة اجملتمعي��ة.
عدم ادراك القائمني على املؤسس��ات املناط بها مهمة 	- 

البحث العلمي يف الدولة بالدور الذي تقوم به املراكز 
العلمي��ة والبحثي��ة يف رف��د البح��ث العلم��ي بالعدي��د من 

الدراسات العلمية الي تناقش قضايا اجملتمع.
ال��ي  واللوجيس��تية  املادي��ة  اإلمكاني��ات  ضآل��ة  ج- 
حتتاجه��ا تل��ك املراك��ز، وال��ي تأتي كنتيج��ة طبيعية 
لع��دم إدراك القائم��ني عل��ى البح��ث العلم��ي بأهمي��ة 
تنمي��ة  والبحثي��ة يف  العلمي��ة  املراك��ز  وحموري��ة دور 
اجملتم��ع والتعام��ل مع قضاياه ومش��اكله وإجياد حلول 
لتل��ك القضاي��ا واملش��اكل، وفق��ًا لطبيع��ة كل مركز 

والقضاي��ا املرتبط��ة ب��ه.
تل��ك  دور  م��ن  املتعم��د  للح��د  البع��ض  د- حم��اوالت 
املراك��ز يف العملي��ة التعليمي��ة والبحثية، وتش��ويه صورتها 
الذهني��ة لدى منتس��يب اجلامع��ة وقياداتها، والقائمني على 
أم��ر اجلامع��ة أو القائم��ني عل��ى الدول��ة م��ن مس��ؤولني هل��م 

عالق��ة باجلامع��ة ومكوناتها.
ه���- احلمل��ة الش��عواء ال��ي ش��نها بع��ض أعض��اء هيئ��ة 
التدري��س جبامع��ة صنع��اء ض��د املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة 
يف حماول��ة منه��م للني��ل منه��ا وتهميش��ها بش��تى الوس��ائل 
والطرق، وهو ما يتنافى مع النظام والقانون املنظم لطبيعة 
وعم��ل تل��ك املراك��ز ال��ي متث��ل أه��م أركان اجلامع��ة 
وال��ي ال ميك��ن االع��راف به��ا كجامع��ة م��ا مل تتضم��ن 
يف نطاقه��ا ع��ددًا م��ن املراك��ز العلمي��ة والبحثية الي متثل 

الوج��ه األخ��ر للعملي��ة التعليمي��ة.
و- ضعف امليزانية التش��غيلية املقررة للمراكز العلمية 
والبحثي��ة يف جامع��ة صنعاء، حيث خصص مبلغ 50.000 
ري��ال ش��هريًا ل��كل مرك��ز، ويف الس��نوات األرب��ع األخ��رة 
مل تنتظ��م عملي��ة ص��رف تل��ك املخصص��ات املالي��ة م��ن قب��ل 
رئاسة اجلامعة، كما أنها مل تسلم ملدة 6 أشهر مضت، 
وبالتال��ي كي��ف تس��تطيع تل��ك املراك��ز إدارة ش��ؤونها 
وبراجمه��ا العلمي��ة والبحثي��ة دون وج��ود تل��ك املخصص��ات 
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الضئيل��ة أص��اًل وال��ي ال تف��ي بأبس��ط متطلب��ات البح��ث 
العلمي.

كم��ا أورد تقري��ر تقيي��م املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة 
يف جامع��ة صنع��اء ع��ددًا م��ن األس��باب ال��ي تق��ف عائق��ًا 
أم��ام تل��ك املراك��ز يف تقدي��م خدماته��ا العلمي��ة والبحثي��ة 
بالش��كل املطل��وب  واملف��رض أن يك��ون علي��ه، ومنه��ا ما 

يل��ي: )حمم��د، ُيس��ر- 2012م،140(
 إن مواقع بعض هذه املراكز ال يتناسب مع أنشطتها 1. 

ومهامه��ا العلمي��ة، حي��ث يق��ع بعضه��ا يف كلي��ات 
اجلامع��ة والبع��ض اآلخ��ر مس��تقل وبش��كل مش��تت.

الدراس��ية . 2 للقاع��ات  املراك��ز  ه��ذه  معظ��م  تفتق��ر   
الوف��اء  عل��ى  ق��ادرة  غ��ر  واملكتب��ات مم��ا جيعله��ا 
بأنش��طتها العلمي��ة والبحثي��ة، وه��ي كله��ا ال ينطب��ق 
املعاي��ر ال��ي ذك��رت يف كت��اب »تش��ريعات التعلي��م 

العال��ي والبح��ث العلم��ي
  تب��ني م��ن خ��الل الزي��ارات امليداني��ة أن ل��دى م��دراء . 3

العم��ل كباحث��ني  إىل  والتطل��ع  املراك��ز احلم��اس 
ومدرس��ني لتطوي��ر العم��ل البحث��ي والعلم��ي مل��ا في��ه 

خدم��ة اجلامع��ة واجملتم��ع.
 أن جمم��وع الدراس��ات واألحب��اث ال��ي قام��ت به��ا . 4

املراكز ال يتناسب مع عددها وال مع تاريخ إنشائها، 
مم��ا جيعله��ا متأخ��رة يف ه��ذا اجمل��ال، وحتت��اج يف 

األش��هر القادم��ة إىل متابع��ة وتنش��يط فعالياته��ا.
 إن أه��م املتطلب��ات ال��ي حتتاجه��ا املراك��ز يف الوق��ت . 5

الراه��ن ه��و زي��ادة الدعم املالي حتى تس��تطيع أن تدفع 
بأنش��طتها إىل األم��ام، عل��ى أن تصب��ح ه��ذه املراك��ز 

ق��ادرة عل��ى متوي��ل ذاته��ا خ��الل ع��ام م��ن اآلن.
إداري��ة . 6 عوائ��ق  بوج��ود  املراك��ز  كل  تش��كو   

واج��راءات مطول��ة الس��تخراج متطلباته��ا مم��ا يضع��ف 
الثق��ة ب��ني ه��ذه املراك��ز وإدارة اجلامع��ة.

 ع��دم وج��ود جمل��ة علمي��ة متخصص��ة حمكم��ة باس��م . 7
املراكز تس��مح للراغبني يف نش��ر أحباثهم.

بأنش��طة . 8 التعري��ف  يف  اإلعالم��ي  اجلان��ب  ضع��ف   
وفعالي��ات املراك��ز البحثي��ة وأنش��طتها وختصصاته��ا 

عل��ى املس��تويني الداخل��ي واخلارج��ي.

 ع��دم وج��ود موق��ع إلكرون��ي يس��مح م��ن خالل��ه . 9
بالتواص��ل املع��ريف م��ع املراك��ز البحثي��ة اإلقليمي��ة 
والدولي��ة مم��ا جيع��ل أنش��طتها حمص��ورة داخ��ل أروق��ة 

اجلامع��ة.
ع��دم وج��ود آلي��ة لتواص��ل املراك��ز بعضه��ا بالبع��ض . 10

اآلخ��ر لالس��تفادة وتب��ادل اخل��ربات وامله��ارات فيم��ا 
بينه��ا.

لوح��ظ م��ن خ��الل الزيارات امليداني��ة مطالبة متكررة . 11
من قبل املتعاقدين يف املراكز الذين تأخر بعضهم يف 
التثبي��ت أكث��ر م��ن 12عش��ر عام��ًا والزال��وا يتقاض��ون 

مرتبات ال تتناسب مع مؤهالتهم وسنوات االنتظار.
تب��ني م��ن خ��الل احلدي��ث م��ع م��دراء املراك��ز أن . 12

املراجع��ة  عملي��ة  م��ن  من��أى  يف  املالي��ة  احلس��ابات 
املاس��بية واملالي��ة الس��نوية، مم��ا جيعل ه��ذا األمر يف 
غاي��ة األهمي��ة لتحقي��ق الرقاب��ة الداخلي��ة وتثبي��ت الثقة 

ب��ني إدارة اجلامع��ة وإدارة املراك��ز.
أظه��رت األرق��ام الناجت��ة م��ن االس��تبيانات والزي��ارات . 13

امليداني��ة للمراك��ز أنه��ا تتباي��ن يف ع��دد األس��اتذة 
والباحث��ني )م��ن محل��ة الدكت��وراه( فهن��اك مراك��ز 
مكتفي��ة مب��ا فيها من أعضاء هيئة التدريس وباحثني 

وأخ��رى تس��تعني م��ن الكلي��ات ذات العالق��ة.

العوامل السياسية:
قد يستغرب البعض عندما يقرأ هذا العنوان ويتساءل: 
ما عالقة السياس��ة بالبحث العلمي وكيف تعترب العوامل 
السياسة معيقة لعمل املراكز العلمية والبحثية يف جامعة 
صنع��اء، ونق��ول هن��ا أن العوام��ل السياس��ية ه��ي م��ن أه��م 
العوام��ل ال��ي تعي��ق عمل تلك املراكز بل وتهدد وجودها، 

ذل��ك م��ن خالل ما يلي:
أ. س��اد جامع��ة صنع��اء من��ذ ف��رة ليس��ت بالقريب��ة ن��وع 
م��ن الس��لوك السياس��ي ل��دى أس��اتذتها والقي��ادات العلي��ا 
فيها، متحور حول تغليب االنتماء السياسي ألعضاء هيئة 
التدري��س مم��ن ينتم��ون إىل أح��زاب وتنظيم��ات سياس��ية، 
عل��ى العم��ل والس��لوك األكادمي��ي يف تعامله��م العلم��ي 

واإلداري.
ب. ذل��ك الس��لوك السياس��ي ال��ذي طغ��ى عل��ى أس��اتذة 
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جامع��ة صنع��اء احلزبي��ون انعك��س عل��ى تعامله��م العلم��ي 
واألكادمي��ي فيم��ا بينه��م وفيم��ا بينه��م وب��ني طالبه��م ممن 

ال يوافقونه��م اآلراء واالنتم��اء السياس��ي.
مص��احل  أولئ��ك  غل��ب  أن  إىل  ب��دوره  ذل��ك  أدى  ج- 
أحزابه��م عل��ى مصلح��ة اجلامع��ة والعملي��ة التعليم��ة 
والوطن برمته، وهو ما نقل الصراع السياسي بني تلك 
القوى واألحزاب السياس��ية إىل س��احة جامعة صنعاء، 
وه��و م��ا انعك��س بطبيع��ة احل��ال عل��ى ق��رارات التعيني 
يف جامع��ة صنع��اء، فعندم��ا كان��ت الغلب��ة السياس��ية 
حل��زب املؤمت��ر الش��عيب العام كان رئي��س اجلامعة إما 
مؤمتري��ًا أو م��ن املوال��ني للمؤمت��ر، وه��و م��ا أدى إىل أن 
كانت التعيينات يف الغالب من نصيب عناصره  أو من 

يوص��ون عليه��م م��ن قب��ل قي��ادات املؤمت��ر.
د- يف الس��نوات األخ��رة بداي��ة م��ن ع��ام 2011م ازي��ح 
املؤمت��ر الش��عيب م��ن قي��ادة جامع��ة صنع��اء ومت تعي��ني 
املس��يطرة  السياس��ية  للق��وى  رؤس��اء جامع��ة موال��ني 
عل��ى الس��احة السياس��ية، وه��و م��ا فت��ح الب��اب عل��ى 
مصراعي��ه لتعي��ني أع��داد كب��رة م��ن أس��اتذة اجلامع��ة 
والباحثني الذين كان البعض منهم ينتمون إىل أحزاب 
أيديولوجي��ة أو جه��ات أمني��ة أو بقي��ة الق��وى السياس��ية 

ال��ي ظه��رت عل��ى الس��احة السياس��ية اليمني��ة.
ه�  - نقل كل اخلالفات والصراعات السياسية خارج 
جامع��ة صنع��اء إىل داخ��ل أس��وارها، والضغ��ط عل��ى 
قياداتها ورئاستها بالعديد من املربرات واملسميات غر 
املنطقي��ة وغ��ر القانوني��ة، ومترير العديد من القرارات 
واالج��راءات غ��ر القانوني��ة خلدم��ة الط��رف املس��يطر 
على الساحة السياسية وهو ما أفسد العملية التعليمية 

والبحثي��ة يف جامع��ة صنعاء.
و- مجيع تلك األس��باب والعوامل السياس��ية أثرت على 

املراكز العلمية والبحثية من عدة جوانب من أهمها:
 كان��ت أغلبي��ة التعيين��ات ال��ي يف املراك��ز مبثاب��ة . 1

حماصص��ة ب��ني األح��زاب السياس��ية والق��وى املوج��ودة 
عل��ى الس��احة السياس��ية إىل درج��ة أن رئاس��ة اجلامع��ة 
إذا زاد عليه��ا الضغ��ط ارس��لت م��ن طل��ب التعي��ني ويت��م 
الضغط عليها من خالله إىل املراكز، وكأنها منفى 

مل��ن ال يرض��ون عن��ه، أو أرادوا جماملة أحد الزعامات 
والقي��ادات السياس��ية م��ن أحزابه��م أو م��ن مناهضيه��م 

السياسيني.
التدري��س . 2 هيئ��ة  وأعض��اء  منتس��يب  بع��ض  س��عي   

جبامع��ة صنع��اء إىل ابت��كار مس��ميات غر قانونية ملن 
مت تعيينه��م يف املراك��ز البحثي��ة كمس��مى) باح��ث( 
وه��و مس��مى غ��ر قانون��ي لكنه��م اس��تمروا يف غيه��م 
وتصنيف أعضاء هيئة التدريس يف جامعة صنعاء إىل 
نوع��ني أعض��اء هيئ��ة تدري��س يف الكلي��ات، وأعض��اء 
هيئ��ة تدري��س يف املراك��ز البحثي��ة، وه��و أمر خمالف 

للقان��ون واللوائ��ح املنظم��ة جلامع��ة صنعاء.
ذلك التصنيف أثر بدوره س��لبًا على أداء أعضاء هيئة . 3

التدري��س يف املراك��ز، وعل��ى أداء املراك��ز نظ��را مل��ا 
تواجهه املراكز وأس��اتذتها من حرب ش��عواء ضدهم 
ال م��ربر قانون��ي هل��ا، م��ع العل��م أن أغل��ب م��ن تبنى هذه 
احلمل��ة كان��وا يف حقيق��ة األم��ر مم��ن أطلق��وا عليه��م 
فني��ني أو إداري��ني يف جامع��ة صنع��اء قب��ل وصوهل��م إىل 

وظيف��ة أس��اتذة يف جامع��ة صنع��اء.
تلك احلملة ختللها محلة مالية وعلمية وشعبية خطرة . 4

جدا متثلت يف وقف خمصصات املراكز البحثية من 
قب��ل قي��ادات اجلامع��ة، وعرقل��ة كل مش��روع حبث��ي 
مق��دم م��ن أي مرك��ز من تلك املراكز،عدا املراكز 
الي يرأس��ها من يطلقون عليهم أعضاء هيئة تدريس 
يف الكلي��ات، أم��ا م��ا دونه��م فق��د مت حماربتهم س��عيا 
من��ه إىل إفش��ال تل��ك املراك��ز وتعطيله��ا ع��ن القي��ام 

مبهامه��ا العلمي��ة والبحثية.
 سعت نقابة أعضاء هيئة التدريس حتت تأثر عدد من . 5

أعض��اء هيئ��ة التدري��س فيها إىل حماربة تلك املراكز 
وكأنه��ا كيان��ات س��رطانية جي��ب بره��ا، متناس��ني 
البح��ث  مراك��ز  كان  جامع��ات  يف  درس��وا  أنه��م 
العلم��ي امل��رك الرئي��س لتل��ك اجلامع��ات العربي��ة 
والغربية، لكنهم استمرؤا عملية احلرب املعلنة على 
املراكز البحثية، وهو ما حاولوا جتسيده فيما سعوا 
إلص��داره م��ن الئح��ة املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة والي 
كان مزمع إقرارها خالل األش��هر املاضية، ولوال أن 
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أعض��اء هيئ��ة التدري��س باملراك��ز س��عوا إىل ايقافه��ا 
لكانت قد أقرت من قبل أشخاص ليس لديهم أدنى 
عل��م باجلوان��ب القانوني��ة ال��ي ختوهل��م وض��ع وتعدي��ل 
تل��ك الالئح��ة، كم��ا مل متث��ل املراك��ز البحثي��ة يف 
اللجنة الي شكلت بليل للبت يف الالئحة املشؤومة، 
وإال  كي��ف اق��ر الئح��ة مل مُتث��ل الفئ��ة ال��ي من املزمع 

تعدي��ل الئحته��ا، وه��ذا واهلل لطام��ة ك��ربى.
وكل م��ا ط��رح وم��ا عرضن��اه فيم��ا س��بق ه��و ع��ني 
احلقيق��ة والواق��ع فيم��ا يتعل��ق بتعام��ل جامع��ة صنع��اء م��ع 
املراكز العلمية والبحثية، وإقصائهم والتعامل معهم بنوع 
من الدونية واإلقصائية الي ال مربر قانوني هلا، وال مسوغ 
دس��توري حيل هلم ذلك التعامل الس��ليب، ولعل من س��يقرأ 
هذه الدراسة ممن هم من خارج جامعة صنعاء من أساتذة 
أو أكادمييني قد يستغربوا ملا طرحناه هنا، لكننا كنا 
أكث��ر موضوعي��ة وتأدب��ًا وجت��ردًا يف تناولن��ا هل��ذا الواق��ع 
امل��ؤمل واملري��ر ال��ذي تعيش��ه املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة يف 

جامع��ة صنعاء.
احملور الثالث

 تطوي��ر أداء املراك��ز العلمي��ة البحثي��ة مب��ا يعزز تطوير 
البح��ث العلمي يف جامعة صنعاء

بداي��ة ال ب��د م��ن التس��ليم حبقيق��ة علمي��ة واضح��ة ، وه��ي أن عملي��ة 
تطوير البحث العلمي لن تتم ما مل يتم تطوير املؤسسات العلمية الي تقدم 
وختدم العملية البحثية عمومًا  والبحث العملي على وجه اخلصوص، وهنا 
س��نجد أن عملية البحث العلمي يف جامعة صنعاء خاصة يف الكليات مل 
خي��رج عم��ا طرح��ه البعض ب��أن دوافع البحث العلمي يف اجلامعات العربية 
كان��ت حمص��ورة يف: الرقي��ة )م��ن رتب��ة جامعي��ة إىل رتب��ة جامعي��ة أعل��ى(, 
ويل��ي ذل��ك الكس��ب امل��ادي، وم��ن ث��م االس��تجابة لطل��ب مؤسس��ة أو هيئ��ة 
حكومي��ة أو خاص��ة. وال جن��د إال نس��به ضئيل��ة ج��دًا قدم��ت تل��ك األحب��اث 
نتيج��ة لرغبته��ا يف زي��ادة املعرف��ة العلمي��ة. وه��ذا يظه��ر ب��أن الصل��ة ضعيف��ة 
جدًا أو مفقودة بني خطط البحث العلمي يف اجلامعات ومتطلبات التنمية 
يف اجمل��االت املختلف��ة. ويف ه��ذا إغف��ال ت��ام لل��دور ال��ذي ميك��ن أن تلعب��ه 
اجلامع��ات مبرافقه��ا ومؤسس��اتها البحثي��ة وعناصره��ا البش��رية املؤهلة يف 
دفع مس��رة التقدم يف بلدان وطننا العربي  فالبحث العلمي يف اجلامعات 
العربية منعزل متامًا عن الوحدات االنتاجية، والقطاع اخلاص، مما أدى 
إىل حرم��ان الباح��ث اجلامع��ي م��ن الدع��م امل��ادي ال��ذي كان م��ن املمكن 
أن يقدم��ه ه��ذا القط��اع. وبذل��ك ف��إن الباح��ث يعتم��د عل��ى م��ا خيص��ص 
للبح��ث العلم��ي يف موازن��ات جامعت��ه وه��و ضئي��ل ج��دًا خاص��ة إذا م��ا قورن 
مب��ا ه��و خمص��ص لنف��س الغ��رض يف جامع��ات ال��دول املتقدم��ة أو حت��ى يف 
بع��ض ال��دول النامي��ة. والباح��ث العربي يف اجلامعات يعمل بش��كل منعزل 

حت��ى يف بع��ض األحي��ان ع��ن زمالئ��ه يف الكلي��ة نفس��ها أو القس��م. أض��ف 
إىل ذل��ك غي��اب التع��اون والتنس��يق فيم��ا ب��ني اجلامع��ات م��ن القط��ر نفس��ه 
وفيم��ا ب��ني اجلامع��ات العربي��ة. فض��اًل ع��ن افتقار املكتب��ات يف اجلامعات 
للعدي��د م��ن املراج��ع و حرم��ان الباح��ث م��ن مصدر مهم للمعلوم��ات.) نبيه، 

عاق��ل،11992،46

وحرص��ًا م��ن األس��تاذ الدكت��ور/ حمم��د عب��د العزي��ز 
ُيس��ر مس��اعد رئي��س جامع��ة صنع��اء لش��ؤون املراك��ز على 
إب��راز دور املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة يف جامع��ة صنع��اء 
مبختل��ف ختصصاته��ا، وال��ي بلغ��ت 22 مرك��ز دراس��ات 
م��ا ب��ني ) تعليمي��ة- حبثي��ة - تدريبي��ة - خدمي��ة ( وغره��ا 
م��ن التخصص��ات ال��ي ُأنيط��ت بتل��ك املراك��ز، وال��ي مت 
إنش��اء أول مرك��ز علم��ي يف جامع��ة صنع��اء ع��ام 1993م 
وه��و م��ا يدح��ض الق��ول ب��ان املراك��ز العلمي��ة والبحثية قد 
انش��ئت خ��الل ف��رة رئاس��ة أح��د رؤس��اء اجلامع��ة  املنتم��ي 
حل��زب مع��ني، وأنها أنش��ئت جملرد املراض��اة والتخلص من 
االحراجات الي كان يتعرض هلا، فأول مركز مت انشائه 
كما قلنا عام 1993م أي قبل توىل رئيس اجلامعة املشار 
إلي��ه زم��ام األم��ر يف اجلامع��ة، وقد جتس��د حرص مس��اعد 
رئي��س اجلامع��ة فيم��ا ق��ام ب��ه م��ن إع��داد لتقرير تقيي��م أداء 
املراك��ز ورص��د احتياجاتها ومس��تلزمات تطويرها والذي 
سيؤثر إجيابًا على أدائها العلمي والبحثي يف قادم األيام، 
حي��ث تضم��ن التقري��ر آلي��ة علمي��ة موح��د لع��رض تكوي��ن 
تل��ك املراك��ز وتقييمه��ا وآلية تطويره��ا، حيث جاء ترتيب 
تل��ك املراك��ز وف��ق املقايي��س واملؤش��رات ال��ي مت وضعه��ا 

تقيي��م مجي��ع املراك��ز، كم��ا يف اجل��دول1:
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جدول 1 قائمة التقييم النسيب للمراكز العلمية والبحثية

اس�������م املرك�������������زم
التقييم النهائي للمركز

1100%(

%85مركز املياه والبيئة1
%88مركز النوع االجتماعي للتنمية2
%80مركز اإلرشاد الربوي والنفسي3
%75مركز خدمات اجملتمع للرمجة 4

5
%70مركز الدراسات السياسية واالسراتيجية

%74مركز البيئة املمية6
%63مركز املختربات املركزية7
%43مركز احلاسب اآللي8
%84مركز تطوير التعليم اجلامعي9

10
%72مركز حقوق اإلنسان وقياس الرأي العام

%60مركز العلوم والتكنولوجيا11
%49مركز التحكيم والدراسات القانونية12
%74مركز اهلجرة والالجئني13
%70املركز االستشاري اهلندسي14
%74مركز األصول الوراثية15
%59املركز الثقايف للمكفوفني16
%45مركز الدراسات التأرخيية واألثرية17
%86مركز إدارة األعمال للدراسات العليا18
%37مركز التعليم عن بعد19
%88مركز تطوير اإلدارة العامة20
%82مركز الدراسات السكانية21

     املصدر: أ.د/ حممد عبد العزيز ُيسر، تقرير التقييم العام للمراكز العلمية والبحثية جبامعة صنعاء 2012م 
)صنعاء: جامعة صنعاء،2012م(، ص 140.
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وق��د كان تقري��ر مس��اعد رئي��س اجلامع��ة م��ن   
املوضوعي��ة والدق��ة م��ا كان م��ن ش��أنها أن ميث��ل نقط��ة 
انط��الق للمراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة، وزي��ادة اس��هاماتها 
العلمي��ة والبحثي��ة يف جامع��ة صنع��اء، ب��ل ق��د متث��ل راف��دًا 
أساس��يًا م��ن رواف��د خزين��ة اجلامعة بامل��وارد املالية الي قد 
تتقاضاه��ا م��ن براجمه��ا العلمي��ة والبحثي��ة والتدريبي��ة الي 
س��تنفذها يف حال��ة اس��تثمار الف��رص املتاح��ة للمراك��ز 
وجت��اوز التحدي��ات ال��ي تق��ف أمامه��ا وتعيقه��ا م��ن تأدي��ة 
دوره��ا بالش��كل املطلوب ال��ذي يفي وحيقق أهدافها الي 
أنش��ئت م��ن أج��ل حتقيقه��ا، فالتقري��ر كان ق��د أورد ع��دد 
م��ن التوصي��ات ال��ي م��ن ش��أنها تعزي��ز دور املراك��ز والي 
خلص فيها إىل حتديد مكامن اخللل فيما يتعلق بالتعامل 
مع تلك املراكز والتوصيات الي اقرحها نعتقد انها متثل 
مرجعي��ة إذا م��ا أرادت رئاس��ة اجلامع��ة احلالي��ة او القادم��ة 
- إن كان هن��اك قادم��ة - ان تط��ور تل��ك املراك��ز وم��ن ثم 
تط��ور البح��ث العلم��ي يف جامع��ة صنعاء، وال��ي من أهمها 

م��ا يل��ي: ) ُيس��ر: 2012م(
أواًل: توصيات خاصة بالتعيينات يف املراكز:

إيقاف أي طلب لفتح أو تأسيس مراكز جديدة نظرًا . 1
للتضخ��م احلاص��ل ال��ذي وص��ل إىل إح��دى وعش��رين 
مرك��زًا، إال إذا كان ل��ه ختص��ص ن��ادر غ��ر متوف��ر 
م��ع  يتواك��ب  العم��ل مب��ا  باجلامع��ة وخي��دم س��وق 

التط��ورات العلمي��ة احلديث��ة.
التعي��ني يف املراك��ز م��ن قب��ل . 2 تت��م كل اج��راءات 

اجلهات املعنية باجلامعة، وال يكون ملكتب مساعد 
رئي��س اجلامع��ة إال الصف��ة االستش��ارية.

تطب��ق كل ش��روط التعي��ني للمتقدم��ني اجل��دد يف . 3
املراك��ز م��ن األس��اتذة والباحثني، م��ن خارج اجلامعة 

وفق��ًا للش��روط املتبع��ة يف اجلامع��ة. 
يف ح��ال التعي��ني ب��أي م��ن ه��ذه املراك��ز يش��رط أن . 4

يكون ختصصه العلمي مرتبطًا مبجال عمل املركز 
حت��ى ال يك��ون هن��اك تراك��م يف ع��دد املدرس��ني أو 
الباحث��ني، وطبق��ًا للق��رارات النهائي��ة م��ن اجملل��س 

األكادمي��ي.
عل��ى م��دراء املراك��ز ع��دم اس��تالم أي وثائ��ق ألي . 5

متق��دم للعم��ل وإتب��اع االج��راءات القانوني��ة املعمول بها 

يف تعي��ني أعض��اء هيئ��ة التدري��س باجلامع��ة.
يف حال��ة وج��ود ختص��ص ن��ادر م��ن ك��وادر درج��ة . 6

الدكتوراه -من موظفي اجلامعة �� وبعد موافقة رئيس 
اجلامعة، ميكن هلم االلتحاق بإحدى الكليات عند 
توف��ر االحتي��اج لتخصصه��م وه��ي ح��االت ال يق��اس 

. عليها
حصر من أكملوا دراس��تهم بعد حصوهلم على درجة . 7

الدكتوراه، )منتسيب جامعة صنعاء( ونرى عمل خطة 
من قبل النائب للشؤون األكادميية.

نوص��ي رئاس��ة اجلامع��ة ع��دم إرس��ال موظف��ني إىل . 8
املراك��ز إال بع��د التنس��يق م��ع إدارة املرك��ز ملعرف��ة 

التخص��ص والع��دد املطل��وب.
اجلامع��ة . 9 جمل��س  م��ن  امل��ال  للموض��وع  بالنس��بة 

خبصوص )16( أكادمييًا من منتسيب اجلامعة وكون 
أولوياته��م مس��توفاه نوص��ي اس��تيعابهم واس��تكمال 
اج��راءات تعيينه��م، ومب��ا يتف��ق مع املاضر املس��توفاة 

م��ن قب��ل نياب��ة الش��ؤون األكادميية.
بالنس��بة لألخ��وة واألخ��وات املال��ني إىل الكلي��ات . 10

واملراك��ز ع��دد )5( نوص��ي بإرس��اهلم إىل الكلي��ات 
واملراك��ز حس��ب التخص��ص واالحتي��اج، ومب��ا انته��ت 

إليــه املحــارض مــن قبــل نيابــة الشــؤون األكادمييــة.

ثانيًا: توصيات متنوعة للمراكز:
عل��ى كل مدي��ر مرك��ز أن يق��دم تقري��رًا يف نهاي��ة . 1

كل س��نة ) أي نهاي��ة ديس��مرب( إىل رئي��س اجلامع��ة 
، ومس��اعد رئي��س اجلامع��ة لش��ئون املراك��ز ���� فيم��ا 
يتعلق باجلوانب �� البحثية والعلمية واملالية واملؤمترات 
والن��دوات امللي��ة واخلارجي��ة بع��د إق��راره م��ن جمل��س 

املرك��ز.
تكلي��ف مس��اعد رئي��س اجلامع��ة لش��ئون املراك��ز . 2

وكذلك أمني عام اجلامعة لإلطالع على مشكالت 
والضروري��ة  الفعلي��ة  متطلباته��ا  وحتدي��د  املراك��ز 

وكذل��ك اخلط��ط ال��ي س��ينفذها املرك��ز.
عل��ى املراك��ز ع��رض االتفاقي��ات العلمي��ة والبحثي��ة . 3

والفني��ة أواًل عل��ى رئي��س اجلامع��ة أو م��ن ينوب��ه وذل��ك 
للتصدي��ق عليه��ا.
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عل��ى كاف��ة املراك��ز العمل لكل ما من ش��أنه تفعيل . 4
أنش��طتها وتنوي��ع موارده��ا املالية خ��الل الفرة القادمة 
ومبا جيعلها قادرة على اإلنفاق على أنشطتها املختلفة 

واالستغناء التدرجيي عن ميزانية اجلامعة.
العلم��ي . 5 واجبه��ا  أداء  املراك��ز يف  تباط��ؤ  حال��ة  يف 

والبحث��ي ومهامه��ا املناط��ة به��ا ، فإن��ه جي��وز لرئي��س 
اجلامع��ة ومب��ا ل��ه م��ن صالحي��ات قانوني��ة وإدارية دمج 
املراك��ز املتعث��رة م��ع املراك��ز ذات االنش��طة املماثل��ة 
وذل��ك طبق��اً للم��ادة )63( م��ن قان��ون اجلامع��ات اليمني��ة.

نوص��ي رئي��س اجلامع��ة إص��دار ق��رار بإنش��اء جمل��ة . 6
علمي��ة حمكم��ة متخصص��ة خاصة باملراك��ز العلمية 
وتكون إضافة نوعية لنشاط املراكز تنشر األحباث 
ملنتس��يب املراك��ز أو الكلي��ات يف اجلامع��ة أو م��ن 

خارجه��ا.
اجل��ودة . 7 ونظ��ام  األكادمي��ي  االعتم��اد  اس��تكمال 

املراك��ز  م��ع  بالتع��اون  للمراك��ز جبامع��ة صنع��اء 
إقليمي��ًا. املماثل��ة 

غ��ر . 8 باألعض��اء  الرف��ع  مرك��ز  مدي��ر  كل  عل��ى 
املتواجدي��ن وتنطب��ق عليه��م م��ا ينطب��ق عل��ى عض��و 
هيئ��ة التدري��س يف كلي��ات اجلامع��ة م��ن عقوبات على 

املخالف��ات ال��ي تنس��ب إليه��م.
نظ��رًا لتش��تت مواق��ع املراك��ز العلمي��ة، فإنن��ا ن��رى . 9

جتميع مواقع هذه املراكز ضمن مثانية مبان متجاورة 
حبي��ث يض��م كل مبن��ى ثالثة مراكز وتكون كلها 
ضم��ن احل��رم اجلدي��د وتكلي��ف إدارة املنش��آت بعم��ل 

التصاميم اهلندس��ية.
عل��ى م��دراء املراك��ز وضع برامج خاص��ة لتطوير أداء . 10

املدرس��ني والباحث��ني يف املراك��ز وحتس��ني مس��تواهم 
األكادمي��ي والبحثي.

تهيئ��ة الش��روط الالزم��ة للمراكز من خ��الل التواصل . 11
املستمر مع املراكز املماثلة يف الوطن العربي والعامل 
لإلفادة من منجزات التقدم العلمي والتقين خاصة يف 

الجوانــب التطبيقية.
نوص��ي األخ أ.د/ رئي��س اجلامع��ة برف��ع مذك��رة إىل . 12

دول��ة األخ/ رئي��س ال��وزراء بإش��راك مراك��ز جامع��ة 

صنع��اء العلمي��ة والبحثي��ة ودراس��ة مش��اريع الدول��ة 
التنموي��ة وطرحه��ا كأولوي��ة ضم��ن بي��وت اخل��ربة.

نوصي األخ / أ.د. رئيس اجلامعة، وعلى وجه السرعة . 13
، إدراج مشاريع املراكز العلمية على وجه اخلصوص 
ومشاريع اجلامعة بشكل عام ضمن املشاريع املقدمة 
اليم��ن  يف  التنمي��ة  ملش��اريع  الداعم��ة  اجله��ات  إىل 
وتكليف اإلدارات املعنية يف اجلامعة واملراكز برفع 
ه��ذه املش��اريع إىل األخ / رئي��س جمل��س ال��وزراء أو إىل 

وزارة التخطي��ط والتنمي��ة والتع��اون الدول��ي.
إنش��اء موقع الكروني إلش��هار هذه املراكز وعرض . 14

ختصصاته��ا ونش��ر أحباثه��ا ومراس��لتها م��ع املراك��ز 
املتخصص��ة يف الوط��ن العرب��ي والع��امل.

التواصل مع األخ وزير اإلعالم وااللتقاء به لتخصيص . 15
وحتدي��د ف��رة زمني��ة يف إح��دى القن��وات الفضائي��ة 
للحديث عن أهمية املراكز وأنش��طتها جتاه اجملتمع 

والتنمي��ة عل��ى ش��كل حلق��ات متواصل��ة.
نظ��رًا لألع��داد املتزاي��دة م��ن املتعاقدي��ن يف املراك��ز، . 16

فإنن��ا نوص��ي أم��ني ع��ام اجلامع��ة وض��ع ج��دول زم��ين 
لتثبيته��م طبق��ًا لالحتياج��ات اإلداري��ة والفني��ة ل��كل 

مرك��ز وحبس��ب اإلج��راءات املتبع��ة.
وأخ��ر... نوص��ي األخ أ.د/ رئي��س اجلامع��ة بتش��كيل 
جلن��ة لتنفي��ذ التوصي��ات واخلط��ط ال��ي وردت يف ه��ذا 

التقري��ر ونق��رح تش��كيل اللجن��ة م��ن كل م��ن:
نائب رئيس اجلامعة للشؤون األكادميية.

نائب رئيس اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.
مساعد رئيس اجلامعة لشؤون املراكز العلمية.

أمني عام اجلامعة.
مدير مكتب رئيس اجلامعة.

م��ن  ع��دد  هن��اك  أن  إىل  التنوي��ه  يفوتن��ا  ال  كم��ا 
املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة القائم��ة يف جامع��ة صنعاء، قد 
أنش��أت برامج للدراس��ات العليا)دبلومات عليا - ماجس��تر 
تنفيذية( كمركز الدراسات السكانية، ومركز إدارة 
األعم��ال، ومرك��ز اإلدارة اإلدارة العام��ة، ومرك��ز الن��وع 
االجتماع��ي،، وهن��اك مراك��ز يف طريقه��ا إلنش��اء برام��ج 
مشابهة ومنها: مركز حقوق اإلنسان وقياس الرأي العام، 
ومركز الدراسات القانونية، ولعلها جهود جبارة من قبل 
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القائم��ني عل��ى تل��ك املراك��ز أن ينش��ئوا برام��ج دراس��ات 
عليا يف ظل ما ترزح حتته تلك املراكز من تهميش وعدم 
اهتمام من قبل رئاسة جامعة صنعاء املتعاقبة لعدة عقود، 
لكنها - أي املراكز - استطاعت وبكل إصرار من قبل 
مديريها على فرض نفسها وتقديم نفسها بالشكل األمثل 
م��ن خ��الل تنفيذه��ا لتل��ك الربام��ج ال��ي مل تس��تطع بع��ض 

الكلي��ات يف جامع��ة صنع��اء تنفيذه��ا.
وتوج��د هن��اك بع��ض الفئ��ات املوري��ة ال��ي م��ن ش��انها 
دعم البحث العلمي ومؤسساته الي تأتي املراكز العلمية 
والبحثية يف طليعتها، وهذه الفئات هي فئة رجال األعمال 
أو القط��اع اخل��اص ال��ذي مل يتحم��ل مس��ؤوليته اجملتمعي��ة 
كم��ا جي��ب، ول��و نظرن��ا إل��ة حموري��ة دور القط��اع اخل��اص 
يف دع��م البح��ث العلم��ي ومؤسس��اته يف بع��ض الدول لرأينا 
الفج��وة الكب��رة ب��ني ذل��ك ال��دور يف تل��ك ال��دول وب��ني م��ا 
حاص��ل لدين��ا يف الع��امل العرب��ي عموم��ًا واليم��ن عل��ى وج��ه 
التحدي��د، فف��ي البل��دان العرب��ي يع��د القط��اع احلكوم��ي 
املم��ول الرئي��س لنظ��م البح��ث العلم��ي، حي��ث يبل��غ حوال��ي 
%80 م��ن جمم��وع التموي��ل املخص��ص للبح��وث والتطوي��ر 
مقارن��ة ب���%3 للقط��اع اخل��اص، و%7 م��ن مص��ادر خمتلف��ة. 
وذلك على عكس الدول املتقدمة وإسرائيل حيث تراوح 
حص��ة القط��اع اخل��اص يف متوي��ل البح��ث العلم��ي م��ا ب��ني 
%70 يف الياب��ان و%52 يف إس��رائيل والوالي��ات املتح��دة 

األمريكي��ة.) عبداحلس��ن، احلس��يين،1999م،12(.
 وه��ي نس��ب ل��ن تبتع��د كث��را عما ه��و حاصل اليوم يف 
بلدانن��ا العربي��ة او يف تل��ك البل��دان ال��ي أكاد أج��زم بأنه��ا 
تطورت بشكل مضاعف منذ ذلك التاريخ إىل اليم، على 
عكس البلدان العربية الي أجزم بأنها تضاءلت وتراجعت 

عم��ا كانت عليه من قبل. 
خاتمة

ويف خت��ام ه��ذه الورق��ة البحثي��ة ال��ي حاولن��ا أن نوض��ح 
بقدر اإلمكان ماهية الدور الذي تقدمه املراكز العلمية 
والبحثي��ة يف رف��د العملي��ة التعليمي��ة والبحثي��ة يف جامع��ة 
صنعاء كدراسة حالة، وهو ما يعزز املقولة الي انطلقت 
منه��ا الدراس��ة وه��ي« أن املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة متث��ل 

الرك��ن الرك��ني يف عملي��ة تقدي��م امله��ارات العلمي��ة

والبحثي��ة للباحث��ني وتزويده��م بتل��ك امله��ارات، وف��ق 
خطط علمية وعملية قائمة على أسس قانونية � بهدف رفد 
العملي��ة التعليمي��ة بباحث��ني قادري��ن عل��ى ممارس��ة البح��ث 
العلمي بالشكل األمثل«. فما الربامج اخلاصة بالدبلومات 
واملاجستر الي نفذتها بعض املراكز وستنفذها مراكز 
أخ��رى إال دلي��ل عل��ى حموري��ة املراكز العلمية والبحثية يف 
رفد عملية البحث العلمي، وأهمية ذلك يف تعزيز مكانة 
تل��ك املراك��ز يف اخلارط��ة التعليمي��ة والبحثي��ة اليمني��ة 
ال��ي تعان��ي م��ن الكث��ر من التش��وهات الي أس��همت فيها 
الظ��روف ال��ي م��رت ومت��ر به��ا اليم��ن، وكذل��ك العقليات 
ال��ي تعاقب��ت عل��ى قي��ادة وزارة التعلي��م العال��ي والبح��ث 
العلم��ي، وجامع��ة صنع��اء وال��ي كان��ت تعم��ل وف��ق رؤى 
سياسية حمددة غلبت على نشاطها وطبيعة مهامها العلمية 
الي كانت يف املرتبة الثانية يف اهتمامات تلك القيادات.
ولعلنا استطعنا اإلجابة عن التساؤل البحثي الذي نص 
عل��ى: ه��ل قام��ت املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة بدورها كما 
جي��ب، وفق��ًا للقان��ون وق��رارات انش��ائها، وم��ا ه��ي العوائق 
والصعوب��ات ال��ي واجهته��ا وتواجهه��ا أثن��اء س��عيها لتحقيق 
اهلدف من انشائها؟، فمن خالل ما طرحناه يف ثنايا الورقة 
البحثي��ة نس��تطيع الق��ول أن املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة يف 
جامع��ة صنع��اء ق��د اس��تطاعت فرض نفس��ها على اخلارطة 
التعليمي��ة والبحثي��ة اليمني��ة م��ن خ��الل م��ا قدمت��ه وتقدم��ه 
تل��ك املراك��ز م��ن خدم��ات علمي��ة وحبثية وتدري��ب وتأهيل 
يف خمتلف ختصصاتها العلمية، ولوال بعض العوامل الي 
أث��رت س��لبا عل��ى تل��ك املراك��ز لكان��ت يف حال��ة أفض��ل 
مم��ا ه��ي علي��ه الي��وم، وم��ن هنا نس��تطيع اخل��روج بعدد من 

التوصي��ات نوجزه��ا فيم��ا يلي:
االلتف��ات إىل ه��ذه املراك��ز م��ن قب��ل رئاس��ة جامع��ة 
صنع��اء احلالي��ة والقادم��ة وتعزي��ز دوره��ا العلم��ي والبحث��ي 
املع��زز لل��دور اجملتمع��ي للجامع��ة م��ن خ��الل تقدي��م الدع��م 
املالي واللوجسي لتلك املراكز الذي من شانه نقل العملية 
البحثي��ة إىل رح��اب أوس��ع وأف��ق امش��ل مم��ا هي علي��ه اآلن.

تذلي��ل الصع��اب املالي��ة وغره��ا ال��ي تق��ف حج��ر عثرة . 1
يف وجه تلك املراكز، وتعيقها من تأدية دورها الذي 
أنش��ئت م��ن أجل��ه واملتمث��ل يف خدم��ة العملي��ة البحثي��ة 
والتعليمي��ة يف اجلامع��ة املع��زز ل��دور الكليات، وليس 
املتع��ارض معه��ا كم��ا حي��اول البعض من أعضاء هيئة 
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التدري��س بتل��ك الكلي��ات تصويره.
إتاح��ة الفرص��ة للمراك��ز العلمي��ة لتنفي��ذ العدي��د م��ن . 2

الربام��ج البحثي��ة )دبلوم��ات - ماجس��تر - دكت��وراه( 
يف رح��اي جامع��ة صنع��اء والذي بدوره س��يعزز الصورة 
الذهني��ة الس��لبية ال��ي رمس��ت يف أذه��اب البع��ض ع��ن 

تل��ك املراكز.
زي��ادة املخصص��ات الش��هرية وامليزاني��ة العام��ة لتل��ك . 3

املراك��ز مب��ا ميكنه��ا من االضط��الع بدورها العلمي 
والبحثي املطلوب، والبحث عن مصادر متويل لربامج 
املراكز من قبل قيادات تلك املراكز ورئاسة جامعة 

صنعاء.
تدش��ني محل��ة توعي��ة داخ��ل جامع��ة صنع��اء وخارجه��ا . 4

بأهمية دور املراكز العلمية يف رفد العملية التعليمية 
والبحثي��ة وأنه��ا ال��ذراع األخر للجامعة الي من خالهلا 
تستطيع اجلامعة استيعاب اعداد كبرة من الراغبني 
يف مواصلة دراساتهم العليا عرب برامج تلك املراكز، 
وأقن��اع بع��ض معارض��ي تلك املراكز من أعضاء هيئة 
التدري��س باجلامع��ة بأنه��ا الردي��ف للكلي��ات وليس��ت 

البدي��ل أو املنافس هلا.
وض��ع آلي��ة قانوني��ة لرقي��ة أس��اتذة املراك��ز واقراره��ا . 5

وإل��زام اجله��ات ذات العالق��ة داخ��ل اجلامع��ة بس��رعة 
وضع وتنفيذ تلك اآللية كون الرقية العلمية حق من 
حق��وق عض��و هيئ��ة التدري��س يف املراك��ز والكلي��ات 

عل��ى حد س��واء.
وضع سياسة تسويقية جيدة لتسويق املراكز العلمية . 6

والبحثي��ة والتعري��ف باخلدم��ات العلمي��ة والبحثية الي 
تقدمه��ا للمجتم��ع وقطاعات��ه املختلف��ة الع��ام واخل��اص 

واملختلط.
اس��تقطاب القط��اع اخل��اص ورجال العمال لالس��تثمار . 7

املع��ريف يف تل��ك املراك��ز واالس��تعانة به��ا يف وض��ع 
الدراس��ات واحلل��ول للمش��اكل ال��ي يوجهه��ا القط��اع 
اخل��اص يف جماالت��ه املختلف��ة وال��ي توج��د مراك��ز 
علمي��ة وحبثي��ة يف جامع��ة صنع��اء جم��ال عملها يف تلك 
اجلوان��ب ال��ي حيتاجه��ا القط��اع اخل��اص ويفتق��ر إىل 

جه��ات استش��ارية ل��ه يف تل��ك اجلوانب؟
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Abstract

It’s very clear the roles of scientific and research centers in of educational pro-
cess and research in universities, The regarding as the main serous for researcher skills, 
It has been used curriculum-based case study which focus in institution or institutions 
or sector or individuals or groups study and analysis to show the nature of the func-
tions of those cases and controls, and the foundations of its legal underpinnings, which 
was established for those roles, from here will take up the study of scientific and re-
search centers in Sana’a University as a case study to determine the fact that its role 
and potential factors that enhance or reduce that role. From here, the study was based 
on the argument of research to the effect that “the scientific and research centers rep-
resent centerpiece corner in the process of providing scientific and research skills for 
researchers and provide them with those skills, according to a process based on a legal 
basis in order to supplement the educational process and able to exercise scientific 
research to optimize the scientific plans.” . To study this argument will seek study to 
try to answer the following research question: Does the scientific and research centers, 
in turn, must, according to the law and the decisions of its inception, and what are the 
obstacles and difficulties encountered and faced during their pursuit of the objective 
of the establishment? Based on the foregoing will be divided into the worksheet to the 
three main themes are as follows: First: the legal framework for the establishment of 
scientific and research centers at the University of Sana’a. The second axis: factors 
affecting the work of the scientific and research centers. The third axis: the develop-
ment of performance centers to enhance the development of scientific research at the 
University of Sana’a
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تصور مقترح لتطوير مصادر تمويل المراكز العلمية والبحثية في جامعة صنعاء

د/ غالب حميدالقانص
أستاذ أصول التربية المساعد - نائب مدير مركز التطوير األكاديمي

 وضمان الجودة - جامعة صنعاء

الملخص:
ه���دفت ه��ذه الدراس��ة إىل تش��خيص مص��ادر متوي��ل املراك��ز البحثي��ة والعلمي��ة يف جامع��ة صنع��اء،  للوق��وف عل��ى 
التمويل احلكومي، وما يبذل من جهود لتنويع هذه املصادر غر التقليدية لتقديم تصور لتطويرها، واستخدم الباحث 
املنه��ج التحليل��ي النق��دي وذل��ك لتحدي��د نقط��ة البداي��ة هل��ذه الدراس��ة والس��ر بها حن��و أهدافها املتوخاه، والكش��ف عن 
العالقات السببية أو شبه السببية الي تقف خلف املراكز البحثية والعلمية جبامعة صنعاء، وخرجت الدراسة بتصور 

مق��رح لتطوي��ر مص��ادر متويل هذه املراكز:
تطوير البنية التنظيمية والتشريعية للمراكز البحثية والعلمية جبامعة صنعاء.. 1
رفع املخصصات احلكومية هلذه املراكز، وتطوير مصادر التمويل الذاتي.. 2
إنشاء صندوق لتمويل األحباث واألنشطة.. 3
تفعيل دور القطاع اخلاص يف التمويل.. 4
تفعيل دور الوقف اإلسالمي وتكوين توجه للتربعات واهلبات والوصايا واإلعانات.. 5
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أواًل: مدخل الدراسة:
ب��ات يف حك��م املؤك��د أن البح��وث العلمي��ة أضح��ت 
السبيل الرئيس إلمناء املعارف والعلوم، وإعدادالكفايات 
والق��درات الفكري��ة واالبداعي��ة، وتنمي��ة خ��ربات األف��راد 
ومهاراته��م واجتاهاته��م، يس��اعدها عل��ى ذل��ك التط��ور 
املذه��ل يف تقني��ة املعلوم��ات واالتص��االت، مب��ا أتاحت��ه م��ن 
امكانات ال حدود هلا لعملية البحث العلمي، إلنتاج معارف 
جديدة، واستخدامها ليس يف إنتاج سلع وخدمات جديدة 
فحس��ب، وإمن��ا أيًض��ا يف اهليمن��ة والق��وة، وهن��ا ال عج��ب 
إن وفرت الدول التمويل الس��خي للبحث العلمي، وقدمت 

ش��تى أنواع الدعم والرعاية للبحث العلمي.
ومم��ا دَّل عل��ى ذل��ك أن ال��دول ال��ي عرف��ت كي��ف 
تطب��ق خمرج��ات البح��ث العلم��ي احتل��ت م��كان الص��دارة 
واألجه��زة  اآلالت  تصني��ع  مث��ل:  عدي��دة،  جم��االت  يف 
احلربية وهو ما جعلها تتفوق صناعًيا وعسكرًيا وتكثر 
مس��اهماتها الثقافي��ة والعلمي��ة يف احلض��ارة اإلنس��انية، أو 
يف جم��ال تقدي��م اخلدم��ات املتنوع��ة ملواطنيه��ا وف��ق أحدث 
األساليب، أو يف منوها االقتصادي، وبناء املصانع وزيادة 
االنت��اج، وحس��ن اس��تغالل امل��وارد الطبيعي��ة، وال عج��ب، 
إن حقق��ت تل��ك البل��دان ال��ي أنفق��ت بس��خاء عل��ى البح��ث 

العلم��ي قف��زات نوعي��ة يف نهضته��ا املعاص��رة.
وتأت��ي مراك��ز البح��ث العلم��ي يف اجلامعات يف طليعة 
املؤسس��ات البحثي��ة ال��ي تق��وم بال��دور األك��رب يف إنت��اج 
املعرف��ة، وتوثي��ق ع��رى تفاع��ل اجلامع��ات م��ع جمتمعاته��ا.

أم��ا يف الب��الد العربي��ة واليم��ن عل��ى وج��ه التحدي��د ، 
فيصل التمويل على البحث العلمي إىل أدنى مستوى، إذ مل 
تتعد نس��بة اإلنفاق على البحث العلمي بالنس��بة إىل الناتج 
امللي اإلمجالي عن )0,5 %( يف األقطار العربية كافة 
لع��ام 1992، وه��ي نس��بة ضئيل��ة عن��د مقارنته��ا مبثيالته��ا 
يف »الس��ويد«، و«فرنس��ا«، حي��ث بلغ��ت )%2,9( و)2,7 
%( عل��ى التوال��ي )ح��واس: 2007(، ويص��ل ه��ذا املع��دل 
)%3,8( يف »الس��ويد«، و)%2,7( يف أمري��كا, وفنلن��دا 
)%3,5(، والياب��ان )%3,18( وين��در أن يق��ل يف ال��دول 
األوربي��ة واألس��يوية ع��ن )%1,8( يف ح��ني تنف��ق إس��رائيل 
عل��ى البح��ث العلم��ي م��ا قيمت��ه )0,8- %1,0( مم��ا ينف��ق 
يف الع��امل أمج��ع، بينم��ا تنف��ق ال��دول العربي��ة جمتمع��ة م��ا 
قيمت��ه )%0,4( مم��ا ينف��ق يف الع��امل، أي أن »إس��رائيل« 
تنف��ق أكث��ر م��ن ضعف ما ينف��ق يف الدول العربية جمتمعة 

على البحث العلمي والتطوير, وتنفق إسرائيل على البحث 
العلم��ي م��ا قيمت��ه )%4,7( من ناجته��ا القومي اإلمجالي ؛ 
حي��ث تنف��ق عل��ى البحث العلمي غر العس��كري ما يعادل 
حوال��ي )9( ملي��ار دوالر حس��ب بيان��ات اليونس��كو 2008 

)قاس��م: 2010(.
وتش��ر اإلحصائي��ات إىل أن الب��الد العربي��ة جمتمع��ة 
خصص��ت للبح��ث العلم��ي يف ع��ام 2005 م��ا يع��ادل )1,7( 
ملي��ار دوالر فق��ط، أي م��ا نس��بته )0,3( باملائ��ة م��ن النات��ج 
القوم��ي اإلمجال��ي، يف ح��ني وصل��ت نس��بة اإلنف��اق عل��ى 
البح��ث العلم��ي يف إس��رائيل خ��الل الع��ام نفس��ه إىل )4,7 
%( من ناجتها القومي اإلمجالي )الرعدان: 2007(، يف 
حني أن الصني خصصت - كما يشر »أنطوان زحالن«- 
حوال��ي )155( ملي��ار دوالر للبح��ث والتطوي��ر، أي ما يزيد 
عل��ى )35( ضعًف��ا مل��ا خيصص��ه الع��امل العرب��ي )زح��الن: 

.)2007
وم��ن جه��ة أخ��رى، يع��د القط��اع احلكوم��ي ه��و املم��ول 
الرئي��س لنظ��م البح��ث العلم��ي يف الب��الد العربي��ة، حي��ث 
التموي��ل  جمم��وع  م��ن  و)97%(   ،)80%( ب��ني  ي��راوح 
املخص��ص للبح��وث والتطوي��ر مقارن��ة ب )3% - 3,9%( 
للقط��اع اخل��اص، و)%8( م��ن مصادر خمتلفة، يف حني ال 
يتج��اوز التموي��ل احلكوم��ي )%40( يف كندا, و)30%( 
يف »أمري��كا«, وأق��ل م��ن )%20( يف »الياب��ان«, أي ت��راوح 
حص��ة القط��اع اخل��اص يف متوي��ل البح��ث العلم��ي )70%( 
املتح��دة  والوالي��ات  إس��رائيل  يف  و)52%(  الياب��ان،  يف 

)زح��الن: 2007(.
ويؤك��د تقري��ر »اليونس��كو« )املنظم��ة العاملي��ة للربي��ة 
والثقاف��ة والعل��وم( للع��ام 2010 أن��ه عل��ى الرغ��م م��ن الثروة 
ال��ي تتمت��ع به��ا ال��دول العربي��ة، ف��إن ه��ذه البل��دان تفتق��ر 
إىل قاع��دة متين��ة يف جم��ال العل��وم والتكنولوجي��ا، كم��ا 
أن كفاي��ة نظمه��ا وأدائه��ا اخل��اص بالتعليم العالي ال يزال 
ضعيًفا فيما يتعلق بش��كل خاص يف توليد املعرفة، علًما 
أن الراجع املؤقت الذي ش��هدته أس��عار النفط عام 2008 
كان مبثاب��ة إن��ذار لل��دول العربية، تارًكا انطباعه القوي 
عم��ا س��يكون علي��ه املس��تقبل م��ن دون عائ��دات نفطي��ة، 
وش��جع التقرير هذه الدول على االهتمام بالعلوم والتقنية. 
ويضي��ف التقري��ر أن��ه عل��ى الرغ��م م��ن وج��ود اجلامع��ات 
املرموق��ة يف املنطق��ة العربي��ة ف��إن متوس��ط ع��دد الباحث��ني 
يف ال��دول العربي��ة ال يزي��د عل��ى )136( باحث��ًا لكل مليون 



المجلد )1( العدد )1(

52

نس��مة، يف ح��ني أن الع��دد املتوس��ط عل��ى املس��توى العامل��ي 
يبل��غ )1,081( باحًث��ا. وأك��دت دراس��ة لليونس��كو ع��ام 
2006 أن متوسط عدد الباحثني يف إسرائيل بلغ )1,395( 
لكل مليون نسمة من السكان، ويف االحتاد األوربي بلغ 
املتوس��ط )2,439(، وبل��غ يف أمري��كا )4,374( باحًث��ا 

ل��كل ملي��ون م��ن الس��كان)الندوي: 2013(.
كم��ا أن حج��م مس��اهمات الع��امل العرب��ي يف البح��ث 
العامل��ي ه��و اآلخ��ر ضعي��ف ج��ًدا؛ إذ عل��ى الرغ��م م��ن جه��ود 
العلم��اء والباحث��ني الع��رب فق��د ق��درت نس��بة املنش��ورات 
العلمي��ة العربي��ة إىل املنش��ورات العلمي��ة العاملي��ة )1,1%(
)تقري��ر املعرف��ة: 2007(. كم��ا أن املس��اهمة العاملي��ة يف 
البح��وث املنش��ورة يف اجمل��الت العلمي��ة يف البل��دان العربي��ة 
ب��ني )0,008 إىل %0,3( مقارن��ة م��ع »إس��رائيل )1,1%( 
و«الوالي��ات   ،)8,2%( و«الياب��ان«   ،)7,9%( و«أملاني��ا« 

املتح��دة األمريكي��ة« )%30,8( )الن��دوي: 2013(.
ويش��ر تقرير معهد -س��توكهومل- ألحباث الس��الم أن 
حجم اإلنفاق يف الدول العربية على صفقات السالح يف عام 
2009 بل��غ )94( ملي��ار دوالر. وه��ي بذل��ك أت��ت يف مقدم��ة 
دول الع��امل يف اإلنف��اق مقارن��ة بالنات��ج القومي)الربص��ان: 

 .)2010

مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
يواجه اإلنفاق على املراكز البحثية والعلمية يف جامعة 
صنعاء مش��كالت عديدة، فهو يف أدنى مس��توى له، وما 
يرصد من اعتمادات مالية هلذه املراكز؛ فإن القليل منها 
هي الي ختصص ألغراض البحث، وهو ما يعين أن هذه 
املراكز ما زالت بعيدة عن االهتمام والرعاية، وحماصرة 
يف ركن هامش ضيق، ال فعل هلا وال أثر واضح يف حركة 
البح��ث العلم��ي، وجه��ود تنمية اجملتم��ع اليمين، رغم عمر 
جامع��ة صنع��اء ال��ذي جتاوز أكثر من أربعني عاًما، ورغم 

اجلهود املبذولة لالرتقاء مبستوى البحث العلمي.
والص��ورة نفس��ها ت��كاد تتك��رر عن��د احلدي��ث ع��ن 
أوض��اع البح��وث املنج��زة يف املراك��ز البحثي��ة جبامع��ة 
صنعاء، ذلك أن غالبية البحوث إذا كان يقوم بها أعضاء 
هيئ��ة التدري��س حس��بما ي��رون، وتت��م بطريق��ة فردي��ة، ويف 
النهائي��ة ه��ي  ظ��روف حمبط��ة، ف��إن قصده��ا وغايته��ا 
الرقي��ة، وم��ا يرتب��ط بها من امتي��ازات تعود على صاحبها.
بل��ورة مش��كلة  وتأسيًس��ا عل��ى م��ا تق��دم، ميك��ن 

اآلتي��ة: التس��اؤالت  يف  الدراس��ة 
	 م��ا واق��ع متوي��ل املراك��ز البحثي��ة والعلمي��ة يف جامع��ة

صنعاء ونتائجه ؟
	 م��ا الصعوب��ات ال��ي تواج��ه متوي��ل املراك��ز البحثي��ة

والعلمي��ة فيجامع��ة صنع��اء، وتطوي��ر مص��ادر متويله��ا ؟
	 م��ا أب��رز االجتاه��ات املعاص��رة يف متوي��ل املراك��ز

البحثي��ة والعلمي��ة يف اجلامع��ات ؟
	 م��ا التص��ور املق��رح لتطوي��ر مص��ادر متوي��ل املراك��ز

البحثي��ة والعلمي��ة يف جامع��ة صنع��اء؟
أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إىل:
• تش��خيص مص��ادر متوي��ل املراك��ز البحثي��ة والعلمي��ة 	

يف جامعة صنعاء، للوقوف على التمويل احلكومي، 
وما يبذل من جهود لتنويع مصادر غر تقليدية لتمويل 

البحث العلمي. 
• تتب��ع نتائ��ج اإلنف��اق احلال��ي عل��ى املراك��ز البحثي��ة 	

والعلمي��ة يف جامع��ة صنع��اء إجياًب��ا وس��لًبا.  
• رص��د الصعوب��ات ال��ي تواجه متوي��ل املراكز البحثية 	

والعلمية فيجامعة صنعاء، وتطوير مصادر لتمويلها.  
• تتب��ع أب��رز االجتاه��ات املعاص��رة يف متوي��ل املراك��ز 	

واس��تخداًما يف  والعلمي��ة األكث��ر ش��يوًعا  البحثي��ة 
منطلًق��ا  تك��ون  ك��ي  الع��امل،  دول  م��ن  العدي��د 
املراك��ز  لظ��روف  مالءم��ة  بأكثره��ا  لالسرش��اد 

البحثي��ة والعلمي��ة يف جامع��ة صنع��اء.
•  تقدي��م تص��ور مق��رح لتطوي��ر مصادر متوي��ل املراكز 	

البحثي��ة والعلمي��ة يف جامعة صنعاء.

أهمية الدراسة:
تستمد هذه الدراسة أهميتها من اآلتي:

	 تق��دم معلوم��ات وبيان��ات للمس��ؤولني ومتخ��ذي الق��رار
ع��ن واق��ع اإلنف��اق احلال��ي عل��ى املراك��ز البحثي��ة 
والعلمية يف جامعة صنعاء، وما جنم عن ذلك من أثار 
سلبية على اجراء البحوثوإنتاج املعرفة، أو توظيف ما 

ه��و متوف��ر منه��ا يف اليم��ن.  
	 تس��اعد القي��ادات الربوي��ة عل��ى معرفة أوجه اخللل يف

متويل املراكز البحثية والعلمية يف جامعة صنعاء. 
	 تق��دم معلوم��ات ع��ن التغ��رات احلاصل��ة يف متوي��ل

صنع��اء  جامع��ة  يف  والعلمي��ة  البحثي��ة  املراك��ز 
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ومص��ادره، مب��ا يس��اعدهم على تطوي��ر مصادر متويل 
البح��ث العلم��ي يف اليم��ن. 

	 تق��دم حل��واًل لس��بل تنوي��ع مص��ادر متوي��ل املراك��ز
البحثي��ة والعلمي��ة يف جامع��ة صنع��اء يف ض��وء أب��رز 

املعاص��رة.  االجتاه��ات 
 حدود الدراسة:

تقتصر هذه الدراسة على احلدود اآلتية:
احلد املوضوعي: ويقتصر على تشخيص وحتليل ونقد 
واق��ع متوي��ل املراك��ز البحثية والعلمي��ة يف جامعة صنعاء، 
ونتائج ذلك، ثم الوقوف علي العوامل الي حتد من تطوير 
هذه املصادر، متهيًدا لتقديم تصور لتطوير مصادر متويل 

املراكز البحثية والعلمية يف جامعة صنعاء.  
احلد الزمين: عام 2014.

منهج الدراسة:
فرضت طبيعة هذه الدراس��ة، ونطاق رؤيتها وأهدافها 
اس��تخدام منهجي��ة علمي��ة مركبة، تبن��ى على منهج رئيس 
أو حاكم، خبلفيته الفلسفية القائمة على التحليل والنقد 
والركيب، لتوجيه هذه الدراس��ة ابتداًء وانتهاء، يؤس��س 
حيثي��ات بنائه��ا، ويع��ني جم��ال الرؤي��ة ونطاقه��ا، ويرس��م 
معامل الس��ر وخطوطها التفصيلية، وحيدد زوايا املعاجلة 
حتلي��الً وتفس��رًا، نق��دًا وتعلي��اًل، أال وه��و املنه��ج التحليل��ي 
النقدي، وذلك لتحديد نقطة البداية هلذه الدراسة والسر 
به��ا حن��و أهدافه��ا املتوخاه، على أس��اس أن عملية التحليل 
والنق��د ال��ي يق��وم به��ا ه��ذا املنه��ج متث��ل نقط��ة البداية هلذه 
الدراسة، واخللفية املوجهة خلطوط سرها حنو مبتغاها؛ 
إذ عن طريق التحليل والنقد ميكن عمل فلرة للمعلومات 
واألف��كار؛ لفص��ل الغ��ث م��ن الثم��ني، ورب��ط املعلوم��ات 
واملعارف املتسقة ببعضها بعضا، واستخالص املهم واملفيد 
منها، ووضعها أو توظيفها يف موقعها الصحيح واملناسب، 
بطريق��ة واعي��ة تتطل��ب تش��غيل أقص��ى م��ا ميلك��ه العق��ل 
م��ن ق��درات تفكري��ة ووجداني��ة لتش��كيل البني��ة املعرفية 
للباحث والدراس��ة)إبراهيم: 2001(. كما اس��تخدم هذا 
املنه��ج التحليل��ي النقديللكش��ف عن العالقات الس��ببية أو 
ش��به الس��ببية ال��ي تق��ف خل��ف املراك��ز البحثي��ة والعلمي��ة 
جبامع��ة صنع��اء وذل��ك بع��رض اآلراء الفكري��ة، والتحلي��ل 
النق��دي هل��ا، واس��تخالص م��ا تنط��وي عليها ه��ذه املراكز 
من ثنائيات متناقضة، ومفهومات متش��ابكة، وتطبيقات 
ملتبس��ة، بقص��د رس��م ص��ورة نقدي��ة لواق��ع ه��ذه املراك��ز 

وتطوي��ر مص��ادر متويلها)احل��اج:2009(.

مصطلحات الدراسة:
ويت��م الركي��ز علىاملصطلحاتال��ي تتضم��ن دالالت 
عملي��ة توض��ح املعن��ى املس��تخدم يف ه��ذه الدراس��ة، وذل��ك 

عل��ى النح��و اآلت��ي:
البحث العلمي:

يقص��د ب��ه يف ه��ذه الدراس��ة: م��ا تق��وم ب��ه اجله��ات 
الرمسي��ة م��ن عمليات واج��راءات للقيام باألحباث العلمية، 

وإنتاج املعرفة 
مصادر متويل املراكز البحثية والعلمية:

ويقص��د بالتموي��ل يف ه��ذه الدراس��ة: م��ا يرص��د للمراك��ز 
البحثي��ة والعلمي��ة م��ن م��وارد نقدي��ة وغ��ر نقدي��ة للتخطي��ط 
واإلش��راف عل��ى إدارة وتنفي��ذ األحب��اث العلمي��ة ومتابعته��ا؛ 
به��دف حتقي��ق أهدافه��ا. أما مص��ادر متويل البحث العلمي 
فيعن��ى به��ا: اجله��ات الرمسي��ة وغ��ر الرمسي��ة ال��ي مت��ول 
البح��ث العلم��ي يف اليمن، وس��بل تفعيله��ا، متهيًدا لتطوير 
مص��ادر غ��ر تقليدي��ة لتموي��ل املراكز البحثي��ة والعلمية يف 

جامع��ة صنعاء.
التصور المقترح:

ويقصد بالتصور املقرح يف هذه الدراسة مضمونني هما:
األول: اختي��ار أفض��ل الط��رق والبدائ��ل بعناي��ة يف ض��وء 
االختي��ارات السياس��ية؛ لتحقي��ق أه��داف وغاي��ات تع��رب عن 
احتياج��ات اليم��ن يف متوي��ل املراك��ز البحثي��ة والعلمي��ة 
مس��ارات  وف��ق  طموحه��ا،  وتل��يب  صنع��اء،  جامع��ة  يف 
لألس��اليب  املنظم��ة  والعم��ل،  توج��ه خط��وط احلرك��ة 
واالجراءات، الي بواس��طتها ميكن إجياد مصادر دائمة 
تضمن متويل املراكز البحثية والعلمية يف جامعة صنعاء.
الثاني: فن استخدام مصادر التمويل تلك، واستثمارها 
واالس��تثمار األمث��ل إىل أقص��ى حد ممك��ن؛ لتحقيق أعلى 
م��ردود داخل��ي وخارج��ي  ملص��ادر التموي��ل تل��ك، ومب��ا م��ن 

شأنه حتقيق أهداف ذلك التصور)احلاج: 2002(.

ــة  ــة والعلمي ــز البحثي ــل المراك ــع تموي ــا: واق ثانيً
ــاء. ــة صنع ــي جامع ف

بداية ميكن تعريف التمويل، بأنه لغة: كل ما ميلكه 
الف��رد أو اجلماع��ة م��ن مت��اع، أو عروض جتارة، أو عقار، 
أو نق��ود أو حي��وان. وق��د أطل��ق يف اجلاهلي��ة عل��ى اإلب��ل، 
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ويق��ال: رج��ل م��اٍل: أي ذو مال)املعجم الوس��يط:1977(.
أما اصطالًحا، فيعرف بأنه: تدبر االحتياجات املالية 
الالزم��ة للنش��اط االقتص��ادي، أو اإلمدادباألم��وال النقدية 

يف أوق��ات احلاج��ة إليه، لتنفيذ األعمال.
ويقص��د بالتموي��ل اجرائي��ًا بأن��ه: توف��ر امل��وارد النقدي��ة 
وغ��ر النقدي��ة الالزم��ة للتخطي��ط واإلش��راف عل��ى إدارة 
وتنفيذه��ا املراك��ز البحثي��ة والعلمي��ة ملهامه��ا وأنش��طتها 
املختلف��ة؛ به��دف حتقي��ق أهدافه��ا بكفاي��ة وفعالي��ة عالية.
وق��د نش��أت ب��ني عام��ي 1997، و 2012 العدي��د م��ن 
املراك��ز البحثي��ة والتدريبي��ة واالستش��ارية يف العدي��د م��ن 
اجلامع��ات احلكومي��ة واخلاص��ة، إذ وصل��ت يف جامع��ة 
صنع��اء إىل )21( مرك��ًزا حبثًي��ا وتدريبًي��ا واستش��ارًيا، 
وهن��اك )10( مراك��ز مماثل��ة تتب��ع جامع��ة ع��دن، وأربع��ة 
مراكز مماثلة تتبعجامعة تعز، وثالثة مراكز مماثلة تتبع 
جامعة احلديدة، وأربعة مراكز تتبع جامعة حضرموت، 
ومرك��زان يتب��ع جامع��ة إب، حي��ث يص��ل أعداده��ا إىل 

)44( مرك��ًزا يف الع��ام اجلامع��ي 11/2012.
املصدر:)يسر:2012(

وقب��ل ع��رض اإلنف��اق عل��ى املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة 
جبامع��ة صنع��اء ميكن التعرف على نفقات جامعة صنعاء 

ضم��ن اإلنف��اق الع��ام عل��ى التعلي��م يف اليمن.
حي��ث تراوح��ت نس��بة خمصص��ات قط��اع التعلي��م ب��ني 
)%4,9( و)%5,9( من الناتج امللي اإلمجالي بني عامي 
2005 و2012، وتراوح��ت ب��ني )%13,1( و)16,5%( 
م��ن املوازن��ة العام��ة الس��نوية للدول��ة ب��ني عام��ي 2005، 

املالي��ة:2013(. )وزارة  و2012 
يف حني تراوحت نسبة خمصصات وزارة التعليم العالي 
والبح��ث العلم��ي ب��ني )%2,3(، و)%2,5( م��ن املوازن��ة 
2012م  و  2005م  ب��ني عام��ي  للدول��ة  الس��نوية  العام��ة 
وتراوح��ت نس��بة خمصص��ات وزارة التعلي��م العالي والبحث 
العلم��ي ب��ني )%16( و )%17,2( م��ن قط��اع التعلي��م يف 

اليم��ن، واجل��دول 1 يب��ني ذل��ك.
)املصدر: اجمللس األعلى: 2012(.

وحتدي��ًدا مل��ا تق��دم ش��هد اإلنف��اق على التعلي��م اجلامعي 
من��ًوا كب��ًرا س��نة بع��د أخ��رى، حي��ث ارتف��ع م��ن )557( 
مليون ريال يف العام 1990 إىل )50( مليار ريال  يف العام 
2010، لرتف��ع إىل )66( ملي��ار ري��ال  يف الع��ام 2012، 
بزيادة تقرب من )65( مليار ريال ميين، بنسبة زيادة بلغت 

)%99( وتعك��س ه��ذه الزي��ادة م��دى اهتم��ام احلكوم��ة 
اليمنية بالتعليم اجلامعي، كغره من نظم التعليم األخرى.
وارتفع��ت خمصص��ات جامع��ة صنع��اء م��ن س��تة ملي��ار 
و677 ملي��ون ري��ال مي��ين يف ع��ام 2006 إىل تس��عة ملي��ار 
تن��ل  مل  ح��ني  يف   ،2012 ع��ام  يف  ري��ااًل  ملي��ون   54 و 
املراك��ز البحثي��ة والعلمي��ة إال الفت��ات م��ن خمصص��ات 
جامعة صنعاء، ولعله طبيعًيا أن تسفر النفقات املخصصة 
للمراك��ز البحثي��ة والعلمي��ة جبامع��ة صنع��اء ع��ن تكبيلها 
بقي��ود غليظ��ة، لدرج��ة أنه��ا مل تس��تطع القي��ام بوظائفه��ا 
ال��ي انش��ئت م��ن أجله��ا بدلي��ل تدن��ي البح��وث العلمي��ة هلذه 

املراك��ز إىل أدن��ى مس��توى.
ثالثــاً: الصعوبــات التــي تواجــه المراكــز البحثيــة 

والعلميــة بجامعــة صنعــاء:
تواج��ه املراك��ز البحثي��ة والعلمية جبامعة صنعاء مجلة 
م��ن الصعوب��ات واالخت��الالت ال��ي جردتها من قدرتها على 
القي��ام بوظائفه��ا، وحال��ت أو ح��دت م��ن تطوي��ر مص��ادر 
متويله��ا، ميك��ن تلخيصه��ا يف اآلتي)احل��اج، الربع��ي: 

 :)2014
• للمراك��ز 	 احلكومي��ة  املالي��ة  املخصص��ات  تدن��ي 

هيمن��ة  مقاب��ل  والعلمي��ة جبامع��ة صنع��اء،  البحثي��ة 
وزارة املالي��ة عل��ى موازن��ة جامع��ة صنع��اء, ووض��ع قيوًدا 
وش��روًطا معين��ة للص��رف منه��ا, إال بع��د أخ��ذ موافقتها 
عل��ى التص��رف يف بع��ض بن��ود املوازن��ة، أو املناقل��ة م��ن 

ب��اب إىل آخ��ر. 
• ع��دم تواف��ر التجهي��زات والوس��ائل العلمي��ة اجلي��دة 	

جبامع��ة  والعلمي��ة  البحثي��ة  املراك��ز  يف  واملتط��ورة 
صنع��اء وغره��ا م��ن املراك��ز األخ��رى يف اجلامع��ات 

احلكومي��ة. 
• ع��دم قناع��ة احلكوم��ات اليمني��ة جب��دوى األحب��اث 	

العلمي��ة يف رف��ع مس��توى االنتاجي��ة، والدخ��ل القومي، 
ودخ��ل الف��رد.

• ضعف البنى التنظيمية والتشريعية للمراكز البحثية 	
ش��كاًل  تقليدي��ة  فه��ي  والعلمي��ة جبامع��ة صنع��اء، 
ومضموًن��ا، مم��ا يضاع��ف م��ن األعب��اء والتكالي��ف، 

ويقل��ل م��ن النتائ��ج والفوائ��د.
• غي��اب أه��داف واضح��ة وحم��ددة، ومكتوب��ة ومعلن��ة 	

للمراك��ز البحثي��ة والعلمي��ة جبامع��ة صنع��اء، تش��تق 
االجتاه��ات  لرس��م  صنع��اء،  جامع��ة  أه��داف  م��ن 
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العام��ة ألنش��طتها، فض��اًل عن غياب اللوائ��ح الداخلية 
هل��ذه املراك��ز، املرمج��ة لتل��ك األه��داف، وامل��ددة 
لالختصاص��ات واملس��ؤوليات، واملنظم��ة ألداء امله��ام 

والوظائ��ف، وعواق��ب اإلخ��الل به��ا.
• غي��اب سياس��ة وطني��ة للمراك��ز البحثي��ة والعلمي��ة 	

جبامع��ة صنع��اء، توج��ه مهامه��ا، حم��ددة ومراقب��ة 
رمسًي��ا وش��عبًيا، وتتي��ح ل��كل مرك��ز أن جيته��د يف 
رسم خطوط العمل به، وفًقا لظروفه، وما يتوافر له 
م��ن م��وارد وطاق��ات، وطبق��ًا مل��ا حيتاجه م��ن كفايات 
علمي��ة، أو م��ا يلق��ى عليه��ا من مطالب جمتمعية فردية 

أو عام��ة.
• البحثي��ة 	 املراك��ز  ب��ني  والتنس��يق  التع��اون  انع��دام 

والعلمي��ة جبامع��ة صنع��اء م��ن جه��ة، وبينه��ا وكلي��ات 
إلع��داد  س��واء  ثاني��ة،  جه��ة  م��ن  اجلامع��ة  وإدارات 
اخلط��ط والربام��ج، أم لتنفيذه��ا؛ للتغل��ب عل��ى نق��ص 
امل��وارد والطاق��ات، وأي��ة مش��كالت أخ��رى. وكلم��ا 
تزايدت مش��كالت هذه املراكز أمام قلة مواردها، 
واس��تمرت القطيع��ة واجلف��اء بينه��ا، تعطل��ت امل��وارد 
القائم��ة وس��اء اس��تخدامها، وعج��ز كل ط��رف م��ن 

القي��ام بوظائف��ه.
• البحثي��ة والعلمي��ة جبامع��ة 	 تول��ي قي��ادات املراك��ز 

صنع��اء قي��ادات تقليدية، وغ��ر مدركة ألبعاد التقدم 
العاملي يف ميادين البحث العلمي، والس��يما يف العلوم 
التقني��ة والفيزيقي��ة، فض��اًل ع��ن تهمي��ش الك��وادر 
البحثي��ة ال��ي ال تتف��ق وسياس��ية الس��لطة أو امكاناته��ا.

• غي��اب احلري��ة األكادميي��ة للبح��ث العلم��ي جبامع��ة 	
صنع��اء، وكلم��ا ضاق��ت احلري��ات العام��ة، وتقلص��ت 
املمارس��ات الدميقراطي��ة، وكث��رت تدخ��الت الدول��ة 
يف ش��ؤون وقضاي��ا اجلامع��ة والبح��ث العلمي، ضاقت 
احلري��ة األكادميي��ة وتقل��ص فعله��ا، وض��اق معه��ا 
البح��ث العلم��ي وتقل��ص م��ردوده، وابتع��د ع��ن مهام��ه 

ورس��الته.
• افتق��ار جامع��ة صنع��اء إىل أجه��زة متخصص��ة بتس��ويق 	

األحب��اث ونتائجه��ا، وفق خط��ة اقتصادية إىل اجلهات 
املستفيدة؛ مما يدل على ضعف التنسيق بني مراكز 

البح��وث والقطاع اخلاص.
• غياب املؤسس��ات االستش��ارية املختصة بتوظيف نتائج 	

البح��ث العلم��ي، ومتويل��ه م��ن أجل حتوي��ل تلك النتائج 

إىل مش��روعات اقتصادي��ة مرحب��ة. إضاف��ة إىل ضع��ف 
القطاع��ات االقتصادي��ة املنتجةواعتماده��ا عل��ى ش��راء 

املعرفة.  
• ع��زوف القط��اع اخل��اص بش��كل ش��به كام��ل ع��ن 	

دع��م البح��وث العلمي��ة، وعدم اإلميان أو الثقة جبدوى 
البح��ث العلم��ي يف دع��م االنت��اج وتطوي��ر االقتص��اد 

واحلي��اة االجتماعي��ة.
• تعان��ي املراك��ز البحثي��ة والعلمي��ة جبامع��ة صنع��اء م��ن 	

انش��غال ع��دد كب��ر م��ن أعض��اء هيئ��ة التدري��س يف 
العم��ل اإلض��ايف، وقل��ة ع��دد الباحث��ني واملختص��ني، 
ون��درة تكوي��ن ف��رق حبثي��ة متكامل��ة، والقل��ة م��ن 
الباحث��ني املبدع��ني تعم��ل يف ظ��روف س��يئة تغل��ب علي��ه 
الرتاب��ة، ويغي��ب في��ه الفك��ر واالب��داع اخل��الق، ف��ال 
يوج��د م��ن املف��زات م��ا يدف��ع املش��تغلني بالبح��ث 
العلم��ي إىل التفان��ي والب��ذل، فنتائ��ج أحباثه��م حبيس��ة 
الرف��وف، وال يت��م االلتف��ات إىل جمهوداته��م وش��حذ 
قدراتهم وتشجيعهم على بذل املزيد من التميز العلمي 

يف ختصصاته��م.
• تعان��ي املراك��ز البحثية جبامع��ة صنعاء من االنفصال 	

ش��به الكام��ل بينه��ا وب��ني اجمل��االت التطبيقي��ة خ��ارج 
أس��وارها أو معامله��ا، وك��ذا انفص��ام الصل��ة ب��ني 
اجلامعات وحقل االنتاج، وابتعاد اجلامعات عن اجراء 

البح��وث املس��اهمة يف ح��ل املش��كالت الوطني��ة.
• تفتقر جامعة صنعاء إىل سياسة علمية وتقنية حمددة 	

املع��امل واأله��داف والوس��ائل! ولي��س لديه��ا م��ا يس��مى 
بصناع��ة املعلوم��ات، وال توج��د ش��بكات للمعلوم��ات 
وأجه��زة للتنس��يق ب��ني املؤسس��ات واملراك��ز البحثي��ة، 
وليست هناك وسائل فعالة لنقل اخلربة ونتائج البحوث 
إىل املؤسس��ات الصناعي��ة، أو مكات��ب االستش��ارات.

• عدم وجود ميزانية للبحث العلمي، سواء يف مراكز 	
البح��وث املس��تقلة، أم يف اجلامع��ات؛ مم��ا ح��د م��ن 
ق��درة جامع��ة صنع��اء وأعض��اء اهليئ��ة التدريس��ية به��ا 
عل��ى متابع��ة اجلدي��د واملس��تحدث يف مناه��ج البح��ث 
العلم��ي، وعل��ى ارتي��اد آف��اق جدي��دة للبح��ث العلم��ي 
وإنت��اج معرف��ة جدي��دة تليب احتياج��ات التنمية وتطوير 
اجملتم��ع اليم��ين، وإن ع��دم وج��ود اإلنف��اق عل��ى ه��ذا 
النح��و ي��ؤدي إىل تصل��ب ش��رايني اجلامع��ات، وجعله��ا 
والفع��ل،  اإلرادة  ومش��لولة  ع��ن احلرك��ة،  عاج��زة 
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عام املركزم
العاملونمهامهالنشأة

1995مركز دراسات وأحباث النوع االجتماعي والتنمية1
استشاري، تعليمي، 

13تدرييب، حبثي

10خدمي، استشاري، حبثي1997م�رك����ز األص���ول الوراثي��ة2

14تعليمي، حبثي، تدرييب1997مرك����ز التدريب والدراس�����ات السك�انية3

19تعليمي، تدرييب1997مرك����ز  احلاسب اآللي4

-تعليمي، تدرييب، حبثي1998مركز املياه والبيئة5

18تعليمي، مهين، خدمي2002مركز اإلرشاد الربوي والنفسي6

7تعليمي، تدرييب2004مركز خدمات اجملتمع للرمجة وتعليم اللغات7

12تعليمي  ���� حبثي ���� خدمي2006مرك��ز التط�وير األكادميي وضمان اجلودة8

8تعليمي، خدمي2006مرك����ز إدارة األعم���ال للدراس����ات العلي��ا9

11تعليمي، خدمي، تدرييب2007مرك�ز تط�����وير اإلدارة العام�������ة10

5حبثي، خدمي، مرجعي2007مرك��ز املخت�رب املرك�زي للتدريب واألحب�اث11

13تعليمي، حبثي2007مرك�ز حق�وق اإلنس��ان وقي�اس الرأي الع��ام12

9حبثي، استشاري2007مرك��ز التحكي�م واالستش��ارات القانوني�ة13

-تعليمي، خدمي2007مرك����ز التع����ليم ع���ن ُبع������د14

2008امل��������رك����ز الثق�����������ايف للمكفوفي�����ن15
تدرييب، خدمي 

-للطلبةاملكفوفني باجلامعة

8حبثي2008م����رك��ز الدراسات التارخيية واألثرية16

8تدرييب، حبثي2008مرك��ز الدراس�ات السياس�ية واالست��راتيجي�ة17

2008مرك����ز البيئ����ة املمي����ة الزراعي�����ة18
حبثي، تدرييب، تأهيلي، 

9تطويري، إنتاجي

9حبثي، علمي، خدمي2008مرك����ز الع���������لوم التكن��������ولوجي���������ا19

9خدمي، حبثي2009مرك�����ز اهلج�������رة والالجئي������ن20

9خدمي، استشاري2012املرك����ز االستشاري اهلندسي21

المصدر:)يسر:12012

جدول 1  المراكز البحثية والعلمية في جامعة صنعاء حتى عام 2014.
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ومستس��لمة للعدي��د م��ن املش��كالت واألزم��ات ال��ي 
أخذت تتعقد، وتس��تفحل آثارها اخلطرة على التعليم 

اجلامع��ي، وعل��ى أوج��ه حي��اة اجملتم��ع.
• مج��ود جامع��ة صنع��اء واجلامع��ات األخ��رى ع��ن متابعة 	

اجلدي��د واملس��تحدث م��ن املع��ارف والعل��وم وتطبيقاتها 
املختلفة، ذلك أنها ولدت واقفة، فغرقت منذ نشأتها 
يف مش��كالت وصعوبات ال قبل هلا بها، وليس لديها 
خ��ربات للتغل��ب عليه��ا. وكلم��ا من��ت تل��ك اجلامع��ات 
وتوس��عت يف ظ��ل ظ��روف وم��وارد غ��ر مواتي��ة؛ تزايدت 
بطيئ��ة  جعله��ا  مم��ا  بعضه��ا؛  وتعق��د  مش��كالتها 
احلرك��ة قليل��ة االحتكاك والتفاع��ل مبا يدور حوهلا 
م��ن تغ��رات متس��ارعة، هل��ذا ص��ارت تس��تهلك املعارف 
املنتج��ة م��ن جامع��ات ال��دول املتقدم��ة صناعًي��ا، وغ��ر 
ق��ادرة عل��ى متابع��ة كل جدي��د، أو تطبي��ق املع��ارف 
املتاح��ة، واس��تنباط تقني��ة مالئم��ة، أو تك��ون ق��ادرة 

عل��ى اإلضاف��ة إىل العل��م إال ما ندر.
   ويبدو مما تقدم أن متويل املراكز البحثية والعلمية 
جبامع��ة صنع��اء أمس��ى املعظل��ة الك��ربى؛ ألس��باب عدي��دة 
متداخل��ة خارجي��ة وداخلي��ة؛ مما يفرض على هذه املراكز 
واجلامع��ة البح��ث ع��ن خم��ارج وحل��ول ملش��كلة التموي��ل 
بفك��ر وأس��لوب جديدي��ن، فك��ر ق��ادر عل��ى اس��تنباط 
أس��اليب غ��ر تقليدي��ة ختف��ف م��ن ح��دة مش��كلة التموي��ل، 
ومتكن من التغلب عليها، حبيث كلما تعقدت مشكلة 
متوي��ل املراك��ز البحثي��ة واس��تفحل أثره��ا، تفت��ق ذه��ن 
قادتها يف اكتشاف وتطوير أساليب جديدة متكنها من 

إجي��اد مص��ادر متوي��ل، وم��ن توف��ر م��وارد إضافية. 
رابعًــا: 	بــرز االتجاهــات المعاصــرة فــي تمويــل 

المراكــز البحثيــة والعلميــة.
  ميكن اإلش��ارة إىل األس��باب واملربرات لإلنفاق على 
البح��ث العلم��ي عموًم��ا، وعل��ى املراك��ز البحثي��ة والعلمية 
خصوًص��ا؛ إذ تظاف��رت العدي��د م��ن األس��باب ال��ي تدف��ع 
إىل اإلنف��اق الس��خي عل��ى البح��ث العلم��ي، وتقدي��م ش��تى 
أن��واع الدع��م امل��ادي واملعن��وي للمراكز البحثي��ة والعلمية، 

أهمها)احل��اج، الربع��ي: 2014(:
إدراك متخ��ذي الق��رار يف القطاع��ني )العام واخلاص( - 

بأن االستثمار يف العلم والتقنية لن يتأتى بدون اإلنفاق 
السخي على البحث العلمي.

دع��م -  جتع��ل  ال��ي  والضواب��ط  التش��ريعات  وض��ع 

القطاع��ات املختلف��ة لعملي��ة البح��ث والتطوي��ر واجًب��ا 
ملزًم��ا للجمي��ع، ولي��س إحس��اًنا يق��دم علي��ه الكري��م 
وميتن��ع عن��ه اآلخ��رون، وم��ن ذل��ك نظ��ام الضرائ��ب 
وغره��ا، م��ع ت��رك ب��اب الت��ربع االختي��اري مفتوًح��ا.

أك��دت خ��ربات ال��دول الصناعي��ة أن سياس��ة البح��ث - 
والتطوير ال ميكن أن تأتي أو تراكم نتيجة املبادرات 
الش��خصية للباحثني، بل تأتي نتيجة وضع خطة عمل 
وبرام��ج وأه��داف حم��ددة من قبل جه��ة معينة بالبحث 

العلمي والتطوير.
أمس��ت اجلامع��ات ومراك��ز األحب��اث التابع��ة هل��ا، - 

أو املس��تقلة عنه��ا وج��ه العمل��ة اآلخ��ر للتق��دم العلم��ي 
والتق��ين.

االنفج��ار املع��ريف، والنم��و املتزاي��د للعل��م وتضخ��م - 
والتقني��ة. العلمي��ة  االكتش��افات 

العلم��ي -  البح��ث  مناه��ج  يف  كب��ر  تط��ور  ح��دوث 
التعقي��د.  م��ن  ح��ًدا كب��ًرا  بلغ��ت  وأدوات��ه،  وأس��اليبه 

حاج��ة اجلامع��ات إىل الكفاي��ات العلمي��ة املتمي��زة - 
م��ن الباحث��ني، وأعض��اء هيئ��ة التدري��س يف احلاض��ر 

واملس��تقبل.
العلم��اء -  م��ن  املختلف��ة  الفكري��ة  األط��ر  تكوي��ن 

واالختصاص��ني والفني��ني الالزم��ني لتطوي��ر اجملتم��ع، 
واجتماعًي��ا.  اقتصادًي��ا  وتنميت��ه 

واس��تجابة للتحدي��ات والضغ��وط املتزاي��دة أم��ام   
متوي��ل البح��ث العلم��ي، ال��ي أخ��ذت تتك��ون م��ن خمتل��ف 
أبع��اد حي��اة اجملتم��ع داخلًي��ا وخارجًي��ا، وتصاع��د تأثره��ا 
باس��تمرار؛ فق��د نش��طت جه��ود احلكوم��ات ومراك��ز 
البح��ث العلم��ي واجلامع��ات يف تفعي��ل اس��تثمار التموي��ل 
احلال��ي، والبح��ث ع��ن مص��ادر متوي��ل جدي��دة؛ لضم��ان 
إجياد موارد مالية للبحث العلمي، وذلك لتوظيف البحث 
العلم��ي يف دف��ع جه��ود التنمية الش��املة، وإحداث التغرات 

املنش��ودة يف اجملتم��ع.
الرائ��دة،  والصي��غ  التج��ارب  لكث��رة  امل��رء  ويذه��ل 
بأس��اليب ووس��ائل متباين��ة، لتنوي��ع مص��ادر جدي��دة لتمويل 
البح��ث العلم��ي، ال��ذي مت��وج ب��ه كل دول الع��امل تقريًب��ا، 
فق��د اختلف��ت أش��كاهلا، وتع��ددت مصادره��ا، وتباين��ت 
أس��اليبها، وتنوع��ت آلي��ات حتصيله��ا، وصرفه��ا م��ن بل��د 
إىل آخ��ر، ب��ل اختلف��ت داخ��ل الدول��ة الواح��دة م��ن إقلي��م، 
أو مؤسسة حبثية ألخرى، لدرجة يصعب معها حصر تلك 
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التج��ارب وتصنيفه��األن كل بلد اس��تجاب لتلك التحديات 
بطريقت��ه، وفًق��ا لظروف��ه، واالمكان��ات املتاح��ة أمام��ه، 
وم��ا انفك��ت ال��دول، ومؤسس��ات البح��ث العلم��ي به��ا 
تبتدع جتارب وتس��تحدث أس��اليب ووس��ائل جديدة لتمويل 

مؤسس��ات البح��ث العلم��ي حالًي��ا ومس��تقباًل.
وم��ن أه��م االجتاه��ات املعاص��رة يف متوي��ل البح��وث 

واملراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة م��ا يأت��ي:
ــل الحكومــي لمراكــز البحــث 	  ــاع التموي ارتف

العلمــي فــي الجامعــات:
املس��تقرى لتموي��ل البح��ث العلم��ي يف مجيع دول العامل 
تقريًب��ا يلح��ظ ارتف��اع التموي��ل احلكوم��ي، وبأش��كال 
متع��ددة، فعل��ى س��بيل املث��ال أنفق الع��امل حوالي )2,1 %( 
م��ن إمجال��ي دخل��ه الوط��ين على جم��االت البح��ث العلمي، 
ويعم��ل يف  بلي��ون دوالر.   )536( م��ا يس��اوي حوال��ي  أي 
مؤسسات البحث العلمي يف العامل ما يقارب )3,4( مليون 
باح��ث، أي مبع��دل )1,3( باح��ث ل��كل أل��ف م��ن الق��وى 
العامل��ة، وتتص��در ال��دول اإلس��كندنافية قائم��ة ال��دول 
األوروبي��ة الداعم��ة للبح��ث واالبت��كارات، وذل��ك بالنس��بة 
إىل نواجتها القومية، حيث وصلت نسبة خمصصات هذه 
ال��دول للبح��ث والتطوي��ر كاآلت��ي: الس��ويد« )4,27 %( 
و«فنلن��دا« )3,51 %( و«الدامن��رك« )2,6 %()الن��دوي: 

.)2013
كم��ا ارتفع��ت نس��بة اإلنف��اق عل��ى البح��ث العلم��ي يف 
»الص��ني« مؤخ��ًرا إىل م��ا يق��رب م��ن )2,5 %( م��ن إمجال��ي 
اإلنف��اق القوم��ي، حي��ث بلغ��ت ميزاني��ة الص��ني للبح��ث 
العلم��ي م��ا يق��رب م��ن )136( ملي��ار دوالر يف ع��ام 2005.
أما باقي دول العامل )ومنهم العرب(، »فال يتجاوز إنفاقهم 
عل��ى البح��ث العلم��ي أكث��ر من )116( بلي��ون دوالر، منها 
)535( مليون دوالر للبالد العربية، أي ما يساوي )11( يف 
األلف من الدخل القومي لتلك البقية من العامل«، يف حني 
أنفق��ت »إس��رائيل« عل��ى البح��ث العلم��ي حوال��ي )9( ملي��ار 
دوالر س��نة 2008, وه��و م��ا ي��وازي )4,7 %( م��ن إنتاجه��ا 
القوم��ي، أي أن  إنف��اق الب��الد العربي��ة )جمتمع��ة( عل��ى 
البحث العلمي والتطوير يس��اوي نصف ما تنفقه إس��رائيل 
تقريًبا, على الرغم من أن الناتج القومي العربي يبلغ )11( 

ضعًف��ا للنات��ج القوم��ي يف »إس��رائيل«)الندوي: 2013(.
أم��ا نس��بة البح��ث العلمي م��ن املوازنة العامة، فيصل – 
مثاًل - يف الواليات املتحدة األمريكية إىل )%2,9(، وإىل 

)%2,7( يف »إسرائيل«، وإىل )%0,2( يف البالد العربية، 
وتعمل دول اخلليج العربية على زيادة امليزانيات املخصصة 
للبح��ث العلم��ي والوص��ول به��ا إىل احل��د األدن��ى املق��رر م��ن 
قب��ل األم��م املتح��دة وه��و )%1( م��ن النات��ج القومي، وه��ي 
نسبة تتجاوز كثًرااملخصصات املعتمدة للبحث العلمي يف 

الوقت احلالي)الندوي: 2013(.
ويف س��لطنة عم��ان س��اهمت قطاع��ات خمتلف��ة يف نس��بة 
اإلنفاق على البحث والتطوير، حيث س��اهمت احلكومة 
مب��ا نس��بته )%0,13( م��ن الدخ��ل القوم��ي للس��لطنة لع��ام 
2013م، يف حني س��اهم قطاع مؤسس��ات األعمال بنس��بة 
)%46(، وقط��اع الدول��ة بنس��بة )%30(، وقط��اع التعلي��م 
العال��ي بنس��بة )%0,24(جمل��س البح��ث العلمي: 2014(.

تزايــد االتجــاه نحــو التمويــل الذاتــي للمراكــز 	 
البحثيــة والعلميــة:

نظ��ًرا لتزاي��د نفق��ات املراكز العلمية والبحثية، مقابل 
تواضع النفقات احلكومية، فقد كان هذا دافًعا للبحث 
ع��ن التموي��ل الذات��ي وه��و ال��ذي يعتم��د عل��ى خمصص��ات 
املؤسس��ة البحثي��ة، وه��ي غالًب��ا م��ا تك��ون حم��دودة يف 
نط��اق ضي��ق حت��ى يف أكرب جامع��ات العامل، كما تتوجه 
غالب��ا لتغطي��ة النفق��ات األساس��ية لعملي��ة البح��ث العلم��ي 
من جتهيزات ونفقات إدارية وتكاليف نقل واتصال ومنح 

دراس��ية للمتميزي��ن وغ��ر ذلك.
توســع مشــاركة القطــاع الخــاص فــي تمويــل 	 

المراكــز البحثيــة والعلميــة:
تع��ددت ش��راكة القط��اع اخل��اص يف متوي��ل املراك��ز 
ضم��ن  القائم��ة  س��واء  وتنوع��ت،  والعلمي��ة  البحثي��ة 
اجلامع��ات، أو املس��تقلة، أو التابع��ة للجه��ات الرمسي��ة، 
ففي الدول الغربية مثاًل تشرك مؤسسات القطاع اخلاص 
)الصناعية والتجارية والزراعية واخلدمية واالجتماعية(، 
وك��ذا املص��ارف ومنظم��ات األعم��ال يف متوي��ل املراك��ز 
البحثي��ة والعلمي��ة، ب��ل والباحث��ون ويف مقدمته��م أعض��اء 
هيئ��ة التدري��س يف متوي��ل البح��ث العلم��ي، ب��ل غ��دا متوي��ل 
البحث والتطوير يأتي يف املقام األول من قبل الش��ركات 
الصناعي��ة واملصانعالوطني��ة. فعل��ى س��بيل املث��ال يس��اهم 
القط��اع اخل��اص يف »أملاني��ا« مب��ا نس��بته )%70( مقاب��ل 
)%30( للقط��اع الع��ام. وتتع��ادل النس��بة ب��ني القطاع��ني، 
الع��ام واخل��اص، يف الوالي��ات املتح��دة حبوال��ي )50%( 

ل��كل منهم��ا )عبداملنع��م: 2010(.
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كم��ا ُفتح��ت اجلامع��ات أمام اس��تثمار القطاع اخلاص 
يف البح��ث العلم��ي، م��ن خ��الل إب��رام عق��ود وصفق��ات م��ع 
اهليئ��ات واملؤسس��ات العام��ة واخلاص��ة، لتقدي��م خدم��ات 
جتاري��ة رحبي��ة بش��كل يضم��ن هل��ا متوي��اًل مس��تقاًل، وه��و 
توجه جديد جلأت إليه السلطات بهدف تقليص النفقات، 
بعد أن بلغت ميزانية القطاع مبالغ خيالية أصبحت الدولة 

الي��وم عاجزة ع��ن مراقبتها.
وهناك مراكز حبثية تقوم يف متويلها على الشركات 
الك��ربى، أو القط��اع اخل��اص عام��ة، وق��د توصل��ت ه��ذه 
املراك��ز )نتيج��ة هل��ذا الدع��م( إىل حل��ول ملش��كالت، أو 
ط��ورت اخراع��ًا ع��اد بامل��ردود اجلي��د عل��ى الش��ركات 
الداعمة)بوبطان��ة: 1421(. كم��ا أن ه��ذه الش��ركات قد 
تبي��ع نتائ��ج البح��وث ال��ي دعمته��ا لقطاع��ات أخ��رى. ب��ل 
)وليس بالضرورة( امتالك هذه الشركات لنتائج البحث؛ 
ففي كثر من احلاالت يشارك عدد من الشركات لدعم 
حب��ث م��ا، وال تس��تفيد م��ن ذل��ك س��وى أن يذك��ر امسه��ا 
م��ن ضم��ن الداعم��ني. وه��ذا ل��ه م��ردود دعائ��ي كب��ر عل��ى 
مس��تهلكي منت��ج الش��ركة، وذل��ك عل��ى امل��دى الطوي��ل، 
فه��و يدل��ل عل��ى مرك��ز الش��ركة الرفي��ع، وتقديره��ا 
للبح��ث العلم��ي، ويعطيه��ا الس��معة احلس��نة واملتمي��زة أمام 

.)2007 عمالئها)ح��واس: 
ولتحقي��ق ه��ذا الغ��رض نش��أت وح��دات ومراكز حبث 
وتطوي��ر تس��هل التواص��ل ب��ني اجلامع��ات ومراك��ز البح��ث 
العلم��ي، ومؤسس��ات القط��اع اخل��اص، وتس��اهم يف بن��اء 
ش��راكة حقيقي��ة تكاملي��ة تع��زز م��ن عمله��م وتس��اهم يف 
تطوي��ر خططه��م وبراجمه��م التنموي��ة، وإجي��اد ش��راكة 
وعالقات حبثية مع شركات ومؤسسات عاملية ميكن من 
خالهلا االس��تفادة من املراكز البحثية لتلك الش��ركات، 
والعمل على مشاريع حبث وتطوير ضمن اتفاقيات تضمن 
حق��وق الطرف��ني وتس��اعد يف ج��ذب ف��رص اس��تثمار يف 
منتجات أو خدمات جديدة يتم تطويرها بشكل مشرك.
وم��ن التج��ارب العربي��ة الرائ��دة يف ه��ذا اخلص��وص 
جلامع��ة ف��اس باملغ��رب جترب��ة يف متوي��ل البح��ث العلم��ي، 
حي��ث عم��دت اجلامع��ة إىل االنفت��اح عل��ى فاعل��ني دولي��ني 
يف جم��ال البحثالعلم��ي، وخصوًص��ا يف آس��يا وأمري��كا، 
فف��ي البداي��ة دعم��ت املؤسس��ة األملاني��ة »ألكس��ندر ف��ون 
هومبول��دت« جامع��ة ف��اس يف النه��وض بالبح��ث العلم��ي، 
وتوطي��د أواص��ر التب��ادل العلم��ي، وتقدي��م من��ح اإلقام��ة 

ألس��اتذة اجلامع��ة، وتقدي��م من��ح مالية للبحوث وفق أس��س 
أكادميي��ة، س��يما الربام��ج ال��ي تتمي��ز باملرون��ة، كم��ا 
س��عت إىل إقام��ة ش��راكة ممي��زة م��ع منظم��ات دولية تعمل 
املتوس��ط  فيمجالتموياللبح��ث اجلامع��ي عل��ى األمدي��ن 
والبعي��د؛ مم��ا س��اهم يف حتس��ينجودة البح��ث باجلامع��ة، 
واكتس��اب طرائ��ق جدي��دة إلنتاج املعرفة)قاس��م: 2006(.
  كم��ا اجته��ت اجلامع��ة إىل املشارك���ة يف االس��تثمار 
مع القطاعني اخلاص واحلكومي إلنتاج املعرف�ة من خالل 
تسويق منتج���ات اجلامع���ة املعرفي���ة من دراسات وحبوث، 
وتقديم االستشارات، واختيار التقني�ة املناسبة, والتدري�ب 
االنتاجي��ة  العملي��ة  للدخ��ول يف  العم���ل  لق��وى  والتأهي��ل 
ورف��ع كف��اءة األداء لعوام��ل االنت��اج، ب��ل هن��اك ش��ركات 
صناعي��ة أنش��أت مراك��ز ومعاه��د حب��وث تابع��ة هلا، كي 
تقوم باألحباث الي ختدم تلك الشركات، ويكون عائد 
تلك الشركات لصاحل مراكز البحوث التابعة هلا)بشر: 

.)2008
وم��ن النم��اذج العربي��ة املتميزة يف دع��م البحث العلمي، 
من��وذج دول��ة الكوي��ت، ال��ي فرضت ما نس��بته )%1( من 
صايف أرباح الشركات السنوية؛ لدعم )مؤسسة الكويت 
لألحب��اث العلمية(تق��دم كمعون��ة م��ن القط��اع اخل��اص، 
وكم��ورد إض��ايف حلرك��ة البح��ث العلم��ي يف جامعاته��ا 
ومراكزه��ا البحثي��ة، وق��د بل��غ عددالش��ركات الداعم��ة 
ملؤسس��ة الكوي��ت للتق��دم العلم��ي )912( ش��ركة، عل��ى 
أس��اس أن القطاع اخلاص هو أول املس��تفيدين من نتائجه 
عل��ى امل��دى الطوي��ل. واألمثل��ة عل��ى ذل��ك كث��رة يف الع��امل 
فكم من الشركات الكربى الي تبنت ودعمت حبثًا ما 
يف إحدى اجلامعات، وعند الوصول إىل النتائج كانت هي 
أول املستفيدين من هذا البحث، ومن ثم يعود عليها عائد 
مادي كبر المتالكها حق االكتش��اف والتبين)حواس: 

.)2007
ويف ه��ذا الس��ياق، تكون��ت قن��وات تع��اون بني مراكز 
البح��وث يف اجلامع��ات واملؤسس��ات االنتاجي��ة، ويرك��ز 
التع��اون بش��كل كب��ر عل��ى ابت��كار تقني��ة جدي��دة، وم��ا 
اقتض��اه ذل��ك م��ن زي��ادة مس��اهمة املؤسس��ات الصناعي��ة 
جامعت��ا  تض��م  ذل��ك  عل��ى  األمثل��ة  وم��ن  اجلامع��ات.  يف 
»طوكي��و«، و«توهوك��و« )56( مرك��ًزا، مهمتها البحث 
يف املش��كالت ال��ي تواج��ه الصناع��ة الياباني��ة، وط��رح 
األف��كار ال��ي تق��وي العالق��ة ب��ني الصناع��ة واجلامع��ات.
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ومث��ة أن��واع ثالث��ة م��ن التع��اون ب��ني مؤسس��ات التعلي��م 
العال��ي يف الياب��ان، واملؤسس��ات االنتاجي��ة يف اجمل��االت 

البحثي��ة، وه��ي:
• إقام��ة حب��وث مش��ركة )Joint research( ب��ني 	

  )KenkyuKyoudo(اجلامع��ة، والقط��اع اخل��اص
، ونتيجة هلذا النوع من التعاون مت تقديم )326( طلب 

ب��راءة اخ��راع يف س��نة واح��دة )1994(.
• 	  )Jutaku –األج��ر مدفوع��ة  حب��وث  اجن��از 

البح��وث  باج��راء  اجلامع��ة  تق��وم  إذ   ،Kenkyu(
ملصلح��ة القط��اع االنتاج��ي وبتموي��ل من��ه. ونتيج��ة هل��ذا 
الن��وع م��ن التع��اون فق��د وقع��ت يف الع��ام 1994 عل��ى 

حبثي��ة. ملش��اريع  عق��دًا   )2586(
• اللجوء إىل املنح واهلبات )Kihu(؛ إذ تقوم اجلامعات 	

املؤسس��ات  ال��ي متوهل��ا  البح��وث  باج��راء  الوطني��ة 
الصناعي��ة ع��ن طريق املنح واهلبات، وتقوم احلكومة 
نتيجة لذلك بإعفاء املؤسس��ات االنتاجية من الضريبة 
بش��كل كل��ي أو جزئ��ي. وق��د وصل��ت ه��ذه املن��ح 
والتربعات يف العام 1994 إىل حوالي )4252( مليون 

دوالر معف��اة م��ن الضريب��ة.
إقام��ة  الش��ركات  تول��ي  األم��ر  واس��تدعى  ب��ل 
ف��إىل  »فرنس��ا«،  يف  كم��ا  التقني��ة،  احلاضن��ات 
جانباحلاضن��ات احلكومي��ة، هن��اك حاضن��ات متتلكه��ا 
الش��ركات الك��ربى، وبي��وت اخلربة العاملي��ة، وحاضنات 
القطاعاخلاص، وهي حاضنات اس��تثمارية تعتمد أساس��ًا 

.)2006 الربح)إبراهي��م:  عل��ى 
امل��ال  رأس  فك��رة  تط��ورت  االجت��اه  ذات  ويف 
كان��ت  وإن  العلم��ي،  البح��ث  يف  لالس��تثمار  اجل��ريء 
تع��ود إىل مخس��ينيات الق��رن املاض��ي يف الوالي��ات املتح��دة 
األمريكي��ة، وكان الغ��رض األساس��ي من��ه ه��و متوي��ل 
الشركات الصغرة واملتوسطة احلجم يف جماالت التقدم 
التق��ين، لينتش��ر رأس امل��ال اجل��ريء يف العدي��د م��ن دول 
الع��امل، مب��ا فيه��ا الب��الد العربي��ة، حي��ث انعق��د يف مدين��ة 
امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ملتقى رأس املال اجلريء 
لالس��تثمار يف نتائ��ج البح��وث لدع��م التنمي��ة م��ن منظ��ور 
تعزي��ز العل��وم والتقني��ة يف اجملتم��ع العلم��ي واألكادمي��ي 
يف اململك��ة، مم��ا يتي��ح الفرص��ة لتموي��ل حب��وث التنمي��ة 
والتطوي��ر يف التقني��ات اجلدي��دة عن��د ع��دم توف��ر امل��وارد 
املالي��ة ملث��ل ه��ذه املش��اريع وك��ذا متوي��ل بعض الش��ركات 

.)2007 يف مش��اريع خاص��ة تطويرية)الري��اض: 
  وهك��ذا احل��ال يف معظ��م ال��دول الصناعي��ة، ب��ل 

والعدي��د م��ن دول الع��امل الثال��ث.
إنشاءالجامعات البحثية 	و جهات بحثية:	 

تع��د أملاني��ا« م��ن أوىل ال��دول ال��ي أنش��أت جامعةحبثي��ة 
أوروبية تعتمد على البحث العلمي، تدعى »جامعة أدمل«، 
وذل��ك اس��تجابة لتنام��ي دور البح��ث العلم��ي يف نهض��ة 

ال��دول، وتنام��ي الق��درات العلمي��ة والتقني��ة باجلامع��ات.
ويف الس��عودية افتت��ح يف ع��ام 2007 واح��د م��ن أك��رب 
املش��اريع العلمي��ة يف تارخيه��ا ه��ي »جامع��ة املل��ك عب��د اهلل 
اجلامع��ات  أك��رب  م��ن  وه��ي  والتكنولوجي��ا«،  للعل��وم 
البحثي��ة يف الع��امل، الي س��تضع الب��الد على أعتاب عصر 
اقتصاديات املعرفة، وذلك إلعداد العلماء الذين يكرسون 
خرباته��م وجتاربه��م لوض��ع احلل��ول للعقب��ات ال��ي تع��رض 
التنمي��ة واالقتص��اد والبيئ��ة والصناعة. مبعن��ى املزاوجة بني 
البحث العلمي، وحاجات التنمية، وتتحقق فكرة حتويل 

البح��ث العلم��ي إىل منت��ج صناع��ي واقتص��ادي.
وق��د أع��دت اجلامع��ة مدين��ة أحب��اث، ومرك��ز اب��داع، 
جمهزين بأحدث املرافق. وتهدف اسراتيجياتها إىل توفر 
البيئ��ة املف��زة واجلاذب��ة الس��تقطاب العلم��اء املتميزي��ن 
م��ن الس��عودية وم��ن خمتل��ف أحن��اء الع��امل، باإلضاف��ة 
واملوهوب��ني.  املبدع��ني  الطلب��ة  ورعاي��ة  اس��تقطاب  إىل 
وكم��ا ته��دف اس��راتيجيات اجلامع��ة إىل تطوي��ر الربام��ج 
والدراس��ات العلي��ا يف اجمل��االت املرتبط��ة بأح��دث التقنيات 
الي ختدم التنمية واالقتصاد، ورعاية األفكار االبداعية 
واالخراع��ات وترمجته��ا إىل مش��اريع اقتصادي��ة، كم��ا 
ستعمل على الدخول يف شراكات مع مؤسسات رائدة من 
أحناء العامل لتطوير أنشطة ومرافق أحباث تعاونية، جسد 
ذل��ك إقام��ة عالق��ات التع��اون م��ع »املعه��د اهلن��دي للتقني��ة« 
يف »بومب��اي«، و«جامع��ة س��نغافورة الوطني��ة«، و«املعه��د 
الفرنسي للبرول«، ومؤسسة »وودز هول أوشانوغارفيك«، 

و«اجلامع��ة األمريكي��ة« بالقاه��رة.
للبح��وث،  علمي��ة  معاه��د  أربع��ة  اجلامع��ة  وتض��م 
العل��وم  ومعه��د  والبيئ��ة،  والطاق��ة  امل��وارد  وه��ي: معه��د 
واهلندس��ة احليوي��ة، ومعه��د عل��م وهندس��ة امل��واد، ومعه��د 
الرياضي��ات التطبيقي��ة، وعل��م احلاس��ب اآلل��ي، فض��اًل 
ع��ن متت��ع اجلامع��ة بنظ��ام تعليم��ي م��رن جيعله��ا بيئ��ة ج��ذب 
لألس��اتذة واألكادميي��ني والباحث��ني م��ن داخ��ل الس��عودية 
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.)2007 األوس��ط:  وخارجها)الش��رق 
وأع��دت الص��ني يف ع��ام 1988 برناجم��ًا قومي��ًا يع��رف 
ب��� )Torch (، بني��ت عناص��ره الرئيس��ة عل��ى أس��اس ثالث��ة 
مقوم��ات حموري��ة م��ن أج��ل النه��وض بالبح��ث العلم��ي، 

:)2006 وهي)ابراهي��م: 
 - تقوية عمليات االبداع التقين وتنشيطه. 

 - تنمية التقنية العالية وتطبيقاتها وتطويرها.
 - إمت��ام حتدي��ث عملي��ات التصني��ع وتطويره��ا ورف��ع 

املت��وى التق��ين للمنتج��ات الصيني��ة.
وق��د مت العم��ل عل��ى تنفي��ذ برنام��ج )Torch( عل��ى 
املستوى املركزي، وعلى مستوى أقاليم الصني األخرى، 
وذل��ك ع��ن طريق التوس��ع يف إقامة احلدائ��ق واحلاضنات، 
واملراك��ز التقني��ة، والقواع��د الصناعي��ة، وبرامج التمويل 

اخلاصة.
وأدى الربنام��ج إىل إجي��اد )54( حديق��ة تقني��ة خ��الل 
التس��عينيات، وإقامة ) 465( حاضنة تقنية حتى أكتوبر 
2002؛ مما حقق للصني املركز الثاني يف العامل يف عدد 
احلاضنات، بعد الواليات املتحدة، وقبل أملانيا الي كانت 
ترب��ع عل��ى املرك��ز الثاني حبوالي )300( حاضنة. ووصل 
عدد الش��ركات الي ٌأقيمت يف هذه احلدائق التقنية إىل 
)20,796( ش��ركة تق��دم للس��وق منتج��ات عالي��ة التقنية، 
ويعم��ل به��ذه الش��ركات حوال��ي )251( ملي��ون ش��خص، 
العالية)ابراهي��م:  املؤه��الت  ذوي  م��ن  الغالبي��ة  يف  وه��م 

.)2006
ظهور الكراسي البحثية:

وهي منح مالية،أوعينية دائمة أومؤقتة لتمويل برنامج 
حبث��ي يف املراك��ز البحثي��ة يف اجلامع��ات، وم��ن أمثلته��ا: 
كراس��ي  الس��عودية  اجلامع��ات  م��ن  العدي��د  ختص��ص 
علمي��ة، وه��ي: من��ح مالية،أوعيني��ة دائم��ة أو مؤقت��ة لتمويل 
برنامج حبثي أوأكادميي يف اجلامعة، وذلك لدعم البحث 
العلم��ي يف كث��ر م��ن التخصص��ات العلمي��ة واجمل��االت 
احليوي��ة ال��ي تع��ود بالنف��ع عل��ى اجملتم��ع وتدع��م التنمي��ة، 
وميك��ن أن يك��ون الكرس��ي العلم��ي دائًم��ا أو مؤقًت��ا 
أو وقفًي��ا، وذل��ك ع��ن طري��ق الت��ربع، س��واء م��ن ش��خص، 
أو م��ن مجاع��ة، أو م��ن مؤسس��ة متربع��ة مبنح��ة نقدي��ة أو 
عينية لتأس��يس الكرس��ي العلمي أومتويل كرسي علمي 
قائ��م، وتتمث��ل أهداف الكرس��ي العلم��ي جبامعة طيبة يف 

:)2014 طيب��ة:  اآلتي)جامع��ة 

املس��اهمة يف تب��ؤ اجلامع��ة واململك��ة مكان��ة عاملي��ة 	 
متمي��زة يف البح��ث والتطوي��ر.

تطوي��ر وتنش��يط حرك��ة البح��ث العلم��ي يف اجلامع��ة 	 
يف اجمل��االت التطبيقي��ة ال��ي تع��اجل قضاي��ا اجملتم��ع 

الس��عودي وخت��دم التنمي��ة الوطني��ة.
اس��تقطاب الكفاي��ات األكادميي��ة املتمي��زة لدع��م 	 

الربام��ج البحثي��ة والعلمي��ة باجلامع��ة.
يف 	  واملش��اركة  وتوطينه��ا  احلديث��ة  التقني��ة  نق��ل 

تطويره��ا وتطويعه��ا وتعريبه��ا لتالئ��م الظ��روف امللية 
اململك��ة. يف 

االرتق��اء مبس��توى التعلي��م اجلامع��ي وحب��وث طلب��ة 	 
الدراس��ات العلي��ا يف اجلامع��ة.

االس��تفادة م��ن الكفاي��ات األكادميي��ة املتمي��زة ذات 	 
اخل��ربات الواس��عة لتطوي��ر املع��ارف والعل��وم باجلامعة.

دع��م البني��ة التحتي��ة للبح��ث العلم��ي باجلامع��ة م��ن 	 
كفاي��ات علمي��ة وأجه��زة وتقني��ات حديث��ة ومعام��ل 

وخمت��ربات.
تعزي��ز ثقاف��ة االبتكار واالبداع والتطوير ونش��رها يف 	 

خمتل��ف جماالت العلوم واملعارف اإلنس��انية.
االس��تثمار األمث��ل مل��وارد اجلامعة البش��رية والتجهيزية 	 

الصناعي��ة  اجملتم��ع  قطاع��ات  قضاي��ا  معاجل��ة  يف 
واالنتاجية.

وبنفس األسلوب استقطبت »جامعة امللك سعود« عدًدا 
كب��ًرا م��ن الكراس��ي لدع��م البح��ث العلم��ي يف كث��ر 
م��ن التخصص��ات العلمي��ة واجمل��االت احليوي��ة ال��ي تع��ود 
ا؛ مما وفر  بالنفع على اجملتمع، وصلت إىل )60( كرس��يً
مالي��ني الري��االت لتموي��ل البحث العلمي يف جماالت علمية 
متع��ددة، وذل��ك بفت��ح قن��وات التفاعل ب��ني مراكز البحث 
يف الداخ��ل، وم��ع مراك��ز األحب��اث األخ��رى يف اخل��ارج، 
والشروع يف بناء صناعات حملية، مدعومة ببحوث علمية 
م��ن أج��ل التطوي��ر واالرتقاء مبس��توى االجن��از، وكل ذلك 
وغ��ره، وف��ق خط��ة وطني��ة، تأخ��ذ يف احلس��بان أولوي��ات 
احلاج��ة االقتصادي��ة واالجتماعي��ة للعل��م والتقنية)جامع��ة 

املل��ك س��عود: 2014(.
إنش��اء صنادي��ق لتموي��ل مراك��ز البح��ث العلم��ي يف 

اجلامع��ات: 
انتشرت جتربة إنشاء صناديق لتمويل مراكز البحث 
العلم��ي، أو البح��وث العلمي��ة يف اجلامع��ات املعاصرة، ويف 
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العدي��د م��ن دول الع��امل، مب��ا فيه��ا الب��الد العربي��ة، وه��ي 
صنادي��ق اس��تثمارية تق��وم على الش��راكة ب��ني اجلامعات، 
الدول��ة  ومؤسس��ات  والباحث��ني  البحثي��ة  واملؤسس��ات 
والقط��اع اخل��اص، ومؤسس��ات اجملتم��ع، ومب��ا يس��اهم يف 
تطوي��ر وبن��اء متطلب��ات برام��ج التنمي��ة االقتصادي��ة للبل��د، 
باالس��تفادة من خدماته اإللكرونية، كما هو احلال يف 

»اململك��ة األردني��ة اهلامشي��ة«.
وم��ن أب��رز التج��ارب العربي��ة: أنش��أت »دول��ة اإلم��ارات 
العربي��ة املتح��دة« صندوًق��ا لدع��م البح��ث العلم��ي بالدولة، 
تس��هم في��ه املؤسس��ات والش��ركات اخلاص��ة العامل��ة يف 
الدولة، وختصص له اعتمادات مالية حكومية يف موازنة 
الدول��ة، وإع��داد خط��ة س��نوية للبح��ث العلم��ي واإلش��راف 
عل��ى تنفيذه��ا. كم��ا أوص��ى »اجملل��س الوط��ين االحت��ادي« 
بتخصي��ص نس��بة )%5( من بن��د امليزانية املخصص لكل 
وزارة احتادي��ة ألج��ور اخل��رباء واملستش��ارين، وإيداعه��ا يف 
اهليئ��ة الوطني��ة للبح��ث العلم��ي ضم��ن بن��ود ميزاني��ة كافة 
ال��وزارات االحتادي��ة يف الدول��ة، مم��ا سيس��اعد يف متوي��ل 
البح��وث العلمي��ة، فض��اًل ع��ن زي��ادة نس��بة خمصص��ات 
اجلامع��ات م��ن اإلنف��اق احلكوم��ي عل��ى البح��ث العلم��ي؛ 
لتحس��ني البني��ة التحتي��ة للبح��ث والتطوي��ر، وزي��ادة ودع��م 
ميزاني��ة البح��ث العلم��ي يف الدول��ة، بتوف��ر مص��ادر متوي��ل 

بديل��ة للبح��وث العلمية)تقري��ر املعرف��ة: 2009(.
وأعل��ن الصن��دوق القط��ري لرعاي��ة البح��ث العلم��ي، 
الذي يتبع قطاع البحوث والتطوير يف مؤسسة قطر للربية 
والعل��وم وتنمي��ة اجملتم��ع ع��ن إط��الق برنام��ج »املن��ح البحثية 
ملرحل��ة م��ا بع��د الدكت��وراه« اجلدي��د، لدع��م ومس��اعدة 
الباحث��ني يف مرحل��ة م��ا بع��د الدكت��وراه، وذل��ك يف إط��ار 
س��عيه لتفعي��ل البح��وث ال��ي تتناس��ب م��ع الركائ��ز األرب��ع 
امل��ددة يف اس��راتيجية قط��ر الوطني��ة للبح��وث )الصندوق 

القط��ري: 2013(.
ويف »األردن« أنش��ئ صن��دوق دع��م البح��ث العلم��ي يف 
اململك��ة مبوج��ب قان��ون التعلي��م العال��ي والبح��ث العلم��ي؛ 
به��دف دع��م البحوث املقدم��ة من الباحثني، وتقديم الدعم 
املال��ي ملش��روعات اجلامع��ات الوطنية، واملؤسس��ات العامة 
العلمي��ة  املش��اركة  وتش��جيع  العالق��ة،  ذات  واخلاص��ة 
والبحثي��ة يف مؤسس��ات التعلي��م العال��ي، وتوجي��ه الباحث��ني 

حن��و البح��وث األكث��ر فائ��دة لتلبي��ة حاج��ات اجملتم��ع.
ويف س��لطنة عم��ان تع��د اخلدم��ات االستش��ارية ومن��ح 

جملس البحث العلمي واملنح اخلارجية من مصادر التمويل 
األساس��ية للبح��ث العلم��ي باجلامع��ة وحت��ى نهاي��ة 2013 
وقع��ت اجلامع��ة )425( عق��ًدا لتقدي��م خدم��ات استش��ارية 
للقطاع��ني الع��ام واخل��اص، وحصل��ت عل��ى متوي��ل ل��� )53( 
حبًث��ا م��ن جمل��س البح��ث العلم��ي، وحصل��ت عل��ى )32( 
منحة خارجية من هيئات ومنظمات إقليمية ودولية)جامعة 

األم��رة مسي��ة: 2011(.
• تفعي��ل دور الوق��ف اإلس��المي لدع��م مراك��ز 	

البح��ث العلم��ي:
تتابع��ت الفت��اوى والدع��اوى بضرورة اس��تخدام الوقف، 
البح��ث  متوي��ل  يف  والصدق��ات  ال��زكاة  دف��ع  وجب��واز 
العلم��ي، ومراك��ز البح��ث العلم��ي يف اجلامع��ات، فق��د 
دع��ا بع��ض العلم��اء إل��ي دع��م وق��ف البح��ث العلم��ي، وغره 
من املشروعات اخلرية حتى يعود املسلمون إلي ما كانوا 
علي��ه أي��ام ازده��ار حضارته��م معلمني لألم��م وأئمة يف علوم 

الدي��ن والدني��ا مًعا)املطعن��ى: 2009(.
ويف س��ياق متصل، أخذت »جامعة امللك س��عود« قصب 
الس��بق يف تطبي��ق نظ��ام الوق��ف لدع��م البح��ث العلم��ي، 
فأصبح��ت ه��ذه اجلامع��ة ق��دوة للجامع��ات األخ��رى يف 
ه��ذا اجمل��ال؛ لضع��ف الدع��م امل��ادي )احلكوم��ي وغ��ر 
احلكومي( للبحث العلمي، أما وقف جامعة طيبة، فمن 

أب��رز أهداف��ه م��ا يأتي)جامع��ة طيب��ة: 2015(: 
تطوي��ر البني��ة التحتي��ة للبح��ث العلم��ي باجلامع��ة م��ن 
خالل دعم وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، وإنش��اء 
املعام��ل واملخت��ربات  املركزي��ة )املتخصص��ة( املتكامل��ة 
م��ن حي��ث االمكان��ات البش��رية  واألجه��زة، وتوف��ر املن��اخ 
البحث��ي املالئ��م لتش��جيع وتنمي��ة االب��داع الفك��ري دع��م 
مش��اريع البح��وث العلمي��ة ال��ي تع��اجل مش��اكل اجملتم��ع 

وخت��دم أه��داف خط��ط التنمي��ة الوطني��ة. 
• البش��رية 	 الكفاي��ات  ورعاي��ة  اس��تقطاب 

األكادميي��ة والبحثي��ة املتمي��زة لتنمي��ة جي��ل م��ن الباحث��ني 
الس��عوديني املتميزي��ن، وتوف��ر كاف��ة متطلب��ات البح��ث 
العلم��ي الالزم��ة لتنفي��ذ البح��وث والدراس��ات التطبيقي��ة.

• التقني��ة احلديث��ة واملش��اركة يف 	 نق��ل وتوط��ني 
تطويره��ا وتطويعه��ا لتت��الءم م��ع البيئ��ة امللي��ة خلدم��ة 

التنمي��ة. أغ��راض 
• والكف��اءات 	 الفكري��ة  املواه��ب  ودع��م  رعاي��ة 

االبداعي��ة للحص��ول عل��ى ب��راءات االخ��راع .
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• خت��دم 	 ال��ي  البح��وث  مبش��روعات  االهتم��ام 
واحلج��اج  والعم��رة  احل��ج  وبيئ��ة  الش��ريفني  احلرم��ني 
واملعتمرين يف جماالت اإلسكان والتغذية والتلوث البيئي 
واألمراض املعدية )الوافدة( واملياه والنقل واملرور وغرها.

• اإلس��هام يف تأس��يس البني��ة األساس��ية للمعلوم��ات 	
واملعرف��ة م��ن خ��الل إقام��ة املكتب��ات اإللكروني��ة وتوف��ر 
ش��بكات اتص��ال حديث��ة متك��ن الباحث��ني م��ن اس��تخدام 
الباحث��ني  لتزوي��د  واألجنبي��ة  امللي��ة  املعلوم��ات  قواع��د 

مبص��ادر املعرف��ة يف اجمل��االت التخصصي��ة املختلف��ة.
ــة 	  ــة الداعم ــة والدولي ــود اإلقليمي توســع الجه

لمراكــز البحــث العلمــي فــي الجامعــات ماديـًـا 
وفنيًــا:

توس��عت يف العق��ود األخ��رة اجله��ود اإلقليمي��ة والدولي��ة 
الداعم��ة ملراك��ز البح��ث العلم��ي يف اجلامع��ات مادي��ًا 

وفنًي��ا، منه��ا:
قدمت »اليونس��كو« مبادرتها اإلقليمية »نكتار« الي 
تس��عى للنه��وض بعملي��ات إنت��اج املعرف��ة وحتويله��ا إىل منت��ج 
داع��م لالقتص��اد، م��ن خالل تعزي��ز نظم االبتكار الوطين 
ب��دول املنطق��ة وحتقي��ق التنس��يق الش��امل بينه��ا يف جم��ال 
التطوير التكنولوجي، وذلك من خالل احلش��د اإلقليمي 
للم��وارد البش��رية املتاح��ة يف اجملتم��ع العلم��ي العرب��ي، 
وتب��ين آلي��ات إقليمي��ة ودولي��ة للتغلب على املش��كالت الي 
تع��وق التع��اون ب��ني مؤسس��اتها األكادميي��ة وقط��اع االنت��اج 
)الصناع��ة( يف جم��ال البح��ث العلم��ي واالبتكار)ش��بكة 
اإلعالم العربية: 2012(، حتى باتت هذه املساعدات متثل 
األساس احلقيقي إلمناء البحث العلمي يف كثر من بلدان 
الع��امل الثال��ث. ومعظ��م دول الع��امل تقريًبا تس��تفيد بصورة 
أو بأخرى من املساعدات البينية بني الدول من جهة، وبني 
ال��دول واملنظم��ات الدولي��ة واإلقليمي��ة املتخصص��ة من جهة 
أخ��رى، أو املنظم��ات الدولي��ة املقرض��ة واملاحن��ة كالبن��ك 
الدولي، وصندوق النقد الدولي، واالحتاد األوروبي. ومن 
التج��ارب الرائ��دة يف ه��ذا الش��أن، يقدم »االحتاد األوربي« 
جترب��ة ومنوذًج��ا حًي��ا لتموي��ل حب��وث مش��ركة، أو يق��وم 
بتوزي��ع حب��ث مع��ني عل��ى أكث��ر م��ن ط��رف، وفًق��ا للمزاي��ا 

ال��ي ميتلكه��ا ه��ذا الط��رف، أو ذاك)مح��زة: 2007(.
ويف جمال التعاون الدولي، اخنرطت »تونس« يف العديد 
م��ن اتفاقي��ات الش��راكة، س��واء على الصعي��د الثنائي، أم 
متع��دد األط��راف، وم��ن ضمن برامج الش��راكة ”مذكرة 

تفاهم لدعم برنامج تعاون بني اجلامعات، ومراكز البحث 
مع الوكالة اإلس��بانية للتعاون الفين“، و“برنامج تنفيذي 
التفاقي��ة التع��اون الثق��ايف والعلم��ي والتق��ين م��ع حكوم��ة 
الربتغال“، و“برنامج ثالثي للتعاون العلمي والتكنولوجي 

التونس��ي اهلندي«)البحث العلمي: 2014(.
املعاص��رة  االجتاه��ات  ألب��رز  س��ريعة  إش��ارات  تل��ك 
ال��ي تنتش��ر يف كل دول الع��امل لتموي��ل البح��ث العلم��ي؛ 
لضمان موارد مالية دائمة ومستقرة ملواجهة املطالب املالية 
املتزايدة، لدعم مسرة البحث العلمي وتطويره، وحتسني 
جودت��ه؛ حت��ى يس��تجيب بفاعلية ملطال��ب اجملتمع وقضياه، 
ويصب��ح ق��وة يف دف��ع عملي��ة التنمي��ة، وتس��ريع التح��والت 

العلمي��ة واالجتماعي��ة والسياس��ية والثقافي��ة.
خامًس��ا: تص��ور مق��رح لتطوير مص��ادر متويل املراكز 

البحثي��ة والعلمية جبامعة صنعاء: 
ملواجهة مش��كالت البحث العلمي يف اليمن وحتدياته 
املستقبلية، فمن الطبيعي تقديم املعاجلات الالزمة بفكر 

وأسلوب جديدين، وهو ما حتاول هذه الدراسة القيام به.
مربرات التصور وأهدافه ومصادره وجماالته:

مربرات التصور:أ. 
تضاف��رت ع��دة عوام��ل وحتدي��ات داخلي��ة وخارجي��ة، 
احلال��ي  التموي��ل  تفعي��ل  اس��تدعت  ومس��تقبلية،  حالي��ة 
للبح��ث العلم��ي، والتفك��ر اجل��دي والبح��ث الدؤوب عن 
مص��ادر لتموي��ل البح��ث العلمي يف اليمن، وذلك من خالل 
تقدي��م تص��ور يضم��ن الوف��اء باحتياج��ات البح��ث العلم��ي، 
ومب��ا يكف��ل حس��ن اس��تثمار امل��وارد املتوق��ع توفره��ا يف 

املس��تقبل، لع��ل أبرزه��ا:
• االحتياج��ات املالي��ة اهلائل��ة ال��ي تتطلبها املراكز 	

البحثية والعلمية جبامعة صنعاء ليس لتطويرها فحس��ب، 
وإمنا أيًضا لالرتقاء مبستواها، وحتسني جودة خمرجاتها.

• يف 	 البح��وث  مراك��ز  يف  املعرف��ة  إنت��اج  تدن��ى 
جامع��ات صنع��اء؛ نتيج��ة لتدن��ي التموي��ل احلالي، وما جنم 
عن ذلك من غياب حركة علمية نشطة للبحوث العلمية، 
مقاب��ل تدن��ي قيم��ة األحب��اث احلالي��ة، كًم��ا وكيًف��ا، 

اجتاًه��ا ومس��توى.
• مراك��ز 	 ق��درة  يضع��ف  احلال��ي  التموي��ل  قل��ة 

األحب��اث يف جامع��ة صنع��اء عل��ى متابع��ة حرك��ة البح��ث 
العلم��ي وإنت��اج املعرف��ة، ومش��روعات التطوي��ر، به��دف 
حتقي��ق تكام��ل وتش��ابك يف س��وق البح��وث العلمي��ة عل��ي 
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الصعي��د العامل��ي.
• قواع��د 	 وتأس��يس  التنمي��ة  تزايداحتياج��ات 

اقتصاداملعرف��ة يف اليم��ن إىلاألدمغةالعلميةواملفكرين��وا
لكفاياتالتقنيةعاليةاملس��توى؛ لذل��ك جي��ب توف��ر التموي��ل 
املناس��ب لتنمي��ة رأس��املاالملعريف،وتوظفيهبكفاية عالي��ة.

• غي��اب جه��ة مس��ؤولة عن التس��ويق جبامعة صنعاء 	
لتسويق النشاط البحثي للمراكز البحثية، وذلك بالرويج 
للبحوث الناجحة بني املستفيدين منها فياجملال التطبيقي 
يف الصناع��ة والزراع��ة والتج��ارة، ويف تطوي��ر مؤسس��ات 

اجملتمع. 
• ض��رورة االنط��الق م��ن تص��ور ش��امل ومتكام��ل 	

لتموي��ل املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة يف جامع��ة صنع��اء، 
يرج��م إىل عملي��ات واج��راءات حم��ددة زمًن��ا ومكاًن��ا، 

ومدعوم��ة بقوان��ني وتش��ريعات تربوي��ة.
• ضرورة اإلنفاق بسخاء لتطوير منظومة متكاملة 	

للعل��م والتقني��ة ترب��ط املراك��ز العلمي��ة والبحثية يف جامعة 
صنع��اء باملنظوم��ة العاملي��ة للعل��م والتقني��ة، وتندم��ج يف 
منظومتها الفرعية حتى تتحسن ذاتًيا، ومتكن من إجياد 
نظ��ام وط��ين لالب��داع املع��ريف والتق��ين، س��واًء يف منظوم��ة 
البح��ث العلم��ي، أو يف مؤسس��ات املعلوم��ات واالتص��االت 

واإلع��الم، أو يف مؤسس��ات االنت��اج واألعمال. 
• غي��اب الوع��ي اجملتمع��ي بأهمي��ة البح��ث العلمي، 	

وم��ا يقدم��ه م��ن فوائ��د، وخباصة مل��ن هم يف مواقع  القرار.
أهداف التصور،ميكن تلخيصها يف اآلتي:ب. 
تطوي��ر مص��ادر متوي��ل املراك��ز البحثي��ة والعلمية 	 

جبامعة صنعاء.
تفعي��ل مه��ام املراك��ز البحثي��ة والعلمي��ة جبامع��ة 	 
صنعاء.

ج. مص��ادر بن��اء التصور:يس��تمد ه��ذا التص��ور مص��ادر 
بنائ��ه من:
 واق��ع متوي��ل املراك��ز البحثي��ة والعلمي��ة جبامع��ة 	

صنعاء، وما تواجهه من مشكالت وحتديات مستقبلية، 
وم��ا حيتاج��ه من تفعي��ل وتغير.

 أب��رز االجتاه��ات املعاص��رة يف متوي��ل املراك��ز 	
العلمية والبحثية، لالسرشاد بها يف تطوير مصادر متويل 

املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة جبامع��ة صنعاء.
 م��ا خلص��ت إلي��ه التقاري��ر الرمسي��ة، واملؤمترات، 	

والبح��وث العلمي��ة، ب��ل والتصرحي��ات الرمسي��ة لقي��ادات 

ال��وزارة املعني��ة م��ن أن اإلنف��اق املتصاع��د عل��ى البح��ث 
العلمي، سيكون من أبرز التحديات الي تواجه املراكز 

العلمي��ة والبحثي��ة يف جامع��ة صنع��اء.
ومث��ة م��ا يل��زم اإلش��ارة إلي��ه ه��و أن التص��ور املق��رح هن��ا 
لتموي��ل املراك��ز البحثي��ة والعلمي��ة جبامع��ة صنع��اء مش��تق 
م��ن اس��راتيجية تطوي��ر التعلي��م العال��ي والبح��ث العلم��ي، 
واألخ��رة تع��د ج��زًءا م��ن اس��راتيجية التنمي��ة البش��رية يف 
اليم��ن، وم��ن ث��م يع��د ه��ذا التص��ور ج��زًءا عام��اًل ومتمًم��ا 
الس��راتيجية تطوي��ر التعلي��م العال��ي، وي��ؤدي إىل حتقيقها.
لتطوي��ر مص��ادر متوي��ل  املق��رح  التص��ور  د.جم��االت 

املراك��ز البحثي��ة والعلمي��ة جبامع��ة صنع��اء:
 تتمح��ور جم��االت تطوي��ر مص��ادر متوي��ل املراك��ز 

البحثي��ة والعلمي��ة جبامع��ة صنع��اء يف اآلت��ي:
تطوي��ر البني��ة التنظيمي��ة والتش��ريعية للمراكز 	 

البحثي��ة والعلمية جبامعة صنعاء: 
تب��ني نتائ��ج خ��ربات دول الع��امل ع��ن حت��ول جوه��ري 
يف التش��ريعات والقوان��ني الداعم��ة لتنوي��ع مص��ادر متوي��ل 
املراك��ز البحثي��ة والعلمي��ة، يف إط��ار ش��راكة واس��عة، 

واس��تثمار أمث��ل، ولع��ل أه��م ه��ذه التح��والت م��ا يأت��ي:
وتش��ريعية 	  وتنظيمي��ة  سياس��ية  بيئ��ة  تكوي��ن 

مناسبة؛ إلجياد توجه عام داخل جامعة صنعاء، وخارجها 
والعلمي��ة،  البحثي��ة  املراك��ز  متوي��ل  مص��ادر  لتطوي��ر 
والبح��ث ع��ن بدائ��ل للتموي��ل الذات��ي، وذل��ك بتوظي��ف 
الطاق��ات واالمكان��ات املتاحة للجامعات يف تقديم حبوث 
واستشارات وخدمات متنوعة للمجتمع امللي أو اجلمهور, 

وتنظي��م عالقته��ا بالقطاع��ني )اخل��اص والع��ام(.
إجي��اد منظوم��ة قوانني وتش��ريعات تتعل��ق بالبحث 	 

العلمي ومصادر متويله عموًما واملراكز البحثية والعلمية 
جبامع��ة صنعاء خصوًصا.

املبين��ة 	  والتعليم��ات  والنش��رات  اللوائ��ح  إص��دار 
لسبل التمويل الذاتي يف املراكز البحثية والعلمية جبامعة 
صنعاء، وكيفية توظيفها السليم، وبيان ضوابط إنفاقها، 

وعقوب��ات خمالفتها.
الب��دء يف برنام��ج قوم��ي لتطوي��ر بني��ة املراكز البحثية 	 

والعلمي��ة جبامع��ة صنع��اء؛ بغي��ة إجي��اد هي��اكل تتمت��ع 
بدرج��ة عالي��ة م��ن احلوكمة، مع وجود متثيل للقطاع 
اخل��اص به��ا، وزي��ادة كفاي��ة ه��ذه املراك��ز، وتطوير 
طاق��ات وامكان��ات مالئمة للبحث والتطوير، وتقوية 
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صالته��ا بالقط��اع اخلاص.
زي��ادة الص��الت الفعال��ة بني املراك��ز البحثية والعلمية 	 

جبامع��ة صنع��اء، واملؤسس��ات البحثي��ة واألكادميي��ة 
امللي��ة واإلقليمي��ة والدولي��ة ال��ي ميك��ن م��ن خالهل��ا 

توف��ر املعرف��ة للقط��اع اخل��اص. 
واالستش��ارات 	  البح��وث  القتصادي��ات  إنش��اءوحدة 

العلمي��ة جبامع��ة صنع��اء, عل��ى أن تض��م الوح��دة يف 
عضويته��ا, خمتص��ني م��ن أجه��زة الرقاب��ة واملاس��بة، 
وم��ن باحث��ني م��ن اجلامع��ات، وم��ن مرك��ز البح��وث 
والتطوي��ر, يك��ون م��ن مهامه��ا: صياغ��ة خط��ة ش��املة 
بعي��دة امل��دى القتصادي��ات البح��وث، وإع��داد اخلط��ط 
والربامج لنش��اطات املراكز, وتنفيذها بعد اعتمادها 
من إدارة املوارد املالية على أسس اقتصادية، ودراسة 
وحتلي��ل موازناته��ا, واج��راء املقارن��ات املفي��دة يف ه��ذا 
اجمل��ال، واب��داء املش��ورة للجامع��ة فيم��ا يتعل��ق بقضاي��ا 

اقتصادي��ات البح��وث العلمي��ة.
إنش��اء قاع��دة بيان��ات متكامل��ة للمراك��ز البحثي��ة 	 

والعلمي��ة جبامع��ة صنع��اء ع��ن البح��وث والدراس��ات 
واجل��دوى  اجنازاته��ا  وأه��م  املنتهي��ة،  واملش��روعات 
االقتصادي��ة، وم��دى إمكاني��ة تطبيقه��ا ث��م حص��ر 

للتس��ويق. القابل��ة  والدراس��ات  املش��روعات 
واهليئ��ات 	  املراك��ز  تش��مل  للبيان��ات  قاع��دة  إنش��اء 

البحثية واالنتاجية والتصنيعية وكذا املوارد البشرية 
العلمي��ة واملعملي��ة املتاح��ة حالي��ًا.

وضع معاير سليمة ومتوازنة لتحديد أولويات البحوث 	 
املس��توفية لش��روط التمويل املراكز البحثية والعلمية 
األنش��طة  احتياج��ات  إىل  اس��تناًدا  صنع��اء  جبامع��ة 
احلالي��ة  التنافس��ية  قدرته��ا  وإىل   االقتصادي��ة، 

واملتمل��ة.
ترب��ط 	  والتقني��ة  للعل��م  متكامل��ة  منظوم��ة  تطوي��ر 

اليم��ن باملنظوم��ة العاملي��ة للعل��م والتقني��ة، وتتداخ��ل 
ب��ني منظومته��ا الفرعي��ة حتى تتحس��ن ذاتًيا، ومتكن 
من إجياد نظام وطين لالبداع املعريف والتقين، س��واء 
يف منظوم��ة التعلي��م اجلامع��ي عل��ى مس��توى املراك��ز 
البحثي��ة والعلمي��ة جبامع��ة صنع��اء، أو يف مؤسس��ات 
املعلوم��ات واالتص��االت واإلع��الم، أو يف مؤسس��ات 

االنتاج واألعمال.
املراك��ز 	  يف  البحثي��ة”  “الكراس��ي  تأس��يس 

البحثي��ة والعلمي��ة جبامعة صنعاء، الس��تقطاب عدد كبر 
م��ن الباحث��ني م��ن أعض��اء هيئ��ات التدري��س وغره��م، 
ودع��م البح��ث العلم��ي يف كث��ر م��ن التخصص��ات العلمي��ة 
واجمل��االت احليوي��ة ال��ي تعود بالنفع على اجملتمع، وتدعم 

التنمي��ة يف البل��د.
البحثي��ة 	  للمراك��ز  احلكومي��ة  املخصص��ات  رف��ع 

والعلمي��ة جبامع��ة صنع��اء:
تكش��ف االجتاه��ات املعاص��رة يف متوي��ل املراك��ز 
البحثي��ة باجلامع��ات عن تفعيل وتنويع املصادر احلكومية 
لتموي��ل املراك��ز البحثي��ة والعلمي��ة باجلامع��ات؛ إىل جان��ب 
زي��ادة املخصص��ات احلكومي��ة يف املوازن��ة العامة الس��نوية 
للدول��ة، جي��ب تطوي��ر أس��اليب جدي��دة رمسي��ة تزي��د م��ن 
اإلنف��اق الع��ام عل��ى املراك��ز البحثي��ة والعلمي��ة جبامع��ة 

صنع��اء، م��ن أهمه��ا:
رف��ع خمصص��ات البح��ث العلمي إىل )%1( من الناتج 	 

املل��ي اإلمجال��ي طبًق��ا لتوصي��ات األم��م املتح��دة، 
واملنظم��ات الدولي��ة واإلقليمي��ة املتخصص��ة.

اعتماد خمصصات سنوية للمراكز البحثية والعلمية 	 
جبامعة صنعاء من املوازنة العامة السنوية للدولة تراوح 

بني )%6(،و)%10( من املوازنة العامة للدولة.
اس��تخدام املبال��غ املرجعة م��ن بعض الوزارات واهليئات 	 

العام��ة إىل وزارة املالي��ة, وال��ي مل يت��م اس��تخدامها يف 
الس��نة املالية املددة هلا, وتصريفها لتغطية العجز يف 

موازنة نظم التعليم.
اس��تقطاع م��ا نس��بته )%1( مث��اًل، أو أق��ل من ميزانية 	 

الوزارات ومؤسسات القطاع العام واملختلط، ختصص 
للمراك��ز البحثي��ة والعلمي��ة جبامع��ة صنع��اء، وغرها 
يف اجلامع��ات احلكومي��ة، أو ميكن اس��تقطاع جزء 
كب��ر م��ن خمصصاته��ا الج��راء الن��دوات، والقي��ام 
بالتدري��ب الداخل��ي واخلارج��ي، وم��ا يتطلب��ه ذل��ك 
م��ن تطوي��ر اللوائ��ح واألنظم��ة مبا خي��دم متويل البحث 

العلمي.
تفعي��ل دور احلكوم��ة يف تعزي��ز وتنمي��ة مصادر متويل 	 

البح��ث العلم��ي اجلامع��ي، واعتبار االس��تثمار فيه من 
أولويات االس��تثمار القومي، وذلك بإنش��اء وزارة تعنى 
بالبحث العلمي، أو إنشاء هيئة قومية للبحث العلمي، 
ومن��ح مراك��ز البح��وث صالحي��ات واس��عة الج��راء 
التعاق��دات البحثي��ة، وتش��كيل هيئ��ة ب��كل جامع��ة 
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لتنمي��ة م��وارد البح��ث العلمي.
يف 	  والتطوي��ر  للبح��ث  املت��اح  التموي��ل  حج��م  زي��ادة 

املراك��ز البحثي��ة والعلمي��ة جبامع��ة صنعاء،م��ن خالل 
جمموع��ة متنوع��ة م��ن األدوات املالي��ة )الق��روض 

التكالي��ف،  يف  املش��اركة  امليس��رة،واملنح،وترتيبات 
وإعفاء أنشطة ومستلزمات البحث العلمي من اجلمارك(.

حتديد نسبة مئوية من األرباح السنوية على املؤسسات 	 
العامة واخلاصة الي تصل نسبة إعفاءها إىل )50%( 
م��ن الضرائ��ب املباش��رة، يتف��ق يف حتديد هذه النس��بة 
يف ض��وء ظ��روف ه��ذه املؤسس��ات واالحتياج��ات املالية 

للبحث العلمي.
إعادة استخدام وفورات البنوك بعد اجراء احلسابات 	 

اخلتامي��ة، وك��ذا عائ��دات أو فوائ��د األموال اجملمدة 
يف البن��وك لص��احل املراك��ز البحثي��ة والعلمية جبامعة 
صنع��اء وغره��ا يف اجلامع��ات احلكومي��ة خصوًصا، 

والبح��ث العلمي عموًما.
تطوي��ر مص��ادر التموي��ل الذات��ي للمراك��ز البحثي��ة 	 

والعلمي��ة جبامع��ة صنع��اء: أبرزه��ا م��ا يأت��ي:
تبن��ى جامع��ة صنعاء اس��راتيجية حم��ددة ملهام التمويل 	 

الذات��ي للمراك��ز البحثي��ة والعلمي��ة، املعتم��د عل��ى م��ا 
تقدمه من حبوث واستشارات وبرامج تدريبية تساهم 
يف تنمي��ة األنش��طة االقتصادي��ة واالجتماعية والثقافية 
يف اجملتم��ع، أو اإلش��راف املباش��ر عل��ى إنت��اج مع��ني، 
وتنس��يق التع��اون والتفاع��ل ب��ني مؤسس��ات األعم��ال 
بق��در حاجته��ا إىل البح��وث والتطوير املختلفة، حبيث 
تتحول هذه املراكز إىل »بيوت خربة« متد املؤسسات 
ال��ي  باخل��ربات  واخلدمي��ة  والزراعي��ة  الصناعي��ة 
حتتاجه��ا، وكذل��ك اخلدم��ات الصحي��ة واالجتماعية 

األخرى.
اس��تخدام امل��وارد احلالي��ة للبحث العلمي واس��تثمارها 	 

إىل أقصى مدى ممكن؛ وذلك بإعادة تنظيم اجلهود 
املادي��ة  االمكان��ات  اس��تخدام  وترش��يد  احلالي��ة، 
املتواف��رة للبح��ث العلم��ي بفكر جدي��د وإدارة حازمة؛ 
حت��ى يلم��س الن��اس واجملتمع الثمار املفيدة من البحث 

العلمي.
منح مراكز البحث العلمي جبامعة صنعاء صالحيات 	 

واس��عة الجراء التعاقدات البحثية؛ لتس��ويق أفكارها 
وأحباثها مع القطاعات احلكومية واخلاصة.

البح��ث ع��ن صي��غ وأس��اليب توث��ق عالق��ات التع��اون 	 
والعلمي��ة جبامع��ة  البحثي��ة  املراك��ز  ب��ني  املش��رك 
صنع��اء، وقطاع��ات االنت��اج واخلدم��ات؛ مب��ا يكف��ل 
تنس��يق اجله��ود يف اج��راء ومتوي��ل البح��وث، وإش��راف 

اجلامع��ات عل��ى مش��اريع االنت��اج.
فت��ح اجمل��ال أم��ام املراك��ز البحثي��ة والعلمي��ة جبامع��ة 	 

صنع��اء ألن تط��ور أس��اليب متوي��ل ذاتي��ة.
تكلي��ف جل��ان متخصص��ة بتصمي��م برام��ج تدريبي��ة 	 

وتعليمي��ة مس��تمرة، قص��رة ومتوس��طة وطويل��ة األم��د 
بن��اًء عل��ى دراس��ة احتياج��ات الس��كان والقطاع��ات 
االقتصادية، ومؤسسات العمل واالنتاج يف القطاعني 
لزيادةخربةالكوادرالعاملةفيم��ؤ واخل��اص(؛  )الع��ام 
واألعمال،منخاللتوضيحأحدمثات��و االنت��اج  سس��ات 
صلتإليهالعلوماملختلفة،وس��بلتطبيقهافيحقواللعمل 
واالنت��اج، وذل��ك وف��ق عق��ود تت��وىل مبوجب��ه اجلامعات 
التدري��ب وإع��ادة التأهي��ل، أو ألي غ��رض حتتاج��ه 
ه��ذه اجله��ات. وميك��ن أن تق��ام مث��ل تل��ك الربام��ج يف 
الصي��ف، أو يف اإلج��ازة الش��توية أو بع��د الظه��ر، وم��ا 

ش��ابه ذلك.
تفعي��ل دور املراك��ز البحثي��ة يف تقدي��م االستش��ارات 	 

والدراس��ات التطويري��ة للنظ��م والتقني��ات احلديث��ة، 
واألف��راد  للمؤسس��ات  واملش��ورة  اخل��ربة  وتقدي��م 
تل��ك  ته��م  ال��ي  القضاي��ا  والش��ركات يف خمتل��ف 
اجلهات،وحل مشاكلها ذات الصلة،مقابل أجور تتم 
وف��ق صيغ��ة متف��ق عليها،وعق��ودأ ع��دت هل��ذا الغ��رض.

إنش��اء صن��دوق لتموي��ل أحب��اث وأنش��طة املراك��ز 	 
والبحثي��ة جبامع��ة صنع��اء: العلمي��ة 

متاش��ًيا م��ع م��ا ه��و متب��ع يف كث��ر م��ن اجلامع��ات 
العربي��ة، تقتض��ي احلاج��ة إنش��اء صن��دوق اس��تثماري يتب��ع 
رئاس��ة جامع��ة صنع��اء لتموي��ل مش��اريع وأنش��طة املراك��ز 
البحثي��ة والعلمي��ة جبامع��ة صنع��اء، وذلك م��ن خالل اآلتي:

س��ندات أس��هم تب��اع لألش��خاص ومؤسس��ات اجملتم��ع 	 
الرمسي��ة والش��عبية.

ومنظم��ات 	  واألعم��ال،  االنت��اج  مؤسس��ات  تش��جيع 
اجملتم��ع املدن��ي يف اس��تثمار نس��بة م��ن أمواهل��ا يف ه��ذا 

الصن��دوق.
اس��تقطاع )%1( م��ن األرب��اح الس��نوية للش��ركات 	 
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امللي��ة واخلارجي��ة لص��احل املراك��ز البحثية والعلمية 
جبامع��ة صنع��اء، وغره��ا يف اجلامع��ات احلكومي��ة.

حتدي��د نس��بة م��ن أم��وال ال��زكاة لص��احل املراك��ز 	 
البحثي��ة والعلمي��ة جبامع��ة صنع��اء، ميك��ن أن تص��ل 
إىل )%10(، عل��ى أن تض��ع اهليئ��ة املش��رفة عل��ى ه��ذا 
الصن��دوق تص��وًرا لس��بل حتصيله��ا، وكيفي��ة صرفه��ا.

ختصي��ص نس��بة م��ن ميزاني��ة اجملال��س امللية لصاحل 	 
املراك��ز البحثي��ة والعلمي��ة جبامع��ة صنعاء.

ختصي��ص ج��زء م��ن ري��ع األوق��اف احلكومي��ة لصاحل 	 
املراك��ز البحثي��ة والعلمية جبامعة صنعاء.

اقتط��اع نس��بة م��ن عائ��دات األنش��طة الرياضي��ة لدع��م 	 
املراك��ز البحثي��ة والعلمي��ة جبامع��ة صنع��اء.

ختصي��ص نس��بة م��ن إي��رادات الكلي��ات م��ن طلب��ة 	 
الدراس��ات العلي��ا لص��احل املراك��ز البحثي��ة والعلمي��ة 

جبامع��ة صنع��اء.
إنش��اء برنام��ج يتب��ع صن��دوق االس��تثماري ه��ذا؛ لدع��م 	 

االبداع��ات البحثي��ة والعلمي��ة يف املراك��ز البحثي��ة 
باجلامع��ة، وذل��ك به��دف تش��جيع البح��وث املبتك��رة 
يف مجيع التخصصات العلمية والتطبيقية واإلنسانية، 
وكذل��ك النش��ر العلم��ي املتمي��ز، م��ع حتدي��د قيم��ة 
التمويل، وفق شروط معروفة لتمويل هذه البحوث أو 

املش��روعات العلمي��ة.
تفعي��ل دور القط��اع اخل��اص يف متوي��ل املراك��ز  	

البحثي��ة والعلمي��ة جبامع��ة صنع��اء: 
مواكب��ة لش��راكة القط��اع اخل��اص الفاعل��ة يف دع��م 
البح��وث واملراك��ز البحثي��ة والعلمي��ة، تقتض��ي الض��رورة 
تطوي��ر وتفعي��ل دور القط��اع اخل��اص يف متوي��ل املراك��ز 

البحثي��ة والعلمي��ة جبامع��ة صنع��اء، وذل��ك باتب��اع اآلت��ي:
حتفيز رأس املال اخلاص على االستثمار يف املراكز 	 

البحثي��ة والعلمي��ة جبامع��ة صنع��اء، رغ��م م��ا فيه��ا م��ن 
والتطوي��ر  البح��ث  تكالي��ف  يف  خماط��رة  عنص��ر 
يف  خاص��ة  وتقدمه��ا  لبقائه��ا  الالزم��ني  والتحدي��ث 
مراحل منوها األوىل جيب اتباع آليات ائتمانية جديدة 
تت��واءم م��ع طبيع��ة الصناع��ات املعرفي��ة الحتوائه��ا على 
بني��ة رأمسالي��ة مرتفع��ة يف املس��توى الفك��ري والتق��ين 

ولي��س أساًس��ا يف األص��ول املادي��ة امللموس��ة.
اخل��اص، 	  القط��اع  ب��ني  املش��رك  التع��اون  تش��جيع 

واملراكز البحثية والعلمية جبامعة صنعاء فيمجاالت 

البح��ث والتدري��ب املش��رك.
تفعيل دور الوقف اإلس��المي لتمويل املراكز البحثية 	 

والعلمية: من أبرزها:
اإلس��المي، 	  الوق��ف  ممتل��كات  توظي��ف  إع��ادة 

البحثي��ة  املراك��ز  متوي��ل  يف  الدول��ة  وعق��ارات 
والعلمي��ة جبامع��ة صنع��اء، وتفعي��ل دوره كم��ا كان 
يف املاضي،إم��ا بتخصي��ص أراض��ي ميك��ن إقام��ة 
مبان��ي هل��ذه املراك��ز، وإم��ا بإنش��اء مراف��ق هل��ا، وإم��ا 
لصيانته��ا، وإم��ا الس��تثمارها يف إجي��اد مص��ادر متويل 

ذاتي��ة.
البحثي��ة 	  املراك��ز  م��ن األوق��اف يف متوي��ل  اإلف��ادة 

والعلمي��ة جبامع��ة صنع��اء، لنش��ر العل��م والبحث،وف��ق 
شرط الوقف،وحكم تغيره وأقسام ذلك،وامكانية 
اإلفادة من الوقف إذاكان مصرفه طرق اخلر،ونقل 
الوق��ف م��ن حملةإىلم��كان آخ��ر، وك��ذا اإلف��ادة من 
الوق��ف املنقط��ع لثب��وت  ش��رعية الوق��ف بالكت��اب 

والس��نة،وإمجاع الصحاب��ة رض��وان اهلل عليه��م.
تطبي��ق جت��ارب بع��ض الب��الد العربي��ة، مث��ل: دي��وان 	 

ال��زكاة يف “الس��ودان”, ومش��روع وقفي��ات البح��ث، 
طيب��ة” يف  وجامع��ة  الكوي��ت”,  “جامع��ة  كم��ا يف 
الس��عودية، وذل��ك مل��ا ميتلك��ه اجملتم��ع اليم��ين م��ن 
م��وروث إس��المي يدع��و وحي��ث أبن��اء اجملتم��ع عل��ى 
تقديم مثل هذه الوقف ياتوالزكوات لبحوث املراكز 

البحثي��ة والعلمي��ة جبامع��ة صنع��اء.
استفادة املراكز البحثية والعلمية جبامعة صنعاء من 	 

الراث الربوي اإلسالمي يف جمال التربعات،والبحث 
عن الصيغ املناس��بة لالس��تفادة من اهلبات املختصةيف 
هذااجملال،والقيام حبمالت توعية تبني دور مؤسسات  

التعليم اجلامعي  يف  نهضة اجملتمع.
يقتض��ي التموي��ل احلس��ن تواف��ر اإلدارة احلس��نة، وأن 	 

يكون معيار اإلدارة احلس��نة لتمويل املراكزالبحثية 
والنات��ج  التكلف��ة  مب��دأ  صنع��اء  جبامع��ة  والعلمي��ة 

.Cost-effect analyses
والوصاي��ا 	  واهلب��ات  للتربع��ات  توج��ه  تكوي��ن 

واإلعانات للمراكز البحثية والعلمية جبامعة صنعاء: منها:
تب��ين جامع��ة صنع��اء حلمل��ة ثقافي��ة وإعالمي��ة للت��ربع 	 

وتقديم اهلبات والوصايا واإلعانات للمراكز البحثية 
والعلمي��ة جبامع��ة صنعاء، ووض��ع خطة عملية لتوطيد 
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العالق��ة م��ع املتربعني.
إش��هار قب��ول املراك��ز البحثي��ة والعلمي��ة يف جامع��ة 	 

صنع��اء للتربع��ات العيني��ة واملادي��ة، وتش��كيل جلن��ة هل��ا.
البحثي��ة 	  املراك��ز  املتربع��ني يف صفح��ات  تكري��م 

اإلعالمي��ة  ووس��ائلها  والعلمي��ة يف جامع��ة صنع��اء، 
لآلخري��ن. تش��جيًعا 

وصاياه��م 	  م��ن  ج��زء  بتخصي��ص  املوص��ني  تش��جيع 
والعلمي��ة يف جامع��ة صنع��اء.  البحثي��ة  للمراك��ز 

املش��اركةاإلقليميةوالدوليةفيدعمموارد 	  توس��يع 
والعلمي��ة جبامع��ة صنعاء:أهمه��ا: البحثي��ة  املراك��ز 

البحثي��ة 	  املراك��ز  لتموي��ل  املصادراخلارجي��ة  تنوي��ع 
والعلمي��ة جبامع��ة صنعاء،ع��ن طريقإعانامتنبلدان��أوم
نظماتعاملية،ويتمذلكبش��كلثنائيبينحكومتينأوم
ؤسستينتعليميتني،أوعنطريقمؤسس��اتومنظمامتتع
ددة. ويش��ملهذاالدعم: مس��اعداتفنية، مث��ل: تدري��ب 
باحث��ي ه��ذه املراك��ز، أو األكادميي��ني واإلداري��ني، 
أو تقدميبعضاملنحالدراس��يةلباحثي املراكز،أم��اامل
ساعداتاملاليةفتش��مالملنحاملاليةالتيقدتقدمهابعضالد

ول، أو املنظم��ات الدولي��ة أو اإلقليمي��ة.
تنظي��م ورش عم��ل متع��ددة األط��راف م��ع اش��راك 	 

املمولةلألنش��طة  الدولي��ة  واهليئ��ات  املنظم��ات 
ال��ي  التط��ورات  م��ع  العلمي��ة متاش��ًيا  واملش��روعات 

الدولي��ة. الس��احة  تش��هدها 
غ��ر 	  العاملي��ة  والش��ركات  املنظم��ات  تش��جيع 

احلكومي��ة بتخصي��ص نس��بة م��ن عائداته��ا لإلنف��اق 
على املراكز البحثية والعلمية جبامعة صنعاء، حيث 
يف��رض البن��ك الدول��ي واملؤسس��ات الدولي��ة األخ��رى 
رس��وًما أو ضرائ��ب تلت��زم به��ا الش��ركات الدولي��ة، 
وخصوًص��ا ال��ي تعم��ل يف املش��اريع الدولية،أوال��ي 
تس��تثمر الفض��اء الدول��ي احل��ر بوصفه ملك اإلنس��انية 

مجيعه��ا.
التنسيق والتعاون والتكامل مع شركاء التنمية؛ مبا 	 

يضم��ن االس��تفادة م��ن املن��ح والق��روض وتوجيهه��ا حنو 
مش��روعات التعلي��م احلقيقي��ة ال��ي تدع��م السياس��ات 
الوطني��ة واملص��احل القومي��ة, وحتقق األه��داف اجملتمعية.

ضمانات تطبيق التصور وجناحه: 	 
لوض��ع ه��ذا التص��ور موض��ع املمارس��ة والتنفي��ذ، مث��ة 

العدي��د منالضمان��ات والتداب��ر الالزم��ة، أهمه��ا:

توف��ر الني��ة الصادق��ة عل��ى تب��ين ه��ذا التص��ور م��ن 	 
قب��ل صانع��ي الق��رار، والع��زم عل��ى تنفي��ذه، طبًع��ا بعد 
مناقش��ته م��ع خمتل��ف األط��راف الرمسي��ة والش��عبية، 
وادخ��ال التعدي��الت الضروري��ة علي��ه، حت��ى يك��ون 

حم��ل امج��اع ت��ام.
التأك��د م��ن حصواللتصور املقرح علىرضا املراكز 	 

البحثي��ة والعلمي��ة باجلامع��ة، وفهمه��ا ألدواره��ا في��ه، 
ومساندتهم هلكشرطالزملتنفيذ هذا التصور.

توف��ر متطلب��ات التص��ور املق��رح وتنفي��ذه املادي��ة منه��ا 	 
والبش��رية يف الوق��ت وامل��كان املناس��بني.

إص��دار التش��ريعات والتعليم��ات والنش��رات ال��ي تع��زز 	 
حشد طاقات وامكانات اجلامعة لدعم مسرة البحث 
العلم��ي، وتنظي��م مس��اهمات املؤسس��ات والش��ركات 
واملصان��ع؛ لتموي��ل املراك��ز البحثي��ة والعلمي��ة جبامع��ة 

صنعاء واالس��تفادة منها.
ض��رورة تب��ين سياس��ة عام��ة واس��راتيجية عل��ى امل��دى 	 

الطوي��ل، ترس��م املس��ار الع��ام حلركة البح��ث العلمي 
يف املراك��ز البحثي��ة والعلمي��ة جبامع��ة صنع��اء، طبًق��ا 
ألولويات تنمية اجملتمع، وما يصبوا إليه يف املستقبل، 
ومب��ا يس��مح برمجته��ا إىل اج��راءات وعمليات توظيف 

كلم��ا ه��و مت��اح وممكن لتنفيذ تلك السياس��ة.
ض��رورة 	  عل��ى  يؤك��د  ع��ام  سياس��ي  توج��ه  إجي��اد 

اسرش��اد اجله��ات الرمسي��ة بالبح��ث العلم��ي، وأن 
يك��ون البح��ث العلم��ي ج��زًءا م��ن خط��ة التنمي��ة، 
وأس��لوًبا تتبع��ه الدول��ة وقطاع��ات االنت��اج واخلدم��ات. 

كما جيب أن يتسم التنفيذ باآلتي: 
ع��ن 	  البح��ث  الواع��ي يف  التدخ��ل  وتع��ين  الفاعلي��ة: 

االمكان��ات املتاح��ة إلجي��اد مص��ادر متوي��ل جدي��دة 
لتموي��ل البح��ث العلم��ي، بعقلي��ة مفتوح��ة، وما يتطلبه 
ذل��ك م��ن تهيئ��ة املن��اخ املالئ��م لتفعي��ل اس��تخدام تل��ك 
املص��ادر، وتعظي��م االنتف��اع به��ا، بكفاي��ة وفاعلي��ة عالي��ة.

الشمول: ويقصد به أن يكون التصور املقرح شاماًل 	 
ل��كل مص��ادر التموي��ل اجلديدة املمكنة، س��واء مما 
ه��و مت��اح داخ��ل مراك��ز البح��ث واجلامع��ات، أو يف 
كل  احتياج��ات  يل��يب  ومب��ا  خارج��ه،  أو  اجملتم��ع 

جم��االت اإلنف��اق على البحث. 
املرونة: وتعين قابلية التصور املقرح إلدخال تعديالت، 	 

أو تأجي��ل بع��ض العملي��ات، أو تعديل بعض املس��ارات؛ 
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لظ��روف م��ا، أو إضاف��ة عملي��ات أو مس��ارات جديدة، 
دون أن يؤثر ذلك على مضمون االسراتيجية وتوجهها 
العام، ودوام استمرارها، وذلك حتى تتالءم مع ما قد 

يطرأ من ظروف أو متغرات مل تكن يف احلسبان.
الراب��ط والتكام��ل: ويع��ين أن يس��ر تنفي��ذ التص��ور 	 

املق��رح، بص��ورة مرابط��ة ومتكامل��ة، كل جزء فيه 
س��ند لآلخ��ر يف اجت��اه حتقي��ق األه��داف، حبي��ث إذا 
تعثر اجناز أحد املاور أو أهدافها؛ فإن ذلك قد يؤثر 
س��لبًا عل��ى تنفي��ذ امل��اور واأله��داف األخ��رى مم��ا ق��د 

يفش��ل التص��ور املقرح. 
توصيات: 	 
العم��ل عل��ى إجي��اد منظوم��ة قوان��ني وتش��ريعات تتعل��ق 	 

بالبح��ث العلم��ي ومص��ادر متويل��ه عموًم��ا واملراك��ز 
البحثي��ة والعلمي��ة جبامع��ة صنع��اء خصوًص��ا. 

اعتماد خمصصات سنوية للمراكز البحثية والعلمية 	 
جبامعة صنعاء من املوازنة للدولة.

تنظي��م فعالي��ات وورش عم��ل ون��دوات مش��ركة ب��ني 	 
أعض��اء هيئ��ة التدري��س ورج��ال األعم��ال وقطاع��ات 
الصناع��ة للخ��روج مبقرحات وآراء مش��ركة تس��اعد 

عل��ى متوي��ل ه��ذه املراك��ز.
حث املؤسسات االنتاجية على تقديم الدعم للجامعات 	 

من خالل زيادة التعاقدات البحثية واملنح والتمويل.
إنش��اء صن��دوق لتموي��ل أحب��اث وأنش��طة املراك��ز 	 

والعلمي��ة جبامع��ة صنع��اء. البحثي��ة 
توف��ر من��اخ علم��ي مناس��ب وحي��اة كرمي��ة وهادئ��ة 	 

للباحث��ني وأس��رهم, وتوف��ر م��وارد مادي��ة للمخت��ربات 
واألجه��زة واالتص��االت م��ع الع��امل اخلارج��ي, وحض��ور 

ن��دوات ومؤمترات.
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Abstract

A Proposal for Improving the Resources to Fund the Scientific and Research Centers at Sana›a University

This research aimed at diagnosing the resources allocated to fund the scientific and research centers at Sana›a 

University, with a focuson governmentfunding and on what has been done to diversify the untraditional resources so 

as to  offer a proposal to improve them.

The researcher applied the critical analytical method to identify the starting point of this research and to take forward 

to achieving the intended aims, and disclose the causing and semi-causing relationships  between the scientific and 

research centers. 

The study concluded with a suggested proposal to improve the funding resources for these centers:

• Improve the legislative and organizational frameworks of the scientific and research centers.

• Raise up the governmentallocations for  those centers and improve the self –generated resources.

• Set up a Fund to finance research studies and activities.

• Encourage the private sector to contribute to the fund .

• Activate the Islamic endowments and build a social perception towards charity, donations,  grants and wills 

for research purposes.
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الشراكة بين مراكز البحوث العلمية في الجامعات اليمنية
وقطاعات المجتمع المختلفة

تصور مقترح
)المراكز العلمية والبحثية ودورها في التنمية المجتمعية(

محور:الدور المجتمعي للمراكز العلمية والبحثية
أ . أمة الصبور عبد التواب الذيب

الملخص :
 ستهدف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على أهم الصعوبات الي حتول دون تفعيل دور مراكز البحوث العلمية 
يف خدم��ة اجملتم��ع، وخلص��ت نتائجه��ا إىل حتدي��د أه��م الصعوب��ات املتمثل��ة يف :غي��اب رؤي��ة واضح��ة للتنمي��ة يف خمتل��ف 
قطاع��ات الدولة،غي��اب سياس��ات واس��راتيجيات البح��ث العلم��ي، قل��ت التموي��ل املال��ي للمراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة، 
ضع��ف اهتم��ام مؤسس��ات التعلي��م العال��ي باجلان��ب التس��ويقي والتوعي��ة اجملتمعي��ة لألنش��طة والدراس��ات ال��ي تقدمه��ا 

مراك��ز البح��وث العلمية.
كما توصلت أيضا نتائج الدراس��ة إىل تقديم تصور ميكن تطبيقه يف مجيع اجلامعات اليمنية، حيث يعمل هذا 
التص��ور عل��ى تعزي��ز الش��راكة ب��ني املراك��ز والقطاع��ات املختلف��ة وق��د مشل ه��ذا التصور األهداف العام��ة ، متطلبات 
التص��ور املق��رح للش��راكة، وآلي��ات تنفي��ذه والتوصي��ات ال��ي تس��اهم  يف رفع مس��توى  الش��راكة إىل املس��توى املأمول.
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المقدمة:
ال توجد نهضة حقيقية ألي بلد من البلدان بدون إعطاء 
املراك��ز حقه��ا م��ن االهتم��ام والرعاي��ة حي��ث تعد مراكز 
األحباث من الركائز األساسية للتخطيط اإلسراتيجي، 
فال ميكن بناء دولة متقدمة مامل تكن مراكز األحباث 

والدراسات فيها تتسم بالتطور والفعالية.
فالنج��اح ينب��ع م��ن املقدم��ات الصحيح��ة ال��ي ترك��ز 
عليها اجملتمعات والشعوب لتحقيق هذا النجاح، وأن القول 
ب��أن املس��ؤولني وصن��اع الق��رار يعملون على بناء دولة مدنية 
حديثه هلا وزنها وبنائها املؤسس��ي الداخلي الفاعل يتطلب 
منه��م رب��ط األق��وال باألفع��ال م��ن خ��الل تهيئ��ة املقدم��ات 
الصحيحة لتحقيق هذا اهلدف، ومن أبرز هذه املقدمات: 
تفعي��ل دور مراك��ز األحب��اث والدراس��ات وتنويع أنش��طتها 
وزي��ادة حراكه��ا العلم��ي وفت��ح قن��وات التع��اون والتنس��يق 

واالتص��ال ب��ني املراك��ز وقطاع��ات التنمي��ة املختلفة.
أم��ا عل��ى املس��توى اليم��ين م��ا ت��زال املراك��ز العلمي��ة 
والبحثي��ة يف مع��زل ع��ن حميطه��ا االجتماع��ي والسياس��ي 
واالقتص��ادي، رغ��م تن��وع ختصصاته��ا واحتوائه��ا عل��ى 
الك��وادر املؤهل��ة واملتخصص��ة، ويرج��ع ذل��ك لع��دد م��ن 
األسباب الي سوف نتناوهلا يف هذه الدراسة، حيث سيتم 
اس��تعراض أهم الصعوبات الي حتول دون ربط نش��اطات 
املراكز بقطاعات التنمية، وابراز سبل التخلص من هذه 
الصعوبات وتقديم اقراحات  فاعلة لكيفية التنسيق بني 

املراك��ز والقطاع��ات املختلف��ة . 
مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

      عل��ى الرغ��م م��ن أهمي��ة خمرج��ات املراك��ز العلمية 
والبحثية ودورها اهلام يف جماالت التنمية املختلفة، إال أنه 
ال توجد إس��راتيجية فاعلة لربط جهود وأنش��طة املراكز 

باملتطلبات االقتصادية واالجتماعية والسياس��ية.
    األم��ر ال��ذي أدى إىل ع��زل املراك��ز ونش��اطاتها ع��ن 
حمي��ط التنمي��ة و حتول��ت نتائ��ج األحب��اث والدراس��ات رغم 
أهميتها إىل جمرد جسر عبور للحصول على درجة علمية 

أو ترقي��ه وظيفي��ة لي��س أكث��ر. 
من ه��ذه املنطلق��ات تنبث��ق مش��كلة  الدراس��ة، وتتمث��ل يف 
وجود فجوة وحلقات مفقودة بني املراكز البحثية يف اجلامعات 
اليمنية وقطاعات اجملتمع املختلفة	 إذ يالحظ ضعف التنسيق 
والش��راكة وك��ذا ضعف اس��تفادة القط��اع العام واخلاص من 

الدراسات واألحباث الي تنتجها املراكز العلمية.

تساؤالت البحث:
 وفقًا ملشكلة البحث ميكن طرح األسئلة األتية:

كيف ميكن تعزيز الشراكة بني املراكز العلمية - 
البحثية يف اجلامعات اليمنية وبني قطاعات اجملتمع املختلفة؟

ماه��ي املعوق��ات ال��ي تفص��ل ب��ني املراك��ز العلمي��ة - 
والبحثي��ة يف اجلامع��ات اليمني��ة وقطاع��ات اجملتم��ع املختلف��ة 

العام��ة منه��ا واخلاص��ة؟
م��ا ه��و التصور املقرح لتعزيز مس��توى الش��راكة بني - 

املراكز العلمية والبحثية يف اجلامعات اليمنية وبني قطاعات 
اجملتمع املختلفة؟

أهمية البحث : 
األهمية النظرية: 

عالق��ة  عل��ى  الس��ابقة  الدراس��ات  أكث��ر  رك��زت      
خمرج��ات قط��اع التعلي��م العال��ي م��ع احتياج��ات س��وق العم��ل، 
وباملقاب��ل هن��اك ش��حه يف الدراس��ات ال��ي تس��لط  الض��وء عل��ى 
دور املراك��ز العلمي��ة كجه��ة استش��اريه علمي��ة توف��ر ق��راءات 
مس��تقبلية اس��راتيجيه ملختل��ف القضاي��ا  وتوضي��ح الصعوب��ات 
واحلل��ول املمكن��ة لتغل��ب عليه��ا  وه��ذا م��ا س��يتناوله البح��ث 

احلال��ي ليك��ون تراكم��ا معرفي��ا يس��تفاد من��ه. 
األهمية التطبيقية:

البحثي��ة . 1 للمراك��ز  اجملتمع��ي  ال��دور  أهمي��ة  توضي��ح  
للمس��ؤولني يف اجمل��االت املختلف��ة، مم��ا يس��هم يف وض��ع 
حل��ول للتفاع��ل اإلجياب��ي الفع��ال ب��ني قطاع��ات التنمي��ة 

واملراك��ز.  املختلف��ة 
حتدي��د الصعوب��ات ال��ي حت��ول دون نس��ج رواب��ط مثم��رة . 2

وهادفة بني املراكز والقطاعات املختلفة واقراح أساليب 
للتغل��ب عل��ى ه��ذه الصعوب��ات م��ن خالل التص��ور املقرح ، 
مم��ا يس��هم يف مس��اعدة صن��اع الق��رار الخت��اذ احلل��ول 
املناس��بة ال��ي تعزي��ز مس��توى الش��راكة ب��ني املراك��ز 

البحثي��ة والتواص��ل م��ع القط��اع اخل��اص والع��ام. 
 _________________

• الش��راكة 	 غي��اب  عل��ى  الدال��ه  املؤش��رات  اه��م  ولع��ل 
ب��ني املراك��ز البحثي��ة والقطاع��ات املختلف��ه ع��دم وج��ود 
مؤسس��ات خاص��ة او حكومي��ة ترع��ى البح��وث ،ع��دم 
مالئم��ة خمرج��ات التعلي��م ملتطلب��ات  س��وق العمل، ضعف 

االنف��اق عل��ى التعلي��م . 



المجلد )1( العدد )1(

76

منهج البحث :
اعتم��دت الدراس��ة على املنه��ج الوصفي التحليلي حيث 
قامت الباحثة برصد وحتليل بعض الدراسات الي أجريت 
عل��ى اجلامع��ات اليمني��ة ملعرف��ة املعوق��ات ال��ي حال��ت دون 
الرب��ط ب��ني خمرج��ات املراكز املتمثل��ة بالبحوث العلمية و 

قطاع��ات التنمي��ة املختلفة يف اجملتمع .
تقسيمات البحث:

الرئيس��ية -  الوظائ��ف  و  األول:األه��داف  امل��ور 
للمراك��ز البحثي��ة  كم��ا وردت يف قان��ون اجلامع��ات 

. التنفيذي��ة  اليمني��ة والئح��ة 
امل��ور الثان��ي : الصعوب��ات ال��ي حت��ول دون رب��ط - 

. املختلف��ة  بالقطاع��ات  املراك��ز  وأنش��طة  خمرج��ات 
امل��ور الثال��ث : تص��ور مقرح لرس��يخ الش��راكه بني - 

املراك��ز وقطاعات اجملتمع املختلفة.

المحور األول
األهداف واملهام  الرئيس��ية للمراكز البحثية والعلمية 

يف اجلامعات اليمنية
 من خالل هذا املور سيتم إلقاء الضوء على األهداف 
وامله��ام املنوط��ة باملراك��ز مب��ا يتعل��ق باجمل��ال االستش��اري 
والتعاون��ي ب��ني املراك��ز واملؤسس��ات التنموي��ة وقضاي��ا 
اجملتم��ع املختلف��ة حي��ث س��نتناول أوال م��ا مت نصه يف قانون 
اجلامعات اليمنية ثم الئحته التنفيذية  على النحو اآلتي :- 

أوال: يف قانون اجلامعات اليمنية :
ال يوج��د يف قان��ون اجلامع��ات اليمني��ة  رقم )18( لس��نة 
1995م م��ادة خاص��ة توض��ح أه��داف املراك��ز العلمي��ة  
يف اجلامع��ات  بص��ورة مس��تقلة، وبالتال��ي ف��إن األه��داف 
العام��ة امل��ددة يف قانون��ي اجلامع��ة اليمني��ة تنطب��ق عل��ى 
مجي��ع مؤسس��ات التعلي��م العالي مب��ا فيها املراكز  التابعة 

للجامع��ة .
وما يهمنا هنا، األهداف الي توضح عالقة اجلامعات  
باجملتم��ع والتنمي��ة وبالتال��ي املراك��ز التابع��ة هل��ا أيض��ا، 
حي��ث يوج��د يف  قان��ون اجلامع��ات اليمنية اثنا عش��ر هدف  
منه��ا تس��عة أه��داف تتح��دث ع��ن أهمي��ة رب��ط اجلامع��ات 
باملؤسس��ات التنموي��ة وقضاي��ا اجملتم��ع املختلف��ة كقط��اع 
خدم��ي يتأث��ر ويؤث��ر بالبيئ��ة امليط��ة عل��ى النح��و االت��ي  :- 

تنمية االجتاهات االجيابية حنو العلوم والتكنولوجيا 1 1)
وتطوراتها املتسارعة وكيفية االستفادة من كل ذلك 

يف تطوير وحل قضايا البيئة واجملتمع اليمين.
 تطوي��ر املعرف��ة بإج��راء البح��وث العلمي��ة يف خمتل��ف 1 2)

أو  الف��ردي  املس��توى  عل��ى  س��واء  املعرف��ة  جم��االت 
احتياج��ات اجملتم��ع  وتوجيهه��ا خلدم��ة  اجلماع��ي، 

وخط��ط التنمي��ة.
 االهتم��ام بتنمي��ة التقني��ة ) التكنولوجي��ا( وتطويره��ا 1 3)

واالس��تفادة منه��ا يف تطوير اجملتمع.
تقوي��ة الرواب��ط ب��ني اجلامع��ات واملؤسس��ات العام��ة 1 4)

واخلاص��ة يف الب��الد، مب��ا يكف��ل التفاع��ل املتب��ادل 
والبن��اء للمعارف،واخل��ربات، وامل��وارد ،واملش��اركة 
التنمي��ة  إح��داث  الفع��ال يف  اإلس��هام  ال��ي تكف��ل 

الش��املة يف الب��الد.
اجلامع��ات 1 5) م��ع  والثقافي��ة  العلمي��ة  الرواب��ط  توثي��ق 

واهليئ��ات العلمي��ة ومراك��ز البح��وث والتطوير العربية 
واألجنبي��ة مب��ا يس��اعد عل��ى تطوي��ر اجلامع��ات اليمنية 

وتعزيز مكانتها.
تقدي��م الدراس��ات واالستش��ارات الفني��ة واملتخصص��ة 1 6)

ملختل��ف أجه��زة الدول��ة ومؤسس��اتها العام��ة واملختلطة.
املس��اهمة يف تطوي��ر السياس��ات وأس��اليب العم��ل يف 1 7)

مؤسس��ات وأجه��زة الدول��ة والقطاعني الع��ام واخلاص 
وتقدي��م النم��اذج والتج��ارب املبتك��رة حل��ل املش��اكل 

املختلفة.
رف��ع كف��اءة العامل��ني يف مؤسس��ات وأجه��زت الدول��ة 1 8)

والقطاع��ني الع��ام واخل��اص وذلك من خالل املس��اهمة 
يف برنام��ج اإلع��داد والتأهيل أثناء اخلدمة.

م��ن خ��الل اإلط��الع عل��ى أه��داف اجلامع��ات اليمني��ة 
املذك��ورة أع��اله يالح��ظ أنه��ا تؤك��د عل��ى أهمي��ة تعزي��ز 
التعلي��م العال��ي  ب��ني مؤسس��ات  الرواب��ط والصالحي��ات 
وقطاع��ات اجملتم��ع املختلف��ة م��ن خ��الل تقدي��م الدراس��ات 
واالستش��ارات واملس��اهمة يف تطوي��ر السياس��ات وأس��اليب 
العمل ملختلف أجهزت الدولة ومؤسساتها العامة واخلاصة 
ب��ل وخصص��ت هل��ا مثاني��ة أه��داف م��ن ب��ني اثنا عش��ر هدفًا 
كداللة على أهمية حلقة التواصل بني مؤسس��ات التعليم 

العال��ي والقطاع��ات املختلف��ة. 
وإن مل تذك��ر أه��داف املراك��ز بص��ورة مس��تقلة  يف 
القان��ون ولك��ن يت��م تضمينه��ا ضم��ن مؤسس��ات التعلي��م 

العال��ي كونه��ا مكون��ًا م��ن مكوناته��ا .
ثاني��ًا : مه��ام املراك��ز يف الالئح��ة التنفيذي��ة للجامعات 
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اليمنية رق��م )32( لس��نة 2007م  :
املراك��ز  جمل��س  »يتأل��ف  أن  عل��ى  الالئح��ة   نص��ت 
بالطريق��ة ال��ي يتأل��ف جمل��س الكلي��ات وتك��ون ل��ه ذات 
املس��ئوليات والصالحي��ات وف��ق الئح��ة خاص��ة تنظ��م ذل��ك 

تق��ر م��ن جمل��س اجلامع��ة واجملل��س األعل��ى«.
ومم��ا س��بق ف��إن قان��ون اجلامع��ات اليمني��ة والئحت��ه 
التنفيذي��ة يب��ني ب��أن املراكز العلمي��ة والبحثية حتمل نفس 
األه��داف وامله��ام اخلاص��ة باجلامعات اليمنية الي ميكن 

أن نلخصه��ا يف ث��الث وظائ��ف رئيس��ية هي:
الوظيف��ة األوىل املس��اهمة يف نق��ل املعرف��ة ونش��رها ، 
وذلك من خالل التعليم والتدريس وتزويد الطالب مبختلف 
العل��وم واملع��ارف، إضاف��ة إىل إع��داد الق��وى البش��رية ذات 
امله��ارات الفني��ة واإلداري��ة م��ن املس��توى العال��ي يف خمتل��ف 
التخصص��ات ال��ي حيت��اج إليه��ا اجملتم��ع ، ويف خمتل��ف 
مواق��ع العم��ل لتحقي��ق التنمي��ة االقتصادي��ة واالجتماعي��ة .

الوظيفة الثانية:  قيام املراكز بدور أساسي يف البحث 
العلم��ي يف خمتل��ف جم��االت املعرف��ة اإلنس��انية وتطبيقاتها 
العلمي��ة والتكنولوجي��ة والعم��ل عل��ى تطويره��ا، وت��زداد 
أهمي��ة ه��ذه الوظيف��ة يف العص��ر احلاض��ر ال��ذي يتمي��ز 
بالث��ورة العلمي��ة ، إذ ع��ن طري��ق البح��ث العلم��ي ميك��ن 
أن تس��هم املراك��ز يف التش��خيص العلم��ي ملش��كلة تأخ��ر 

التنمي��ة االقتصادي��ة واالجتماعي��ة .
الوظيف��ة الثالث��ة: خدم��ة اجملتم��ع ع��ن طري��ق دوره��ا 
التثقيف��ي واإلرش��ادي واملش��اركة يف تقدي��م اخلدم��ات 
االجتاه��ات  وتدعي��م   ، العام���ة  والتوعي��ة  االجتماعي��ة 

االجتماعي��ة والقي��م اإلنس��انية املرغوب��ة .
ادوار   أن  الث��الث  الوظائ��ف  خ��الل  م��ن  واملالح��ظ 
املراك��ز ش��به غائب��ة وليس��ت بالص��ورة املطلوب��ة، وم��ا يت��م 
م��ن أحب��اث م��ن قب��ل أعض��اء هيئ��ة التدري��س ف��أن اغلبه��ا  
للرقية العلمية فقط ولذالك ال ترتبط باحتياجات اجملتمع 
أو تس��اهم يف رس��م خطط واس��راتيجيات قطاعات العمل 
سواء التطبيقية منها أو النظرية وهذا يرجع لعدت عوامل 

س��وف نذكره��ا يف امل��ور الثاني. 
 المحور الثاني

الصعوبات الي تعيق ربط املراكز البحثية والعلمية
بالقطاعات املختلفة

 هناك وجهي نظر حول الصعوبات الي عمقت الفجوة 
ب��ني املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة والقطاع��ات املختلف��ة ، 

األوىل يتبناها مؤسسات التعليم العالي وتتلخص يف ضعف 
اإلع��الم ع��ن اخلدم��ات االستش��ارية أو الربام��ج التدريبي��ة 
أو برام��ج البح��وث ال��ي تس��هم فيه��ا أو تنظمه��ا املراك��ز- 
والثاني��ة قص��ور السياس��ة العام��ة يف القطاع��ات املختلف��ة 

لرب��ط اس��راتيجياتها مبراك��ز البح��وث والدراس��ات.
 وم��ن خ��الل ه��ذا امل��ور س��وف  تتن��اول الباحث��ة أب��رز 
تل��ك الصعوب��ات ال��ي ش��كلت حاج��ز أم��ام رب��ط أحب��اث 
وأنشطة املراكز العلمية بالتنمية وذالك على النحو اآلتي: 

غي��اب رؤي��ة واضح��ة للتنمي��ة يف خمتل��ف قطاعات 	 
الدولة : 

قب��ل أن نتح��دث ع��ن م��ا تقدم��ه املراك��ز م��ن دراس��ات 
وأحب��اث جي��ب أن نتح��دث بداي��ة ع��ن التنمي��ة، لنعرف ملاذا 
تقام الدراسات والبحوث؟ هل هي جمرد ترف فكري أو 
تقلي��د أم أن��ه حب��ث م��ن أج��ل التنمي��ة والتطوير؟ م��ا هو نوع 
أو جم��ال البح��ث ال��ذي حنتاج��ه أكثر؟ م��ا هي فائدة هذا 

البح��ث أو العائ��د منه؟ 
كل ه��ذه التس��اؤالت اجلوهري��ة ال ميك��ن أن جني��ب 
عنه��ا بش��كل منفص��ل أن مل تتض��ح مس��ارات التنمي��ة يف 
الدولة ،وإن مل نعرف حقيقة اجملتمع ومشاكله وتطلعاته 

وآماله.
عل��ى  تعتم��د  ت��زال  م��ا  عموم��ًا  النامي��ة  ال��دول  إن   “
التفك��ر التجزيئ��ي أو النظ��رة اجلزئي��ة ألم��ور، يف ح��ني 
كان األج��در أن تعتم��د عل��ى التفك��ر الش��مولي، أي أن 
البح��ث العلم��ي جي��ب أن ينظ��ر إلي��ه ضم��ن اإلس��راتيجية 
العام��ة لتنمي��ة  الدول��ة وتطويره��ا، ولي��س النظ��ر إلي��ه 
كنش��اط منع��زل حمص��ور يف زاوي��ة اجلامع��ة أو املخت��رب أو 

) البحث”)كم��ال:2007  مرك��ز 
فوجود تصور للتنمية يف الدولة سوف يضع األمور على 
نصابه��ا يف خمتل��ف امليادي��ن ومنه��ا مي��دان التعليم والبحث 
العلم��ي، وغي��اب ه��ذا التص��ور س��وف جيعل األم��ور مبعثرة 
واجله��ود مش��تتة دون رب��ط بينه��ا، فالتص��ور ه��و الراب��ط 
ال��ذي جيم��ع األم��ور ويوح��د خمتل��ف املؤسس��ات واهليئ��ات 
ومنه��ا مراك��ز البحوث والدراس��ات باجت��اه خدمة التنمية.
وم��ن خ��الل اإلط��الع عل��ى الرؤي��ة اإلس��راتيجية  لليم��ن 
أع��دت يف مطل��ع  ال��ي  الوثيق��ة  2000 -2025م وه��ي 
األلفية  والي تؤكد على أن” تقوم السياس��ة االقتصادية 
للدول على أساس التخطيط العلمي مبا يكفل االستغالل 
األمثل لكافة املوارد وتنمية وتطوير قدرات القطاعات يف 
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ش��تى اجمل��االت لتحقي��ق غاي��ات وأه��داف اجملتم��ع يف إط��ار 
اخلط��ة العام��ة للدول��ة للتنمي��ة االقتصادي��ة واالجتماعية “.

تن��ص عل��ى أهمي��ة   الرؤي��ة اإلس��راتيجية   ورغ��م أن 
التخطي��ط العلم��ي لك��ن مل تش��ر تل��ك اإلس��راتيجية إىل 
دور اجلامع��ات وامل����راكز- كجه��ات مس��اهمة ومراقب��ه 
لإلصالحات املؤسس��ية- إال يف التقارير املقدمة إىل األمم 
املتحدة عن التنمية املستدامة يف اليمن، ومل يكن هناك 

خط��ه متكامل��ة للتنفي��ذ .
وبناًء على ذالك ترى الباحثة أن وجود إسراتيجية ليس 
أم��رًا كافي��ًا م��ا مل تك��ن ه��ذه اإلس��راجتيات قائم��ة على 
أس��اس التكام��ل ب��ني خمتل��ف القطاع��ات واهليئ��ات، وأن 
يكون موقع الدراسات واألحباث يف هذه االسراتيجيات 
موجود وليس مهمش، بل جيب أن يس��اهم البحث العلمي 

أساس��ا يف بلورة هذه االسراجتيات.
غياب سياسات واسراتيجيات البحث العلمي:	 

       يعان��ي البح��ث العلم��ي م��ن غي��اب أه��داف وبرام��ج 
وخطط واضحة وحمددة حتدد بدقة هدفه ودوره وعالقته 
بباق��ي النش��اطات والفعالي��ات يف الدول��ة، ناهيك عن دوره 

يف التنمي��ة واإلس��هام يف ح��ل مش��اكل اجملتم��ع.
2004 و  )العبي��دي:  م��ن  حي��ث تش��ر دراس��ة كاًل 
العريقي: 2006، مكرد: 2010( الي أجريت على بعض 
اجلامع��ات اليمني��ة إىل قص��ور اجلامع��ات اليمني��ة بالقي��ام 
بدوره��ا يف البح��ث العلم��ي وانقط��اع الصل��ة ب��ني البح��ث 

العلم��ي واحتياج��ات التنمي��ة االقتصادي��ة واالجتماعي��ة.
    وأكدت دراس��ة )العريقي: 2006( على أن التعليم 
اجلامعي يف اليمن ال يزال قائما على اجتهادات ش��خصية 
أو فردي��ة خالي��ة م��ن أي فلس��فة واضح��ة أو مالم��ح عام��ة 
أله��داف وإسراتيجية يس��عى لتحقيقها، كم��ا توصل��ت 
اليمني��ة  ه��ذه الدراس��ة إىل ضع��ف ممارس��ة اجلامع��ات 
ألدواره��ا يف خدم��ة اجملتم��ع وانع��دام الش��راكة اجملتمعي��ة 
وذلك فيما يتصل بالبحوث العلمية واالستشارات والربامج 
وال��دورات التدريبي��ة والتوعية والتثقيف، كما أكد ذلك 
ع��دد م��ن الدراس��ات وال��ي توصل��ت إىل غي��اب ب��ل انع��دام 

الش��راكة اجملتمعي��ة بني اجلامعات اليمني��ة واجملتم��ع.
       ومم��ا س��بق يتض��ح غي��اب أه��داف واس��راتيجيات 
البح��ث العلم��ي و يع��زى الس��بب يف ذال��ك إىل ع��دم وض��وح 
إسراتيجية للتنمية بالدولة وعدم وجود نظرة مشولية ألدوار 
وملس��اهمات خمتلف اهليئات بالدولة يف هذه التنمية، هذا 

إىل جان��ب قص��ور الرؤي��ة اإلس��راتيجية لدى املس��ئولني عن 
سياس��ة البح��ث العلم��ي	 ودوره يف إح��راز التنمي��ة وجعل��ه 
دف��ة لقي��ادة جه��ود التنمي��ة ل��دى بع��ض القي��ادات السياس��ية 

واإلدارية.
كذل��ك غي��اب وانع��دام إج��راءات املتابع��ة والتقيي��م 
فكي��ف يعق��ل ان ننش��ئ مراك��ز حب��ث ونوظ��ف باحث��ني 
وننف��ق أم��وال وال نض��ع آلي��ات لتقيي��م أداء ه��ذه املراك��ز 
وهؤالء الباحثني وال تقييم أثر نش��اط البحث على التنمية 
وعلى اجملتمع،أن التقييم هو عملية هامة ملراجعة اخلطط 

واإلس��راتيجيات ومعاجل��ة األخط��اء واالحنراف��ات.
وبن��اًء عل��ى ذال��ك فاملالح��ظ أن عملي��ات التقيي��م   
ال تبحث يف نتائج البحث وأثاره على صعيد التنمية، مما 
ي��ؤدي للقص��ور يف عملي��ة التقيي��م نتيج��ة لغي��اب األه��داف 

واخلط��ط والواضح��ة.
قلة التمويل املالي للمراكز العلمية والبحثية:	 

     أن ضعف التمويل املالي للمراكز البحثية والعلمية 
هو نتيجة منطقية للمعوقني السابقني، ففي ظل عدم وجود 
خط��ة إس��راتيجية واضح��ة ال ميكن تقديم أموال كافية 
وحمف��زة عل��ى النح��و املوجود يف الدول املتقدمة، فاملس��ألة 
ليس��ت مس��ألة عج��ز أو ش��ح مال��ي وإمن��ا ه��ي مس��ألة إميان 
بقيم��ة البح��ث العلم��ي وإدراك أهميت��ه يف التنمي��ة والتق��دم 
وحتقي��ق االس��تقالل السياس��ي واالقتص��ادي والرفاهي��ة 

للمواطنني وحتس��ني ظروف املعيش��ة
ويف ه��ذا الس��ياق أش��ارت دراس��ة  )حم����مد العبس��ي: 
2014( إىل أن ميزاني��ة 2014  ال��ي تعان��ي الكث��ر م��ن 
مؤش��رات االختالل الي ألقت بضالهلا على التعليم حيث 
تش��ر الدراس��ة إىل “ أن ميزاني��ة ش��ئون القبائ��ل اك��رب م��ن 
ميزاني��ه البح��ث العلم��ي مب��ا يق��ارب 155 ضع��ف “  وه��ذا 
يؤكد صحة عدم االهتمام بقيمة البحوث العلمية وأثرها 

عل��ى التنمية .
 _____________________

	ح��دد قان��ون اجلامع��ات اليمني��ة اجله��ة املس��ئولة ع��ن 
امل��ادة )11(  الفق��رة األوىل أن  سياس��ة البح��ث العلم��ي 
م��ن اختصاص��ات جمل��س اجلامع��ة رس��م السياس��ة العام��ة 
للجامع��ة مب��ا حيق��ق رف��ع مس��توى التعلي��م والبح����ث العلمي 
والتأهي��ل والتدري��ب وتلبي��ة احتياج��ات التنمي��ة الش��املة يف 

البالد. 
ومن جهة أخرى تعاني املراكز واجلامعات ككل من 
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ضع��ف مش��اركة القط��اع اخل��اص يف دعم ومتويل أنش��طة 
املراكز العلمية والبحثية على خالف ما هو سائد يف الدول 
املتقدم��ة. وك��ذا تأكد دراس��ة )مك��رد: 2010( أن أهم 
املعوق��ات يف الش��راكة ب��ني مؤسس��ات اجلامع��ة واجملتم��ع 
ه��و ضع��ف ثق��ة مؤسس��ات وقطاع��ات اجملتم��ع باخلدم��ات 
ال��ي تقدمه��ا اجلامع��ة وضع��ف قناعته��ا بالفائ��دة العلمي��ة 
هل��ا وبالتال��ي رف��ض املؤسس��ات وقطاع��ات اجملتم��ع بتحم��ل 
تكاليف اخلدمات الي تقدمها مؤسسات التعليم العالي 
واعتماده��ا عل��ى اجتهاداته��ا الش��خصية فيم��ا يعرضها من 
مشكالت، وإن وجدت شراكة مع القطاع اخلاص فإنها 
تنحص��ر أكثره��ا بالدراس��ات والبح��وث البس��يطة وال��ي 
تنجز من أجل مشاكل تقنية تعانيها مؤسساتها، أو تعديل 
بس��يط للتقني��ة وال يهت��م بإج��راء البح��وث طويل��ة املدى الي 
ينت��ج عنه��ا ب��راءات اخ��راع أو إبداع��ات وابت��كارات علمية 

جديدة.
مجيع هذه املعوقات س��واء الناجتة من القطاع اخلاص 
أو اجلامع��ات أو الدول��ة ل��ن يك��ون هل��ا ح��ل إال بوج��ود 
إس��راتيجية متكامل��ة احللق��ات حتق��ق االس��تغالل األمث��ل 

م��ن املزاي��ا النس��بية ب��ني مجي��ع اجله��ات.
ضع��ف اهتمام مؤسس��ات التعلي��م العالي باجلانب 	 

التس��ويقي والتوعي��ة اجملتمعي��ة لألنش��طة والدراس��ات الي 
تقدمه��ا مراكز البح��وث العلمية:

يع��د التعلي��م العال��ي أح��د أه��م مصادر إع��داد الكوادر 
للعم��ل يف جم��االت اإلع��الم املختلف��ة املرئي��ة واملس��موعة 
واملق��رؤه حي��ث ي��درس اإلعالمي��ون يف كلي��ة اإلع��الم أو 
يف كلي��ات العل��وم االجتماعي��ة املختلف��ة، باإلضاف��ة إىل 
العامل��ني الرمسي��ني يف وس��ائل اإلع��الم ف��إن هن��اك أع��داد 
كبرة من املتعاونني مع وسائل اإلعالم من األكادمييني 
م��ن أس��اتذة اجلامع��ة والباحث��ني يف ش��تى جم��االت احلياة، 
ورغ��م ذل��ك ف��إن الصل��ة ب��ني اجلامع��ات ومراك��ز البح��ث 
واإلع��الم ش��به مقطوع��ة، فالنش��اطات العلمي��ة حباج��ة إىل 

وس��ائل اإلع��الم لإلع��الن عنه��ا وتروجيه��ا والدع��وة إليه��ا.
فم��ن املع��روف أن كث��رًا م��ن اجلامع��ات األمريكي��ة 
ومراك��ز البح��ث لديه��ا حمط��ات تلفزيوني��ة حملي��ة تق��دم 
والسياس��ية  والثقافي��ة  الفكري��ة  الربام��ج  م��ن  الكث��ر 
واالقتصادي��ة، وتنت��ج برام��ج معين��ة ) مناظ��رات ،ن��دوات 
وح��وارات ...أخل ( ميك��ن تس��ويقها م��ن خ��الل القن��وات 
الفضائي��ة والوس��ائل اإلعالمي��ة األخ��رى وت��در عليه��ا دخاًل 

جيدًا)الضمور،الش��مايلة:2007(.
      إضاف��ة إىل ذل��ك باإلم��كان خل��ق  ع��دة آلي��ات 
لتسويق منتجات مؤسسات التعليم العالي على سبيل املثال 
ع��رب تب��ين فك��رة البح��وث التعاقدي��ة ال��ي خت��دم أه��داف 
القط��اع اخل��اص، واخلدم��ات  ملنش��آت  ومناف��ع خاص��ة 
االستشارية أو عرب التضامن حيث تكون هناك جمموعة 
م��ن املنش��آت  لدع��م حب��ث علم��ي يتن��اول قضي��ة معين��ة 
للص��احل املش��رك هلذه اجملموع��ة، أو عن طريق الرخيص 
فبموجب هذا النوع من الشراكة حتصل املنشأة على حق 
التج��ارة يف امللكي��ة الفكري��ة ال��ي تع��ود للجامع��ة مقاب��ل 

رس��وم ترخي��ص أو نس��بة يف املبيع��ات )خض��ر:2011(.
وعل��ى مس��توى اجلامع��ات اليمني��ة وم��ن خ��الل بع��ض 
تعيش��ه  ال��ذي  الواق��ع  أن  إىل  تش��ر  ال��ي  الدراس��ات 
البروقراطي��ة  يعان��ي  م��ازال  اجلامعة)العبي��دي:2013( 
املعق��دة وال��ي تق��ف عائق��ًا  إلتاح��ة ألفرص��ه للش��راكة 
حي��ث ال يوج��د أي صالحي��ات متنحه��ا اجلامع��ة ملراك��ز 
البحث لالتصال ملواقع اإلنتاج والتعاقدات البحثية لتسويق 
أفكاره��ا وخدماته��ا وأحباثه��ا يف املي��دان عل��ى املس��توى 
احلكوم��ي واخل��اص بش��تى الس��بل والوس��ائل. إضاف��ة إىل 
ع��دم تهيئ��ة البيئ��ة املناس��بة ألعض��اء هيئة التدري��س وتعزيز 
دور األس��تاذ اجلامع��ي يف تقدي��م البح��وث واالستش��ارات 
ب��داًل م��ن إغراق��ه وزي��ادة أعبائ��ه بالس��اعات التدريس��ية 
وأعم��ال الكن��رول، وتهمي��ش األكادميي��ني يف املراك��ز 

البحثي��ة وع��دم خل��ق ت��وازن يف امله��ام .

 المحور الرابع
تص��ور مق��رح لتعزي��ز الش��راكة ب��ني املراك��ز البحثي��ة 

والعلمي��ة يف اجلامع��ات اليمنية
وقطاعات اجملتمع املختلفة

أصبح��ت احلاج��ة ماس��ة لوض��ع تص��ور مق��رح لتعزي��ز 
الشراكة بني املراكز العلمية البحثية وقطاعات اجملتمع 
املختلف��ة اخلاص��ة والعام��ة ورعاية املش��اريع املتنامية بينهما 
إمكاني��ات  وتس��ويق  جدي��دة  ش��راكات  يف  والدخ��ول 
املراك��ز البحثي��ة وتوثي��ق الرواب��ط م��ع مؤسس��ات اجملتم��ع 

املختلف��ة.
وم��ن خ��الل م��ا اس��تنتجته الباحث��ة أثن��اء إع��داد ه��ذه 
الدراس��ة واإلط��الع عل��ى كث��ر م��ن الدراس��ات املتعلق��ة 
مبوضوع الشراكة) احلريري: 2010( )درادكة: 2014( 
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تق��دم الباحث��ة تص��ورًا مقرح��ًا يس��اعد عل��ى الش��راكة 
والربط بني املراكز البحثية العلمية يف اجلامعات اليمنية 
والقطاع��ات املختلف��ة العام��ة واخلاص��ة، حيق��ق األه��داف 
ال��ي تس��عى هل��ا مراك��ز األحب��اث واملؤسس��ات األخ��رى 
م��ن ه��ذه الش��راكة وتق��دم الوس��ائل واألس��اليب املناس��بة، 
املق��رح،  التص��ور  هل��ذا  العام��ة  األه��داف  م��ن  منطلق��ة 
باإلضاف��ة إىل أه��م اآلليات املقرحة لتنفيذ التصور املقرح 

للش��راكة وتفعيل��ة، وذل��ك كم��ا يل��ي:
األهداف العامة للتصور املقرح .	 
مكونات منوذج التصور املقرح.	 
متطلبات التصور املقرح .	 
آليات تنفيذ التصور املقرح.	 

أواًل: األهداف العامة للتصور املقرح:
   يتمث��ل اهل��دف الرئيس��ي للتص��ور املق��رح يف تعزي��ز 
يف  البحثي��ة  املراك��ز  ب��ني  الش��راكة  مس��توى  وتفعي��ل 
اجلامع��ات اليمني��ة وقطاعات اجملتمع املختلفة، وذالك من 

خ��الل األه��داف اآلتي��ة :
م��ن 	  واخلاص��ة  العام��ة  القطاع��ات  اس��تفادة 

االستش��ارات والك��وادر ال��ي متثله��ا املراك��ز العلمي��ة 
اليمني��ة. اجلامع��ات  يف  والبحثي��ة 

تسويق أحباث وأنشطة املراكز العلمية والبحثية 	 
يف اجلامعات اليمنية.

إس��هام القط��اع اخل��اص يف دع��م وتش��جيع البحث 	 
العلمي.

ثالثًا: مكونات منوذج التصور املقرتح للشراكة:
قدم��ت الباحث��ة ه��ذا النم��وذج م��ن أج��ل إجي��اد م��وارد 
ذاتيه للمراكز وتنويع مصادر التمويل والنهوض مبستوى 
البحوث والدراسات الي تقدمها، فمن خالل هذا التصور 
س��يتم اس��تعراض اخلط��وات األساس��ية ال��ي تس��اعد عل��ى 
الش��راكة ب��ني املراك��ز والقطاع��ات املختلف��ة وذل��ك بن��اًء 

عل��ى العدي��د م��ن الدراس��ات وجت��ارب بع��ض اجلامعات .
وه��ذا النم��وذج حيت��اج إىل إع��ادة هيكل��ة املراك��ز 
وإضاف��ة جمل��س أعل��ى للمراك��ز  إىل هي��كل اجلامع��ة  

كم��ا موض��ع بالش��كل أدن��اه 
الش��كل )1( يوض��ح أع��ادة هيكل��ة املراك��ز البحثي��ة 

والعلمي��ة باجلامع��ات اليمنية
وم��ن خ��الل الش��كل )1( يتض��ح التص��ور ال��ذي قدمت��ه 
الباحثة حبيث يصبح للمراكز كيان مستقل إلدارة شؤونها 

مب��ا حيق��ق أهدافه��ا متكاملة م��ع أهداف اجلامعة وحيقق 
الش��راكة ، وذل��ك  باس��تحداث جمل��س أعل��ى للمراك��ز 
تش��رف عل��ى املراك��ز ويس��اندها  يف أعماهل��ا، يتبع رئيس 
اجلامع��ة ويتك��ون أعضائ��ه م��ن م��دراء املراك��ز، وتتمث��ل 

رس��الة ه��ذا اجملل��س يف تقوي��ة دور املراك��ز م��ن خالل :
دع��م املراك��ز والوح��دات وخدماته��ا املختلف��ة - 

واملس��اهمة يف توف��ر احتياجاته��ا الفني��ة واملالي��ة والبش��رية. 
واخلدم��ات -  البح��ث  جم��ال  يف  اجل��ودة  إدخ��ال 

وتطبي��ق معاي��ر امللكي��ة الفكري��ة
والوح��دات -  املراك��ز  تس��ويق  يف  املش��اركة   

وأنش��طتها وأعماهل��ا حملًي��ا ودولًي��ا.
وتتمثل آليات األقسام التابعة للمجلس كالتالي : 

برس��م  وتق��وم   : والبح��وث  الدراس��ات  أدارة   -1
االس��راجتيات العام��ة للبح��وث والدراس��ات وأنش��طة 
املراك��ز املختلف��ة حبي��ث تتواف��ق م��ع متطلب��ات التنمي��ة 

اجلامع��ة.  وأه��داف 

2- إدارة حاضن��ات األعم��ال : وختت��ص ه��ذه اإلدارة 
ب��إدارة مس��اعدات وهب��ات رج��ال األعم��ال ، وك��ذا 
االهتم��ام باملخرع��ني وإجي��اد الداعم��ني هل��م لتوف��ر 
احتياجاته��م وتس��هيل آلي��ات املس��اندة املادي��ة والفني��ة 
واالستش��ارية والتنظي��م، باإلضاف��ة إىل نق��ل التقني��ة  
ونق��ل مه��ارات إدارة األعم��ال إىل املنش��آت القائم��ة على 

احلضان��ة .
3- إدارة  للعالق��ات والتس��ويق واإلع��الم :وم��ن مهامه��ا 
االتص��ال باجله��ات املختلف��ة امللي��ة والدولي��ة للتعري��ف 
امل��واد  و إع��داد  وتس��ويقها،  والوح��دات  باملراك��ز 
م��ن  واالس��تفادة  والوح��دات  للمراك��ز  الدعائي��ة  
القن��وات الفضائي��ة وغره��ا م��ن أدوات التواص��ل ال��ي 

تس��اعد على تس��ويق البحوث ونش��رها. 
إضاف��ة إىل التس��هيل واملس��اهمة يف عق��د االتفاقي��ات 
امللي��ة والدولي��ة لتس��ويق املراك��ز والوح��دات ودع��م 
التكام��ل ب��ني املراك��ز بعضه��ا البع��ض، وبينه��ا وب��ني 

املؤسس��ات واجله��ات خ��ارج اجلامع��ة .
4-االحص��اء والنش��ر: تطوي��ر نظ��ام  تكنولوج��ي يضم 
قواع��د بيان��ات ومواق��ع إلكروني��ة للمراكز ، إضافة 
إىل إعداد قاعدة بيانات عن إنتاج املراكز وأنشطتها.

ونش��ر وطباعة البحوث والدراس��ات املختلفة. 



المجلد )1( العدد )1(

81

رئيس الجامعة

المجلس األعلى للمراكز

الشئون
 اإلدارية والمالية 

الدراسات والبحوث

حاضنات اإلعمال 

العالقات 
والتسويق واإلعالم

التخطيط 
واإلحصاء 

الشكل )1( يوضح أعادة هيكلة املراكز البحثية والعلمية باجلامعات اليمنية

مراكز الجامعة
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أما الش��ؤون اإلدارية واملالية فتعد إدارة مس��انده حتدد 
مهامه��ا وف��ق الئح��ة يت��م إنش��ائها للمجل��س بص��ورة مفصل��ة 
أكث��ر، كم��ا ميك��ن إضافة أية إدارة جديدة أو أس��اليب 
حديث��ه يف الش��راكة حت��ت ه��ذه اجملالس حتق��ق األهداف 

الي أنشئت من أجلها.
ثالثًا: متطلبات التصور املقرتح للشراكة:

هن��اك العدي��د م��ن املتطلبات الضروري��ة للتصور املقرح 
وهي  :

رس��م السياس��ة العام��ة للبح��ث العمل��ي عل��ى مس��توى 	 
الدول��ة .

توف��ر اإلمكاني��ات املادي��ة والبش��رية وذل��ك م��ن خالل 	 
م��ا يلي :

توفر باحلوافز للكوادر املميزة )مادية ومعنوية (.- 
إعداد وتطوير كوادر إدارية وفنية مس��اندة للباحثني - 

يف املراكز.
 - ( العالق��ة  ذات  اجله��ات  م��ع  التع��اون 

املراكز،اجلامع��ات، قطاع��ات اجملتم��ع املختلف��ة..
معلوم��ات. قاع��دة  إجي��اد  يف  أخل(  

اآللي��ات -  ووض��ع  البح��وث  نتائ��ج  بتس��ويق  االهتم��ام 
املناس��بة.

متوي��ل البح��ث العلمي بش��كل عام يف املراكز وذلك 	 
عرب عدة آليات منها :

ميزاني��ة -  م��ن  للمراك��ز  املخصص��ة  النس��بة  زي��ادة   
اجلامع��ة.

املعون��ات -  لقب��ول  للمراك��ز  مس��تقلة  آلي��ة  إجي��اد 
. والبح��وث  الدراس��ات  متوي��ل  يف  واهلب��ات  والتربع��ات 

دع��م -  عل��ى  اخل��اص  والقط��اع  الش��ركات  تش��جيع 
املراكز البحثية. مثالً يف ماليزيا يتم إعفاء الشركات 
املس��اهمة يف دعم البحوث واخلدمات االجتماعية من 

الضرائ��ب أو ختفي��ف اجلم��ارك مقاب��ل ذال��ك.

تش��جيع رج��ال األعم��ال والبن��وك عل��ى تقدي��م املن��ح - 
املالي��ة ومراك��ز البح��ث العلم��ي باجلامع��ة.

خامسًا: آليات تنفيذ التصور:
يتب��ع التص��ور آلي��ات لتنفي��ذ املق��رح ولتعزي��ز الش��راكة 
ب��ني اجلامع��ات والقط��اع اخل��اص يف تطوير البحث العلمي 
كم��ا يل��ي:أن مفه��وم الش��راكة م��ازال يف ط��ور التش��كل 
س��واء على مس��توى اجلامعة أو املراكز مقارنة بالوظائف 

التقليدية للجامعة واملراكز، وهلذا ال بد من إعادة صياغة 
السياس��ات واللوائ��ح التنظيمي��ة  حبي��ث يت��م تفعي��ل أس��لوب 
بالش��راكة،  املعني��ة  الس��لطات  وتفوي��ض  الالمركزي��ة 
باإلضاف��ة إىل أن تك��ون اللوائ��ح املالي��ة املنظم��ة للعوائ��د 
املالي��ة م��ن مش��اريع الش��راكة واضح��ة ودقيق��ة س��واء ب��ني 
اجلامع��ات والقط��اع اخل��اص أو داخ��ل اجلامع��ة بالنس��بة 
للباحث��ني أو ملس��اعدي الباحث��ني أو املعام��ل واملخت��ربات أو 
غرها.العم��ل عل��ى حتقي��ق االس��تقاللية املالي��ة واإلداري��ة 
للمراك��ز العلمي��ة واحلري��ة األكادميي��ة ألعض��اء هيئ��ة 
التدري��س حت��ى ت��ؤدي وظائفه��ا كم��ا ه��و مأم��ول منه��ا. 
الركي��ز عل��ى أن يك��ون توزي��ع العائ��د املال��ي م��ن عق��ود 
الشراكة ومناذجها عاداًل وحمفزًا للباحثني وفرق البحث 
من مساعدين وفنيني ، ومراعيًا مجيع العاملني واإلدارات 
واملعام��ل واملخت��ربات، ومجي��ع اجله��ات ذات العالق��ة يف 
اجلامع��ة، م��ع األخ��ذ يف االعتبار أن تكون نس��بة اجلامعة 
ال��ي تأخذه��ا نتيج��ة البحوث العلمية عادلة ومنطقية.تلتزم 
اجلامع��ات والقط��اع اخل��اص بوض��ع التش��ريعات اخلاص��ة 
والقوان��ني املنظم��ة لعالقة الباحثني واملراكز واملؤسس��ات 
حت��ى يت��م حف��ظ حقوق مجيع األطراف.أن تلتزم اجلامعات 
بوض��ع معاي��ر واضحة وموضوعي��ة للرقابة واملتابعة وتقييم 
أداء املراكز وتتجدد باستمرار ملواكبة التغيرات العاملية 

والوطني��ة وامللي��ة واجلامعي��ة.
اقراح أساليب )مناذج( متنوعة للشراكة واالستفادة 	 

من جتارب الدول الي سبقتنا يف ذلك.
من هذه األساليب على سبيل املثال :	 

الش��راكة الفعلية الي تس��تند إىل مبدأ تبادل الفائدة - 
كركيزة أساسية يف العالقة بني اجلامعات والقطاع 

اخلاص.
الركي��ز عل��ى التوج��ه حن��و جتم��ع ع��دد م��ن اجله��ات - 

لدع��م أحب��اث علمي��ة .
العق��ود البحثي��ة م��ن األس��اليب الناجح��ة عل��ى حتقي��ق - 

الش��راكة.
القوانني املنظمة الي تعمل على تعزيز الشراكة بني 	 

املراك��ز البحثي��ة والقطاعات العام��ة واخلاصة للعمل 
املش��رك، ومن أهم اجلوانب املتعلقة بهذا:

اس��تكمال البنية التش��ريعية للمراكز مبا يضمن هلا - 
االس��تقاللية املالية واإلدارية لتس��هيل وحتفيز جماالت 

الشراكة بني املراكز والقطاعات األخرى.
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تطوي��ر التش��ريعات والقواع��د املنظم��ة الالزم��ة لضبط - 
العالق��ات ب��ني املراك��ز واملؤسس��ات العام��ة واخلاصة 

يف وض��ع أساس��يات البحث املش��ركة بينهما.
التقيي��م واملتابع��ة حي��ث يع��د التقيي��م م��ن العملي��ات 	 

املهم��ة للتص��ور املق��رح، وجي��ب أن يأخ��ذ ه��ذا امل��ور 
نصيب��ه م��ن األهمي��ة وخاص��ة اآللي��ات التالي��ة:

قي��ام مراك��ز البح��وث واملؤسس��ات العام��ة واخلاص��ة - 
البح��وث  لتقيي��م  وحم��ددة  واضح��ة  معاي��ر  بوض��ع 
املشركة يف ضوء األهداف املددة و إعداد التقارير 

ومتابع��ة تقوي��م النتائ��ج.
تق��وم اجلامع��ات مبتابع��ة التقوي��م حبي��ث ال تنح��رف - 

األحباث عن أهداف اجلامعة العلمية والبحثية وتصبح 
جم��رد مراك��ز جتاريه .

التوصي��ات :رس��م سياس��ة عام��ة وواضح��ة فيم��ا 	 
خي��ص خدم��ة اجملتم��ع والش��راكة اجملتمعية .قيام 
املراكز برمجة هذه السياسة إىل خطط وبرامج 
قص��رة وطويل��ة امل��دى وتك��ون خط��ط ثابت��ة ال 
تتغ��ر بتغر األش��خاص.وضع خريطة باملش��كالت 
ال��ي تع��وق التنمي��ة امللية وترتيبه��ا وفقا ألهميتها 
بالنس��بة للمجتمع.حتدي��د االحتياج��ات التدريبي��ة 
ملؤسس��ات  التدريبي��ة  والربام��ج  ال��دورات  م��ن 
وقطاع��ات اجملتم��ع الع��ام واخلاص.تش��كيل ف��رق 
حبثي��ة لدراس��ة احتياج��ات الس��وق واالحتياج��ات 
املستقبليةحصر املشكالت الي تقف عائقًا أمام 
اجملتمع.مس��اعدات  وقطاع��ات  مؤسس��ات  عم��ل 
املراك��ز عل��ى إنش��اء قاعدة بيانات عن مؤسس��ات 
ومنظم��ات اجملتم��ع املناظ��رة للتخص��ص جلمي��ع 
املعلوم��ات عنه��ا بصف��ة دوري��ة لتع��رف احتياجاته��م 
املس��تجدة واالحتياج��ات املس��تقبلية م��ن الربام��ج.
التس��ويق الفع��ال لربام��ج وخدم��ات املراك��ز عل��ى 

نط��اق واس��ع وباس��تخدام وس��ائل متع��ددة.
إنشاء قاعدة معلومات عن املراكز والوحدات البحثية - 

باجلامع��ات وغره��ا م��ن اجله��ات امللي��ة ال��ي يتواف��ر 
به��ا مراك��ز حب��وث، وحتدي��د جماالته��ا وإمكاناته��ا 

وأعماهل��ا، وربطها مبنظم��ات األعمال.
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والش��راكة اجملتمعية - ورقة عمل مقدمة اىل مؤمتر 
العرب��ي الدول��ي لضم��ان ج��ودة التعلي��م العال��ي جامع��ة 

الزرق��اء اخلاص��ة - االردن عم��ان 2011م.
حمم��د يس��ر-عبد الكري��م احلي��دري - التقيي��م العام 	 
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وأولي��ات احل��ل - جامع��ة ع��دن ) ماي��و2012- 2013(.

حمم��د جمل��ة - تص��ور مق��رح لتطوي��ر األداء البحث��ي 	 
للجامعات اليمنية- جملة جامعة الناصر- العدد األول 

،يونيو 2013م
بش��أن 	  1995م  لس��نة  اليمني��ة  اجلامع��ات  قان��ون 

اليمني��ة. اجلامع��ات 
اجم��د درادك��ة ، ع��ادل س��امل معايع��ة - الش��راكة 	 

ب��ني اجلامع��ات ومؤسس��ات القطاع اخل��اص ومعوقات 
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Abstract :

 This study will aim to highlight the most important difficulties that prevent the activation of the role of scientific 

research centers in community service, and concluded their findings to determine the most important difficulties of: 

the absence of a clear vision of development in the various sectors of the state, the absence of policies and strategies 

for scientific research, said the financial funding of science and research centers , the weakness of institutions of 

higher learning interesting aspect of marketing and community outreach activities and studies that provide scientific 

research centers.

The findings are also the results of the study to provide visualization can be applied in all Yemeni universities, where this 

perception works to strengthen the partnership between the centers and various sectors have this perception included 

the general objectives, the perception of the proposed partnership requirements, implementation mechanisms and 

recommendations that contribute to raising the level of partnership to the desired level 
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تطوير المراكز البحثية والعلمية بجامعة صنعاء في ضوء 
بعض الخبرات العربية والعالمية 

د/ عبد الغني أحمد علي الحاوري
أستاذ مساعد – أصول التربية

مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة – جامعة صنعاء

الملخص
  تعاني املراكز البحثية والعلمية جبامعة صنعاء العديد من املشاكل والعقبات، وتفتقر إىل الكثر من املتطلبات 
واملس��تلزمات األم��ر ال��ذي يس��تلزم مع��ه العم��ل عل��ى تطويره��ا م��ن خ��الل االط��الع عل��ى بعض اخل��ربات العربي��ة والعاملية، 
وه��ذا التطوي��ر يع��د ضروري��ًا حت��ى ت��ؤدي هذه املراكز دورها املنش��ود يف تطوير البح��ث العلمي وتنمية اجملتمع، وتعزيز 
الش��راكة بينه��ا وب��ني مؤسس��ات اجملتم��ع والقط��اع اخل��اص، وم��ن ناحي��ة ثاني��ة يع��د ضروري��ًا لك��ي تواك��ب التحديات 
امللية واإلقليمية والدولية املتمثلة يف املشاكل اجلمة الي متر بها اليمن، وحتديات العوملة واالنفجار املعريف والتطور 
التكنولوج��ي . وق��د اس��تخدم الباح��ث املنه��ج الوصف��ي التحليل��ي وتوص��ل إىل تص��ور مق��رح لتطوي��ر املراك��ز البحثي��ة 
والعلمية جبامعة صنعاء تضمن ذلك التصور منطلقات عامة يقوم عليها، وأهداف عامة للتصور، ومكونات عديدة، 

وك��ذا أه��م العقب��ات ال��ي ميك��ن أن تواج��ه التصور وس��بل التغلب عليها .
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المقدمة :
تول��ي ال��دول املتقدم��ة واجلامع��ات العريق��ة املراك��ز 
العلمية والبحثية التابعة هلا أهمية خاصة وذلك إميانًا منها 
ب��أن ه��ذه املراك��ز ه��ي وس��يلة التق��دم والتط��ور، وقاط��رة 
التنمية والتحديث، وهذا االهتمام يأخذ منحيني، األول : 
زيادة عدد هذه املراكز وذلك باستحداث مراكز جديدة 
يف كافة اجملاالت ومجيع التخصصات العلمية واإلنسانية، 
وهل��ذا نلح��ظ انتش��ار آالف املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة يف 
اجلامع��ات األمريكي��ة واألوربي��ة، كم��ا نالح��ظ مئ��ات 
املراك��ز يف بع��ض اجلامع��ات العربي��ة مثل جامع��ة القاهرة 

وع��ني مش��س والري��اض وغره��ا م��ن اجلامع��ات العربية .
     واملنحى الثاني : من ذلك االهتمام هو تقديم الدعم 
هل��ذه املراك��ز بص��وره املختلف��ة ابت��داء م��ن الدع��م املعن��وي 
والنفس��ي م��رورًا بالدع��م امل��ادي والف��ين وانته��اء بالدع��م 
اخل��اص بتس��ويق منتج��ات ه��ذه املراك��ز، ول��ذا ال غراب��ة 
أن تف��وق ميزاني��ة بع��ض املراك��ز البحثي��ة يف بع��ض ال��دول 
املتقدم��ة ميزاني��ة بع��ض اجلامع��ات العربي��ة، وأن مث��ل هذه 
املراك��ز غ��دت أش��به باحلاضن��ات البحثي��ة، فمنه��ا خت��رج 

اإلبداع��ات واالبت��كارات وفيه��ا تس��جل االخراع��ات، .
    وإننا يف اليمن أحوج ما نكون إىل تطوير املراكز 
احلكومي��ة  اجلامع��ات  يف  املنتش��رة  والبحثي��ة  العلمي��ة 
واملراكز املستقلة وتقديم الدعم الالزم هلا واالستفادة من 
اخلربات والتجارب العربية والعاملية املتميزة الي كان هلا 
أثر كبر يف تطوير مراكز األحباث والدراسات يف تلك 
البل��دان مم��ا مك��ن تل��ك املراك��ز من أداء دورها بش��كل 
أفض��ل، ب��ل وق��د قطع��ت ش��وطًا كب��رًا يف اجمل��ال البحثي 
والعلمي االجتماعي األمر الذي أدى إىل نهوض تلك البلدان 

اجتماعي��ًا واقتصادي��ًا وفكري��ًا وعلميًا .
الدراسات السابقة: 

    نتيج��ة ألن دور املراك��ز البحثي��ة التابع��ة للجامع��ات 
اليمني��ة وك��ذا املس��تقلة ي��كاد ك��ون غائب��ًا، ل��ذا ف��إن 
الدراس��ات الس��ابقة الص��ادرة م��ن تل��ك املراك��ز أو عنه��ا 
يصب��ح ش��به منع��دم، وعلي��ه فالبح��ث احلال��ي مل جي��د أي 
دراس��ات حملية، ومل جيد س��وى بعض الدراس��ات العربية 

وه��ي كاآلت��ي :    
    أج��رى س��لطان ب��ن ثني��ان الثني��ان دراس��ة بعن��وان : 
» الش��راكة ب��ني اجلامع��ات والقط��اع اخل��اص يف تطوي��ر 
البح��ث العلم��ي يف اململك��ة العربي��ة الس��عودية : تص��ور 

مق��رح » وق��د هدف��ت الدراس��ة إىل تطوي��ر البح��ث العلم��ي 
يف اململك��ة العربي��ة الس��عودية يف ض��وء الش��راكة ب��ني 
اجلامع��ات والقط��اع اخل��اص، وتوصل��ت إىل تقدي��م تص��ور 
مق��رح لتطوي��ر البح��ث العلم��ي يف ض��وء الش��راكة ب��ني 
اجلامع��ات، والقط��اع اخلاص يتناول هذا التصور من عدة 
حم��اور أهمه��ا » حم��ور اإلدارة الناجح��ة ملراكز األحباث » 
حيث ينبغي أن تسعى هذه اإلدارة جاهدة لتحقيق التنسيق 
واالتص��ال الفع��ال ب��ني اجلامع��ة والقط��اع اخل��اص م��ن 
جه��ة، وم��ن جه��ة أخرى حتقق اإلدارة االرتباط واالنس��جام 
واالتص��ال م��ع العامل��ني داخ��ل املراك��ز البحثي��ة بكف��اءة 

فاعل��ة ) الثني��ان: 2009 ( .
    كم��ا أج��رى مجي��ل أمح��د حمم��ود خض��ر دراس��ة 
بعن��وان : » تس��ويق خمرج��ات البح��ث العلم��ي كمتطل��ب 
رئيس��ي م��ن متطلب��ات اجل��ودة والش��راكة اجملتمعي��ة »، 
اس��تهدف فيه��ا االط��الع عل��ى التج��ارب العاملي��ة يف جم��ال 
الشراكة ودعم البحث العلمي، وتوصل إىل صيغ عديدة 
لش��راكات تت��م ب��ني املراك��ز وبني القط��اع اخلاص، منها 
واخلدم��ات  التعاقدي��ة،  والبح��وث  املدعوم��ة،  البح��وث 

االستش��ارية، والرخي��ص وغره��ا ) خض��ر: 2011 ( .
    كم��ا قام��ت نيلل��ي كم��ال األم��ر باج��راء دراس��ة 
بعن��وان : » دور املراك��ز البحثي��ة يف تش��كيل ال��رأي الع��ام 
وص��ورة اآلخ��ر : دراس��ة حال��ة مرك��ز الدراس��ات األس��يوية 
جبامع��ة القاه��رة، هدف��ت فيه��ا معرف��ة طبيع��ة العالق��ة بني 
مرك��ز الدراس��ات األس��يوية جبامع��ة القاه��رة وصانع��ي 
القرار، وما هي حدود االس��تفادة من النتائج الي تتوصل 
إليه��ا الدراس��ات الي يقوم به��ا املركز، وتوصلت الباحثة 
إىل أن النتائ��ج االس��تطالعية ال��ي يق��وم بها املركز تس��هم 
يف تكوين صورة لدى املصريني، كما أن صانعي القرار 
يزي��د اعتماده��م عل��ى الدراس��ات واألحب��اث ال��ي ينتجه��ا 

مرك��ز الدراس��ات األس��يوية) األم��ر:2007 ( .
وأجرى سامي اخلزندار دراسة بعنوان : » دور مراكز 
الفكر والدراس��ات يف البحث العلمي وصنع  السياس��ات 
العامة »، استهدف معرفة دور مراكز الفكر والدراسات 
يف جم��ال البح��ث العلم��ي وصن��ع السياس��ات، وق��د توص��ل 
إىل أن دور املراك��ز البحثي��ة ض��روري وأساس��ي لرش��يد 
وعقلن��ة صن��ع الق��رار . إضاف��ة إىل أن العم��ل يف املراك��ز 
يع��د ش��كاًل م��ن أش��كال ممارس��ة التفك��ر اجلمع��ي 
ب��ني الباحث��ني واخل��رباء مب��ا م��ن ش��أنه التحلي��ل العمل��ي 
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للمش��كالت وتقدي��م احلل��ول العملي��ة ، كم��ا أك��دت 
الدراس��ة عل��ى ض��رورة تعزي��ز الش��راكة ب��ني املراك��ز 

البحثي��ة وصان��ع الق��رار ) اخلزن��دار واألس��عد: 2012 ( .
مشكلة الدراسة وأسئلتها : 

    تعان��ي املراك��ز البحثي��ة والعلمي��ة جبامع��ة صنع��اء 
العديد من املشاكل، وتفتقر إىل الكثر من املستلزمات 
واملتطلب��ات الضروري��ة، إضاف��ة إىل أن املراك��ز ال زال��ت 
وق��ت  يف  إال  ي��أت  مل  وتأسيس��ها  مبك��رة  مراح��ل  يف 
متأخر، وعليه فإن احلاجة ماسة إىل تطوير تلك املراكز 
حت��ى تواك��ب التحدي��ات والتط��ورات امللي��ة واإلقليمي��ة 
البحثي��ة  بأدواره��ا  القي��ام  يف  يس��اهم  ومب��ا  والدولي��ة، 

واالجتماعي��ة املنش��ودة .
ع��ن  لإلجاب��ة  ته��دف  احلالي��ة  الدراس��ة  ف��إن  ول��ذا 

: اآلتي��ة  التس��اؤالت 
م��ا واق��ع مراك��ز جامع��ة صنع��اء وم��ا التحدي��ات . 1

ال��ي تواجهه��ا ؟
م��ا اخل��ربات العربي��ة والعاملي��ة يف تطوي��ر املراك��ز . 2

البحثي��ة ؟
 م��ا التص��ور املق��رح لتطوي��ر املراك��ز البحثي��ة 3. 

والعلمي��ة جبامع��ة صنع��اء يف ضوء اخلربات العربية 
والعاملي��ة ؟ 

منهج الدراسة :
تس��تخدم الدراس��ة احلالية املنهج الوصفي الذي يصف 
واق��ع أداء املراك��ز البحثي��ة والعلمية جبامعة صنعاء، ومن 

ثم تقديم احللول املناسبة لذلك الواقع .
أهمية الدراسة :

تكتسب الدراسة احلالية األهمية اآلتية :
األهمية النظرية :. 1

اخل��ربات  عل��ى  الض��وء  الدراس��ة  س��تلقي  حي��ث 
. البحثي��ة  املراك��ز  تطوي��ر  يف  والعاملي��ة   العربي��ة 

األهمية التطبيقية :
باإلم��كان االس��تفادة م��ن هذه الدراس��ة يف تطوير 	 

املراك��ز البحثي��ة والعلمية جبامعة صنعاء وخاصة 
بع��د اس��تلهام بع��ض اخل��ربات والتج��ارب الناجح��ة 

عربي��ًا ودوليًا .
 ت��اليف القص��ور واهلف��وات ال��ي تق��ع فيه��ا مراك��ز 	 

جامع��ة صنعاء .
البحثي��ة 	  وظيفته��ا  أداء  م��ن  اجلامع��ة  متك��ني   

واالجتماعي��ة ، فاملراك��ز متث��ل حلق��ة الوص��ل بني 
اجلامع��ة واجملتم��ع . 

حدود الدراسة :
  تتحدد الدراسة احلالية يف املراكز البحثية والعلمية 
التابعة جلامعة صنعاء والي يصل عددها تقريبًا إىل اثنني 

وعشرين مركزًا .
حماور الدراسة :

تسر الدراسة احلالية وفق املاور اآلتية :
املور األول :  واقع مراكز جامعة صنعاء والتحديات 

الي تواجهها .
امل��ور الثان��ي :  اخل��ربات العربي��ة والعاملي��ة يف تطوي��ر 

املراك��ز البحثي��ة والعلمي��ة .
امل��ور الثال��ث : تصور مقرح لتطوير املراكز البحثية 
والعلمية جبامعة صنعاء يف ضوء اخلربات العربية والعاملية 

.
المحور األول :

واقع مراكز جامعة صنعاء والتحديات الي تواجهها
    متث��ل املراك��ز البحثي��ة والعلمي��ة - يف أي بل��د - 
أهمي��ة بالغ��ة انطالق��ًا م��ن املكان��ة العظيم��ة ال��ي حتتله��ا 
ولل��دور اخلط��ر ال��ذي تق��وم ب��ه يف تطوي��ر البح��ث العلمي، 
وتنمية اجملتمع، وتعزيز الشراكة بني اجلامعة واجملتمع، 
فاملراك��ز تع��د معق��ل الفك��ر، ومصن��ع األف��كار وحلق��ة 

الوص��ل م��ع اجملتم��ع .
وتوج��د جبامع��ة صنع��اء العدي��د م��ن املراك��ز البحثي��ة 
والعلمية، الي تعود بداية إنشائها إىل العام 1992م عندما 
مت إنش��اء مرك��ز تطوي��ر التعلي��م الط��يب، ث��م ت��اله إنش��اء 
مرك��ز الدراس��ات الس��كانية يف الع��ام 1997، وك��ذا 
مرك��ز األص��ول الوراثي��ة بنف��س الع��ام، ث��م ت��واىل إنش��اء 
املراك��ز البحثي��ة والعلمي��ة ليص��ل عدده��ا اآلن تقريب��ًا 
إىل أثن��ني وعش��رين مرك��زًا، واجل��دول )1( يوض��ح أه��م 

املراك��ز التابع��ة جلامع��ة صنع��اء وس��نة التأس��يس .
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جدول )1( يوضح أهم املراكز البحثية والعلمية التابعة جلامعة صنعاء وسنة التأسيس
  

سنة أسم املركزم
سنة التأسيسأسم املركزم التأسيس

199811ممركز العلوم والتكنولوجيا1
مركز الدراسات 

2007مواالستشارات القانونية

199212ممركز تطوير التعليم الطيب2
مركز املختربات املركزية 

لألحباث العلمية وخدمة 
اجملتمع

2007م

3
مركز التدريب والدراسات 

199713مالسكانية
مركز حقوق اإلنسان 

2007موقياس الرأي العام

199714ممركز األصول الوراثية4
مركز النوع االجتماعي 

2003موالتنمية

199715ممركز املياه والبيئة5
مركز الدراسات السياسية 

2008مواالسراتيجية

6
مركز الدراسات 

2008ممركز التعليم عن بعد199916مواالستشارات اهلندسية

7
مركز أحباث النوع 

199917ماالجتماعي 1	
مركز دراسات التاريخ 

2008مواآلثار والراث

8
مركز اإلرشاد الربوي 

200218موالنفسي
مركز البيئة املمية 

2008مالزراعية 

9
مركز التطوير األكادميي 

200619موضمان اجلودة 2·

200720ممركز تطوير اإلدارة العامة10

 النسبةالدولةالنسبةالدولة
%0,34األردن%0,23مصر
%0,12سوريا%0,64املغرب
%0,6اإلمارات%0,3لبنان

%0,9السعودية%0,9الكويت

جدول )2( يوضح اإلنفاق العربي على البحث العلمي ونسبته من الدخل القومي

املصدر: جامعة صنعاء، اإلدارة العامة للتخطيط واإلحصاء، جامعة صنعاء يف أرقام 2007/2008 .
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جدول )4(  حجم اإلنفاق الذي تقدمه الدول املتقدمة للبحث العلمي ونسبته اىل الدخل القومي 

الدولة
املبلغ باملليار 

دوالر
النسبة من 

الدخل القومي
الدولة

املبلغ باملليار 
دوالر

النسبة من الدخل 
القومي

%1433,3اليابان%3632,6الواليات املتحدة 

%712,5أملانيا%1001,4الصني

%381,8بريطانيا%442,1فرنسا

%252كندا%363كوريا اجلنوبية

الدولة
املبلغ باملليار 

دوالر
النسبة من 

الدخل القومي
الدولة

املبلغ باملليار 
دوالر

النسبة من الدخل 
القومي

%210,6اهلند%231,1روسيا

%170,9الربازيل%201,1إيطاليا

%151,1أسبانيا%152,2تايوان

%141,8اسراليا

املصدر : مجيل أمحد حممود خضر )2011( 

جدول )3( يوضح براءات االخراع يف بعض الدول العربية مقارنة ماليزيا 

براءة االخراعالدولةبراءة االخراعالدولة
70اإلمارات259السعودية

28الكويت51مصر

9تونس15لبنان

475ماليزيا25األردن
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 يتضح من اجلدول السابق أن بداية نشأة هذه املراكز 
يع��ود إىل الع��ام 1992م، كم��ا يالح��ظ أن��ه تزاي��د ه��ذا 
اإلنشاء يف األعوام 2007/2008 مما يشر إىل إحساس 

إدارة اجلامع��ة بأهمي��ة إنش��اء املراك��ز املتخصصة .
   غ��ر أن��ه يالح��ظ أن العدي��د م��ن املراك��ز ال ت��ؤدي 
وظيفته��ا البحثي��ة واالجتماعي��ة كم��ا ينبغ��ي، فال��ورش 
العلمي��ة والن��دوات والفعالي��ات إضاف��ة إىل املؤمت��رات يف 
الكث��ر م��ن املراك��ز ت��كاد تك��ون ن��ادرة إن مل تك��ن 
منعدم��ة ل��دى البع��ض، وتتعق��د املش��كلة أكث��ر عندم��ا 
يالح��ظ أن العدي��د م��ن تل��ك املراك��ز ال متتل��ك الئح��ة 
داخلية وال خطة اسراتيجيه، كما تغيب الرؤية والرسالة 

واأله��داف ل��دى الكث��ر منه��ا .
    تلك كانت أهم السلبيات الي تؤخذ على املراكز، 
وهناك العديد من املشاكل الي تقف عائقًا أمام أي دور 
لتفعي��ل تل��ك املراك��ز ولع��ل م��ن أه��م تل��ك العوائ��ق :ع��دم 
اكراث إدارة اجلامعة لقضية تفعيل املراكز أو االهتمام 
بتقديم الدعم املالي، أو ختصيص امليزانية الكافية إلدارة 
أنشطتها وتسير أعماهلا أسوة مبا حتصل عليه الكليات 

من اهتمام ودعم .
التدري��س  هيئ��ة  أعض��اء  ب��ني  والتميي��ز  والتفرق��ة 
بالكلي��ات وب��ني أعض��اء هيئة التدريس باملراكز، فبينما 
حيص��ل أعض��اء هيئ��ة التدري��س بالكلي��ات عل��ى كام��ل 
حقوقه��م املادي��ة واملعنوي��ة مبوجب قانون اجلامعات اليمنية 
والئحت��ة التنفيذي��ة ) قان��ون اجلامع��ات اليمني��ة: 1995( ، 
ف��إن أعض��اء هيئ��ة التدري��س باملراك��ز ال يتمكن��ون م��ن 
احلص��ول عل��ى تل��ك احلق��وق املتمثل��ة يف احل��ق يف الرقي��ة 
هيئ��ة  أعض��اء  نقاب��ة  إىل  االنتس��اب  احل��ق يف  العلمي��ة، 
التدري��س جبامع��ة صنعاء، احل��ق يف التفرغ العلمي، احلق 
يف التأم��ني الصح��ي وغره��ا م��ن احلق��وق املادي��ة، إضاف��ة 
إىل أن هن��اك نظ��رة دوني��ة جت��اه املراك��ز والباحث��ني فيه��ا 
م��ن قب��ل بع��ض أعضاء هيئ��ة التدري��س بالكليات، وكذا 
م��ن بع��ض عم��داء الكلي��ات وإدارة اجلامع��ة رغم أن قانون 
اجلامعات اليمنية والئحته التنفيذية قد ساوى يف املركز 
القانون��ي للمرك��ز والكلي��ة، كم��ا س��اوى يف املرك��ز 
القانون��ي لعض��و هيئ��ة التدري��س باملراكز وبني عضو هيئة 

التدري��س بالكلي��ات .
 التحديات الي تستوجب تطوير املراكز :

    هن��اك العدي��د م��ن التحدي��ات ال��ي تس��توجب تطوي��ر 

املراك��ز البحثي��ة والعلمي��ة جبامع��ة صنع��اء لكي تواكب 
العص��ر ال��ذي تعي��ش في��ه، وجتاب��ه املتغ��رات العدي��دة الي 
م��ن أهمه��ا االنفجار املع��ريف، والتقدم التكنولوجي وثورة 

االتص��االت والعومل��ة وغرها :
1� االنفجار املعريف :

     يطل��ق كث��ر م��ن املفكري��ن والكت��اب عل��ى ه��ذا 
العص��ر بعص��ر االنفج��ار املع��ريف، وذل��ك لكث��رة املع��ارف 
ال��ي تنت��ج، ولغ��زارة املعلوم��ات ال��ي تتدف��ق، وأصب��ح ذل��ك 
الثراء أشبه ما يكون باالنفجار الربكاني، وحتول العامل 
م��ن اجملتم��ع الصناع��ي إىل اجملتم��ع املع��ريف، وجمتم��ع 
املعلوم��ات، وتط��ورت العل��وم، وظهرت ختصص��ات جديدة 
املعرف��ة، وكث��ر  مل تك��ن موج��ودة م��ن قب��ل، وزادت 
اإلب��داع، وتضاعف��ت املعرف��ة بش��كل مل يس��بق ل��ه مثي��ل 
حت��ى يق��ال أن املعرف��ة تتضاع��ف يف بع��ض اجمل��االت إىل 

الضع��ف كل مخ��س إىل عش��ر س��نوات تقريب��ًا .
2� التقدم التكنولوجي :

    يعي��ش الع��امل ه��ذا العص��ر تقدم��ًا تكنولوجي��ًا 
هائاًل، وثراًء إبداعيًا مل يسبق له مثيل من قبل، فكل يوم 
تفاجئن��ا التكنولوجي��ا باخراع��ات جديدة، ومس��تحدثات 
تكنولوجي��ة متط��ورة، وأجه��زة مل تك��ن ختط��ر عل��ى 
ب��ال أح��د، وأصب��ح اإلنس��ان عاج��زًا عن مالحق��ة كل تلك 

املخرع��ات وذل��ك التق��دم .
3� ثورة االتصاالت :

    نتيج��ة لالنفج��ار املع��ريف، والتق��دم التكنولوج��ي 
اهلائ��ل ال��ذي مي��ر ب��ه العص��ر احلال��ي فق��د ب��رزت ث��ورة 
االتصاالت، حيث زادت عدد القنوات الفضائية، وانتشر 
االنرن��ت، وظه��رت أش��كال جدي��دة م��ن االتص��ال مث��ل : 
التلفون النقال، والالسلكي، وظهرت شبكات التواصل 
االجتماع��ي مث��ل الفي��س ب��وك، والتوي��ر، واليوتي��وب، 
والربي��د االلكرون��ي وغره��ا م��ن الوس��ائل ال��ي جعل��ت 
الع��امل أش��به بالقري��ة الصغ��رة، وأصب��ح الف��رد من��ا ق��ادرًا 
عل��ى متابع��ة كل م��ا ي��دور يف الع��امل م��ن أي نقط��ة يتواجد 
فيه��ا، ونتيج��ة لذل��ك فق��د مت جت��اوز احل��دود الفاصل��ة ب��ني 

ال��دول،ومت ختط��ي الكث��ر م��ن العقب��ات .
4� العوملة :

    نتيج��ة للتغ��رات املتالحق��ة ال��ي مي��ر به��ا الع��امل، 
والتطور احلاصل يف وسائل االتصال، ودخول العامل عصر 
الفضائي��ات، والس��ماوات املفتوح��ة، واألقم��ار الصناعية، 
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واالنرنت فقد ظهرت يف أواخر القرن العشرين ما يسمى 
بالعومل��ة وخاص��ة بع��د تف��كك االحت��اد الس��وفيي س��ابقًا، 
وانته��اء احل��رب الب��اردة، وزوال األقط��اب املتع��ددة، وب��روز 

الغ��رب كقط��ب أوح��د، وكق��وة هائل��ة يف العامل .
امل��ور الثان��ي : اخل��ربات العربي��ة والعاملي��ة يف تطوي��ر 

املراك��ز
    تزخ��ر الكث��ر م��ن اجلامع��ات العربي��ة والعاملي��ة 
بالعديد من املراكز البحثية والعلمية املتميزة والي تعترب 
مناذج جيدة ميكن االقتداء بها، واالستفادة من جتاربها 
يف تطوير املراكز البحثية والعلمية جبامعة صنعاء، وهنا 
س��وف نب��دأ بع��رض بع��ض اخل��ربات العربي��ة، ث��م اخل��ربات 

العاملي��ة :
أواًل : اخلربات العربية :

    متتل��ك العدي��د م��ن اجلامع��ات العربي��ة العدي��د م��ن 
املراك��ز البحثي��ة والعلمي��ة يف الكث��ر م��ن اجملاالت والي 
تس��هم بش��كل فاع��ل يف تطوي��ر البح��ث العلم��ي، وتنمي��ة 
اجملتم��ع، وحتقي��ق الش��راكة ب��ني اجلامع��ات ومؤسس��ات 

اجملتم��ع . 
ولع��ل م��ن املفي��د االط��الع عل��ى جت��ارب بع��ض ه��ذه 
املراكز الي فرضت وجودها من خالل اتس��اع انتش��ارها 
وتنوع أنشطتها، وزيادة حراكها العلمي، وتطور عالقاتها 

م��ع صن��اع الق��رار  ) اخلزن��دار واألس��عد: 2012( .
ب��أن مراك��ز الدراس��ات والبح��وث يف  وم��ع إميانن��ا 
الع��امل العرب��ي ختتل��ف كث��رًا ع��ن مراك��ز األحب��اث 
يف ال��دول املتقدم��ة، ألنه��ا بش��كل ع��ام ال متتل��ك التأث��ر 
وال��دور والدع��م ال��ذي متتلكه املراك��ز البحثية يف الدول 
املتقدم��ة) اخلزن��دار واألس��عد: 2012(، إال أنه��ا قطع��ت 
ش��وطًا كب��رًا يف جم��االت البني��ة التحتي��ة والتنظيمي��ة، 
ويف حتقي��ق بع��ض األه��داف املرج��وة منه��ا، إضاف��ة إىل 
أن العدي��د م��ن ال��دول العربي��ة ق��د ب��دأت من��ذ وق��ت مبكر 
يف إنش��اء مراك��ز األحب��اث والدراس��ات, حي��ث تع��د مص��ر 
والس��عودية والكوي��ت واألردن م��ن ال��دول العربي��ة الرائ��دة 
يف تأس��يس املراك��ز البحثي��ة ال��ي اهتم��ت بالعدي��د م��ن 
القضاي��ا املتصل��ة بالتنمي��ة والتقني��ات واإلنت��اج الزراع��ي 
ومعاجل��ة األغذي��ة والبيئ��ة والرعاي��ة الصحي��ة والث��روات 
الباطن��ة والطاق��ة وغره��ا ) التقري��ر العرب��ي الثالث للتنمية 

الثقافي��ة: 2010 ( .
    وقد بدأت مصر بش��كل أساس��ي منذ مخس��ينيات 

الق��رن العش��رين يف تأس��يس املرك��ز القوم��ي للبحوث عام 
1956م بالقاهرة، إضافة إىل بعض املراكز األخرى الي 
تعن��ى بالسياس��ات واالس��راتيجيات ) اخلزن��دار واألس��عد: 

. )2012
   كما عملت على إنشاء مركز التميز للعلوم املتقدمة 
ال��ذي يس��عى إىل بن��اء الق��درات الوطني��ة يف جم��االت العلوم 
املتقدم��ة وإجن��از أحب��اث أساس��ية وتطبيقي��ة يف العل��وم 
املتقدم��ة م��ن قب��ل ف��رق متع��ددة ويق��وم املرك��ز بأحب��اث 
رفيعة املس��توى كما يس��عى لتمكني الباحثني اجلدد من 
االشراك يف أحباث التقنية احليوية وتقنية النانو والطاقة 
املتج��ددة والصيدالني��ات ) التقري��ر العرب��ي الثال��ث للتنمي��ة 

الثقافي��ة: 2010( .
وم��ن املراك��ز املصري��ة الرائ��دة مرك��ز الدراس��ات 
السياس��ية واالس��راتيجية ال��ي يتمت��ع باس��تقاللية تام��ة يف 
إدارة نش��اطه العلمي، وحيرص يف حبوثه على تبين املنهج 
النق��دي، كم��ا يتي��ح للباحث��ني حري��ة التعب��ر ع��ن آرائه��م 
واجتهاداتهم يف حدود املوضوعية وتقاليد البحث العلمي، 
وحيرص على أن يكون له تأثر لدى صانعي القرار والقادة 
السياس��يني واهليئ��ات التش��ريعية والتنظيم��ات السياس��ية 
العلمي��ة  والدوائ��ر  احلكومي��ة  واجله��ات  واألح��زاب 

والسياس��ية) مرك��ز الكاش��ف: 2005 ( 
وتهت��م املراك��ز املصري��ة بعق��د العدي��د م��ن املؤمت��رات 
العلمية والورش والدورات التدريبية املتخصصة الي تزيد 
من فاعلية أعضاء هيئة التدريس وتوفر فرص االحتكاك 
املس��تجدات  وآخ��ر  واآلراء  األف��كار  وتب��ادل  بأقرانه��م 
واألحب��اث،) احل��اوري: 2013(، ولع��ل م��ن أب��رز األمثل��ة 
عل��ى ذل��ك مرك��ز تطوي��ر  التعلي��م اجلامع��ي التابع جلامعة 
ع��ني مش��س ال��ذي يع��د من النماذج الفاعلة والنش��طة، وقد 
أحدث حراكًا علميًا واسعًا ليس على مستوى مصر فقط 
وإمنا على مستوى العامل العربي، فاملركز باإلضافة إىل 
قيام��ه بالعدي��د م��ن الن��دوات والفعالي��ات وال��ورش العلمي��ة 
وك��ذا ال��دورات التدريبي��ة املتخصصة فلديه مؤمتر علمي 
سنوي أصبح تقليدًا سنويًا خيتار كل سنة موضوعًا علميًا 

يواك��ب التط��ورات املعرفي��ة واخل��ربات العاملية .      
ويف جم��ال الش��راكة م��ع مؤسس��ات اجملتم��ع فق��د 
قامت جامعة عني مشس - من خالل كلياتها ومراكزها 
البحثي��ة - بتوقي��ع بروتوك��والت تعاون علمي وتطبيقي مع 
مجعي��ة املس��تثمرين مبدين��ة العاش��ر م��ن رمض��ان، وذل��ك 
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به��دف تس��خر إمكانيات اجلامعة م��ن كفاءات وخربات 
بشرية ومعامل وجتهيزات فنية خلدمة اجملتمع الصناعي، 
للمش��اكل  املناس��بة  والفني��ة  العملي��ة  احلل��ول  وتقدي��م 
الصناعي��ة املختلف��ة، فيم��ا تق��وم مجعية املس��تثمرين بتوفر 
التموي��ل ال��الزم مب��ا حيق��ق ه��دف اجلامعة يف خدم��ة البيئة 
واجملتم��ع املي��ط، وحماول��ة اخل��روج باألحب��اث العلمي��ة 
والدراس��ات م��ن حي��ز املعام��ل إىل نط��اق التطبي��ق العمل��ي 

الواقع��ي) املوج��ي: 2009(.
   كم��ا تق��وم املراك��ز التابع��ة جلامع��ة ع��ني مش��س 
بتقدي��م االستش��ارات الفني��ة والعلمي��ة ودراس��ات اجل��دوى 
ومتابعة التطورات العلمية وعقد وتنظيم املؤمترات الدولية 
واحللقات النقاش��ية وإنش��اء قواعد البيانات واملعلومات يف 

كاف��ة اجمل��االت العلمي��ة )طلب��ه: 1998( . 
     وبالنس��بة للمملكة العربية الس��عودية فإنها تس��عى 
إىل تطوي��ر ق��درات باحثيه��ا يف العل��وم التقني��ة واالبت��كار 
وحاضن��ات  للتمي��ز  مراك��ز  إنش��اء  خ��الل  م��ن  وذل��ك 
للتقني��ة، ومراك��ز لتوط��ني وتطوي��ر التقني��ات احلديث��ة، 
ومراك��ز التمي��ز الط��يب، ومراك��ز تقني��ات الصناع��ات 
االس��راتيجية، ومراك��ز متخصص��ة يف الب��رول والغ��از 
والتحلية وغرها) التقرير العربي الثالث للتنمية الثقافية: 
2010(، كما أنشأت مركز احلياة الفطرية ، ومركز 
متيز ألحباث اهلندسة الوراثية، ومركز ألحباث وتقنيات 

املافظ��ة عل��ى البيئ��ة ) املرج��ع الس��ابق ( .
والبح��وث  للدراس��ات  اإلم��ارات  مرك��ز  ويهت��م     
االس��راتيجية بعمل الدراس��ات والبحوث وخدمة اجملتمع، 
وتدريب الكوادر البحثية من أجل حتقيق أهدافه املتمثلة 
يف تش��جيع البح��ث العلم��ي الناب��ع من تطلع��ات واحتياجات 
اجملتم��ع، كم��ا يق��وم بتنظي��م امللتقيات الفكري��ة ومتابعة 
التط��ورات العلمي��ة، وتب��ين الربام��ج ال��ي تدع��م تطوي��ر 
الك��وادر البحثي��ة، واالهتم��ام جبم��ع البيان��ات واملعلوم��ات 
وتوثيقه��ا وختزينه��ا وحتليله��ا بالط��رق العلمي��ة احلديث��ة، 
ومؤسس��اتها  الدول��ة  أجه��زة  م��ع  التع��اون  إىل  إضاف��ة 
املختلفة يف جمال الدراس��ات والبحوث وإعداد الدراس��ات 
املس��تقبلية)مركز الكاش��ف للدراس��ات االس��راتيجية: 

.)2005
   » ومتتاز املراكز البحثية يف اإلمارات وقطر بالتنوع 
يف مص��ادر التموي��ل، وبالق��درة عل��ى اس��تقطاب الك��وادر 
البش��رية املتخصص��ة م��ن اخل��ارج وضم��ان اس��تقرار نس��يب 

ملواردها الوطنية، ولديها القدرة على االستفادة من برامج 
التع��اون الدول��ي وم��ن الش��راكة م��ع قطاع��ات اخلدم��ات 
والصناعة ومن صناديق الدعم الوطين املستقلة ») التقرير 

العرب��ي الثال��ث للتنمي��ة الثقافي��ة: 2010( .
   ويتمتع مركز الدراس��ات االس��راتيجية واملس��تقبلية 
يف جامعة الكويت باستقاللية مالية وإدارية بإشراف من 
جمل��س أمن��اء، كم��ا يس��عى ملتابع��ة القضاي��ا احليوية على 
املس��تويات امللي��ة واخلليجي��ة والعربي��ة والدولي��ة، ويهدف 
إىل اس��تثارة الوع��ي الع��ام بتل��ك القضاي��ا، إضافة إىل عقد 
املاضرات والندوات وحلقات النقاش، وإصدار التقارير 
والدراس��ات، ويش��جع الباحثني واملختصني من خالل نش��ر 
أحباثه��م وإيصاهل��ا إىل ال��رأي العام يف س��بيل إثراء املعرفة

) مركز الكاشف للدراسات االسراتيجية:2005 ( .
» وتتمت��ع املراك��ز يف تون��س ولبن��ان واألردن مبرون��ة 
نس��بية يف عالقاته��ا م��ع القطاع الع��ام، وبالتنوع يف مصادر 
التموي��ل وامل��وارد البش��رية، كم��ا تتص��ف بديناميكي��ة 
واعدة » ) التقرير العربي الثالث للتنمية الثقافية: 2010(     
كم��ا اس��تحدثت تون��س ولبنان مراك��ز متخصصة للقيام 
باألحب��اث والتطوي��ر التق��ين يف موضوع��ات حم��ددة تتص��ل 
بأولوي��ات التنمي��ة، وك��ذا مراك��ز ختصص��ت بالتقني��ات 
اجلدي��دة كتقني��ات املعلوم��ات واالتص��االت واالستش��عار 
ع��ن بع��د والطاق��ة الذري��ة) التقري��ر العرب��ي الثال��ث للتنمي��ة 

الثقافي��ة: 2010( .
ويف خط��وة إبداعي��ة تق��وم به��ا بع��ض ال��دول العربية مثل 
س��وريا ومص��ر ولبن��ان واملغ��رب وتونس وغره��ا من الدول، 
فإنه��ا تعم��د إىل بناء ش��راكة وتعاون م��ع علمائها املغربني 
يف اخل��ارج، وق��د أثبت��ت التج��ارب جدوى هذه الش��راكة، 
فالكث��ر م��ن العلم��اء الع��رب الذين عمل��وا أو يعملون اليوم 
عل��ى تطوي��ر أع��رق املراك��ز العلمي��ة واجلامع��ات البحثي��ة 
والصناعي��ة يف الغ��رب يتجاوب��ون بتلقائي��ة ومحاس��ة م��ع 
الدعوات الي تلقونها من بلدانهم ويش��اركون يف الربامج 
واألحب��اث والدراس��ات ال��ي يتطل��ب منه��م التع��اون م��ع 
مراك��ز البح��ث واجلامع��ات العربي��ة ) املرج��ع الس��ابق( .

ويتض��ح مم��ا تق��دم أن هن��اك جه��ودًا عربي��ة كب��رة يف 
تطوير املراكز البحثية من خالل التوسع يف إنشائها حبيث 
تغط��ي كث��ر م��ن اجمل��االت احليوية، إضاف��ة إىل االهتمام 
بتقديم الدعم املالي، وتنويع مصادر التمويل، غر أن تلك 
اجله��ود ليس��ت كافي��ة بالش��كل املطل��وب ال��ذي ميك��ن 
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ه��ذه املراك��ز م��ن أداء أدواره��ا املنش��ودة منه��ا، إذ أن 
هن��اك نق��ص يف التموي��ل، وه��ذا يالحظ م��ن خالل اإلنفاق 
الضئي��ل عل��ى البح��ث العلمي، واجل��دول )2( يوضح حجم 

ذل��ك اإلنف��اق العرب��ي عل��ى البح��ث العلمي .
ج��دول )2( يوض��ح اإلنف��اق العربي عل��ى البحث العلمي 

ونس��بته من الدخل القومي 
العام��ة  اإلدارة  العال��ي،  التعلي��م  وزارة   : املص��در 

.  2012 واإلحص��اء،  للتخطي��ط 
   يتض��ح م��ن اجل��دول الس��ابق اإلنف��اق الضئي��ل ال��ذي 
تنفق��ه ال��دول العربي��ة عل��ى البح��ث العلم��ي، وه��ذا يؤك��د 
ع��دم إمي��ان ه��ذه ال��دول بأهمي��ة البح��ث العلم��ي طريق��ًا 
للتق��دم، وس��بياًل للنه��وض م��ن الواق��ع املري��ر ال��ذي تعي��ش 
في��ه، ونتيج��ة لذل��ك يالح��ظ ن��دره يف اإلب��داع، وقل��ة يف 
االخراع��ات ال��ي تص��در م��ن البل��دان العربي��ة واجل��دول 
)3( يوض��ح ع��دد ب��راءات االخ��راع يف بعض ال��دول العربية 

مقارن��ة م��ع دول��ة ماليزيا .
اجلدول )3(

 يوضح براءات االخراع يف بعض الدول العربية مقارنة 
ماليزيا 

املص��در: التقري��ر العرب��ي الثال��ث للتنمي��ة الثقافي��ة، 
 36  ،2012

يتض��ح م��ن اجل��دول الس��ابق أن ع��دد ب��راءات االخ��راع 
لل��دول العربي��ة جمتمع��ة 457 فق��ط وه��ي مل تص��ل حت��ى 
إىل ع��دد ب��راءات االخ��راع لدول��ة م��ن ال��دول املتقدم��ة مث��ل 
ماليزي��ا وه��ذا يؤك��د احلاج��ة الضروري��ة لزي��ادة االهتم��ام 
والدع��م للمراك��ز البحثي��ة والعلمي��ة يف البل��دان العربي��ة .

ثانيًا : اخلربات العاملية
    قب��ل احلدي��ث ع��ن خ��ربات بع��ض ال��دول املتقدم��ة يف 
تطوي��ر املراك��ز البحثي��ة جي��در بن��ا أن نلق��ي نظ��رة س��ريعة 
عل��ى اهتم��ام تل��ك ال��دول بالبح��ث العلم��ي، ال��ذي ال ش��ك 
ينعك��س إجياب��ًا على مؤسس��ات البح��ث العلمي ومراكز 
األحب��اث والدراس��ات، واجل��دول رق��م )4( يوض��ح حج��م 
اإلنفاق الذي تقدمه الدول املتقدمة للبحث العلمي ونسبته 

إىل الدخ��ل القوم��ي . 
جدول رقم )4( 

حج��م اإلنف��اق ال��ذي تقدم��ه ال��دول املتقدم��ة للبح��ث 
العلم��ي ونس��بته اىل الدخ��ل القوم��ي 

املصدر : مجيل أمحد حممود خضر )2011( : مرجع 

سابق، ص 10 
يتض��ح م��ن اجل��دول الس��ابق األهمي��ة القص��وى ال��ي 
توليها الدول املتقدمة على البحث العلمي، والذي يالحظ 
م��ن خ��الل امل��وارد املالي��ة ال��ي ختصصه��ا تل��ك ال��دول عل��ى 
مشاريع وأنشطة البحث العلمي األمر الذي ينعكس على 
مس��توى التنمي��ة االقتصادي��ة واالجتماعي��ة والعلمي��ة، الذي 
يع��د أح��د التفس��رات اخلاص��ة بالنهض��ة والتط��ور والتق��دم 

ال��ذي تش��هده تل��ك البلدان .
والش��ك أن ج��دوى ذل��ك اإلنف��اق ينعك��س عل��ى زي��ادة 
االكتشافات واالخراعات واملنتجات اجلديدة ففي العام 
2009 س��اهمت نتائ��ج األحب��اث يف 672 جامع��ة وكلي��ة 
أمريكية بطرح 686 منتجًا جديدًا يف األسواق، وحققت 
هذه اجلامعات 19827 اكتش��افًا وحصدت 6223براءة 
ترخي��ص لالكتش��اف  اتفاقي��ة   5109 ووقع��ت  اخ��راع 

والربام��ج املط��ورة) خض��ر، 2011، 11( .
   وال ب��د هن��ا م��ن اإلش��ارة إىل حج��م مش��اركة القط��اع 
اخلاص يف مشاريع وأنشطة البحث العلمي ف�« يف أمريكا 
يسهم القطاع اخلاص بنسبة %70 يف اإلنفاق على البحث 
العلم��ي بينم��ا تس��هم اجلامع��ات بنس��بة %18 واحلكوم��ة 
بنس��بة %12 ويف الياب��ان يس��هم القط��اع اخل��اص بنس��بة 
%88 واحلكوم��ة بنس��بة %8 بينم��ا يف ال��دول العربي��ة 
يس��هم القط��اع اخل��اص ب%10 واحلكوم��ة ب90% ) 

املرج��ع الس��ابق، 8( .    
وق��د اهتم��ت ال��دول املتقدم��ة بدع��م مراك��ز التمي��ز 
البحث��ي والتوس��ع يف إنش��ائها مم��ا مكنه��ا م��ن اكتس��اب 
اخلربة والقدرة على التعامل مع تقنيات جديدة وبارزة منها 
امل��واد اجلدي��دة وتقني��ة النان��و والتقني��ة احليوي��ة واهلندس��ة 
الوراثي��ة واللي��زر وتقني��ات املعلوم��ات واالتص��االت والطاق��ة 
املتج��ددة، ويت��م حتدي��د جم��االت وأولوي��ات العم��ل الدقيقة 
يف هذه املراكز من خالل استخدام حتليل سوات الرباعي 
الذي يشمل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات 

) التقري��ر العرب��ي للتنمي��ة الثقافي��ة: 2010 ( .
وه��ذه ال��دول - م��ن خ��الل الدع��م الس��خي ال��ذي تقدمه 
ملراكز التميز-  تسعى للوصول إىل مركز الصدارة على 
املس��توى العامل��ي مب��ا ينعكس على مكان��ة الدولة العلمية 

والتقنية ) املرجع الس��ابق ( . 
فل��م يع��د إنش��اء املراك��ز البحثي��ة ش��ارة تتزي��ن به��ا 
اجملتمعات وإمنا هو أهم أسلحة العصر، فهناك املئات بل 
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اآلالف م��ن مراك��ز األحب��اث ومؤسس��ات البح��ث العلم��ي 
يف ال��دول الغربي��ة يديره��ا كب��ار اخل��رباء، إضاف��ة إىل 
الش��باب الطم��وح الذي��ن ال يعرف��ون غ��ر لغ��ة العل��م والعم��ل 
واإلتق��ان، وال ه��دف هل��م س��وى التقدم بأنفس��هم وأوطانهم 
حن��و املس��تقبل، كم��ا أن ه��ذه املراك��ز تغ��ذي املؤسس��ات 
احلكومي��ة بالباحث��ني واخل��رباء لينهض��وا بواق��ع بلدانهم ) 
حمم��ود: 2013 (، وتعم��ل مراك��ز األحب��اث عل��ى عقلن��ة 
وترش��يد الق��رار لدى املس��ؤولني، وصناع الق��رار، وبالتالي 
املساهمة يف تصويب أو حتجيم احتمالية اخلطأ أو املخاطر 
أو الفش��ل يف صن��ع الق��رار، وإع��داد السياس��ات وحس��ن 
التخطي��ط وتوف��ر ال��رؤى واألف��كار العلمي��ة واإلبداعي��ة ) 

اخلزندار واألس��عد: 2012( .
وتهت��م اجلامع��ات واملراكز البحثي��ة يف الدول املتقدمة 
بالبح��ث ع��ن مص��ادر متوي��ل غ��ر حكومي��ة م��ن خ��الل 
تسويق العديد من األنشطة البحثية واملشروعات والربامج 
املختلف��ة ال��ي ت��در عائدًا كبرًا على اجلامعات واملراكز 
مم��ا يتي��ح هل��ا فرص��ة إج��راء التطوي��ر والتحس��ني املس��تمر، 
وتتع��دد صي��غ التس��ويق ال��ي تق��وم به��ا تل��ك اجلامع��ات 
واملراك��ز وعل��ى س��بيل املث��ال يت��م إقام��ة ش��راكات ب��ني 
اجلامع��ات واملراك��ز يف ه��ذه الدول وب��ني قطاع األعمال، 
وعق��د االتفاقي��ات والتعاق��دات البحثي��ة، كم��ا تأخذ هذه 
اجلامع��ات واملراك��ز بآلي��ات وق��وى الس��وق، وال��ذي يدعو 
في��ه اجلامع��ات إىل تطبي��ق املفاهي��م التجاري��ة ملواجه��ة 

التنافس��ية االقتصادي��ة) املوج��ي: 2009 ( .
ويف معظ��م ال��دول املتقدم��ة بش��كل ع��ام وأمري��كا 
األحب��اث  مراك��ز  أضح��ت  خ��اص  بش��كل  وأوروب��ا 
والدراس��ات السياس��ية تلعب دورًا أساس��يًا يف إنتاج املعرفة 
وصياغ��ة  وتوجي��ه  احلل��ول  وتقدي��م  املش��كالت  وح��ل 
السياس��ات العام��ة لل��دول يف خمتلف اجمل��االت االقتصادية 
والتعليمي��ة واالجتماعي��ة والسياس��ية وغره��ا، ويف كث��ر 
الق��رار م��ن املس��ؤولني وصن��اع  يت��م اخت��اذ  م��ن األحي��ان 
الق��رار يف قضاي��ا معين��ة وفق��ًا مل��ا حت��دده نتائ��ج دراس��ات 
املراك��ز البحثي��ة وق��د ظه��ر أول مرك��ز أحب��اث بش��كله 
احلدي��ث يف الوالي��ات املتح��دة؛ وذل��ك م��ن خ��الل تأس��يس 
 Carnegie  1910 ع��ام  للس��الم يف  معه��د كارنيغ��ي 
وت��ال   .Endowment for International Peace
 1916Brookings ذلك إنشاء معهد بروكينغز يف عام
Institute،ث��م معه��د هوف��رHoover Instituteيف ع��ام 

Century Foundationيف  الق��رن  1918،ومؤسس��ة 
ع��ام 1919) حمم��ود: 2010( .

   وقد اكتسبت املراكز البحثية يف الواليات املتحدة 
األمريكية خربة واسعة وجناحًا باهرًا ومكانة مرموقة، 
فص��ارت ت��ؤدي دورًا ب��ارزًا يف دع��م مؤسس��ات صن��ع الق��رار 
السياس��ي وإع��داد الدراس��ات، وحتلي��ل السياس��ات العام��ة 
والقضايا اهلامة، وقد مسيت تلك املراكز » الثينك تانك 
» Think Tanks  وأصبح��ت عام��اًل هام��ًا يف حتدي��د 
املتح��دة.  الوالي��ات  تواج��ه  ال��ي  القضاي��ا االس��راتيجية 
وأضحى هلا تأثر مباش��ر وغر مباش��ر على مراكز صنع 
الق��رار هن��اك؛ س��واء كان ذل��ك عل��ى املس��توى الداخلي أو 
اخلارجي ) املرجع السابق، 6(. ومما يؤكد الدور الرائد 
ال��ذي تضطل��ع ب��ه املراك��ز البحثي��ة يف رس��م السياس��ات 
اخلارجية للواليات املتحدة األمريكية تبين الرئيس بوش 
االب��ن ع��دد م��ن السياس��ات ال��ي خرج��ت م��ن رح��م ع��دد 
م��ن املراك��ز البحثي��ة وتتعل��ق بعضه��ا باألم��ن االجتماع��ي 

وسياس��اته ) األم��ر: 2007 ( .
البحثي��ة  وتهت��م اجلامع��ات األمريكي��ة ومراكزه��ا 
بإبرام العقود بينها وبني املؤسسات اإلنتاجية والي تقوم هذه 
املؤسس��ات بتموي��ل البح��وث واملش��اريع البحثي��ة وختصيص 
ج��زء م��ن الضريب��ة املفروض��ة عليها ودع��م ومتويل مثل تلك 
املش��اريع كم��ا ختص��ص احلكومات جزءًا م��ن ميزانيتها 

لألحب��اث والدارس��ات ) خمت��ار وحق��ي: 2005( .
وبنس��لفانيا  وتكس��اس  أجنل��وس  ل��وس  جامع��ة  ويف 
وجورجيا وكاليفورنيا مت إنشاء مراكز لتشجيع اإلبداع 
يف تطوير أساليبب التدريس، كما يقوم املركز مبساعدة 
أعض��اء هيئ��ة التدري��س يف تقيي��م املناه��ج وتزويده��م مب��ا 
يس��تجد م��ن عوام��ل تؤث��ر عل��ى التعلي��م اجلامع��ي) املرج��ع 

الس��ابق( .
وأصبح��ت بع��ض املراك��ز البحثية تتمت��ع بصبغة عاملية 
النش��اط وذل��ك م��ن خ��الل التع��اون ب��ني ع��دد م��ن املراك��ز 
البحثي��ة م��ن دول أو ق��ارات خمتلف��ة، وعل��ى س��بيل املث��ال 
يتع��اون معه��د بروكين��ز األمريك��ي م��ع وزارة اخلارجي��ة 
القطري��ة فيم��ا يتعل��ق مبب��ادرة عالق��ات الس��الم بالغ��رب ) 

األم��ر: 2007( .
» وم��ن األدوار احلديث��ة ال��ي أصبح��ت تق��وم به��ا بع��ض 
املراك��ز البحثي��ة ه��ي ممارس��ة الدبلوماس��ية كأن يرس��ل 
بع��ض اخل��رباء أو األكادميي��ني يف مراك��ز األحب��اث م��ن 
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قب��ل وزارة اخلارجي��ة أو مؤسس��ات اجتماعي��ة ملعرف��ة آف��اق 
تس��وية أو املش��اركة يف وس��اطة أو مفاوض��ات ح��ول أزم��ة 
سياس��ية معينة وتكون تلك بش��كل رمسي أو غر رمسي 

) الس��ابق: 2007 ( .
» ن��إن م��ا جيع��ل مراك��ز الفك��ر وال��رأي يف الوالي��ات 
املتح��دة األمريكي��ة مؤسس��ات فري��دة م��ن نوعه��ا، إىل 
جان��ب عدده��ا الكب��ر ه��و امل��دى ال��ذي بلغ��ه العدي��د منه��ا 
يف اخنراط��ه النش��ط يف عملي��ة صن��ع السياس��ة، ومقدرتها 
عل��ى املش��اركة مباش��رة وبص��ورة غ��ر مباش��رة يف صن��ع 
السياسة، ورغبة صانعي السياسة يف العودة إليها للحصول 
عل��ى املش��ورة السياس��ية) مرك��ز الكاش��ف للدراس��ات 

االس��راتيجية: 2005( . 
إىل  يش��ر  وال��رأي  الفك��ر  مراك��ز  انتش��ار  وإن   «
ثقاف��ة وجمتم��ع وسياس��ات الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة 
وتأثره��ا، وه��ذه املؤسس��ات قدم��ت مس��اهمات قيم��ة يف 
سياس��ة أمري��كا اخلارجي��ة والداخلي��ة ) املرجع الس��ابق( .
وبالنس��بة للبلدان األخرى فإن املراكز كذلك تالقي 
اهتمام��ًا كب��رًا، حي��ث يتم اختي��ار أعضاء هيئة التدريس 
يف املراك��ز اهلندي��ة م��ن خرجي��ي املؤسس��ات األكادميي��ة 
إدارة  الع��امل، ومتنحه��م  مس��توى يف   األرف��ع  والبحثي��ة 
املركز حرية واسعة يف التخطيط والبحث العلمي وتنفيذ 
الربامج، كما تتبع هذه املراكز نظامًا إداريًا مفتوحًا ال 
مركزي��ًا بعي��دًا ع��ن النظ��م التقليدية يف اإلدارة الي تنتهج 
املركزية والرقابة الشديدة والسيطرة على األمور، كما 
حتص��ل ه��ذه املراك��ز عل��ى دعم من احلكومة وكذا من 
النظ��ام اخل��اص واملتربعني) التقرير العربي الثالث للتنمية 

الثقافي��ة: 2010 ( .
وتتبن��ى اس��راليا وتركي��ا وكوري��ا اجلنوبي��ة مب��دأ 
الش��راكة مع اجلهات واملؤسس��ات واهليئات والش��ركات 
غ��ر املعني��ة بص��ورة مباش��رة يف متوي��ل التعلي��م اجلامع��ي 
احلكوم��ي، كم��ا متث��ل تل��ك ال��دول مؤسس��ات متويلي��ة 
مستقلة تعمل على تقديم خمتلف أنواع القروض، وتساعد 
اجلامع��ات واملراك��ز البحثي��ة يف إدارة اس��تثمار أم��وال 
املمول��ني  إىل  باإلضاف��ة  وودائعه��ا  اجلامع��ات،  وأم��الك 
األثري��اء ع��ن طري��ق الوق��ف والتربع��ات واهلب��ات) س��ليمان: 

.  )2014
كم��ا تهت��م اجلامع��ات واملراك��ز يف اس��راليا وتركيا 
وع��دم  التمويلي��ة  مصادره��ا  بتنوي��ع  اجلنوبي��ة  وكوري��ا 

االعتم��اد عل��ى مص��در وحي��د أو املص��در احلكوم��ي، 
ويظه��ر ذل��ك يف تركي��ا من خالل اجلامعات الوقفية، ويف 
اسراليا من خالل املنح والقروض، ويف كوريا من خالل 

دع��م القط��اع اخل��اص للجامع��ات) املرج��ع الس��ابق(.
اس��راليا  يف  البحثي��ة  واملراك��ز  اجلامع��ات  وتتبن��ى 
وتركي��ا سياس��ة إنت��اج وبي��ع املعرف��ة وف��ق معاي��ر تنافس��ية 
وتس��ويقية عاملي��ة، وحش��د مس��اعدة القط��اع اخل��اص يف 
متويل اجلامعات احلكومية والتنسيق مع القطاع اخلاص 
لتأصي��ل وتعزي��ز تب��ادل املناف��ع ب��ني اجلامع��ات كمراك��ز 
للتطوي��ر والتدري��ب وب��ني القط��اع اخل��اص كمص��در مه��م 

للتموي��ل والتوظي��ف) املرج��ع  الس��ابق( .
وتتعام��ل كوري��ا اجلنوبي��ة م��ع البح��ث العلم��ي باعتباره 
منتج��ًا اس��تثماريًا ي��در عائ��دًا مادي��ًا مضمون��ًا إضاف��ة إىل 
كون��ه أح��د الوس��ائل الضروري��ة لتنمي��ة اجملتم��ع، وتعم��ل 
عل��ى حش��د مس��اعدة القط��اع اخلاص يف متوي��ل اجلامعات 
احلكومي��ة وتب��ادل املناف��ع ب��ني اجلامع��ات كمراك��ز 
للتطوي��ر والتدري��ب، وب��ني القط��اع اخل��اص كمص��در 
للتمويل والتوظيف والركيز على أساليب التمويل الذاتي 
مث��ل : األم��الك اجلامعي��ة والتربع��ات وتس��ويق األحب��اث 

واملنتج��ات) املرج��ع الس��ابق( .
وترك��ز اجلامع��ات واملراك��ز البحثي��ة الصيني��ة يف 
الف��رة احلالي��ة عل��ى قضي��ة االنتق��ال إىل الكثاف��ة املعرفية 
م��ن خ��الل تش��جيع النش��ر واالبت��كار، وإقام��ة التجمع��ات 
البحثي��ة جب��وار اهليئ��ات املس��تفيدة، إضافة إىل التوس��ع يف 
التنافس��ية م��ن خ��الل توف��ر قواع��د عاملي��ة للتقيي��م، كم��ا 
توس��عت اجلامع��ات يف توف��ر مراك��ز للمعرف��ة واملوهب��ة، 
إس��هامًا كب��رًا  وأس��همت  البحثي��ة،  طاقاته��ا  وط��ورت 
وواضح��ًا يف التنمي��ة االقتصادي��ة واالجتماعي��ة، وأصب��ح 
اآلن الكث��ر م��ن الصيني��ني يدرك��ون أهمي��ة ال��دور ال��ذي 
تق��وم ب��ه اجلامع��ات واملراك��ز يف تنمي��ة جمتم��ع املعرف��ة ) 

حمم��د: 2013(.   
وتعمل املراكز البحثية يف بريطانيا على رسم السياسة 
اخلارجية والداخلية، عالوة على ذلك هناك صالت تعاون 
ب��ني املراك��ز البحثي��ة الربيطاني��ة ومثيالته��ا يف الوالي��ات 

املتحدة ) املرجع السابق( .
البح��وث  إج��راء  عل��ى  األملاني��ة  اجلامع��ات  وترك��ز 
املرتبط��ة بالتنمي��ة املتمث��ل يف حدائ��ق املعرف��ة، وذل��ك م��ن 
خ��الل الش��راكات البحثي��ة ودع��م التكنولوجي��ا، ول��ذا 
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اخل��اص  القط��اع  م��ن  التمويلي��ة  التدفق��ات  زادت  فق��د 
والش��ركات، إضاف��ة إىل النم��و التش��ريعي ال��ذي خي��دم 
حق��وق امللكي��ة الفكري��ة، وحق��وق ب��راءات االخ��راع، 
كم��ا تتمي��ز اجلامع��ات األملاني��ة بصالب��ة أنظم��ة التقيي��م 
اجلامعي الذي ميكن تلك اجلامعات من حتقيق املكانة 

والس��معة الدولي��ة ) املرج��ع  الس��ابق ( .
وتتج��ه اجلامع��ات الروس��ية لكي حتص��ل على مصادر 
متوي��ل إضافي��ة للبح��ث العلم��ي إىل رف��ع مس��توى إس��هام 
القطاعات املستفيدة، من نواتج البحث العلمي يف اإلنفاق 

عل��ى البح��وث) املرج��ع الس��ابق ( .
احمل��ور الثال��ث : التص��ور املق��رح لتطوي��ر املراك��ز 
البحثي��ة والعلمي��ة جبامعة صنعاء يف ضوء اخلربات العربية 

واألجنبية
العقب��ات  م��ن  جمموع��ة  الس��ابقة  امل��اور  يف  تب��ني 
واملشاكل والعوائق الي تواجه املراكز البحثية والعلمية 
جبامع��ة صنع��اء، كم��ا اطلعنا على خربات عربية وأجنبية 
يف االهتم��ام بتطوي��ر وتنمي��ة ومتوي��ل املراك��ز البحثي��ة، 
وزي��ادة ع��دد الباحث��ني وه��ذا يتطل��ب تقدي��م تص��ور مق��رح 
لكيفي��ة تطوي��ر املراك��ز البحثي��ة جبامع��ة صنعاء وس��وف 
يتضم��ن التص��ور ع��ددًا م��ن املنطلق��ات واألس��س ال��ي يقوم 
عليه��ا، وك��ذا أهداف��ه، إضاف��ة إىل مكون��ات التص��ور، 
والعقب��ات املتوقع��ة ال��ي يواجهه��ا، وس��بل التغل��ب عليه��ا .

أواًل : املنطلقات العامة للتصور :
- األوض��اع ال��ي مت��ر به��ا اليمن من حتدي��ات اقتصادية 
واجتماعي��ة وسياس��ية وتنموي��ة وثقافي��ة وتربوي��ة وغره��ا، 
ومش��اكل مج��ة أهمه��ا التهديد باالنفص��ال، واحلركات 
والتخل��ف  والقاع��دة،  املس��لحة، واجلماع��ات اإلرهابي��ة 
والفساد املالي واإلداري املستفحل وغرها من املشكالت 
والتحدي��ات ال��ي تؤك��د احلاج��ة إىل املراك��ز البحثي��ة 
البحث��ي  لتق��وم بدوره��ا  التدري��س فيه��ا  وأعض��اء هيئ��ة 

واالجتماع��ي املنش��ود .
- التغرات املتسارعة الي مير بها العصر احلالي والي 
يق��ف على رأس��ها التطور التكنولوج��ي اهلائل، واالنفجار 
املع��ريف، والعومل��ة، وث��ورة املعلوم��ات واالتص��االت، وحت��ول 
الع��امل م��ن اجملتم��ع الصناع��ي إىل اجملتم��ع املعلومات��ي، 
وغرها من التغرات الي حتتم االهتمام بتطوير املراكز 
لك��ي تواك��ب التحدي��ات، وتط��ور م��ن مه��ارات أعض��اء 

هيئ��ة التدري��س م��ن أج��ل مواكبة تل��ك التغرات

- ضرورة إخراج  اجلامعة واملراكز البحثية عن عزلتها 
االجتماعية،حبيث تعيش هموم الناس وواقع اجملتمع، إذ 
أن األدوار احلديث��ة للجامع��ات واملراك��ز تف��رض عليه��ا 
أن تضطل��ع ب��دور ه��ام يف خدم��ة اجملتم��ع، وتوعي��ة أف��راده 
ببعض القضايا املعاصرة، ودراسة املشكالت الي يعاني 
منه��ا وتقدي��م احلل��ول املمكن��ة هل��ا، وه��ذا ل��ن يتأتى إال يف 
وج��ود مراك��ز حبثي��ة وأعض��اء هيئ��ة تدريس على مس��توى 

ع��اٍل م��ن اإلعداد والتأهي��ل والتطوير . 
- م��ا مي��ر ب��ه الع��امل العرب��ي بش��كٍل ع��ام واجملتم��ع 
اليمين بشكٍل خاص من أوضاع حرجه، وختلف فكري 
وإبداع��ي، ون��درة يف االخراع��ات، وضع��ف يف املش��اركة 
واملس��اهمة يف حرك��ة التط��ور العامل��ي، وبق��اء دورن��ا يف 
التلق��ي الس��ليب مل��ا يأتي من اآلخري��ن، ومالحقة كل قادم 
وجديد من الغرب والشرق دون اإلسهام بأي إبداع نستطيع 
أن نفاخ��ر ب��ه أم��ام اآلخري��ن، مم��ا جيع��ل م��ن الض��روري 
مب��كان االهتم��ام باجلامع��ات ال��ي ه��ي معم��ل اإلب��داع، 
وجمتم��ع اإلنت��اج، وبي��ت اخل��ربة، ول��ن يك��ون ذل��ك إال م��ن 
خ��الل تطوي��ر أداء أعض��اء هيئ��ة التدري��س الذي��ن هم عماد 
التغي��ر، وأس��اس التط��ور يف اجلامع��ة وبالتال��ي اجملتم��ع . 

ثانيًا : أهداف التصور .
جبامع��ة  والعلمي��ة  البحثي��ة  املراك��ز  دور  1-تفعي��ل 
صنعاء وأعضاء هيئة التدريس فيها، مبا من ش��أنه تفعيل 

ال��دور البحث��ي واالجتماع��ي للجامع��ة .
2- تعزي��ز مس��توى الش��راكة ب��ني املراك��ز البحثي��ة 
جبامع��ة صنع��اء وب��ني املراك��ز البحثي��ة امللي��ة واإلقليمي��ة 

واألجنبي��ة .
3- حتقي��ق مس��توى ع��اٍل م��ن الش��راكة ب��ني املراك��ز 
البحثي��ة والعلمي��ة جبامع��ة صنع��اء وب��ني القط��اع اخل��اص 

ومؤسس��ات اجملتم��ع احلكومي��ة واألهلي��ة .
ثالثًا : مكونات التصور .

حاول��ت الدراس��ة احلالي��ة إضاف��ة املكون��ات ال��ي ت��رى 
أنه��ا إجرائي��ة وعملي��ة لتطوي��ر املراك��ز البحثي��ة والعلمي��ة 
جبامع��ة صنع��اء، ومب��ا ينس��جم م��ع إمكان��ات اجلامع��ة 
وقدراته��ا املالي��ة، وق��د ق��ام ه��ذا التص��ور عل��ى جم��االت 
ع��دة ه��ي البح��ث العلمي، وخدمة اجملتمع، الش��راكة مع 
القطاع اخلاص، احلقوق القانونية ألعضاء هيئة التدريس 

باملراك��ز، والبني��ة التحتي��ة :
اجملال األول : البحث العلمي .
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 أن يتواص��ل أعض��اء هيئ��ة التدري��س باملراك��ز م��ع 	 
نظرائه��م يف املراك��ز امللية واالقليمية والعاملية، 
واالس��تفادة م��ن جت��ارب وخ��ربات تل��ك املراك��ز يف 

مجي��ع اجملاالت .
 متابعة كل جديد يف ختصصه من خالل وس��ائل 	 

االتصال احلديثة والكتب واملراجع .
 تقديم تقرير سنوي إىل مدير املركز عن نشاطه 	 

البحثي والعلمي خالل السنة املاضية .
احل��رص عل��ى حض��ور ال��دورات التدريبي��ة والورش 	 

والن��دوات واللق��اءات الفكري��ة واملؤمترات العلمية 
 احلرص على اإلنتاج العلمي، وأن يراعي يف ذلك 	 

التن��وع م��ا ب��ني كت��ب متخصص��ة وأحب��اث علمي��ة، 
ومق��االت علمي��ة وغرها .

الدوري��ة 	  التقاري��ر  بإص��دار  املراك��ز  اهتم��ام 
. التعريفي��ة  والنش��رات 

تنوي��ع أنش��طة املرك��ز وزي��ادة احل��راك العلم��ي، 	 
وإط��الق املب��ادرات البحثي��ة والعلمي��ة .

 حتدي��د أولوي��ات البح��ث العلمي وتش��كيل الفرق 	 
البحثية .

االس��تفادة من العقول اليمنية املهاجرة، من خالل 	 
النظر إىل خرباتهم يف تطوير البحث العلمي 

أن تعمل إدارة اجلامعة على تكليف كل مركز 	 
بوض��ع خريط��ة حبثي��ة، وخط��ة اس��راتيجية وقائمة 
باألنشطة الي يسعى املركز إىل إجنازها سنويًا .

إنش��اء جمل��ة علمي��ة حمكم��ة ب��كل مرك��ز، 	 
وتش��جيع املراك��ز عل��ى االش��راك يف اجمل��الت 

. العلمي��ة املكم��ة 
إعط��اء الفرص��ة ألعض��اء هيئ��ة التدريس باملراكز 	 

وتقدي��م  اخلارجي��ة  العلمي��ة  املؤمت��رات  حلض��ور 
الدع��م ال��الزم ملث��ل تل��ك املؤمت��رات . 

بإنش��اء مكتب��ة علمي��ة 	  يهت��م كل مرك��ز   أن 
خاص��ة ب��ه تض��م العديد م��ن الكت��ب واإلصدارات 
واجملالت العلمية ورس��ائل املاجس��تر والدكتوراه 
يف التخص��ص، إضاف��ة إىل أحب��اث أعض��اء هيئ��ة 
التدري��س، ومش��اركاتهم العلمي��ة يف املؤمت��رات 

وال��ورش والن��دوات .
رص��د اجلوائ��ز العلمي��ة الس��نوية للمتميزي��ن م��ن 	 

أعض��اء هيئ��ة التدري��س باملراك��ز .

إل��زام أعض��اء هيئ��ة التدري��س باملراك��ز بإجن��از 	 
حب��ث علم��ي واح��د عل��ى األق��ل س��نويًا .

تشجيع أعضاء هيئة التدريس على إجراء البحوث 	 
املشركة والبينية ألكثر من مركز .

 تش��جيع املراك��ز ال��ي يتواف��ر لديه��ا ال��كادر 	 
العلم��ي عل��ى فت��ح برام��ج الدراس��ات العلي��ا .

تش��جيع األف��كار االبتكاري��ة وب��راءات االخ��راع 	 
الي حيصل عليها أعضاء هيئة التدريس باملراكز 
والعم��ل عل��ى تطويره��ا وتوف��ر البيئ��ة املالئم��ة، مع 
تقديم اإلمكانات الالزمة والدعم املالي الكايف . 

 اعتم��اد ميزاني��ة تش��غيلية كافي��ة للمراك��ز مب��ا 	 
ميكنه��ا م��ن القي��ام باألنش��طة العلمي��ة املختلف��ة .

اجملال الثاني : خدمة اجملتمع .	 
التدري��س 	  هيئ��ة  وأعض��اء  املراك��ز  تش��جيع 

املناس��بات  يف  العام��ة  املاض��رات  إلق��اء  عل��ى 
االجتماعي��ة، وقب��ول الدع��وات ال��ي تتلقاه��ا م��ن 
مؤسس��ات اجملتم��ع وال��ي تتطل��ب منه��م القي��ام 

. والتثقي��ف  التوعي��ة  مبحاض��رات 
 تش��جيع الباحثني على مناقش��ة مش��اكل اجملتمع 	 

وقضاي��اه م��ن خ��الل وس��ائل اإلعالم املختلفة س��واًء 
منه��ا املرئي��ة أو املس��موعة، وم��ن خ��الل كتاب��ة 
العدي��د م��ن املق��االت العلمي��ة واالجتماعي��ة ال��ي 

تتن��اول قضاي��ا اجملتم��ع .
االهتم��ام بتس��ويق املنتج��ات اخلاصة باملراكز من 	 

أحباث واستشارات، وندوات وغره .
منتج��ًا 	  باعتب��اره  العلم��ي  البح��ث  م��ع  التعام��ل   

اس��تثماريًا ي��در عائ��دًا مادي��ًا مضمون��ًا .
نش��ر الوع��ي ل��دى أعض��اء هيئ��ة التدري��س بأهمي��ة 	 

قيامه��م بأدواره��م يف خدم��ة اجملتم��ع .
أن تعم��د املراك��ز عل��ى تش��كيل فرق حبثية لعمل 	 

دراس��ات مس��حية ملش��كالت اجملتمع وترتيب تلك 
املش��كالت حبس��ب أهميتها وأولويتها .

 أن يت��م اعتب��ار مش��اركة عض��و هيئ��ة التدريس يف 	 
خدم��ة اجملتم��ع كأح��د الش��روط املطلوب��ة للرقي��ة 

العلمية .
الس��ماح ألعض��اء هيئ��ة التدري��س بالتف��رغ العلم��ي 	 

بإح��دى املؤسس��ات االجتماعي��ة ال��ي ينتم��ي إليه��ا 
وإث��راء  زي��ادة خربات��ه  ي��ؤدي إىل  ختصص��ه مب��ا 
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جتارب��ه .
 التوسع يف إنشاء املراكز االستشارية .	 
أن تعم��ل املراك��ز عل��ى تنظي��م مح��الت توعي��ة 	 

للمجتم��ع ح��ول قضي��ة معين��ة مثل قضية الس��الح ، 
الث��أر، الق��ات وغ��ره .

اجمل��ال الثال��ث : الش��راكة م��ع القط��اع اخل��اص 	 
ومؤسس��ات اجملتم��ع املختلف��ة .

العم��ل عل��ى فت��ح عالق��ات تع��اون وتب��ادل خ��ربات 	 
ب��ني املراك��ز التابعة جلامعة صنعاء وبني املراكز 

املماثل��ة هل��ا حملي��ًا وإقليمي��ا ودولي��ًا .
 أن تسعى املراكز إىل فتح قنوات تواصل وتعاون 	 

م��ع مؤسس��ات اجملتم��ع املختلف��ة العام��ة واخلاص��ة 
يف جم��ال الدراس��ات والبح��وث وإع��داد الدراس��ات 

املستقبلية .
 تقدي��م االستش��ارات العلمي��ة للجه��ات احلكومي��ة 	 

مب��ا ميك��ن تل��ك املؤسس��ات م��ن اخت��اذ الق��رارات 
املناس��بة .

م��ع 	  العلم��ي  والتع��اون  الربوتوك��والت  عق��د 
. اخل��اص  والقط��اع  الش��ركات 

تطوي��ر عالق��ات املراك��ز م��ع أصح��اب الق��رار، 	 
وفت��ح قن��وات تواص��ل معه��م مب��ا ميك��ن املراك��ز 
م��ن االخن��راط النش��ط يف صن��ع السياس��ات العام��ة .

دراس��ة جدوى إمكانية فتح مكاتب للش��ركات 	 
إج��راء  وإمكاني��ة  البحثي��ة،  املراك��ز  بداخ��ل 
الدراس��ات املش��ركة ب��ني أعض��اء هيئ��ة التدري��س 

باملراك��ز م��ع الباحث��ني التابع��ني للش��ركات .
توسيع آفاق التعاون والشراكة مع القطاع اخلاص 	 

والبح��ث ع��ن مص��ادر متوي��ل لألنش��طة البحثي��ة 
والعلمي��ة حبي��ث يش��مل التموي��ل صي��غ متع��ددة مثل 
البح��وث املدعوم��ة، البحوث التعاقدية، اخلدمات 
الش��ركات  وتأس��يس  الرخي��ص  االستش��ارية، 

وغره��ا .
 منح املراكز احلق يف االقراض وقبول املنح .	 
للمراك��ز 	  املش��روعات  ج��ذب  عل��ى  العم��ل   

واالس��تفادة م��ن عالق��ات العدي��د م��ن أعض��اء هيئة 
التدري��س باملراك��ز م��ع بع��ض املنظم��ات واهليئ��ات 

الداعم��ة .
إقامة فعاليات دورية بني املراكز وبني مؤسس��ات 	 

اجملتمع والقطاع اخلاص .
أن تق��وم املراك��ز بعم��ل أدل��ة ونش��رات صغ��رة يت��م 	 

توزيعه��ا عل��ى مؤسس��ات اجملتم��ع واجله��ات املتوقع 
االستفادة منها، ونشر الوعي لدى تلك املؤسسات 
بأهمية االستفادة من خربات وأحباث أعضاء هيئة 

التدري��س باملراكز .
لق��اءات ميداني��ة ألعض��اء هيئ��ة 	  ترتي��ب  يت��م  أن 

واهليئ��ات  للمؤسس��ات  باملراك��ز  التدري��س 
واملنظم��ات ذات الصل��ة مب��ا من ش��أنه توثيق الصلة 

وزي��ادة التع��اون .
أن تعم��ل اجلامع��ة عل��ى متابع��ة احلكوم��ة عل��ى 	 

اجملتمعي��ة  املؤسس��ات  تل��زم  تش��ريعات  إص��دار 
م��ن  لالس��تفادة  البحثي��ة  املراك��ز  إىل  بالتق��دم 
خ��ربات واستش��ارات أعض��اء هيئ��ة التدري��س ب��داًل 

م��ن اخل��ربات األجنبي��ة .
اجمل��ال الراب��ع : احلق��وق القانوني��ة ألعض��اء هيئ��ة 	 

التدري��س . 
متك��ني أعض��اء هيئ��ة التدري��س باملراك��ز م��ن 	 

كاف��ة حقوقه��م املش��روعة ال��ي كفله��ا هلم قانون 
اجلامع��ات اليمني��ة، والئحت��ه التنفيذي��ة املتمثل��ة يف 
احل��ق يف الرقي��ة، احل��ق يف االنتس��اب إىل نقاب��ة 
والرش��ح،  االنتخ��اب  التدري��س،  هيئ��ة  أعض��اء 

التأم��ني الصح��ي، احل��ق يف التف��رغ  العلم��ي .
منح املراكز وأعضاء هيئة التدريس فيها احلرية 	 

األكادميي��ة، وحري��ة التخطي��ط والبح��ث العلم��ي 
وتنفي��ذ الربامج .

البحثي��ة 	  املراك��ز  أداء  لتقيي��م  معاي��ر  توف��ر 
التدري��س  هيئ��ة  أعض��اء  أداء  وك��ذا  والعلمي��ة 
تتضم��ن مؤش��رات ع��ن م��دى قي��ام ه��ذه املراك��ز  

. منه��ا  املرج��وة  بوظيفته��ا 
ال��ي 	  والقوان��ني  التش��ريعات  بتطوي��ر  االهتم��ام 

. التدري��س  هيئ��ة  أعض��اء  تكف��ل حق��وق 
- انتق��اء أعض��اء هيئ��ة التدري��س األكف��اء للعم��ل 	 

باملراك��ز .
منح املراكز االستقاللية التامة يف إدارة أنشطتها 	 

املختلفة .
االهتم��ام بزي��ادة روات��ب أعض��اء هيئ��ة التدري��س 	 

باملراك��ز أس��وة بزمالئه��م أعض��اء هيئ��ة التدري��س 
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بالكلي��ات .
 تب��ين نظ��ام االنتخ��اب الختيار مدراء املراكز ورؤس��اء 

الوحدات .
اجملال اخلامس : البنية التحتية للمراكز .

البحثي��ة 	  املراك��ز  بع��ض  إنش��اء  يف  -التوس��ع 
والعلمية املهمة مثل : مركز تنمية قدرات أعضاء 
االستش��ارية  املراك��ز  وبع��ض  التدري��س،  هيئ��ة 

. والتخصصي��ة 
- توف��ر املتطلب��ات األساس��ية للمراك��ز البحثي��ة 	 

مثل : االنرنت والكمبيوترات واملكاتب ألعضاء 
هيئ��ة التدري��س، خط��وط اهلات��ف، وس��كرتارية 

وغره��ا .
- أن تهت��م إدارة اجلامع��ة بعم��ل مواق��ع إلكروني��ة 	 

املواق��ع  تل��ك  تتضم��ن  مرك��ز،  ب��كل  خاص��ة 
اخلدم��ات واالستش��ارات وأوج��ه االس��تفادة ال��ي 
ميكن أن يقدمها املركز وأعضاء هيئة التدريس 

.
- أن يس��عى كل مركز إىل إنش��اء قاعدة بيانات 	 

ومعلوم��ات خاصة به .
رابعًا : العقبات املتوقعة وسبل التغلب عليها :	 
   ال خيل��و أي تص��ور م��ن عقب��ات متوقع��ة، وم��ن 	 

عراقي��ل ق��د تواجه��ه ول��ذا فق��د ح��اول ه��ذا البحث 
أن  ال��ي ميك��ن  املتوقع��ة  العقب��ات  أه��م  إب��راز 
تواج��ه تطبي��ق ه��ذا التصور، مع ذك��ر اإلجراءات 
الكفيل��ة بتج��اوز تل��ك العقب��ات ، والعقب��ات ه��ي 

كالتال��ي :
1-نق��ص التموي��ل املال��ي ال��الزم للقي��ام باألنش��طة 	 

البحثي��ة العدي��دة املتمثل��ة يف األحب��اث واملؤمت��رات 
والن��دوات وال��ورش وال��دورات التدريبي��ة وغره��ا .

سبل التغلب عليها :	 
- أن تتج��ه املراك��ز حن��و القط��اع اخل��اص، وأن 	 

توط��د عالقاته��ا مع��ه وت��ربم االتفاق��ات والعق��ود 
التمويلي��ة مقاب��ل بع��ض اخلدم��ات ال��ي تقدمه��ا 

املراك��ز .
- أن تفرض املراكز رسومًا على املؤسسات الي 	 

تتق��دم للمراك��ز بطلب االستش��ارات أو اخلدمات 
أو االستفادة من قاعات ومعدات املركز .

- أن ختص��ص إدارة اجلامع��ة نس��بة م��ن إي��رادات 	 

النظ��ام امل��وازي لدع��م املراك��ز .
2- خل��و املراك��ز م��ن آلية لتفعيلها وتفعيل أعضاء 	 

هيئ��ة التدري��س فيه��ا، فالكث��ر م��ن املراك��ز ال 
تتوافر لديها الئحة داخلية، وال رؤية وال أهداف، 
العدي��د  أن  إىل  إضاف��ة  اس��راتيجية،  خط��ة  وال 
م��ن أعض��اء هيئ��ة التدري��س لي��س لديه��م معرف��ة 
باألعم��ال ال��ي ميك��ن أن يقوم��وا به��ا، وال تتوافر 
آلي��ة للمتابع��ة واملاس��بة مما جيع��ل البعض ينقطع 

ع��ن املراك��ز لع��دة ش��هور .
سبل التغلب عليها :	 
- تكلي��ف كل مرك��ز بإع��داد الئح��ة داخلي��ة 	 

خاص��ة ب��ه تتضم��ن الرؤي��ة والرس��الة واأله��داف 
والقي��م وآلي��ات ضب��ط العم��ل يف املرك��ز .

- تكليف كل مركز بإعداد خطة اس��راتيجية 	 
العلمي��ة  مل��دة مخ��س س��نوات تتضم��ن األنش��طة 
والبحثي��ة ال��ي يس��تهدفها املرك��ز لتل��ك الف��رة، 
وك��ذا خط��ة س��نوية لألنش��طة ال��ي ين��وي املركز 

القي��ام به��ا .
- إل��زام أعض��اء هيئ��ة تدري��س باملراك��ز بإع��داد 	 

خطة حبثية سنوية خاصة به تتضمن األحباث الي 
ين��وي كل واح��د منه��م القي��ام بها للس��نة القادمة .

- تكلي��ف كل عض��و هيئة تدريس بإعداد تقرير 	 
سنوي نهاية كل عام يتضمن األنشطة العلمية الي 
ق��ام به��ا واملش��اركات العلمي��ة والن��دوات وال��ورش 

واملؤمترات الي اش��رك فيها .
3- ضع��ف تفاع��ل إدارة اجلامع��ة م��ع قضية تطوير 	 

املراك��ز، ف��إدارة اجلامعة موقفها س��ليب، وال تلق 
اهتمام��ًا كب��رًا يس��اوي االهتم��ام ال��ذي تالقي��ه 

الكلي��ات باجلامع��ة .
سبل التغلب عليها :	 
- أن تس��عى املراك��ز بش��كل مس��تمر ل��دى إدارة 	 

اجلامع��ة للمطالب��ة حبقوقها من االهتمام والرعاية 
والدع��م أس��وة بالكليات .

م��ن 	  وتكث��ف  علمي��ًا،  املراك��ز  تتح��رك  أن   -
أنشطتها البحثية والعلمية والذي من شأنه أن يلزم 
إدارة اجلامع��ة بتغي��ر نظرته��ا جت��اه املراك��ز مب��ا 
ميكنه��ا م��ن احلص��ول عل��ى نف��س االهتم��ام ال��ذي 

تنال��ه الكلي��ات .
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4- النظرة الس��لبية للمراكز وألعضاء هيئة التدريس 
م��ن قب��ل بع��ض قي��ادات اجلامع��ة وأعض��اء هيئ��ة التدريس، 
هيئ��ة  فأعض��اء  املنقوص��ة،  واملادي��ة  املعنوي��ة  واحلق��وق 
التدري��س باملراك��ز مل يتمكن��وا حت��ى اآلن م��ن احلص��ول 
عل��ى حقوقه��م ال��ي كفله��ا هل��م قان��ون اجلامع��ات والئحته 
التنفيذي��ة املتمثل��ة يف احل��ق يف الرقي��ة، احل��ق يف التف��رغ 
العلم��ي، احل��ق يف االنتس��اب للنقاب��ة، احل��ق يف االنتخ��اب 
والرشح، احلق يف التأمني الصحي، وغرها من احلقوق 

.
سبل التغلب عليها :

- تش��كيل جلن��ة م��ن قب��ل أعض��اء هيئ��ة التدري��س 
باملراك��ز متث��ل مجي��ع األعضاء وتتوىل مهمة متابعة مجيع 
احلق��وق املذك��ورة واملنقوص��ة، واحل��وار خبصوصه��ا م��ع 
النقاب��ة وإدارة اجلامع��ة ووزارة التعلي��م العال��ي، وجمل��س 
ال��وزراء، ورئاس��ة اجلمهوري��ة، ومنظمات حقوق اإلنس��ان، 
ووزارة حقوق اإلنسان، ووزارة الشؤون القانونية وغرها .
- الضغط بكل الوس��ائل املش��روعة من أجل احلصول 
عل��ى تل��ك احلق��وق وليك��ن م��ن تل��ك الضغ��وط اإلع��الم 

واالعتص��ام واملاك��م وغره��ا .
- أن تتح��رك املراك��ز علمي��ًا وحبثي��ًا، وأن تك��ون 
أكث��ر فاعلي��ة، وليك��ن بداية من خالل وضع رؤية وخطة 
عمل لكل مركز تتضمن األنشطة والندوات واملؤمترات 
والفعاليات املتوقع إجنازها وهذا من شأنه أن يغر النظرة 
الس��لبية جت��اه املراك��ز وه��و كفي��ل بتعدي��ل الكث��ر م��ن 

القناع��ات .
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Abstract :

Suffer research and scientific centers at the University of Sana›a many problems and obstacles, and lacks many of 

the requirements and supplies which requires him to work on development through access to some of the experiences 

of Arab and international experiences, and this development is necessary so that these centers play their desired ones 

in the development of scientific research and development community, and to strengthen the partnership between 

the centers and between society and private sector institutions, and on the other hand even these centers keep pace 

with many local, regional and international challenges of the problems experienced by Yemen, and other challenges 

such as globalization and the explosion of knowledge and technological development. The researcher used descriptive 

and analytical reach to imagine a proposal for the development of research and scientific centers at the University of 

Sanaa to ensure public premises, and objectives, and many components, as well as the most important obstacles that 

could face perception and ways to overcome them
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المراكز العلمية والبحثية ودورها في معالجة مشكالت المجتمع دراسة 
تطبيقيه على مركزالبحوث والدراسات األمنية

أكاديمية الشرطة - اليمن

جامعة صنعاء - كلية الطب
د/ فواز عبد الرحمن علي دودة

الخالصة
رك��زت ورق��ة العم��ل ه��ذه, عل��ى مكان��ة املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة, يف التنمي��ة وخدم��ة اجملتم��ع ؛وبين��ت دوره��ا يف 
معاجل��ة مش��كالت اجملتم��ع بكاف��ة ش��رائحه, وخدم��ة ودع��م الباحثني وصانع القرار يف الدول��ة اليمنية, كما وضحت 
احلماي��ة القانوني��ة حلق��وق امللكي��ة الفكري��ة للباحث��ني,ومت االسرش��اد ب��دور املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة يف معاجل��ة 
مش��كالت اجملتم��ع ل��دى ال��دول املتقدم��ة وم��ا تقدم��ه مراك��ز األحب��اث يف ال��دول العربي��ة, ومنه��ا اليم��ن, م��ن أدوار يف 
معاجلة مشكالت اجملتمع  والتحديات الي تواجهها, ومدى حتقيقها لألهداف املنوطة بها، باإلضافة إىل عرض واقع 
مراك��ز أحب��اث الش��رطة والصعوب��ات والتحدي��ات ال��ي تواجهه��ا، وق��د مت وض��ع ع��دد من املقرحات ته��دف إىل تطوير 
أداء املراكز العلمية والبحثية؛الس��يما مراكز أحباث الش��رطة؛ ملا هلا من دور يف معاجلة مش��كالت اجملتمع بش��قيه 

املدني واألمين.
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المقدمة:
ال ش��ك أن التغي��رات ال��ي حت��دث يف اجملتم��ع بش��قيه 
األم��ين واملدن��ي, تراف��ق معه��ا تغي��رات يف خمتل��ف جوان��ب 
احلي��اة, وه��ذه التغي��رات نت��اج مل��ا حي��دث م��ن مش��كالت 
خمتلف��ة تواج��ه اجملتم��ع يف ظ��ل قوان��ني وأنظم��ة حتك��م 
اجملتم��ع ,وم��ن املؤك��د أن س��بب ظه��ور ه��ذه املش��كالت 
ه��و س��عي اجملتم��ع إىل التحدي��ث والتطوي��ر الذي يس��تدعي 
,والقي��ام  ال��ي حتكم��ه  التغي��ر يف األنظم��ة والقوان��ني 
بأحب��اث ودراس��ات, يس��تطيع م��ن خالهل��ا ح��ل املش��كالت 
ال��ي تواجه��ه, وتلبي��ة حاجات��ه املتط��ورة واملتزاي��دة م��ع مرور 
الزم��ن, فل��و بقي��ت القوان��ني واألنظم��ة واألحب��اث جام��دة ملا 
اس��تطاع اجملتم��ع ح��ل مش��كالته ومواكب��ة التط��ورات.

ل��ذا ال ب��د م��ن االس��تفادة م��ن األحب��اث والدراس��ات يف 
خمتل��ف اجمل��االت االجتماعي��ة واألمني��ة ال��ي تعم��ل عل��ى 
معاجل��ة مش��كالت اجملتم��ع الص��ادرة م��ن مجي��ع املراكز 
العلمي��ة والبحثي��ة واحلرص عل��ى العمل اجلماعي والتعاون 
فيم��ا ب��ني املراك��ز, فم��ن املعروف أن تق��دم األمم ونهضتها 
احلضاري��ة مره��ون بدعمه��ا للبح��ث العلم��ي وتطبيقات��ه 
واالهتم��ام مبؤسس��اته وأدوات��ه, مل��ا هل��ا م��ن دور   اساس��ي 
يف صن��ع الق��رار وح��ل مش��كالت اجملتم��ع وإعداد سياس��ة 

الدول��ة  .
لذل��ك جي��ب عل��ى املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة اليمني��ة 
مبختل��ف تس��ميتها ومهامه��ا القي��ام بدوره��ا يف معاجل��ة 
املش��كالت ال��ي تواج��ه جمتمعن��ا اليم��ين, الس��يما وأن 
الواق��ع االجتماع��ي واألم��ين يف تغ��ر مس��تمر, كما أن آراء  
الفقه��اء واملفكري��ن والباحث��ني قابلة للتغي��ر والتحول تبعًا 
لتطوي��ر اجملتم��ع, لذل��ك ف��إن الدراس��ة تس��عى إىل تس��ليط 
الض��وء عل��ى أهمي��ة دور املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة يف 
معاجل��ة مش��كالت اجملتم��ع وتفعي��ل التواص��ل العلم��ي 
ب��ني املراك��ز والباحث��ني, وبي��ان الصعوب��ات ال��ي تواجهه��ا 

واملقرح��ات الالزم��ة لتطويره��ا.
مشكلة البحث وتساؤالته:

أش��ارت بع��ض الدراس��ات والتخصص��ات العلمي��ة إىل 
أهمي��ة املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة ودوره��ا يف معاجل��ة 
م��ن  للعدي��د  موضوع��ًا  وجعلته��ا  اجملتم��ع  مش��كالت 

املناقش��ات واللقاءات واملؤمترات الي تعمل على تطويرها 
وربطه��ا باجملتم��ع بص��ورة كبرة؛ مما يدفع بعملية التنمية 

والتق��دم للمجتم��ع.
ولع��دم توف��ر معلوم��ات كافي��ة ح��ول ه��ذا املوض��وع، 
تتبل��ور مش��كلة البح��ث يف دراس��ة أهمي��ة وأدوار وواق��ع 
املراكز البحثية وضمان جودتها؛ لتتم االستفادة منها على 
أكمل وجه، وسنقوم من خالل دراستنا هذه باإلجابة عن 

التس��اؤالت اآلتية:
ما أهمية املراكز العلمية والبحثية؟	 
معاجل��ة 	  يف  والبحثي��ة  العلمي��ة  املراك��ز  أدوار  م��ا 

اجملتم��ع؟ مش��كالت 
م��ا األدوار ال��ي تق��وم به��ا املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة 	 

اليمنية؟
ما واقع مركز أحباث الشرطة؟	 
أحب��اث 	  مرك��ز  أداء  لتطوي��ر  املق��رح  التص��ور  م��ا 

الش��رطة؟
منهجية البحث:

مت اس��تخدام املنه��ج الوصف��ي التحليل��ي لدراس��ة دور 
املراكز العلمية والبحثية يف معاجلة مشكالت اجملتمع، 
وذل��ك م��ن خ��الل االطالع عل��ى األدبيات واألحب��اث املتعلقة 
بهذا املوضوع، ومن ثم اخلروج برؤية مقرحة لتطوير أداء 
مرك��ز الدراس��ات والبح��وث األمني��ة بأكادميية الش��رطة 

يف اليمن.
أهمية البحث:

الكب��رة 	  األهمي��ة  م��ن  البح��ث  ه��ذا  أهمي��ة  تنب��ع 
معاجل��ة  يف  ودوره��ا  والبحثي��ة  العلمي��ة  للمراك��ز 

االجتماعي��ة. املش��كالت 
تبقى احلاجة ضرورية وقائمة يف اليمن وأمتنا العربية 	 

للكتاب��ة يف ه��ذا املوض��وع م��ن جهة، وم��ن جهة أخرى 
فإن��ه ميك��ن أن يك��ون االخت��الف يف ع��رض امل��ادة 

العلمي��ة أس��اس الفائ��دة املرجوة.
تقدي��م رؤي��ة مقرح��ة لتطوي��ر أداء مرك��ز أحب��اث 	 

الش��رطة، ميك��ن أن يس��تفيد منه��ا العامل��ون يف ه��ذا 
اجمل��ال.
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أهدف البحث:
التع��رف عل��ى دور املراك��ز البحثي��ة والعلمي��ة يف ح��ل 	 

مش��كالت اجملتم��ع.
التع��رف عل��ى املعوق��ات ال��ي حتد م��ن فاعلية املراكز 	 

البحثية والعلمية.
بناء رؤية مقرحة لتطوير أداء مركز حبوث الشرطة 	 

يف اليمن.
حدود البحث:

يقتص��ر ه��ذا البح��ث عل��ى تن��اول ال��دور ال��ذي تق��وم ب��ه 
املراك��ز البحثي��ة والعلمي��ة يف ح��ل مش��كالت اجملتم��ع 
بش��كل ع��ام، وك��ذا واق��ع مرك��ز البح��وث والدراس��ات 
األمني��ة بأكادميي��ة الش��رطة والصعوب��ات ال��ي تواجه��ه 

وس��بل تطوي��ره.
العلمي��ة  املراك��ز  دور  موض��وع  بدراس��ة  وس��نقوم 
والبحثية يف معاجلة مشكالت اجملتمع من خالل املاور 

اآلتي��ة:
أهمية املراكز العلمية والبحثية.	 
دور املراكز العلمية والبحثية يف معاجلة مش��كالت 	 

اجملتمع .
واقع مركز أحباث الش��رطة والصعوبات والتحديات 	 

الي يواجهها.
تصور مقرح لتطوير مركز أحباث الشرطة .	 

المحور األول
أهمية املراكز العلمية والبحثية

تلع��ب املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة يف الوق��ت احلاض��ر 
دورًا فع��ااًل يف إنت��اج العدي��د م��ن املش��روعات االس��راتيجية 
الفاعل��ة يف بن��اء الدول��ة وح��ل مش��كالت اجملتم��ع, وتتن��وع 
ه��ذه املراك��ز وفق��ًا لطبيعته��ا والس��احة البحثي��ة والعلمي��ة 
ال��ي تتعام��ل معه��ا, حي��ث يوج��د مراك��ز حبثي��ة صناعي��ة 

وزراعي��ة وعلمي��ة وأمني��ة .... إخل.
كم��ا تتن��وع جه��ات ارتب��اط ه��ذه املراكز ب��ني اجلهات 
احلكومي��ة  التوجيه��ات  وف��ق  تعم��ل  ال��ي  احلكومي��ة 
بالقط��اع  املرتبط��ة  املراك��ز  أن  هل��ا, يف ح��ني  الص��ادرة 
اخل��اص متتل��ك احلري��ة واملرونة يف اختيار وتنفيذ األحباث 

والدراس��ات.

العلمي��ة  املراك��ز  أهمي��ة  ت��ربز  املوض��وع  ه��ذا  ويف   
والبحثي��ة,ال س��يما يف ال��دول النامي��ة, ومنه��ا اجلمهوري��ة 
اليمني��ة, حي��ث يرج��ع ختلف هذه الدول يف مجيع اجملاالت, 
وخاص��ة يف الناحي��ة العلمي��ة إىل حمدودي��ة أدوار املراك��ز 
اجلوان��ب  يف  حم��ددًا  عمله��ا  وبق��اء  والبحثي��ة  العلمي��ة 
الوصفيةالعامة غالبًا, إضافة إىل أن منتجات هذه املراكز 

تبق��ى يف رف��وف املكات��ب دون  العم��ل مبخرجاته��ا.
لذل��ك ف��إن عل��ى ال��دول النامي��ة, ومنه��ا اليم��ن, االهتم��ام 
باملراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة وتفعي��ل دورها الريادي يف حل 

ومعاجلة مش��كالت اجملتمع بش��تى أنواعها، )البطاط (.
حي��ث أصب��ح للمراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة دور رائ��د 
يف تق��دم اجملتم��ع يف زم��ن أصبح��ت التكنولوجي��ا والث��ورة 
املعلوماتي��ة ه��ي املتحك��م يف دع��م اجملتم��ع حن��و التق��دم 
املطل��وب ومواكب��ة التط��ور يف عاملن��ا املعاص��ر, لذل��ك ب��ات 
عل��ى اجلمهوري��ة اليمني��ة االهتم��ام بهذه املراك��ز, من أجل 
حتقيق التطور والرقي العلمي والفكري للمجتمع واللحاق 
برك��ب ال��دول املتقدم��ة, حي��ث تع��د املراك��ز العلمي��ة 
والبحثية منارة وجسر تواصل بني اجملتمعات ومناخ مالئم 
للتواصل العلمي والفكري واحلضاري, األمر الذي يؤدي 
إىل ح��ل مش��كالت اجملتم��ع ورقي��ه, وبن��اء أط��ر متجانس��ة 
ب��ني اجملتمع��ات وتوف��ر قن��وات للتواص��ل الدائ��م, لالرتق��اء 
بالبح��ث العلم��ي, وبن��اء اس��راتيجية هادف��ة لتنمي��ة اجملتم��ع 

وح��ل مش��كالته، )اهلنائي��ة: 2009م(.
ويف ه��ذا اخلص��وص ت��ربز أهمي��ة املراك��ز يف تفعي��ل 
سبل التواصل بني الباحثني وتعزيز وخدمة البحث العلمي 
ودعم املشروعات واخلطط التنموية؛ مبا يساعد يف جناح 
تلك املش��روعات العلمية والبحثية وإجياد طرائق لتنفيذها 
يف الواق��ع, حت��ى تت��م االس��تفادة منه��ا يف ح��ل مش��كالت 
اجملتم��ع وتقدم��ه، ويف ه��ذا الش��أن فللمراك��ز العلمي��ة 
والبحثي��ة أهمي��ة تتجل��ى من خالل اهلدف الذي أنش��ئت من 
أجل��ه وه��و خدم��ة البحث والباحثني ودعم األحباث العلمية 
ال��ي تع��د ركي��زة مهم��ة يف تطوي��ر املؤسس��ات العلمي��ة 
واجملتم��ع عام��ة, إضاف��ة إىل دع��م وتنمي��ة مه��ارات الباحثني 
وإث��راء معارفه��م وتب��ين مش��روعاتهم العلمي��ة والبحثية, مما 
يدفع بعجلة التنمية ويطور اخلطط التنموية واالسراتيجية 
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لل��دول ويع��د جي��اًل متعلم��ًا واعي��ًا بأهمي��ة األحب��اث العلمي��ة 
يف دف��ع عجل��ة التنمي��ة املس��تدامة للدول��ة وح��ل مش��كالت 

اجملتم��ع، )اهلنائي��ة: مرج��ع س��ابق, (.
وتع��د عملي��ة دراس��ة القضاي��ا واملش��كالت األمني��ة 
واجملتمعية وحتليلها من أهم األدوار الي تقوم بها املراكز 
العلمي��ة والبحثي��ة, إذ ته��دف إىل فه��م وتفس��ر الظواه��ر 
واملش��كالت األمني��ة واجملتمعي��ة, بقص��د معرف��ة احلقائ��ق 
والظواه��ر وتطوره��ا والتنب��ؤ به��ا وإجي��اد احلل��ول العلمي��ة 
املناس��بة هل��ا، )دلي��ل الباح��ث يف العلوم الش��رطية:2015(.
ويف ه��ذ ا الص��دد أصب��ح للمراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة 
دوررائد ومتقدم يف قيادة السياسات العاملية, حيث صارت 
أداة رئيس��ية إلنت��اج العدي��د م��ن املش��روعات االس��راتيجية 
الفاعل��ة, كونه��ا م��ن اجله��ات األساس��ية ال��ي تق��وم برس��م 
خط��ط املش��اركة يف تل��ك املش��روعات واالس��هام فيه��ا 
اس��هامًا مؤث��رًا كم��ا أن املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة يف 
بع��ض ال��دول املتقدم��ة أصبح��ت ج��زءًا ال يتجزأ من املش��هد 
التنم��وي والسياس��ي, وق��د ال نبال��غ إذا قلن��ا: إن هل��ا دورًا 
أساس��يًا يف نه��وض األم��م وتق��دم الش��عوب حن��و حتقي��ق 

أهدافه��ا، )حمم��د: 2013(.
وانطالقًا من ذلك, يتضح أن املراكز العلمية والبحثية 
اكتس��بت أهمي��ة وض��رورة لوجوده��ا م��ن خ��الل احلاج��ه 
إليه��ا وم��ن مقتضي��ات الض��رورات السياس��ية االقتصادي��ة 
واإلعالمي��ة واألكادميي��ة واألمني��ة واالجتماعية والتنموية, 
باعتبارها الطريقة األمثل إليصال املعرفة املتخصصة, من 
خالل ما تقدمه من إصدارات علمية ودراسات متخصصة 
من شأنها أن تضاعف من مستوى الوعي لدى صانع القرار 
واملؤسس��ات واألف��راد وتس��اعد عل��ى الرب��ط ب��ني الواق��ع 
امليدان��ي والعلم��ي النظ��ري، )مراك��ز البح��وث وصناع��ة 
التغ��ر مطاب��خ لصن��اع الق��رار وخالي��ا تفك��ر لإلب��داع, 

مؤسس��ة البين��ة لإلع��الم:2005م(.
ويف هذا الصدد,  جيب التنويه ألهمية املراكز البحثية 
والعلمي��ة يف محاي��ة حق��وق امللكي��ة الفكري��ة للباحثني, ملا 
لذل��ك م��ن دور يف حتقي��ق مص��احل الدولةاالقتصادي��ة عل��ى 
املس��توى الدول��ي ومتتعه��ا باالح��رام والتقدي��ر, حي��ث إن 
إتاحة الفرصة للمبدعني الوطنيني ودفعهم واألخذ بأيديهم 

وتشجيعهم على املزيد من اإلبداع واالبتكار وتوفر مظلة 
قانوني��ة حتم��ي ابداعاته��م ه��ذه يع��ود باخل��ر الوف��ر عل��ى 
الدول��ة اقتصادي��ا, م��ن خ��الل زي��ادة ف��رص اس��تقبال الدول��ة 
لألم��وال واالس��تثمارات األجنبي��ة, وكذل��ك م��ن خ��الل 
إتاح��ة الفرص��ة للمبدع��ني الوطني��ني لإلب��داع واالبت��كار 
داخ��ل بلده��م وع��دم هروبه��م إىل خارجه��ا, مب��ا يع��ين فق��د 
الدول��ة للق��وه اإلبداعي��ة الوطني��ة، )عام��ر  الكس��واني, 

2011 م، ص���� 115(.
المحور الثاني

دور املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة يف معاجل��ة مش��كالت 
اجملتمع

أن مواجه��ة مش��كالت اجملتم��ع وحتديات��ه  ال ش��ك 
واحتياجات��ه تتطل��ب صياغ��ة خط��ة هل��ا أبعاده��ا وحماوره��ا 
االس��راتيجية ال��ي تتمي��ز بالثب��ات واالس��تقرار النس��يب 

؛حت��ى يت��م تأم��ني اجملتم��ع ومعاجل��ة مش��كالته . 
فاألمن هو إحساس األفراد واجلماعات الي يتشكل 
منها اجملتمع بالطمأنينة والش��عور باألمن واالس��تقرار وهو 
م��ا حيفزه��م عل��ى العم��ل واإلنت��اج، فم��ادام األم��ن حيت��اج 
إىل خط��ة عم��ل, فه��و يف حاج��ه أيضَا إىل نظرية تقوم عليها 
سياس��ته, ث��م إىل أحب��اث مس��تمرة لتطوي��ر ه��ذه النظري��ة, 

حت��ى تس��اير اجملتم��ع واحتياجات��ه يف ح��ل مش��كالته .
فاجلرمية ظاهرة ومش��كلة اجتماعية خاضعة للتطور 
االجتماع��ي يف كل بيئ��ة م��ن البيئ��ات ويف كل مجاعة من 
اجلماعات, فاجلرمية واجملرم شيآن متالزمان، )احليمي: 
2015م(، وانطالق��ًا م��ن ذل��ك يأت��ي دور املراك��ز العلمي��ة 

والبحثية يف معاجلة تلك املش��كالت.
ويف ه��ذا املوض��وع تع��رف ه��ذه املراك��ز, بأنه��ا: عب��ارة 
ع��ن منظم��ة أو مؤسس��ة أو معه��د أو مرك��ز, خمصص��ة 
للقيام باألحباث والدراسات يف جماالت معينة أو يف بعض 
القضايا املتنوعة, سواء بهدف نشر الثقافة واملعرفة العامة أو 
بغية خدمة أحد األطراف الرمسية ،أو غر رمسية بصورة 
عام��ة, وتقدي��م املقرح��ات واحللول ملش��كالت معينة وهذا 
م��ا جع��ل ه��ذه املراك��ز أحد املرتك��زات األساس��ية إلنتاج 
البح��ث العلم��ي واملعرف��ة والتفك��ر الع��ام يف الدولة, وذلك 
م��ن خ��الل النش��اطات العلمي��ة ال��ي تق��وم به��ا, ممثل��ة يف 
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املؤمت��رات ال��ي تعقده��ا واألحب��اث واإلص��دارات الدوري��ة 
والكت��ب واملنش��ورات ال��ي تص��در عنه��ا، )خال��د حمم��ود, 
مرج��ع س��ابق, (، ويف الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة يطل��ق 
 Think( ) على مراكز األحباث اسم: )الثينك , ثانكس
Tanks ,( وتع��ين بالعربي��ة )مراك��ز التفك��ر( أو بن��وك 
التفك��ر أو الفك��ر أو خزان��ات التفكر أما يف بريطانيا 

فيطل��ق عليه��ا مراك��ز األحباث والدراس��ات.
فلم تعد مهامها مقتصرة على عمل دراسات أكادميية 
حتليلية نقدية, فقد صارت تعاجل مشكالت معينة بصورة 
مباش��رة وتق��دم املش��ورة ملتخ��ذي الق��رار يف القط��اع الع��ام 

واخل��اص م��ع تقديم اخلي��ارات والبدائل، )هزار أمني(.
واجلدي��ر ذك��ره، أن��ه جيري تصني��ف املراكز العلمية 
والبحثي��ة عل��ى معاي��ر وأس��س تتص��ل بالتخصص��ات ال��ي 
تعم��ل وفقه��ا، )التقري��ر العرب��ي الثال��ث للتنمي��ة الثقافي��ة, 
البح��ث العلم��ي يف الوط��ن العرب��ي ومؤش��رات التخل��ف 

وحم��اوالت التمي��ز: 2010 م(.
فهن��اك مراك��ز تهت��م بالقضاي��ا السياس��ية والش��ؤون 
العاملية, وهناك مراكز أخرى تتبنى األحباث والدراس��ات 
اخلاصة بالسياسات امللية, مبا فيها القضايا االقتصادية 
واألمني��ة وغ��ر ذل��ك م��ن اجمل��االت, وتصن��ف ه��ذه املراك��ز 
وف��ق معاي��ر أخ��رى فهن��اك مراك��ز أكادميي��ة ختض��ع 
للجامع��ات ال��ي تتبعه��ا, وهن��اك مراك��ز خاص��ه ال ترتب��ط 
بالقط��اع الع��ام أو قانون��ه, كم��ا توج��د املراك��ز البحثي��ة 
والعلمي��ة التابع��ة للدول��ة مالي��ًا وإداريًا, حي��ث تدور جماالت 
عملها حول متطلبات الدولة وسياستها ودعم صناع القرار, 
ويعاب عليها ضعف اس��تقالهلا وحمدودية حريتها يف عمل 
الدراس��ات واألحب��اث وال تش��كل بيئ��ة منتج��ة لألف��كار، 

)عب��د احل��ي:2012م(.
أم��ا مراك��ز األحب��اث ش��به احلكومي��ة فه��ي تع��رف 
نفس��ها بأنه��ا غ��ر رحبي��ة وجتم��ع متويالته��ا م��ن مص��ادر 
حكومي��ة وغ��ر حكومي��ة, يف ح��ني أن املراك��ز البحثي��ة 
والعلمي��ة اخلاص��ة تتمي��ز بع��دم ارتباطه��ا مالي��ًا وإداري��ًا 
بالقطاع احلكومي وتنتمي إىل القطاع املدني وغر رحبية, 
واهتمامه��ا  مواضيعه��ا  إع��داد  يف  باس��تقالهلا  وتتص��ف 
البحث��ي وبراجمه��ا ,وتص��ب ه��ذه االهتمام��ات يف قضاي��ا 

اجملتم��ع والدول��ة وتس��تمد مص��ادر متويله��ا م��ن مش��اريعها 
البحثي��ة, أم��ا بالنس��بة للمراك��ز ذات الطاب��ع األكادمي��ي 
فهي تكون خاضعة جلامعات أو مؤسسات تعليمية ويأتي 
متويلها من ميزانية اجلامعة أو من مؤسسات دولية داعمة, 
وترك��ز اهتماماته��ا ح��ول توف��ر التحليل العمي��ق للقضايا 
وتقدي��م  والعام��ة  األكادميي��ة  والسياس��ات  الس��اخنة 
الدراس��ات بعي��دة امل��دى، )اخلرندار،األس��عد, 2012م(. 
كما أن الدور الفاعل الذي تقوم بها املراكز العلمية 
والبحثي��ة يع��د مؤش��رًاعلى درج��ة ووع��ي ورق��ي مؤسس��ات 
احلك��م واإلدارة يف اجملتم��ع وعل��ى تط��ور األجه��زة العلمية 
والبحثية, وانطالقا من ذلك س��وف يتم عرض أهم األدوار 
الي تقوم بها املراكز العلمية والبحثية ملعاجلة مشكالت 

اجملتم��ع ل��دى ال��دول املتقدمة, كما يلي : 
التحلي��الت 	  وتقدي��م  والدراس��ات  األحب��اث  عم��ل 

والقضاي��ا  املش��كالت  بش��أن  واملنهجي��ة  الدقيق��ة 
املوجودة والساخنة الي تواجه اجملتمع املدني واألمين 
األس��عد:2012م(. )اخلرن��دار،  العام��ة،  والسياس��ات 

 مس��اعدة صناع القرار, إذا أن رجل الدولة حمتاج ملن 	 
يبلورله اخليارات ويوضح له السياسات بشكل دقيق 
من خالل حتديد األوليات واقراح البدائل واخليارات, 
وحتديدالتكلف��ة, فمراك��ز األحب��اث الفعال��ة تع��د 
منبع��ًا أساس��يًا للمعلوم��ات والنصح بالنس��بة إىل صناع 

القرار مبختلف مس��توياتهم، )عبدالش��ايف2012م(.
تقدي��م اإلرش��ادات واالستش��ارات ملتخ��ذ الق��رار بش��أن 	 

حت��ى  والفوري��ة؛  العاجل��ة  واملس��تجدات  األولوي��ات 
يتمك��ن م��ن وض��ع ق��رارات صائب��ة حت��ل مش��كالت 
اجملتم��ع مبختل��ف ش��رائحه من خالل البح��وث العلمية 
)األم��ر:  ال��رأي،  واس��تطالع  امليداني��ة  والتطبيقي��ة 

2007م(.
الرب��ط م��ا ب��ني املعرف��ة والتطبي��ق, وتطوي��ر احلي��اة 	 

الفكرية املعرفية يف الوسط العام املدني واألمين عن 
طري��ق أنش��طتها الثقافي��ة ومنابره��ا اإلعالمي��ة, ورف��د 
اجملتم��ع باملعلوم��ات اجلدي��دة املوثق��ة بالتحليل العلمي, 
ودراس��ة آفاق املس��تقبل وتوضيح الغامض من القضايا 
واألمور الي قد تكون سببًا يف مشكالت اجملتمع، 
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)العب��ادي: 2009م(.
الركي��ز عل��ى أولوي��ات التنمي��ة يف اجملتم��ع, وعم��ل 	 

تص��ور وأحب��اث ودراس��ات لس��بل حله��ا, واملس��اهمة يف 
توجيه األنظار إىل مشكالت اجملتمع الي تعمل على 

إعاق��ة التنمي��ة للمجتم��ع بش��قيه املدني واألمين .
العم��ل عل��ى ش��رح وتفس��ر وتوجي��ه لوس��ائل اإلع��الم 	 

بش��أن السياس��ات العام��ة, وعم��ل توضيح��ات للمجتم��ع 
حت��ى  السياس��ات,  بتل��ك  تتعل��ق  ش��رائحه  مبختل��ف 

يس��توعبها ويعيه��ا .
م��ع 	  يتواف��ق  مب��ا  وأدوات��ه  العلم��ي  البح��ث  تطوي��ر 

حاج��ة الدول��ة واجملتم��ع, والعم��ل عل��ى حتدي��ث نظ��م 
التعلي��م والسياس��ات التعليمي��ة واالجتماعي��ة واألمني��ة 
واالقتصادي��ة، )خال��د حمم��ود, مرج��ع س��ابق, ص����76(.

وترمج��ة 	  واألحب��اث  الدراس��ات  أح��دث  متابع��ة 
املنش��ورات واملؤلف��ات ال��ي تص��در م��ن املؤسس��ات 
واملراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة ل��دى ال��دول األخ��رى الي 
هل��ا صل��ة حب��ل مش��كالت اجملتم��ع األمني��ة واملدني��ة 

وغره��ا م��ن املش��كالت ال��ي تواج��ه الوط��ن .
ومم��ا س��بق ذك��ره, يالح��ظ ال��دور امله��م ال��ذي ميك��ن 
أن تلعب��ه املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة يف ح��ل مش��كالت 
اجملتم��ع, إال أن مؤسس��ات األحب��اث يف الوط��ن العرب��ي, و 
منه��ا اليم��ن, تواج��ه حتدي��ات خمتلفة حتد م��ن قدرتها على 
إجن��از ماه��و مطل��وب منه��ا وع��دم حتقي��ق مجي��ع األه��داف 

ال��ي أنش��ئت م��ن أجله��ا ومن أهم تل��ك التحديات:
 ع��دم وج��ود رؤي��ة اس��راتيجية ش��املة, وع��دم اتب��اع أ- 

منهجية التفكر االسراتيجي للعمل من خالل وضع 
خط��ط وبرام��ج تق��وم عل��ى دراس��ة الواق��ع .

عن��د تقدي��م اخلط��ط التنظيمي��ة, ُيهم��ش دور أعض��اء ب- 
��ز الصالحي��ات يف  التدري��س هيئ��ة والباحث��ني, وتَركَّ
أجه��زة إداري��ة تف��رض س��يطرتها عل��ى األكادميي��ني 
الذي��ن يع��دون أس��اس العملي��ات التدريس��ية والبحثي��ة .

 افتق��ار املؤسس��ات للصالحي��ات الكامل��ة وحري��ة ت- 
اخت��اذ الق��رارات األكادميي��ة .

 االعتم��اد الس��ائد عل��ى املفه��وم التقلي��دي لألحب��اث ث- 
األكادميي��ة .

 االبتع��اد الكل��ي ع��ن تدري��ب العامل��ني يف مراك��ز ج- 
اجملتم��ع  مش��كالت  ح��ل  عل��ى  العلمي��ة  األحب��اث 

واحتياجات��ه بصف��ه عام��ة .
 ع��دم التنس��يق ب��ني مراك��ز األحب��اث املختلف��ة داخ��ل ح- 

البل��د ذات��ه, وماب��ني ال��دول العربي��ة، األم��ر ال��ذي يؤدي 
إىل تك��رار األحب��اث وه��در للطاق��ات واإلمكان��ات 

املادي��ة وغره��ا .
 ع��دم توف��ر التموي��ل ال��الزم, حي��ث خيص��ص القلي��ل خ- 

م��ن موازن��ة اجلامع��ة أو األكادميي��ة ألغ��راض البحث 
العلم��ي .

ق��دم نظ��م التعلي��م وتقنيات��ه, واالعتم��اد عل��ى التلق��ني, د- 
دون االعتماد على تنمية القدرات الفكرية والذهنية 

للطلب��ة والباحث��ني، )اآلغ��ا، بدي��ر: 2010م, (.
كم��ا أن بع��ض اجله��ات احلكومي��ة ال تأخ��ذ النتائ��ج 
ال��ي يتوص��ل إليه��ا الباحث��ون مأخ��ذ اجل��د , وأن العديد من 
املسؤولني يعتقدون أنهم يعرفون كل شيء وأن ليس لدى 
مراك��ز األحب��اث م��ا تقدم��ة أو تضييف��ه هل��م، و اجلدي��ر 
ذك��ره أن بع��ض املراك��ز البحثي��ة ومنه��ا مرك��ز أحب��اث 
الشرطة اليمين ليس لديه إمكانيات مادية ومالية إلقامة 

ن��دوات ومؤمترات وورش عمل.
ويف ه��ذا اخلص��وص, ميك��ن تلخي��ص أه��م األدوار 
الي تقوم بها املراكز العلمية والبحثية يف الوطن العربي, 

ومنه��ا اجلمهوري��ة اليمني��ة كم��ا يل��ي :
نش��ر الكت��ب واجمل��الت والدوري��ات وماتنتج��ه م��ن 	 

أعم��ال, كم��ا يوج��د ل��دى بع��ض املراك��ز جم��الت 
علمي��ة حمكم��ة تتضم��ن قضاي��ا ته��م ال��رأي الع��ام 

وصاح��ب الق��رار أو اجله��ة املاحن��ة.
تنظي��م ورش عم��ل ون��دوات ومؤمت��رات يف جم��االت 	 

خمتلف��ة, وإع��داد دراس��ات خاص��ة ملعاجلة مش��كلة ما 
مع وضع االقراحات والتوصيات الالزمة هلا، )هالل: 

2005م(.
 القي��ام باج��راء اس��تطالع ال��رأي  الع��ام, لقي��اس قضية 	 

ته��م النظ��ام السياس��ي, أو لعم��ل دراس��ة تتطل��ب وج��ود 
اس��تطالع لل��رأي العام .

تعتم��د فاعلي��ة ونش��اط بع��ض املراك��ز عل��ى عالق��ة 	 
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إدارة املراكز مبا لك القرار - العالقات الشخصية-  
وه��و م��ا يس��هل دورها يف معرف��ة احتياجاته واجتاهاته 

والتأث��ر عل��ى اختياراته.
بع��ض املراك��ز تتح��دد أدواره��ا حبس��ب اهتمام��ات 	 

اجله��ة املمول��ة, فترك��ز مث��اًل عل��ى قضي��ة متك��ني 
امل��رأة أو اإلص��الح السياس��ي أو حق��وق اإلنس��ان أو 
اإلص��الح األم��ين، )حمم��ود: مرجع س��ابق، اخلرندار, 

األس��عد: مرج��ع س��ابق(.
واملالح��ظ م��ن خ��الل األدوار ال��ي تق��وم به��ا مراك��ز 
األحباث العربية, ومنها اليمنية, أن أدوارها ال زالت ضعيفة 
وحم��دودة, ال س��يما يف م��ا يتص��ل حب��ل مش��كالت اجملتمع  
بش��قية املدن��ي واألم��ين وم��ا يتص��ل بوض��ع القرار ويف رس��م 
السياس��ة العام��ة مقارن��ة مب��ا تق��وم ب��ه املراك��ز يف ال��دول 

املتقدمة.
حي��ث إن مش��كالت اجملتم��ع ورس��م السياس��ة العام��ة 
ألصح��اب الق��رار مس��ألة حتت��اج لدراس��ات متعمق��ة تق��وم 
على أسس منهجية وعلمية, كما أن اهلدف الرئييسي من 
وجود هذه املراكز, وخاصة البحثية هو القيام بالدراسات 
املتعمق��ة, ف��ال ميك��ن ألي مؤسس��ة أخ��رى أن تق��وم به��ذا 
ال��دور, لذل��ك أصبح��ت ه��ذه املراك��ز ج��زءًا ال يتج��زأ م��ن 
العملي��ة السياس��ية والتنموي��ة  يف معظ��م البل��دان املتقدم��ة.

لذل��ك، ف��إن عل��ى اجله��ات املعني��ة يف الدول��ة القي��ام 
ح��ل  بغي��ة  والبحثي��ة؛  العلمي��ة  املراك��ز  أدوار  بتعزي��ز 
مش��كالت اجملتم��ع وتنميت��ه ووض��ع السياس��ات العام��ة 
يف خمتل��ف اجمل��االت م��ن خ��الل توف��ر البيئ��ة املالئم��ة هل��ذه 
املراك��ز وح��ل االش��كاليات والتحدي��ات ال��ي تواجهه��ا, 
حيث يعد دور هذه املراكز شكاًل من أشكال ممارسة 
التفكر اجلماعي بني الباحثني واخلرباء للتحليل العلمي 
للمش��كالت واألزمات وتقديم احللول العلمية واالبداعية 
ملعاجلته��ا, لذل��ك ف��إن رعاي��ة دور ه��ذه املراك��ز يف اجملتمع 
والدول أصبح يتطلب اهتمامات خاصة يف اجلهات املعنية.

احملور الثالث
واق��ع مرك��ز أحب��اث الش��رطة والصعوب��ات والتحديات 

الي يواجهها
يف س��ياق التط��ور ال��ذي ط��رأ عل��ى وض��ع وزارة الداخلية 

يف اجلمهوري��ة اليمني��ة ص��در القان��ون رقم)10(لس��نة 01 
20م اخلاص بإنش��اء أكادميية الش��رطة الي نصت املادة 
الثالث��ة من��ه عل��ى أن تتك��ون أكادميي��ة الش��رطة م��ن:) 
كلية الشرطة, وكلية الدراسات العليا, وكلية التدريب, 
ومرك��ز حب��وث  الش��رطة( حي��ث يع��د االهتم��ام مبرك��ز 
البح��وث والدراس��ات األمني��ة إح��دى ال��دالالت اهلام��ة عل��ى 
تطوير الدولة وتقييمها للبحث العلمي واستش��راقها آلفاق 
املس��تقبل, وذل��ك وف��ق املنظ��ور املع��ريف لتط��ور اجملتمع��ات 
اإلنس��انية عموم��ًا, وانطالق��ا م��ن اعتب��ار املراك��ز مؤش��رًا 
للمنجزات احلضارية والنهضوية والثقافية وعنوانًا للتقدم 
وأح��د مؤش��رات التنمي��ة ورس��م السياس��ات، وعلي��ه س��وف 

تت��م دراس��ة ه��ذا املوض��وع عل��ى النح��و اآلتي:
أواًل- واقع مركز أحباث الشرطة:

نشأة املركز ورسالته ورؤيته:	 
نشأة املركز:أ- 

نظ��رًا ألهمي��ة دراس��ة القضاي��ا واملش��كالت ال��ي 	 
تواج��ه اجملتم��ع اليم��ين م��ن الناحي��ة األمني��ة مت 
  - األمني��ة  والدراس��ات  البح��وث  إنش��اء مرك��ز 
ال��ذي يتك��ون م��ن إدارة البح��وث, وإدارة الن��دوات 
والنش��ر,  والرمج��ة  التألي��ف  وإدارة  واملؤمت��رات 
وهيئ��ة  واملتاح��ف  واملكتب��ات  التوثي��ق  وإدارة 
الباحث��ني، )امل��ادة )101( م��ن القان��ون  رق��م)10( 
لس��نة 2001م بش��أن إنش��اء أكادميي��ة الش��رطة(.

وذل��ك ملعرف��ة األس��باب ال��ي تكم��ن وراء ه��ذه 	 
املش��كالت وبل��ورة ال��رؤى واملقرح��ات العلمي��ة 
املتعلقة بها, لوضع احللول املناسبة هلا والعمل على 
حتقي��ق العدال��ة واملس��اهمة يف تطوي��ر عم��ل اجلهاز 
األم��ين م��ن خ��الل وض��ع اخلط��ط والسياس��ات 

العصري��ة احلديث��ة.
رسالة املركز:ب- 

وفق��ًا 	  األمني��ة  السياس��ية  رس��م  يف  تتمث��ل 
املش��كالت  ح��ل  يف  اجملتم��ع  الحتياج��ات 
وعم��ل  والعن��ف,  اجلرمي��ة  م��ن  للح��د  األمني��ة, 
أس��س  عل��ى  ملواجهته��ا  األمني��ة  االس��راتيجية 
. عليه��ا  يعتم��د  وج��ادة  واقعي��ة  ومنهجي��ة  علمي��ة 
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رؤية املركز:ت- 
يس��عى املرك��ز إىل رف��د اجملتم��ع بأحب��اث ودراس��ات 
علمية جادة تدعم صناع القرار وحتقق األهداف املنش��ودة 
يف األمن واالستقرار وتعزيز التنمية واحرام حقوق اإلنسان 

وحريات��ه وتفعيل س��يادة القانون . 
 مهام وأهداف املركز:1- 

مهام املركز :أ- 
نص��ت امل��ادة رق��م)100( م��ن القان��ون رق��م)10( لس��نة 
2001م  اخل��اص بإنش��اء األكادميي��ة  عل��ى أن:)يت��وىل 
مرك��ز حب��وث الش��رطة اج��راء البح��وث النظري��ة والعلمي��ة 
والتطبيقية وامليدانية يف جماالت علوم الشرطة  ومكافحة 
اجلرمي��ة كم��ا مي��ارس عل��ى وجه اخلص��وص املهام اآلتية:

• اج��راء البح��وث والدراس��ات األمني��ة واإلداري��ة, 	
به��دف إجي��اد احلل��ول املالئم��ة ملش��كالت العم��ل يف هيئ��ة 

الش��رطة.
• عق��د املؤمت��رات والن��دوات واحللق��ات الدراس��ية 	

املشاركة فيها ملناقشة قضايا ومشكالت األمن املختلفة 
.

• إعداد وتدريب الباحثني من رجال الشرطة .	
• والنش��رات 	 والدراس��ات  البح��وث  ونش��ر  مج��ع 

التألي��ف  وتش��جيع  الش��رطة  بعم��ل  الصل��ة  ذات  العلمي��ة 
والرمج��ة والنش��ر هل��ذه الدراس��ات وتبادهل��ا م��ع اهليئ��ات 

البح��وث. ومرك��ز  العلمي��ة 
• إنشاء قاعدة للمعلومات والبيانات ختدم أغراض 	

البحث العلمي باألكادميية(.
• املنظم��ة 	 الالئح��ة  م��ن  الثالث��ة  امل��ادة   ومبوج��ب 

للمركز,  ويف سبيل حتقيق أهدافه ميارس املركز املهام 
واالختصاص��ات ااّلتي��ة:

رصد حركة اجلرمية ومدى اس��تجابة وفعاليات 	 
االجرامي��ة  الظواه��ر  وحتدي��د  ووس��ائلها  املكافح��ة 

واملش��كالت األمني��ة ودراس��تها.
اج��راء البح��وث والدراس��ات الش��رطية واألمني��ة 	 

واالجتماعي��ة الالزم��ة(، )امل��ادة)3( م��ن الالئح��ة املنظم��ة 
للمركز وفقًا لقانون األكادميية اليمين رقم )10( لسنة 

2001م(.

أهداف املركز:	- 
  وفق��ًا للم��ادة الثاني��ة م��ن الالئح��ة املنظم��ة للمرك��ز, 
ف��إن مرك��ز حب��وث الش��رطة يه��دف إىل القي��ام بالعدي��د 
م��ن األنش��طة البحثي��ة وتش��جيع البح��وث والدراس��ات يف 
اجملال��ني األم��ين والش��رطي, ومب��ا ي��ؤدي إىل إث��راء العل��م 
واملعرف��ة يف جم��االت مكافح��ة اجلرمي��ة وتطوي��ر العم��ل 
تواج��ه  ال��ي  املش��كالت  ومواجه��ة  واألم��ين,  الش��رطي 
العامل��ني يف جم��االت الش��رطة ووض��ع املعاجل��ات املناس��بة 

وفق��ًا لألس��اليب العلمي��ة احلديث��ة.
ويف ه��ذا املوض��وع حت��دد أه��م أه��داف املرك��ز عل��ى 

وج��ه اخلص��وص فيم��ا يل��ي:
امن��اء املعرف��ة األمني��ة واثرائه��ا ونش��رها مب��ا خي��دم 	 

األجه��زة الش��رطية واألمني��ة كاف��ة  .
األمني��ة 	  واملش��كالت   والظواه��ر   القضاي��ا  رص��د 

املس��لحة ال��ي تش��غل أقالي��م الدول��ة وتش��كل قامس��ًا 
مش��ركًا فيم��ا بينه��ا, مب��ا يس��هم يف متك��ني األجهزة 
األمني��ة م��ن رس��م سياس��اتها اجلنائي��ة واالجتماعي��ة 

واإلداري��ة عل��ى أس��س علمي��ة.
تطوي��ر أس��اليب البح��ث العلم��ي مب��ا يس��اعد الباحث��ني 	 

يف اجمل��االت األمني��ة عل��ى االس��تفادة منها واس��تخدامها.
معاجل��ة معوق��ات البحث العلمي وأس��اليب التعامل مع 	 

األحباث العلمية على مستوى الدولة.
عق��د املؤمت��رات والن��دوات واحللق��ات الدراس��ية أو 	 

املش��اركة فيه��ا ملناقش��ة قضاي��ا ومش��كالت األم��ن 
املختلف��ة .

إع��داد وتدري��ب الباحث��ني م��ن رج��ال األم��ن والعدال��ة 	 
اجلنائي��ة, مب��ا يوف��ر هل��م الق��درة عل��ى عم��ل البح��ث 
العلم��ي األم��ين واجلنائ��ي, واكس��ابهم مهارات خاصة 

يف مي��دان عمله��م .
تش��جيع اللق��اءات واحل��وارات العلمي��ة ب��ني اخل��رباء 	 

العرب واألجانب, املعنيني بالعلوم واملشكالت  األمنية, 
وت��دارس القضاي��ا واملش��كالت احلالي��ة واملس��تقبلية .

إع��داد قواع��د البيان��ات املركزي��ة للباحث��ني اخل��رباء 	 
واملختص��ني الع��رب يف اجمل��االت األمني��ة.

إع��داد مكتب��ة أمني��ة متخصص��ة يف إط��ار اهتمام��ات 	 
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األكادميية, مبا يساعد على حتقيق أهدافها العلمية 
والبحثي��ة املختلف��ة, تك��ون مبثاب��ة املرج��ع األساس��ي 
للمختص��ني والباحث��ني الوطني��ني الع��رب واألجان��ب يف 
امليادي��ن  األمني��ة واجلنائي��ة, واس��راتيجيات األم��ن 

الش��امل.
تب��ين الدع��وة إىل مش��اركة القط��اع اخل��اص واألف��راد 	 

يف دع��م الدراس��ات والبح��وث العلمي��ة األمني��ة ونش��ر 
املبذول��ة  املس��اعي  يف  واملش��اركة  األمني��ة  الثقاف��ة 
للوقاي��ة م��ن اجلرمي��ة واالحن��راف يف اجملتم��ع اليمين، 
)امل��ادة )2( م��ن الالئح��ة املنظمة للمركز وفقًا لقانون 

األكادميي��ة اليمني��ة رق��م)10( لس��نة 2001م(.
وأه��داف  مه��ام  م��ن  ذك��ره  س��بق  مم��ا  وامللح��وظ 
للمرك��ز، ال��ذي أنش��ئ أص��اًل للعم��ل به��ا وتطبيقه��ا عل��ى 
أرض الواق��ع؛ ك��ي يس��تفيد منه��ا اجله��از األم��ين بكاف��ة 
مس��توياته يف ح��ل املش��كالت ومواجه��ة الصعوب��ات ال��ي 
تعث��ر أداء عمل��ه، غ��ر أن معظ��م ه��ذه املهام واألهداف حرب 

عل��ى ورق وال يت��م العم��ل إال باجل��زء اليس��ر منه��ا.
وحدات املركز:  -

تتك��ون هيئ��ة الباحث��ني م��ن مخس وح��دات حبثية, 	 
هي:

وحدة التخطيط االسراتيجي ودعم القرار.	 
وحدة السيطرة على اجلرمية.	 
وحدة القيادة والسيطرة.	 
وحدة الدفاع االجتماعي وحقوق اإلنسان .	 
وحدة تنمية املوارد البشرية.	 
امله��ام, -  م��ن  بالعدي��د  وح��دة  كل  تضطل��ع  حي��ث 

والش��كل )1( يوض��ح  اهلي��كل التنظيم��ي للمرك��ز.
أنش��طة املرك��ز العلمي��ة واألكادميي��ة :

يس��عى املرك��ز إىل متابع��ة الظواه��ر واملش��كالت - 
عليه��ا  الض��وء  وتس��ليط  واالجتماعي��ة  األمني��ة 
والبح��ث ع��ن أس��بابها وس��بل مواجهته��ا وحله��ا عن 

طري��ق:
املؤمت��رات: وه��ي لق��اءات علمي��ة عام��ة تعرض  وتناقش  -

فيه��ا موضوع��ات متخصص��ة أكث��ر أهمي��ة وجس��امة 
من تلك املوضوعات الي تطرح يف الندوات واحللقات 

العلمي��ة, ويش��ارك فيه��ا العلم��اء وأس��اتذة اجلامع��ات 
واخل��رباء واملس��ؤولون وتق��دم فيه��ا حب��وث ودراس��ات 
علمي��ة وتتف��رع ع��ادة املؤمت��رات ع��الوة عل��ى اجللس��ات 

العام��ة  إىل ورش عم��ل وخت��رج بتوصي��ات.
الن��دوات: وه��ي لق��اءات علمي��ة عام��ة لع��رض ومناقش��ة - 

موضوع حمدد خالل فرة زمنية حمددة, ويشارك فيها 
أس��اتذة اجلامعات واملؤسس��ات األكادميية واخلرباء, 
من ذوي العالقات تقدم فيها أوراق علمية يتم نش��رها 
وخت��رج بتوصي��ات علمية تعمم على اجلهات املختصة.

األحباث:تتضمن إشكالية أو ظاهرة معينة بالفحص - 
والتحلي��ل باس��تخدام قواع��د املنه��ج العلم��ي األصلي��ة 
اعتمادًا على بيانات املصادر األولية امليدانية باستعمال 
األدوات املناسبة جبمع هذه البيانات وصواًل إىل نتائج 

حمددة تس��هم يف حل املش��كالت قيد البحث .
معين��ة  - ظاه��رة  أو  إش��كالية  الدراس��ات:تتضمن 

بالفح��ص والتحلي��ل باس��تخدام قواع��د املنه��ج العلم��ي 
األصلي��ة اعتم��ادًا على بيانات املصادر الثانوية, وصواًل 
البح��ث,  قي��د  لالش��كاليات  حم��ددة  معاجل��ة  إىل 
فالدراس��ة تتن��اول مش��كلة مطابق��ة الوس��ائل اإلداري��ة 

م��ع األه��داف املزم��ع إنتاجه��ا.
احللق��ات العلمي��ة: لق��اءات علمي��ة متقدم��ة للقي��ادات  -

يف املس��توى اإلداري األول بقص��د بن��اء قدراته��م يف 
االس��تجابة للسياس��ات األمني��ة عل��ى مس��توى الدول��ة 

وختت��ص به��ا مراك��ز البح��وث.
االصدارات العلمية: إنتاجات علمية تعتمد على أصول - 

العل��م ومناهج��ه , وتص��در م��ن عضو من هيئة الباحثني 
يف املركز حبسب خطة الوزارة وقراراتهم.

النش��رات العلمي��ة: اص��دارات علمي��ة تق��وم بها وحدات  - 
حبثي��ة ملواجه��ة املش��كالت األمني��ة امللح��ة, م��ع حتديد 

أفضل الس��بل حلل هذه املش��كالت .
موضوع��ات -  يف  علمي��ة  م��واد  املاضرات:تقدي��م 

حم��دودة م��ن قب��ل أس��تاذ أو خب��ر متخص��ص, وتكون 
عام��ة ومفتوح��ة وخصوص��ًا يف موضوع��ات الس��اعة أو 
احل��دث, ال��ي مل يس��بق تناوهل��ا يف ن��دوة أو مؤمت��ر أو 

دراس��ة أو حب��ث .
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االجتماع��ات: لق��اءات علمي��ة ومهني��ة مغلق��ة, تناق��ش - 
موضوع��ات حم��ددة ويش��ارك فيه��ا املس��ؤولون ع��ن 
اجلهات املعنية مبوضوع االجتماع وخترج مبشروعات 
ق��رارات ترف��ع للقي��ادة العليا,ويس��مح االجتم��اع بط��رح 
املش��كالت بعي��دًا ع��ن االرتب��اط القي��ادي املباش��ر 
وينجح حبياديته ونزاهته وال يرتبط بأشخاص متخذي 

القرار.
لقواع��د -  وفق��ًا  فيه��ا  النش��ر  اجملل��ة املكمة:ويت��م 

واج��راءات النش��ر املتبع��ة يف أي جمل��ة علمية حمكمة 
داخلي��ًا وخارجي��ًا .

ويف ه��ذا الص��دد ف��إن م��ا مت ذك��ره م��ن أنش��طة - 
أكادميي��ة وعلمي��ة يق��وم به��ا املرك��ز تع��د مهم��ة، 
امله��ام  بتنفي��ذ  القي��ام  املرك��ز  يس��تطيع  فل��ن 
واأله��داف املوكل��ة إلي��ه إال م��ن خ��الل ه��ذه األنش��طة.

وبالرغ��م م��ن الصعوب��ات والتحدي��ات ال��ي تواج��ه - 
املركز إال أنه قد أجنز العديد من هذه األنشطة، 
حي��ث مت إص��دار الع��دد األول م��ن جمل��ة من��ارات 
األم��ن املكم��ة، ويت��م إص��دار نش��رة بص��ورة 
دوري��ة، وك��ذا مت إص��دار أول ع��دد م��ن سلس��لة 
دلي��ل الباح��ث األم��ين، إضاف��ة إىل عق��د العدي��د 
بأعض��اء  اخلاص��ة  العم��ل  وورش  ال��دورات  م��ن 
هيئ��ة التدري��س يف األكادميي��ة، كم��ا مت القي��ام 
بعم��ل اتفاقي��ات وش��راكة م��ع بع��ض اجله��ات ذات 
العالق��ة، بغي��ة تطوير أداء املركز واالس��تفادة من 
خ��ربات تل��ك اجله��ات، وم��ازال املرك��ز يس��عى إىل 

القي��ام باملزي��د م��ن تلك األنش��طة.
ثانيًا- الصعوبات والتحديات الي تواجه املركز:- 
ال ش��ك أن الصعوب��ات والتحدي��ات ال��ي تواج��ه - 

املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة يف اجلمهوري��ة اليمني��ة 
إىل  ترج��ع   - الش��رطة  أحب��اث  مرك��ز  -منه��ا 
غي��اب العم��ل املؤسس��ي, وانع��دام الرؤي��ة الواضح��ة 
هل��ذه املراك��ز والقص��ور يف التواص��ل م��ع اجملتم��ع 
وصن��اع الق��رار, إضاف��ة إىل اخنف��اض الدعم املادي 
واملعن��وي, كم��ا أن بع��ض املراك��ز ال تق��وم بال��دور 
ال��ذي ينس��جم م��ع األه��داف الي أنش��ئت من أجله, 

بالرغ��م م��ن أهمي��ة املراك��ز يف ح��ل مش��كالت 
اجملتم��ع األمني��ة واملدني��ة ومس��اعدة صن��اع الق��رار 
م��ن خ��الل الدراس��ات واألحب��اث العلمي��ة الدقيق��ة 

ال��ي تصدره��ا .
وانطالق��ًا م��ن ذل��ك, س��وف يت��م التط��رق إىل أه��م - 

املراك��ز  تواج��ه  ال��ي  والتحدي��ات  الصعوب��ات 
العلمي��ة والبحثي��ة اليمني��ة, ومنه��ا مرك��ز أحب��اث 

الش��رطة عل��ى النح��و التال��ي:
امل��وارد املالي��ة حي��ث إن قل��ة التموي��ل يؤث��ر غالب��ًا عل��ى - 

العم��ل, فالباح��ث حيت��اج إىل اس��تقرار م��ادي ومعن��وي 
وتفرغ كامل لنشاطه البحثي يف ظل جو مالئم للقيام 
بعمل��ه, كم��ا أن قل��ة امليزاني��ات املخصص��ة للمرك��ز 
تعي��ق عمل��ه يف وض��ع خطط��ه البحثي��ة واختيار اخلرباء 
والباحثني والوصول إىل مس��توى الكفاءات العلمية، 

)الربغوثي،أب��و مس��رة:2007 م(.
التع��اون -  آلي��ات  وانع��دام  عش��وائية  بص��ورة  العم��ل 

والش��راكة ب��ني املرك��ز م��ع املراك��ز ذات الصل��ة 
املوج��ودة يف الداخ��ل واخل��ارج لنق��ل اخل��ربة وعم��ل 
دورًا  املراك��ز  هل��ذه  أن  الس��يما  فاعل��ة,  ش��راكة 
مش��ركًا وفع��ااًل يف ح��ل مش��كالت اجملتم��ع وتقدمه 
مبختل��ف ش��رائحه وطوائف��ه ويف مجي��ع اجمل��االت، 

ج(. ,ص  1429ه���  الثني��ان,  )س��لطان 
عدم توفر األجواء البحثية املناسبة يف املركز, فنظرًا - 

لضي��ق املبن��ى وع��دم توف��ر املكات��ب املالئم��ة وأجه��زة 
الكمبيوت��ر واملكتب��ات وغ��ر ذل��ك م��ن متطلب��ات 
البح��ث العلم��ي ي��ؤدي إىل بيئ��ة ط��اردة لألف��كار وغر 
مولدة, إضافة إىل ندرة احلوافز الي يتلقاها الباحثون 
لتش��جيعهم عل��ى اإلب��داع وقل��ة اش��راكهم يف دورات 

علمي��ة، )د/ ف��ؤاد العاج��ز, 2003م, ص��� 14-15(.
عدم توافر املعلومات وقواعدها وفق النظم املعلوماتية - 

املتط��ورة, حت��ى يتمك��ن الباحث��ون م��ن االس��تعانة به��ا  
يف أداء أعماهل��م إضاف��ة إىل قل��ة الكت��ب والدوري��ات 
اخلاص��ة منه��ا وال��ي تتعل��ق بدراس��ة قضاي��ا اجملتم��ع 

املدن��ي واألم��ين، )اآلغ��ا، بدير, مرجع س��ابق(.
تكم��ن قيم��ة األحب��اث والدراس��ات العلمي��ة الص��ادرة - 
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من املراكز العلمية والبحثية يف حيادتها واس��تقالهلا  
وكل ذل��ك حيت��اج ق��درًا كب��رًا م��ن احلري��ة يف العم��ل 
وب��دون خض��وع الباح��ث ألي وصاي��ة أو ضغ��وط عل��ى 

أف��كاره وخمرجات��ه.
ضعف العمل املؤسس��ي املس��تقل لوجود قيود سياس��ية - 

مفروضة على سر عمل املراكز العلمية والبحثية.
صعوب��ة احلص��ول عل��ى املعلوم��ات والبيان��ات من بعض - 

املراف��ق احلكومي��ة ال��ي خت��دم الباحث يف تش��خيص 
املش��كلة ال��ي يبح��ث فيه��ا والوص��ول إىل حل��ول بناءة 

تفي��د اجملتم��ع يف ح��ل مش��كالته .
ومه��ام -  أه��داف  ع��ن  والنش��ر  التعري��ف  يف  قص��ور 

واختصاص��ات وعناوي��ن املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة 
ب��ني أوس��اط اجملتم��ع واجلماع��ات ذات العالق��ة بعم��ل 
املراك��ز، )ولي��د عب��د احل��ي, مرج��ع س��ابق,ص�15(.

ال ي��زال الكث��ر م��ن الباحث��ني لديه��م قص��ور يف فه��م - 
وظيف��ة البح��ث العلم��ي وأهميت��ه يف ح��ل مش��كالت 
اجملتمع وتقدمه, حيث ينظر إليه البعض للحصول على 
الرقي��ة أو م��ن ب��اب ال��رف والتباه��ي، )الربغوثي،أب��و 

مس��رة: مرجع س��ابق,(.
س��يطرة النزع��ة الفردي��ة عند كتاب��ة البحث واالبتعاد - 

ع��ن فك��رة البح��ث اجلماع��ي ال��ذي يش��ارك في��ه 
جمموع��ة م��ن الباحث��ني، )خض��ر: 2011م(.

جه��ود -  وم��ن  العلمي��ة  األحب��اث  أهمي��ة  م��ن  التقلي��ل 
العامل��ني يف ه��ذا اجمل��ال وع��دم اعطائه��م املكان��ة 

. يس��تحقونها  ال��ي  املناس��بة 
ال ش��ك أن للنظ��ام السياس��ي الس��ائد يف أي جمتم��ع - 

تأث��رًا واضح��ًا عل��ى العل��م وعل��ى من��وه واجتاهات��ه, ول��ه 
انعكاس��اته عل��ى أنش��طة البح��ث العلم��ي املختلف��ة  
وتطويره��ا وعل��ى املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة, حي��ث 
يؤث��ر تأث��رًا بالغ��ًا عل��ى املن��اخ الفك��ري بش��كل عام، 

2013م(. )الكث��ري: 
أحب��اث -  مرك��ز  واق��ع  دراس��ة  مت��ت  أن  وبع��د 

الشرطة من حيث نشأته ورسالته وأهدافه ومهامه 
وأنش��طته العلمي��ة واألكادميي��ة بص��ورة خمتص��رة 
يف القس��م األول م��ن ه��ذا امل��ور ث��م مت التع��رض 

أله��م الصعوب��ات والتحدي��ات ال��ي تواجه املراكز  
العلمية والبحثية, منها مركز أحباث الش��رطة يف 
اجلمهوري��ة اليمني��ة  بص��ورة خمتص��رة, جي��در بن��اء 
حماول��ة وض��ع تص��ور مق��رح لتطوي��ر ه��ذا املرك��ز 

وه��و م��ا س��وف يت��م تضمين��ه يف امل��ور التال��ي:
احملور الرابع

تصور مقرح لتطوير مركز أحباث الشرطة
أواًل- التصور املقرح:

س��وف تك��ون حماول��ة وض��ع تص��ور مق��رح لتطوي��ر 
مرك��ز أحب��اث الش��رطة مبثاب��ة اخلامت��ة والتوصيات, فمن 
خ��الل م��ا مت تضمين��ه يف امل��اور الس��ابقة م��ن معلوم��ات 
وأف��كار, ف��إن املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة ومنه��ا  مرك��ز 
أحباث الشرطة يف اجلمهورية اليمنية, حتتاج إلعادة النظر 
يف هيكلها التنظيمي وارتباطها اإلداري وتفعيل دورها يف 
التنمي��ة ومس��اهمتها يف ح��ل قضاي��ا اجملتم��ع ومش��كالته 

العام��ة واخلاص��ة باألجه��زة ال��ي تتبعه��ا .
كم��ا جي��ب أن تس��تقطب أفض��ل العق��ول البش��رية - 

للعم��ل لديه��ا, وأن تتبن��ى آلي��ات عم��ل أكث��ر مرونة 
وتفاع��اًل حل��ل قضاي��ا ومش��اكل اجملتم��ع وتفعي��ل 
ال��دور ال��ذي أنش��ئت م��ن أجل��ه كم��ادة فعال��ة يف 
ح��ل مش��كالت اجملتم��ع بش��تى ش��رائحه املدن��ي 
واألم��ين وبن��اء خالي��ا تفكر مهمة لوضع اخلطط 
والدراس��ات االس��راتيجية الي تس��اعد على تقدم 
اجملتمع, حيث أصبحت هذه املراكز ضرورة حلل 
مش��كالت اجملتم��ع, مم��ا يس��تدعي توف��ر البيئ��ة 
املالئم��ة واحلاضن��ة هل��ا, كم��ا ينبغ��ي تقديم الدعم 
ال��الزم هل��ا مادي��ًا ومعنوي��ًا لعم��ل اخلط��ط التنموي��ة 
املس��تقبلية, الس��يما مركز أحباث الش��رطة, ملا له 
م��ن دور أساس��ي يف ح��ل املش��كالت األمني��ة ال��ي 
تعي��ق أداء األجه��زة األمني��ة يف أداء عمله��ا, ف��إذا م��ا 
اس��تتب األمن يف الوطن حتركت مجيع األنش��طة 

احلياتي��ة للمجتم��ع .
و انطالق��ا م��ن ذل��ك, ف��إن هن��اك مقرح��ات ع��دة - 

جي��ب العم��ل به��ا, إذا م��ا أريد تطوير ه��ذه املراكز 
ومنه��ا مرك��ز أحب��اث الش��رطة، وه��ي :
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عم��ل -  أثن��اء  العلمي��ة  واملوضوعي��ة  الدق��ة  مراع��اة 
الدراسات واألحباث, حتى يتم االستفادة منها وربطها 
بالتخطي��ط االس��راتيجي للدول��ة يف ح��ل مش��كالت 
اجملتم��ع املدني��ة واألمني��ة من أجل تعزيز الثقة بني هذه 

املراك��ز وب��ني القط��اع الع��ام واجملتم��ع.
أن تستهدف األحباث والدراسات واملؤمترات والندوات - 

وورش العمل الي تقيمها املراكز؛املشكالت القائمة 
ب��ني أوس��اط اجملتم��ع, وك��ذا املش��كالت املتم��ل 
ظهوره��ا والعم��ل عل��ى معرف��ة أس��بابها وتش��خيصها 

وتقدي��م احلل��ول املناس��بة هلا .
أن تك��ون االص��دارات العلمي��ة والن��دوات واملؤمت��رات - 

وورش العم��ل بص��ورة دوري��ة؛ مل��ا يف ذل��ك م��ن أث��ر يف 
معاجلة مش��كالت كل اجملتمع وتوجيه الرأي العام 
وتعريف��ه مبفاهي��م ومعلوم��ات وأس��اليب يغف��ل عنه��ا 
الس��يما م��ع التط��ور والتق��دم العلم��ي والتكنولوج��ي 
ال��ذي تتق��دم مع��ه األس��اليب االجرامي��ة ال��ي ت��ؤدي 
إىل ضه��ور مش��اكل ب��ني أوس��اط اجملتم��ع مل تك��ن 

موج��ودة م��ن قب��ل.
إط��ار -  املش��رك, س��واء يف  العم��ل اجلماع��ي  أهمي��ة 

األعض��اء داخ��ل املرك��ز أم التنس��يق م��ع املراك��ز 
العلمي��ة والبحثي��ة الداخلي��ة واخلارجي��ة ذات الصل��ة؛ 
مل��ا للعم��ل اجلماع��ي م��ن خمرج��ات أكث��ر جناح��ًا م��ن 

خمرج��ات العم��ل الف��ردي .
للمراك��ز -  املال��ي بص��ورة كافي��ة  تأم��ني االعتم��اد 

البحثي��ة والعلمي��ة؛ حت��ى تتمك��ن م��ن القي��ام ب��األدوار 
إليه��ا عل��ى أكم��ل وج��ه, ف��إذا م��ا حل��ت  املوكل��ة 
املالية,اس��تطاعت  الس��يما  املراك��ز  مش��كالت 
املساهمة يف حل مشكالت اجملتمع من خالل القيام 
باألنش��طة األكادميية والعلمية وحتقيق اهلدف الذي 

أنش��ئت م��ن أجل��ه.
التقدي��ر للجه��ود ال��ي يبذهل��ا الباحث��ون وع��دم جتاه��ل - 

وإهم��ال النتائ��ج والتوصي��ات ال��ي يتوصل��ون  إليه��ا يف 
أحباثهم.

توف��ر مص��ادر املعلوم��ات بالش��كل ال��كايف, فعملي��ة - 
البح��ث حتت��اج إىل تواف��ر إمكانية خاصة بها تس��اعد 

عل��ى اج��راء البحوث .
تهيئ��ة األج��واء العلمي��ة املناس��بة, فاألحب��اث العلمي��ة - 

عملي��ة مس��تمرة تعتمد عل��ى التفكر اهلادئ واخلالق 
يف ظ��ل أج��واء حمف��زة .

توف��ر الوق��ت ال��كايف للباحث��ني, للقي��ام باألحب��اث - 
وع��دم إلزامه��م ب��أي أعم��ال أخ��رى تعيقه��م ع��ن القي��ام 

بأعماهل��م البحثي��ة .
العم��ل عل��ى إجي��اد سياس��ة حبثي��ة وطني��ة, تتح��د د - 

مبوجبه��ا األولوي��ات والضواب��ط ال��ي جيب أن حتكم 
نشاط األحباث العلمية, وفقًا ملا تفرضه حاجة اجملتمع 
واحتياجات تنميته وحل مشكالته تلتزم بها املراكز 

.
الب��د م��ن تفعي��ل قن��وات تواص��ل ب��ني مرك��ز أحب��اث - 

الشرطة ومجيع مصاحل وزارة الداخلية، السيما الي 
تق��وم مبكافح��ة اجلرمي��ة وضب��ط  مرتكبيها،ك��ي 
يت��م رف��د املرك��ز باملعلوم��ات واجلرائ��م واألس��باب 
املؤدي��ة هل��ا للعم��ل عل��ى البحث فيها ودراس��تها وتقديم 

احلل��ول املناس��بة هل��ا.
حت��ى -  الش��رطة,  أحب��اث  مرك��ز  متك��ني  ينبغ��ي 

يستطيع القيام بأداء عمله عن طريق استقالله إداريًا 
وماليًا عن باقي كليات األكادميية باعتباره مركز 
أحب��اث للش��رطة بكاف��ة مصاحلها والعمل على توفر 
مجي��ع االمكاني��ات الالزم��ة لتحقي��ق اهلدف م��ن وجوده.

إضاف��ة إىل م��ا مت ذك��ره من مقرحات وتوجيهات, - 
هن��اك نق��اط ع��دة مهم��ة يف تطوي��ر أداء املراك��ز 

البحثي��ة والعلمي��ة, وهي:
النضوج السياسي للدولة.- 
القناعة بدور مراكز األحباث.- 
حرية العمل البحثي.- 
كفاءة الباحثني.- 
وجود طلب على منتج هذه املراكز.- 
استقاللية املراكز، )كاظم البطاط, مرجع سابق(.- 

ثانيًا- آلية تنفيذ التصور املقرح:- 
الالزم��ة -  والتص��ورات  املقرح��ات  ع��رض  بع��د 

لتطوي��ر مرك��ز أحب��اث الش��رطة الب��د م��ن وض��ع 
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واأله��داف  املقرح��ات  ه��ذه  لتحقي��ق  اج��راءات 
الرئيس��ة للمرك��ز يف املرحل��ة القادم��ة، وم��ن أه��م 

ه��ذه االج��راءات:
إعادة مراجعة التشريعات القانونية اخلاصة باملركز - 

وتطوير أنظمته اإلدارية التقليدية.
ورس��الة -  رؤي��ة  ذات  اس��راتيجية  وف��ق خط��ة  العم��ل 

وحم��ددة. واضح��ة  وأه��داف 
إقام��ة مبن��ى مالئ��م للمرك��ز جمه��ز بأح��دث األجه��زة - 

واملعدات الالزمة إلعداد األحباث والدراسات الفعالة 
وح��ل املش��كالت األمنية يف اجملتمع.

العم��ل عل��ى رب��ط املرك��ز باملراك��ز العلمي��ة والبحث��ة - 
ذات العالق��ة يف الداخ��ل واخل��ارج، واحل��رص عل��ى 
عم��ل اتفاقي��ات ش��راكة وتب��ادل اخلربات؛ لالس��تفادة 

منه��ا يف تطوي��ر عم��ل املرك��ز.
تفعي��ل مب��دأ الش��فافية يف عملي��ة اس��تقطاب وتعي��ني - 

الباحث��ني حبس��ب الش��روط القانوني��ة وحبس��ب اللوائح 
املعم��ول به��ا يف املراك��ز املش��ابهة.

االس��تفادة م��ن التط��ورات احلديث��ة يف جم��ال تقني��ة - 
املعلوم��ات وتوظيفه��ا يف تطوي��ر أداء املرك��ز.

ال��ذي -  العلم��ي  للبح��ث  الباحث��ني يف املرك��ز  تف��رغ 
يس��تهدف ح��ل مش��كالت اجملتم��ع.

تأس��يس قاع��دة راس��خة للبح��ث العلم��ي يف املرك��ز - 
حتم��ل عل��ى عاتقه��ا معاجل��ة مش��كالت التنمي��ة يف 
البالد، وتضع األس��س لش��راكة إجيابية بني املركز 

ومؤسس��ات الدول��ة والقط��اع اخل��اص.
إنشاء جملس يسمى اجمللس األعلى للمراكز العلمية - 

والبحثي��ة يه��دف إىل التنس��يق ووض��ع خط��ط وبرام��ج 
مش��ركة ب��ني املراك��ز مب��ا يس��اعد عل��ى تطويره��ا 

وحتس��ني أدائه��ا اخلاص��ة واملش��ركة.
نظ��رًا ملدودي��ة م��وارد التموي��ل، الب��د أن يت��م إنف��اق - 

األم��وال املتوف��رة عل��ى تطوي��ر األحب��اث بص��ورة مثل��ى 
ويف مصارفه��ا الصحيح��ة، ومم��ا يس��اعد عل��ى إنش��اء 

نظ��ام مال��ي حدي��ث فع��ال.
تدري��ب وتش��جيع الباحث��ني باعتباره��م م��ن أه��م املوارد - 

البش��رية ال��ي ميتلكها املركز.

توف��ر كادر إداري ذو  مه��ارات وكف��اءات عالي��ة، - 
ق��ادر عل��ى القي��ام بأعمال��ه عل��ى أكم��ل وج��ه.

وختام��ًا؛ أمتن��ى أن تك��ون هل��ذه الدراس��ة حظ��ًا - 
يف تطوي��ر مراك��ز األحب��اث والدراس��ات اليمني��ة 
بش��كل ع��ام ومرك��ز حب��وث الش��رطة بش��كل 
خاص, السيما حل املشكالت الي تواجه اجملتمع 

اليم��ين وأجهزت��ه األمني��ة .
س��ائاًل اهلل ع��ز وج��ل قب��ول ه��ذا العم��ل املتواض��ع - 

فالكم��ال هلل وح��ده.
واهلل من وراء القصد؛؛؛- 

قائمة المراجع
 حمم��د، خال��د ولي��د. دور مراك��ز األحب��اث يف 	

الوط��ن العرب��ي, الواق��ع الراه��ن وش��روط االنتق��ال 
إىل فاعلي��ه أك��رب, جمل��ة قضاي��ا, جمل��ة علمي��ة 
حمكم��ة تص��در م��ن املرك��ز اليم��ين للدراس��ات 
االجتماعي��ة وحب��وث العم��ل, الع��دد 30, 2013, 

ص���55، أو عل��ى الراب��ط التال��ي:
www.dohainstitute.org

 مراك��ز 	 حمم��د.  اهلل  عب��د  خالص��ة  اهلنائي��ة، 
البحث العلمي ودورها يف تفعيل التواصل العلمي, 
جامع��ة الس��لطان قاب��وس, س��لطنة عم��ان, دراس��ة 
مقدم��ة ملؤمت��ر فيالدلفي��ا الراب��ع عش��ر2009م. 

.2 ص�
 خض��ر، مجي��ل أمح��د حمم��ود. تس��ويق خمرج��ات 	

البح��ث العلم��ي كمتطل��ب رئيس��ي م��ن متطلب��ات 
اجل��ودة والش��راكة اجملتمعي��ة, ورق��ة عمل مقدمة 
إىل املؤمت��ر العرب��ي الدولي لضم��ان جودة التعليم, 

جامع��ة الزرق��اء, االردن, 2011م,ص���� 5 .
 اخلرندار، سامي ,  األسعد ، طارق. ) دور مراكز 	

الفك��ر والدراس��ات يف البح��ث العلم��ي وصن��ع 
السياس��ات العام��ة ( دفات��ر السياس��ة والقان��ون, 
اهلامشي��ة,األردن.  اجلامع��ة,  الع��دد6/2012م, 

2012. ص�17,عل��ى الراب��ط التال��ي:
http ://partneeshipforum .org/
papeprs/7-2-AR .pdf .

 الثني��ان، س��لطان ب��ن ثني��ان ب��ن  عب��د الرمح��ن. 	
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اخل��اص  والقط��اع  اجلامع��ات  ب��ني  الش��راكة 
يف تطوي��ر البح��ث العلم��ي يف اململك��ة العربي��ة 
الس��عودية, تص��ور مقرح رس��الة دكت��وراه, جامعة 

املل��ك س��عود, 1429ه��� ,ص ج.
 الكس��واني ، عام��ر حمم��ود. القان��ون الواج��ب 	

التطبي��ق عل��ى مس��ائل امللكي��ة الفكري��ة, ص���1, 
دار وائ��ل للنش��ر ,عم��ان االردن, 2011 م ص���� 115.

 عل��ي. 	 حمم��د  احلمي��د  عب��د   ، احليم��ي  د/ 
اس��راتيجية من��ع اجلرمي��ة, جمل��ة من��ارات األم��ن, 
العدد األول, يصدرها مركز البحوث والدراسات 
األمني��ة )أكادميي��ة الش��رطة اليمني��ة(، 2015م, 

ص��� 254 وم��ا بعده��ا.
 الكث��ري، عب��داهلل ب��ن راج��ح احلمي��دي. دراس��ة 	

تقوميية لرأس املال الفكري للجامعات السعودية 
ومناذج تعظيمية دراس��ة حالة جلامعة امللك س��عود 
يف بالري��اض, رس��الة دكت��وراه, جامع��ة القاه��رة, 
معه��د البحوث والدراس��ات الربوي��ة, 2013م, ص� 

.11
 عبدالش��ايف، عص��ام. املراك��ز البحثي��ة ودوره��ا 	

املفق��ود يف االس��راتيجيات العربي��ة, موق��ع واح��ة 
الع��رب,22/1/2012م. عل��ى الراب��ط:
http;//www .wahatalarab .
net/asp/http :/i iron .org/
alabwab/derasat)01(/689.
htm

 األم��ر، نيلل��ي كم��ال. دور املراك��ز البحثي��ة يف 	
تش��كيل ال��رأي الع��ام وص��وره األخ��رى, دراس��ة 
جبامع��ة  اآلس��يوية  الدراس��ات  مراك��ز  حلال��ة 
القاه��رة, مق��دم للمؤمت��ر الدول��ي: اس��تطالعات 
الرأي العام واختاذ القرار بني النظرية والتطبيق، 

2007م,ص����13. فرباي��ر   -6-8
 ه��زار، صاب��ر أمني. مراكز التفكر ودورها يف 	

التأثر على صنع السياسة. 2010 . على الرابط:
http.//fcdrs.com/mag/issue.2-4.
hotmail.

 اآلغ��ا، وفي��ق حلم��ي , بدي��ر، رامز عزم��ي. ضمان 	
ج��ودة البح��ث العلم��ي وتوط��ني التكنولوجي��ا بني 

الواقع والتطبيق يف الوطن العربي, جامعة األزهر 
-بغ��زة, 2010م, ص����13  -  14 .

 عب��د احل��ي، ولي��د. دور مراكز وش��ؤون األحباث 	
يف صناع��ة الق��رار السياس��ي األردن��ي, 1989 _  
2010 م، سلسلة أوراق عمل معهد عصام فارس 
للسياس��ات العام��ة والش��ئون الدولي��ة ,اجلامع��ة 
األمريكية, بروت 2012م, ص� 6، على الرابط 

التالي:
http;//www.aub.edu.ib/ifi/public-
policey/rapp/docments/working-
paper-series/20121100&ifi-eapp-
abdeihay-arabic-final.pdf
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Abstract

This paper focused ,on the status of scientific and research centers in development and community service, and 

demonstrated its role in addressing the problems of society in all its aspects, and service and support for researchers 

and decision makers, as I explained the legal protection of intellectual property rights to the researchers, was guided 

by the role of scientific and research centers in addressing the problems of society in developed countries and what the 

research in the Arab countries, including Yemen, roles in addressing the problems of society and the challenges they 

face, how to achieve the objectives assigned to them, in addition to displaying the reality of policing researches and 

the difficulties and challenges faced by the centers, has been developing a number of proposals aimed at developing 

performance of scientific and research centers, especially the police research centers, the capital of the role in the 

treatment of community, both civil and its core in dealing with security policies , combating the crime and reducing 

the sick of violence namly combating the terrorists acts
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دور مركز البحوث والتطوير التربوّي في تطوير التعليم الثانويِّ العام
في الجمهورية اليمنية

د/ محمد صالح البطري
أستاذ أصول التربية المساعد بكلية التربية واآلداب والعلوم

صعدة – جامعة عمران

الملخص: 
هدف��ت الدراس��ة إىل التع��رف عل��ى دور مرك��ز البح��وث والتطوي��ر الربوي يف تطوير التعلي��م الثانوي العام يف اجلمهورية 
اليمني��ة م��ن خ��الل البح��ث يف واق��ع املرك��ز م��ن حي��ث النش��أة واأله��داف والتط��ور وبيان ماهي��ة وأهمية البح��ث الربوي 
يف تطوي��ر التعلي��م، وع��ن طري��ق حتلي��ل اإلنتاجي��ة العلمي��ة الفرقي��ة للمركز عام��ة، وتلك املرتبطة بالتعلي��م الثانوي العام 
خاص��ة، ومعرف��ة واقع��ة العالق��ة ب��ني نتائ��ج وتوصي��ات تل��ك البح��وث والدراس��ات واص��دار الق��رارات والتش��ريعات ورس��م 
السياسات لذات املرحلة، ولتحقيق هذه األهداف استخدمت الدراسة »املنهج الوصفي« للتعرف نشأة املركز وأهدافه 
وتط��وره وأس��لوب حتلي��ل املت��وى الكيف��ي، للتع��رف على االنتاجية العلمية للمركز وكذا اس��لوب دراس��ات العالقات 
)االرتب��اط(« للتع��رف عل��ى العالق��ة ب��ني نتائ��ج وتوصي��ات ومقرح��ات حب��وث املرك��ز ذات الصل��ة وسياس��ات وتش��ريعات 
وق��رارات وزارة الربي��ة والتعلي��م املتعلق��ة بتطوي��ر التعلي��م الثان��وي الع��ام، وتوصل��ت إىل أن التعلي��م الثان��وي ميث��ل احللق��ة 
األضعف يف اهتمامات املركز وباحثيه، مقارنة مبا مت رصده من دراسات معنية بالتعليم األساسي، والفرة الزمنية منذ 
تأسيس��ه يف منتصف الس��بعينيات من القرن املاضي، ناهيك أن العالقة بني نتائج وتوصيات دراس��ات املركز الفرقية 
املرتبطة بالتعليم الثانوي العام، وصناعة القرار الربوي والتعليمني التزال حمدودة ويف إطارها الضيق، لذلك خرجت 
الدراس��ة بع��دد م��ن التوصي��ات واملقرح��ات ق��د تفي��د صناع الق��رار الربوي وإدارة املركز يف معاجل��ة تلك االختالالت أو 

احلد منها. 
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ُمقدمة :
اهتم��ت بل��دان الع��امل مبختل��ف مس��توياتها بالبح��ث 
العلم��ي, ومل ُيع��د حك��رًا عل��ى ال��دول الغربي��ة دون غره��ا 
م��ن بل��دان الع��امل النام��ي, وإن كان عل��ى مس��توى ودرج��ة 
أق��ل، إال أن��ه أصبح خيارًا رئيس��يًا للجمي��ع؛ فالعلم والعامل 
يف س��باق حمم��وم؛ للوص��ول إىل أك��رب ق��در م��ن املعرف��ة، 
ولذل��ك تزاي��د االهتم��ام مبراك��ز األحب��اث والدراس��ات 
عاملي��ًا يف العق��ود األخ��رة، م��ن الق��رن املاض��ي، وأصبح��ت 
متث��ل إح��دى الدالئ��ل املهم��ة عل��ى تط��ور الدول��ة وتقدمه��ا 
واستش��رافها آفاق املس��تقبل،وهي ِبذلك مؤشر للمنجزات 
احلضارية والنهضوية وعنوان للتقدم وإحدى مؤش��راته يف 

التنمي��ة ورس��م السياس��ات ) الش��امي: 2004(. 
وتع��د عملي��ة دراس��ة القضاي��ا، واملش��كالت الربوي��ة، 
والتعليم��ة ال��ي تواج��ه اجملتم��ع والدول��ة، م��ن أه��م األدوار 
ال��ي تضطل��ع به��ا املراك��ز البحثي��ة،إذ ته��دف م��ن خالهل��ا 
إىل معرف��ة األس��باب ال��ي تكم��ن وراءه��ا، وبل��ورة ال��رؤى 

واملقرح��ات العلمي��ة ووض��ع احلل��ول املناس��بة هل��ا!!
ومن هناء جاء اهتمام حكومات اليمن املتعاقبة بإنشاء 
أول مركز حبثي متخصص، يف منتصف عقد السبعينيات 
يف عدن، ومع مطلع الثمانينيات يف صنعاء- وعقب ذلك- 
متِ إص��دار التش��ريعات يف مرحل��ة الحق��ة للوح��دة بش��أن 
إع��ادة تنظيم��ه, حت��ت ُمس��مى مرك��ز البح��وث والتطوي��ر 
الرب��وي، حبي��ث ّتِص��در قائمة مهامه واختصاصاته اجراء 
سلس��لة متنوع��ة م��ن األحب��اث, وال��ي تن��اول الباحث��ون فيه��ا 
التعلي��م الع��ام يف مجي��ع مراحله وخمتل��ف جماالته البحثية, 
ليس��عى م��ن خالهل��ا إىل تطوي��ر، وحتديث منظوم��ة التعليم 
العام عامة والتعليم الثانوي العام خاصة، ووضع املقرحات 
واحلل��ول املناس��بة ملش��كالته )مرك��ز البح��وث والتطوي��ر 

الرب��وي,د.ت:1,2, 3(.
وحبك��م العالق��ة التش��ريعية والقانوني��ة ال��ي ترب��ط 
مرك��ز البح��وث والتطوي��ر الرب��وي بوزارة الربي��ة والتعليم 
وصن��اع الق��رار فيه��ا، وال��ذي مبوجب��ه ُيف��رض حتقي��ق 
االس��تفادة املثل��ى، م��ن نتائ��ج وتوصي��ات دراس��ات وأحب��اث 
املركز يف رسم اخلطط والسياسات التعليمة, ويف إصدار 
التش��ريعات والقوانني الربوية, وفق أس��س علمية مدروس��ة 

وبعي��دًا ع��ن العش��وائية .
وبن��اًء علي��ه، ف��إن ه��ذه الدراس��ة ُتع��د حماول��ًة لتقيي��م 
دور مركز البحوث والتطوير الربوي، من واقع دراساته 

وأحباث��ه الفرقي��ة, وخاص��ة ما يرتبط منه��ا بتطوير منظومة 
ولبي��ان  اليمني��ة،  الع��ام يف اجلمهوري��ة  الثان��وي  التعلي��م 
تطبي��ق العالق��ة التش��ريعية ب��ني دراس��ات أحب��اث املراك��ز 
وب��ني صناع��ة الق��رارات الربوي��ة, وم��ن ثم رس��م السياس��ات 

التعليمي��ة.
مشكلة الدراسة :

تأسيس��َا عل��ى م��ا س��بق ، يتب��ني أن مرك��ز البح��وث 
والتطوي��ر الرب��وي مي��ارس إىل جان��ب مهام��ه األخ��رى، 
اجراء البحوث والدراسات،لتشمل معظم جماالت البحث 
الرب��وي، وخمتل��ف مراح��ل التعليم العام وأنواعه، »مبا يف 
ذل��ك مرحل��ة التعلي��م الثان��وي الع��ام«، ال��ي نال��ت جانب��َا من 
اهتمام املركز يف دراساته وأحباث بداًء بتناول بعض من 
مكون��ات وعناص��ر منظومت��ه, وانته��اَء باخل��روج بع��دد م��ن 
النتائج والتوصيات, وهي بذلك قد تسهم بشكل أو بآخر 
يف تطوي��ر منظومت��ه،  يف ح��ال إذا م��ا مت االس��تعانة بنتائ��ج 
وتوصيات الدراسات املرتبطة باملرحلة يف رسم السياسات 
وإص��دار التش��ريعات التطويري��ة م��ن قب��ل وزارة الربي��ة 
والتعليم حبكم العالقة التشريعية الي جتعل من املركز 

جه��ة مس��ؤولة يف التهيئ��ة إلص��دار الق��رارات التطويري��ة .
وبالتال��ي ف��إن األم��ر يتطل��ب- هن��ا- معرف��ة إس��هامات 
املرك��ز البحثي��ة ودرج��ة تركيزه��ا، كان ذل��ك عل��ى 
مس��توى اجملال البحثي أو مس��توى املرحلة التعليمية، ومن 
ًثم معرفة واقع انعكاس نتائج وتوصيات دراسات املركز 
املرتبطة مبرحلة التعليم الثانوي العام على صناعة التشريع 

والق��رار الرب��ويَّ هل��ذه املرحلة م��ن عدمه.
ويف ض��وء ذل��ك تتح��دد مش��كلة الدراس��ة يف الس��ؤال 

الرئيس��ي التال��ي :
م��ا دور مرك��ز البح��وث والتطوي��ر الرب��وي يف تطوي��ر 

مرحل��ة التعلي��م الثان��وي الع��ام يف اجلمهوري��ة اليمنية ؟
ويتفرع عن هذا السؤال التساؤالت الفرعية التالية :

تطوي��ر 	  ودوره يف  وأهميت��ه  الرب��وي  البح��ث  م��ا 
التعلي��م عام��ةِّ والتعلي��م الثان��وي الع��ام خاص��ة ؟

الرب��وي 	  والتطوي��ر  البح��وث  مرك��ز  واق��ع  م��ا 
م��ن حي��ث نش��أته وأهداف��ه وإس��هاماتها الربوي��ة 

والتعليمي��ة؟
البح��وث 	  مرك��ز  ودراس��ات  أحب��اث  دور  م��ا 

والتطوير الربوي يف تطوير التعليم عامة والثانوي 
الع��ام خاص��ة ؟
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ما واقع العالقة بني نتائج وتوصيات دراس��ات 	   
أحب��اث املرك��ز املرتبط��ة مبرحل��ة التعلي��م الثان��وي 
الع��ام وب��ني إص��دار التش��ريعات الربوي��ة الرمسي��ة 

ذات الصل��ة؟
م��ا التوصي��ات واملقرح��ات ال��ي ّتوصل��ْت إليه��ا 	 

الدراسة والي يف ضوء نتائجها- ميكن أن تسهم 
يف تفعي��ل دور املرك��ز، وتطوي��ر التعلي��م عام��ة 

والتعلي��م الثان��وي الع��ام خاص��ة؟
أهداف الدراسة:

ته��دف الدراس��ة إىل التع��رف عل��ى دور مرك��ز البحوث 
والتطوي��ر الرب��وي يف تطوي��ر منظومة التعليم الثانوي العام 

، م��ن خالل:
- التع��رف عل��ى مفه��وم البح��ث الرب��وي وأهميته ودوره 

يف تطوير التعليم عامة والتعليم الثانوي العام خاصة،
- التع��رف عل��ى نش��أة وأه��داف وإس��هامات مرك��ز 

البح��وث والتطوي��ر الرب��وي الربوي��ة والتعليمي��ة.
- حتلي��ل دراس��ات وأحب��اث مرك��ز البح��وث والتطوي��ر 
الرب��وي عام��ة، وتل��ك املرتبط��ة بتطوي��ر منظوم��ة التعلي��م 

الثانوي العام. 
- التع��رف عل��ى واق��ع العالق��ات ب��ني نتائ��ج وتوصي��ات 
املرك��ز املرتبط��ة مبرحل��ة التعلي��م الثان��وي الع��ام, وب��ني 
صناع��ة الق��رار الرب��وي والتعليم��ي ل��ذات املرحل��ة، ومن ّثم 
الوصول ملقرحات قد تسهم يف تفعيل دور مركز البحوث 
والتطوير الربوي يف تطوير منظومة التعليم الثانوي العام.

أهمية الدراسة :
ت��ربز أهمي��ة الدراس��ة يف كونه��ا ُتعُّ��د األوىل - حس��ب 
عل��م الباح��ث- عل��ى املس��توى املل��ي، حي��ث ت��درس ال��دور 
ال��ذي يق��وم ب��ه مرك��ز البح��وث والتطوي��ر الرب��وي يف 
تطوي��ر التعلي��م عام��ة والتعلي��م الثان��وي خاص��ة، وذل��ك ع��ن 
طري��ق حتلي��ل األحب��اث والدراس��ات العلمي��ة ال��ي أجراه��ا 
املرك��ز وم��ا متّخ��َض عنه��ا م��ن نتائج وتوصي��ات، قد تفيد 
نَّ��اع الق��رار التعليم��ي يف إص��دار التش��ريعات ذات الصل��ة  صُّ
بتطوي��ر منظوم��ة التعلي��م الثان��وي الع��ام،  بن��اء عل��ى أس��س 
علمية مرتكزة على البحث والتجريب، كما تسهم هذه 
الدراس��ة يف إط��الع املرك��ز وباحثي��ه عل��ى أولوي��ات قضايا 
البحث الي ميكن الوقوف عليها يف أحباثهم املستقبلية, 
مبا يضمن االهتمام والركيز على كافة منظومة التعليم 
الثانوي العام مبدخالته وخمرجاته وعملياته، ومبا يساهم 

يف تفعيل دور املركز يف تطوير التعليم وحتديدًا ما يتعلق 
مبرحلة التعليم الثانوي العام.

حدود الدراسة :
تتخ��ذ الدراس��ة الف��رة م��ا ب��ني عام��ي 1914 - 1975 
كمج��ال للبح��ث والدراس��ة، ومقتص��رة يف ذل��ك عل��ى 
مرك��ز  أجراه��ا  ال��ي  الفرقي��ة  والدراس��ات  األحب��اث 
البح��وث والتطوي��ر الرب��وي التاب��ع ل��وزارة الربي��ة والتعلي��م؛ 
وخاصة ما يرتبط منها مبرحلة التعليم الثانوي العام، إىل 
جانب القرارات والتش��ريعات والسياس��ات التطويرية  الي 
أصدرتها الوزارة كجانب تنفيذي لنتائج وتوصيات أحباث 

املرك��ز.
منهج الدراسة :

اس��تخدمت الدراس��ة »املنه��ج الوصف��ي«، للتع��رف عل��ى 
مرك��ز البح��وث والتطوي��ر الرب��وي م��ن حي��ث: نش��أته، 
وأهداف��ه، وإس��هاماته الربوي��ة والتعليمي��ة املتنوع��ة، م��ع 
االس��تعانة بأس��لوب »حتلي��ل املت��وى الكيف��ي«يف حتلي��ل 
اإلنتاجي��ة العلمي��ة للمرك��ز، وك��ذا »أس��لوب االرتب��اط« 
للتعرف على العالقة بني القرارات والتشريعات والسياسات 
الص��ادرة ع��ن وزارة الربي��ة والتعلي��م- فيم��ا خي��ص التعلي��م 
الثانوي العام- ونتائج وتوصيات أحباث املركز ذات الصلة 

باملرحل��ة ذاتها.
الدراسات السابقة :

العلم��ي،  البح��ث  تناول��ت  ال��ي  الدراس��ات  تع��ددت 
والرب��وّي م��ن حي��ث واقع��ه، وأهداف��ه، ومقومات��ه، وس��بل 
تطويره على املستوى القومي، يف مقابل ندرتها على املستوى 
املل��ي، وانعدامه��ا - عل��ى ح��د علم الباح��ث- فيما خيص 
حتلي��ل دور أحب��اث ودراس��ات مرك��ز البح��وث والتطوي��ر 
الرب��وي يف تطوي��ر التعلي��م الثان��وي الع��ام يف اجلمهوري��ة 
اليمني��ة، وميك��ن ع��رض م��ا أمك��ن احلص��ول علي��ه م��ن 

تل��ك الدراس��ات حبس��ب أقدميته��ا إمج��اال فيم��ا يل��ي:
فف��ي دراس��ة س��ركس )2000(, وال��ي هدف��ت إىل 
التع��رف عل��ى العالق��ة ب��ني نتائ��ج البح��ث الرب��وي وقرارات 
التنفيذ، والي أشارت إىل أن دور البحوث يف صنع القرار 
يف الوط��ن العرب��ي م��ازال ضعيف��ًا، نظ��رًا لقلة التنس��يق بني 
مراك��ز البح��وث الربوي��ة ، باإلضاف��ة إىل ع��دم حتدي��د 
أولوي��ات البح��ث العلم��ي، وع��دم تواف��ر مص��ادر التوثي��ق 
الكافي��ة، م��ع بع��د الباحث عن صنع القرار، وعدم توافر 
التموي��ل ال��كايف للبح��وث. وبن��اًء علي��ه عرض��ت الدارس��ة 
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أس��لوبني: التقوي��م ودور البح��وث يف صن��ع الق��رار، حي��ث 
ركز األول على نش��ر نتائج البحوث ،  بينما أهتم الثاني 

بعملي��ة رب��ط البح��ث بنش��اطات صن��ع الق��رار.
ويف دراسة ملركز البحوث والتطوير الربوي )2003(, 
البحثي��ة  باالحتياج��ات  قائم��ة  إع��داد  اس��تهدفت  وال��ي 
وحتديد أولوياتها، بغية تطوير التعليم، مبا حيقق مطالب 
التنمي��ة الش��املة يف اليم��ن، وف��ق رؤي��ة الق��ادة الربوي��ني، 
وخلص��ت إىل أن االحتياج��ات البحثي��ة ج��اءت مصنف��ة إىل 
ثالث��ة مس��تويات ، حبس��ب أهميته��ا ل��دى تقدي��رات ق��ادة 
الربي��ة وف��ق اجمل��االت التالي��ة: عملي��ات التعلي��م، املت��وى 
النظ��ري، عالق��ة التعلي��م باجملتم��ع, فيم��ا تباين��ت أهمي��ة 
اجمل��االت الفرعي��ة إذ ج��اءت التقني��ات التعليمي��ة يف املرتب��ة 

األوىل، والتعلي��م األهل��ي يف املرتب��ة األخ��رة .
أم��ا دارس��ة كم��ال حمم��د عل��ي )2006(، فق��د س��عت 
إىل التع��رف عل��ى دور أحب��اث ودراس��ات املرك��ز القوم��ي 
للبح��وث الربوي��ة والبحثي��ة يف تطوير التعلي��م الثانوي العام 
يف مصر، وانتهت إىل أن العالقة قوية بني نتائج وتوصيات 
أحب��اث املرك��ز وبني التش��ريعات املرتبط��ة مبرحلة التعليم 

الثان��وي العام. 
ويف دراس��ة عط��اري وج��ربان )2007(، ال��ي هدف��ت 
إىل التعرف على واقع البحث الربوي يف رسائل املاجستر 
والدكت��وراه يف اجلامع��ات األردني��ة ، فق��د انته��ت إىل أن 
هناك تزايدًا مطردًا يف عدد الرسائل وخاصة املاجستر، 
وأن ع��دد الباحث��ني كان أك��رب م��ن الباحثات، وأن املنهج 
الوصف��ي بأدوات��ه الكمي��ة, والس��يما االس��تبانة ه��و: املنهج 

الس��ائد يف مجي��ع بيانات تلك الرس��ائل. 
ال��ي   ,)2007( مس��رة  وأب��و  الربغوث��ي,  دراس��ة  ويف 
اس��تهدفت التع��رف عل��ى مش��كالت البح��ث العلم��ي يف 
الع��امل العرب��ي ، فق��د خلص��ت إىل أن املش��كالت تكمن 
يف ضآل��ة امليزاني��ات املخصص��ة للبح��ث العلم��ي ونفق��ات 
الباحثني واألعباء التدريسية، وعدم توفر املناخ اجلامعي 
املناس��ب، وع��دم وج��ود سياس��ات واضح��ة يف معظم الدول 
العربي��ة ح��ول مفه��وم وأهداف البحث الرب��وي الذي تريده 
ه��ذه ال��دول. األم��ر ال��ذي أدى إىل هجرة العقول الفاعلة يف 

ه��ذا اجملال.
ويف دارس��ة حمم��د، والب��دري )2012(، ال��ي س��عت 
إىل التع��رف عل��ى واق��ع البح��ث العلم��ي العرب��ي؛ اس��تنادًا 
للدراس��ات واألحب��اث ال��ي ُأجري��ت يف ع��دد م��ن ال��دول 

العربي��ة ، وانته��ت إىل أن البح��ث العلمي يف الوطن العربي 
ال ي��زال ضعيف��ًا ودون املس��توى املقب��ول،وأن ه��ذا الواق��ع 
تواجه��ُه مجل��ٌة م��ن املعوق��ات تتمث��ل يف: انفص��ال البح��ث 
العلمي عن اجملال التطبيقي، مشكالت اجملتمع ، تدني 
نس��بة اإلنف��اق ،ع��دم تواف��ر قاع��دة البيان��ات واملعلوم��ات، 

غي��اب املراج��ع العلمي��ة احلديث��ة.
ولق��د خدم��ت الدراس��ات الس��ابقة, الدراس��ة احلالي��ة 
من زوايا خمتلفة وخاصة ما يتعلق منها مبنهجية الدراس��ة 
واألس��لوب املس��تخدم، إذ اس��تندُت إىل بع��ض منه��ا وعل��ى 
وج��ه التحدي��د م��ا يتعل��ق بدراس��ة كم��ال حمم��د عل��ي ، 
ال��ي -رمب��ا- كان��ت األق��رب إىل الدراس��ة احلالي��ة، عل��ى 
أن الدراسة الراهنة ختتلف عن تلك الدراسات يف كونها 
يف  الرب��وي  والتطوي��ر  البح��وث  مرك��ز  دور  تس��تهدف 

اجلمهوري��ة اليمني��ة.
مصطلحات الدراسة :

: ه��و مؤسس��ة  - مرك��ز البح��وث والتطوي��ر الرب��ويِّ
وطني��ة علمي��ة تعن��ى بش��ؤون البح��ث والتطوي��ر، والبح��ث 
الرب��وي، وه��و ذو ش��خصية اعتباري��ة وذمة مالية مس��تقلة، 
يتب��ع وزي��ر الربي��ة والتعلي��م مباش��رة. ) مرك��ز البح��وث 

والتطوي��ر الرب��وي: د.ت: 1(.
و  أ  تغي��رات،  اج��راء  ب��ه هن��ا:  : ويقص��د  - تطوي��ر 
تعديالت مناسبة لبعض منظومة وعناصر العملية الربوية 
بالتعليم الثانوي العام، بهدف حتسينها ورفع مستواها يف 
ض��وء نتائ��ج وتوصيات دراس��ات مركز البح��وث والتطوير 

الربوي.
- التعلي��م الثان��وي الع��ام : وه��و ميث��ل املرحل��ة الوس��طى 
وتس��تغرق  العال��ي،  والتعلي��م  األساس��ي،  التعلي��م  ب��ني 
بقس��ميها العلم��ي واألدب��ي ث��الث س��نوات حبس��ب قان��ون 
)قان��ون  اليم��ن  يف  1992م  لس��نة  رق��م)45(  التعلي��م 

.)7 :)22 التعليم،1992:امل��ادة)
محاور الدراسة :

       بن��اًء عل��ى م��ا تق��دم، ف��إن الدارس��ة تس��ر وف��ق 
امل��اور التالي��ة:

أواًل: اإلط��ار املنهج��ي للدراس��ة ويش��تمل عل��ى: مقدم��ة 
الدراس��ة، مش��كلتها وتس��اؤالتها، أهدافه��ا، أهميته��ا، 
منهجها، حدودها، مصطلحاتها, الدراس��ات الس��ابقة، ثم 

خطواتها.
ثاني��ًا: س��يتم الركي��ز - هن��ا- على بيان مفهوم البحث 
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تطوي��ر  ودور جماالت��ه يف  وأهميت��ه  وأهداف��ه،  الرب��وي 
التعلي��م.

ثالث��ًا: دراس��ة واق��ع مرك��ز البح��وث والتطوي��ر الرب��وي 
من حيث: نشأته وأهدافه، واسهاماته الربوية والتعليمية.
رابع��ًا: وه��ذه اخلط��وة معني��ة بتحلي��ل دراس��ات وأحب��اث 

املرك��ز الفرقي��ة عل��ى مس��توى التعلي��م العام.
وأحب��اث  دراس��ات  حتلي��ل  -هن��ا-  جي��ري  خامس��ًا: 
املرك��ز املقتص��رة عل��ى التعلي��م الثان��وي الع��ام به��دف بي��ان 
دور املرك��ز يف تطوي��ر املرحل��ة يف ض��وء نتائ��ج وتوصي��ات 

أحباث��ه ودراس��اته.
سادس��ًا : بي��ان العالق��ة ب��ني نتائ��ج وتوصي��ات دراس��ات 
وأحب��اث املرك��ز املرتبط��ة مبرحل��ة التعلي��م الثان��وي الع��ام, 
وبني صدور التش��ريعات الربوية والتعليمية للمرحلة ذاتها.

سابعًا : نتائج الدراسة وتوصياتها ومقرحاتها.
ثانيًا : البحث الربوي وأهميته وجماالته:

وه��ذا امل��ور ُيعن��ى ب��داًء مبفه��وم البح��ث الرب��وي، 
وماهيت��ه وأهداف��ه، ث��م أهميت��ه ودوره يف تطوي��ر التعلي��م.

مفهوم البحث الربوي وأهدافه :  -1
يع��د البح��ث الرب��وي- يف جوه��ره- حبث��ًا يف العملي��ة 
التعليمي��ة والربوي��ة، وه��و ف��رع من ف��روع علم الربية ، وله 
تعريفات��ه املتع��ددة منه��ا: م��ا يش��ر إىل أن البح��ث الربوي��ة 
يع��د » أح��د ميادي��ن البح��ث العلمي املختلفة، وهو يس��عى- 
حبك��م تس��ميته- إىل التع��رف عل��ى املش��كالت الربوي��ة 
وإجي��اد احلل��ول هل��ا«, ويك��ون موجها يف العادة حنو تطوير 
العملية التعليمية يف اجملاالت الربوية والنفس��ية وحنو حل 
املش��كالت ال��ي يواجهه��ا املمارس��ون يف عملهم«)الن��وح: 
2004 (, وه��و أيضا«س��عي منظ��م حن��و فه��م ظواهر تربوية 
معينه تتجاوز االهتمام الشخصي ليشمل استقصاًء دقيقًا 
ناق��دًا، ش��امال للظاه��رة بعد حتدي��د ما يراد حبثه منها يف 
ص��ورة مش��كلة أو تس��اؤالت- يرج��ى م��ن البح��ث اإلجاب��ة 

عنه��ا«) املرجع الس��ابق(.
والبح��ث الرب��وي بذل��ك يك��ون نتيج��ة جه��ود ف��رد 
أو مجاع��ة، أو يك��ون مس��ؤولية جه��ة م��ن اجله��ات أو 
املنظم��ات، ويف كل األح��ول يك��ون ه��دف البح��ث - 
دائمًا- توس��يع نطاق املعرفة البش��رية وتنميتها، س��عيًا إىل 
حتقيق تغير يف الذهنية لدى القيادات الربوية والتعليمية، 
لتأخذ مبفاهيم حديثة مثل: تعدد الرؤى, االنفتاح الثقايف، 
التكنولوجيا املتقدمة , التعليم للحياة، تنمية الفكر قبل 

التحصيل، تنوع مصادر التعلم الذاتي) الشامي: 2004(.
كما يهتم البحث الربوي بدراسة األنظمة التعليمية، 
للكش��ف ع��ن خصائصه��ا, وبي��ان نواح��ي الق��وة والضع��ف 
والعم��ل عل��ى حله��ا، إىل جان��ب حتدي��ث األنظم��ة التعليمية 
مب��ا ميكنه��ا م��ن زي��ادة كفاءته��ا الداخلي��ة واخلارجي��ة، 
وزي��ادة فاعلي��ة الطرائ��ق واألس��اليب املس��تخدمة يف حج��رة 
الدراس��ة وتطوي��ر امله��ارات الربوي��ة، وحتس��ني خمرج��ات 
النظ��ام التعليم��ي بش��قيه الكم��ي والكيف��ي، والتع��رف 
على عالقة النظام التعليمي مبكوناته املختلفة باملتغرات 
األخ��رى م��ن حول��ه، والبح��ث ع��ن صي��غ تربوي��ة جدي��دة، 
تس��هم يف تطوي��ر النظ��ام التعليم��ي ) عكاش��ة، وآخ��رون 
:1990م(, مب��ا يف ذل��ك التوص��ل إىل تعميم��ات أو مب��ادئ 
أو نظري��ات تس��اعد عل��ى فه��م الظواه��ر والتنب��ؤ بالوقائ��ع 

املس��تقبلية ) ل.ر.ج��اي،1993:14،15(.
2-أهميته وجماالته ودوره يف تطوير التعليم :

يع��د البح��ث الرب��وي م��ن أه��م العوام��ل الي تس��اهم يف 
زي��ادة كف��اءة وفاعلي��ة األنظمة التعليمي��ة والربوية، وذلك 
عن طريق التوصل إىل أفضل السبل املساعدة على تطوير 
اجلانبني النوعي والكمي للمخرجات الربوية، كما يعد 
األس��اس ال��ذي ال ميك��ن بدون��ه وض��ع أي��ة خط��ة تربوي��ة، 
لذل��ك أزداد االهتم��ام بالبح��ث الرب��وي مؤخ��رًا يف كث��ر 
م��ن البل��دان املتقدم��ة والنامي��ة عل��ى ح��د س��واء، وإن كان 
بدرجة أكرب يف البلدان املتقدمة, بعد أن تأكدْت العالقة 
ب��ني اج��راء البح��وث واالعتم��اد َعل��ى نتائجها م��ن جهة وبني 

التق��دم العلم��ي م��ن جهة أخرى )الع��زازي:2008م(.
وم��ن مظاه��ر ه��ذا االهتم��ام الزيادة يف اإلنف��اق القومي 
على البحث والتطوير، فعلى سبيل املثال: بلغ يف الواليات 
املتح��دة )2.7 %( الياب��ان) 3.3 %( )الس��ويد) 3.3%( 
اململك��ة املتح��دة )%1.7( سويس��را )%2.3 (، إس��رائيل 
مص��ر)0.23%(  ،)  %  0.7 أفريقي��ا)  )%4.2(جن��وب 
الس��عودية ) 0.07 %( )االنرن��ت، ويكيبيدي��ا: 2015(, 
هذا اإلنفاق جعل من بعض تلك البلدان حتتل الصدارة يف 
االبت��كار العامل��ي، فحل��ت سويس��را يف املرتب��ة األوىل ع��ام 
2014م للع��ام الراب��ع عل��ى التوال��ي،  فيم��ا جاءت اململكة 
املتح��دة يف املرتب��ة الثاني��ة، والس��ويد يف املرتب��ة الثالث��ة، 
ولكس��مربج يف املرتب��ة التاس��عة ألول مرة)األم��م املتح��دة: 

.)2014
ولذل��ك س��عت,- والزال��ت تس��عى- كث��ر م��ن البل��دان 
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إىل تطوير منظومة التعليم عن طريق البحوث والدراسات 
ال��ي جتريه��ا اجلامع��ات ومراك��ز البحوث، مش��تملة على 
خمتل��ف ميادي��ن وجماالت البح��ث الربوي وعلى األخص، 
م��ا يتعل��ق منه��ا مبج��ال أص��ول الربي��ة، وم��ا يرتب��ط بها من 
قضاي��ا وموضوع��ات مث��ل: األس��س الفلس��فية والنفس��ية 
واالجتماعي��ة للف��رد، وعالق��ة الربية باجملتمع، والسياس��ة 
الربوية: قضاياها ومشكالتها, والتخطيط الربوي، إىل 
جانب اقتصاديات الربية، وما يرتبط به من قضايا متويل 
التعلي��م، والعائ��د االقتص��ادي للتعلي��م وم��دى اس��هامات 
الربي��ة يف التنمي��ة االقتصادي��ة, كم��ا أن جم��ال النظ��م 
الرب��وي وإداراته��ا جم��ال آخ��ر تبح��ث حتت��ه املوضوع��ات 
املرتبط��ة بالنظ��م الربوي��ة الرمسي��ة وغ��ر الرمسي��ة وتطوير 
ب��ني  والتنس��يق  والتعليم��ة،  الربوي��ة  اإلداري��ة  األس��س 

املؤسس��ات الربوي��ة مبختل��ف مس��توياتها.
كم��ا أن الربي��ة املقارن��ة تبح��ث يف كل م��ا يتص��ل 
بعملي��ة الربي��ة يف اجملتمع��ات املختلف��ة، إىل جان��ب مناه��ج 
وأس��اليب الربي��ة وطرائ��ق التدري��س كمج��ال آخ��ر يبح��ث 
يف وضع املقررات وتطويرها، وختطيط األنشطة الصفية 
وغ��ر الصفي��ة، وتطوي��ر طرائق التدريس وأس��اليب التعليم 
ووس��ائله، وتطوي��ر وس��ائط التقوي��م، وجم��ال التقني��ات 
الربوي��ة وال��ي تش��كل جم��ااًل مس��تقاًل ويف ه��ذا املي��دان 
ي��درس الباحث��ون العين��ات ال��ي م��ن ش��أنها إجن��اح الربي��ة 
يف حتقي��ق أهدافه��ا، وم��ن االس��تفادة م��ن التكنولوجي��ا 
احلديثة يف خدمة الربية وحتقيق تعليم أفضل، ويف جمال 
عل��م النف��س كمي��دان ي��درس القضاي��ا املرتبط��ة مبراح��ل 

النم��و وخصائص��ه )الش��امي ،2004: 2-6(.
يتبق��ى الس��ؤال األه��م يف ه��ذا امل��ور ه��و: م��ا م��دى 
مش��ول إنتاجي��ة مرك��ز البح��وث والتطوي��ر الرب��وي م��ن 
دراس��ات وأحب��اث ملختل��ف جم��االت البح��ث الرب��وي ال��ي 
ميك��ن ع��ن طريقه��ا ومن خالهلا حتديد درجة الدور الذي 
يس��هم به املركز يف تطوير منظومة التعليم العام والتعليم 
الثانوي بش��كل خاص، هذا ما س��يتم حبثه ومناقش��ته يف 

حم��اور الحق��ة.
وم��ن منطل��ق أهمي��ة البح��ث الرب��وي ودوره يف تطوي��ر 
منظومة التعليم عامة والتعليم الثانوي خاصة سعت اليمن- 
ومن��ذ وق��ت مبك��ر- إىل إنش��اء مرك��ز حبث��ي متخص��ص 
ُيع��ين بقضاي��ا ومش��كالت التعلي��م وه��ذا جم��ال امل��ور 

اآلتي:

)نش��أته  الرب��وي  والتطوي��ر  البح��وث  مرك��ز  ثالث��ا: 
وإس��هاماته(: وأهداف��ه 

النشأة واألهداف:  -1
تع��ود البداي��ات األوىل لنش��أة مركز البحوث والتطوير 
الرب��وي إىل مرحل��ة م��ا قب��ل الوح��دة اليمني��ة وال��ي كان��ت 
البح��وث  مرك��ز  أنش��ئ  حي��ث  1990م،  ماي��و   22 يف 
الربوي��ة يف مدين��ة ع��دن مبوج��ب الق��رار ال��وزاري رق��م )1( 
لس��نة 1975م، كم��ا أنش��ئ مرك��ز البح��وث والتطوي��ر 
الرب��وي مبدين��ة صنع��اء مبوج��ب الق��رار اجلمه��وري رق��م 
)4( لس��نة1982، وبع��د حتقي��ق الوح��دة اليمني��ة اندم��ج 
والتطوي��ر  البح��وث  مرك��ز  مس��مى  حت��ت  املرك��زان 
الرب��وي، ومق��ره صنع��اء ويك��ون ل��ه ف��رع  يف مدين��ة ع��دن 
بن��اًء عل��ى املض��ر اخلتامي الجتماعات جلني الدمج عام 
1990م) مرك��ز البح��وث والتطوي��ر الرب��وي, د.ت: 10(.
ويف العام 1999 م صدر القرار اجلمهوري رقم)192( 
اخل��اص بإع��ادة تنظي��م املرك��ز وال��ذي مبوجب��ه أصب��ح 
للمرك��ز ش��خصية اعتباري��ة وذم��ة مالي��ة مس��تقلة وُح��ددت 
مبوجبه مهامه واختصاصاته، وجملس إدارته برئاسة وزير 
الربي��ة والتعلي��م، وش��روط التعي��ني ملنص��ب مدي��ر املرك��ز 
ونائب��ه، ومكون��ات م��وارد املرك��ز، وش��روط التعي��ني 
للباحث��ني, م��ع تأكي��د الق��رار على مس��اواتهم بنظرائهم يف 
اجلامعات اليمنية )القرار اجلمهوري,1999:املواد من 3- 

.)21
ويف الع��ام 2008م ص��در ق��رار جمل��س ال��وزراء رق��م 
)191( بشأن الالئحة التنظيمية ملركز البحوث والتطوير 
الرب��وي، وال��ي مبوجبه��ا يق��وم املرك��ز بتنفي��ذ السياس��ة 
العامة للتعليم العام الي حتددها الوزارة يف جمال املناهج 
والبح��وث والتطوي��ر والتجدي��د والتدريب الربوي يف مجيع 
مس��تويات التعلي��م يف إط��ار الدس��تور والقوان��ني الناف��ذة ( 

ق��رار جمل��س ال��وزراء, 2008:امل��ادة )14(.
وبن��اًء عل��ى امل��ادة )4( م��ن ق��رار إع��ادة تنظي��م املرك��ز 
لس��نة 1999م ف��إن املرك��ز يه��دف إىل القي��ام بالبح��وث 
والتجدي��دات الربوي��ة، وإعداد وتطوير املناهج وتقوميها، 
مب��ا حيق��ق حتس��ني م��ردود للتعلي��م كم��ًا وكيف��ًا وربط��ه 
باحتياج��ات التنمي��ة وتطوي��ر الفك��ر الرب��وي، ودراس��ة 
التج��ارب واخل��ربات العربية والدولي��ة يف امليادين الربوية، 
والعم��ل عل��ى حتقي��ق التنس��يق والتكام��ل ب��ني التعلي��م 
احلكوم��ي والتعلي��م األهل��ي واخل��اص؛ ضمان��ًا لوح��دة 
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األه��داف، ومب��ا يتف��ق وسياس��ة التعلي��م يف اجلمهوري��ة 
اليمني��ة )القرار,1999:امل��ادة)4((, كم��ا يه��دف إىل تنمي��ة 
العلم��ي يف  البح��ث  بش��ؤون  املهتم��ة  الوطني��ة  الك��وادر 
جماالت الربية املختلفة، ورفع مس��توى األداء يف ختطيط 
وتنفي��ذ املش��اريع والربام��ج التعليمي��ة املختلف��ة )مرك��ز 

البح��وث والتطوي��ر الرب��وي :د.ت: 2(.
اهليكل التنظيمي للمركز:  -2

من��ذ تأس��يس املرك��ز س��واء يف صنع��اء أو يف ع��دن  
كان هلم��ا هي��كالن خمتلف��ان؛ وبع��د الوح��دة واندم��اج 
املركزي��ن يف مرك��ز واح��د أصب��ح للمرك��ز هي��كل 
تنظيم��ي واح��د يتك��ون م��ن: جمل��س اإلدارة والذي يرأس��ه 
وزي��ر الربي��ة والتعلي��م، مدي��ر املرك��ز، وتتبع��ه )إدارة 
الرقاب��ة الداخلي��ة والتفتي��ش، وس��كرتاريته(، يلي��ه نائ��ب 
رئي��س املرك��ز، ث��م الدوائ��ر واإلدارات املس��اعدة وتش��مل: 
دائ��رة البح��وث والتجدي��د الرب��وي، ودائ��رة تطوي��ر مناه��ج 
العلوم الطبيعية والرياضيات، ودائرة تطوير مناهج العلوم 
اإلنسانية واللغات، واملكتب الفين ويكون مبستوى دائرة 
حبثية، وإدارة الش��ؤون املالية والتجهيزات، وإدارة ش��ؤون 
املوظفني، فرع املركز بعدن ويكون مبستوى دائرة, ومن 
ث��م اجملل��س العلم��ي )ق��رار جمل��س ال��وزراء, 2008:امل��ادة: 

امل��ادة 15(.
3- اسهامات املركز الربوية والتعليمية:

مهام��ه  وتنفي��ذ  أهداف��ه  لتحقي��ق  حماول��ة  يف 
واختصاصات��ه تش��ر املص��ادر إىل متك��ن مرك��ز البحوث 
والتطوي��ر الرب��وي م��ن اجن��از العدي��د م��ن امله��ام املناط��ة 
ب��ه، فف��ي جم��ال التجدي��دات وتقدي��م اخل��ربة ق��ام املرك��ز 
بالتع��اون م��ع املؤسس��ات واملنظم��ات ذات العالق��ة باجن��از 
العدي��د م��ن األعم��ال وخاصة ما يتعل��ق بإعداد دليل اإلدارة 
املدرس��ية، وحقيبة املنهج الصحي املدرس��ي، ووثيقة منهج 
الربي��ة البيئي��ة للصف��وف)9-8(، واملش��اركة يف املش��روع 
اليم��ين األملان��ي للربي��ة الصحي��ة والبيئي��ة ) املركز:مرج��ع 

س��ابق:6(.
ويف جم��ال إع��داد املناه��ج والكت��ب التعليمي��ة باش��ر 
املرك��ز ذل��ك بتوحي��د مناه��ج الدراس��ة ع��ام 1992م ، 
وش��ارك يف إع��داد وثائ��ق الكت��ب الدراس��ية وأدل��ة املعل��م 
للصف��وف)6-1(، وإع��داد وثائ��ق وتألي��ف كت��ب وأدل��ة 
منهج��ي العل��وم والرياضي��ات للصف��وف) 12-7(, وتألي��ف 
كت��ب وأدل��ة املعل��م يف العل��وم اإلنس��انية للصف��وف)7-9( 

وتعميمها وانتاجها لألقسام العلمية واإلنسانية، إىل جانب 
دلي��ل تألي��ف الكت��ب ومواصفاته��ا، كما ش��ارك املركز 
يف الكثر من عمليات التطوير وخباصة ما يرتبط بإعداد 
اإلس��راتيجية الوطني��ة مل��و األمي��ة ع��ام 1998م، وإع��داد 
اس��راتيجية تعلي��م الفت��اة 1998م، وإع��داد إس��راتيجية 
إع��داد  يف  واملش��اركة  م,   2003 األساس��ي  التعلي��م 
اس��راتيجية التعليم الثانوي العام إىل جانب املش��اركة يف 
العدي��د م��ن الفعالي��ات الربوي��ة امللي��ة واخلارجية )املرجع 

الس��ابق(.
وبع��د االنته��اء م��ن ه��ذا امل��ور، ف��إن الدراس��ة تتطل��ب 
التع��رف عل��ى دراس��ات وأحب��اث املرك��ز عام��ًة و ما يرتبط 
منه��ا مبرحل��ة التعلي��م الثان��وي الع��ام بصف��ة خاص��ة، بهدف 
الوق��وف عل��ى دور املرك��ز وباحثي��ه يف اج��راء البح��وث 
والدراسات الالزمة بشأن مقومات العملية التعليمية ودوره 
يف تزويد املسئولني عن رسم السياسات واخلطط التعليمية 
باملعلومات العلمية والربوية الس��ليمة، ليتم االس��تناد إليها 
يف تطوي��ر العملي��ة التعليمي��ة يف اجلمهوري��ة اليمني��ة، وهذا 

م��ا س��يتم توضيح��ه يف امل��اور اآلتي��ة.
رابع��ا: حتلي��ل دراس��ات وأحب��اث املرك��ز عل��ى املس��توى 

العام:
ميك��ن تناوهل��ا م��ن ش��قني، حي��ث يرك��ز األول عل��ى 
البحثي��ة  اجمل��االت  حبس��ب  املرك��ز  ودراس��ات  أحب��اث 
املختلف��ة, فيم��ا يهت��م الثاني بأحباث املرك��ز وتوزيعها على 

مس��توى املراح��ل التعليم��ة .
أحباث املركز على مستوى اجملاالت البحثية: أ - 

ويف ه��ذا اجلان��ب س��يتم تس��ليط الض��وء عل��ى إجن��ازات 
مرك��ز البح��وث والتطوي��ر الرب��وي يف جم��ال الدراس��ات 
والبحوث الفرقية, منذ تأسيسه وحتى نهاية العام 2014م، 
والي هي يف اجململ تعكس إس��هامات املركز يف جمال 
تطوي��ر التعلي��م الع��ام عام��ة والثان��وي خاص��ة. إذ أج��رى 
الباحث��ون يف مرك��ز البح��وث والتطوي��ر الرب��وي العدي��د 
م��ن الدراس��ات والبح��وث مشل��ت معظ��م عناص��ر مكونات 
النظ��ام التعليم��ي يف اليم��ن, تضمن��ت موضوع��ات تطرق��ت 
ملعظ��م اجمل��االت العام��ة للبح��ث الرب��وي وم��ا ان��درج حتته��ا 
م��ن جم��االت فرعي��ة أخ��رى ب��دءًا مبج��ال أص��ول الربي��ة، 
ث��م نظ��م الربي��ة وإدارته��ا واقتصاديات��ه أو مناه��ج وطرائ��ق 
التدري��س, وم��ن ث��م املعل��م والتلمي��ذ وتكنولوجي��ا التعلي��م، 

وحبس��ب م��ا يوضح��ه اجل��دول )1(التال��ي:
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النسبة %عدد الدراساتاملرحلة واألجهزة األخرى املساعدة
%11.5ما قبل التعليم األساسي

%3453التعليم األساسي
%812.5التعليم األساسي والثانوي

%812.5التعليم الثانوي
%23.1التوجيه الفين
%34.7اإلدارة الربوية

%23.1حمو األمية
%11.5التعليم األهلي واخلاص

%11.5وسائل اإلعالم
%23.1البحث الربوي

%23.1أخرى
%64100اإلمجالي العام

املصدر: عمل الباحث باالستناد إىل دراسات وأحباث املركز الفرقية.

جدول )3(  جماالت وأعداد ونسب دراسات وأحباث املركز ملرحلة التعليم الثانوي .

عدد اجملال
النسبة النسبة%الدراسات

العامة% الفرعيالعام

الطالب

بعض املظاهر السلوكية
225التدخني - العنف

37.5
دور التعليم  الثانوي يف تنمية 

112.5الوعي لديهم

املناهج 
والتجهيزات

112.5املناهج املدرسية
25

112.5املختربات

اقتصاديات 
112.512.5التسربالتعليم

تكنولوجيا 
112.512.5إدخال احلاسوب يف التعليماملعلومات

نظم الربية 
112.512.5اإلدارة املدرسيةوإدارتها

%100%8100اإلمجالي العام

املصدر: عمل الباحث مستندًا إىل دراسات وأحباث املركز املرتبطة بالتعليم الثانوي العام.

جدول )2(أعداد ونسب دراسات وأحباث املركز موزعة على مراحل التعليم واألجهزة األخرى املساعدة
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جم��االت وأع��داد ونس��ب دراس��ات وأحب��اث مرك��ز 
البح��وث والتطوي��ر الرب��وي من��ذ تاري��خ 2014-1984م.
املص��در: عم��ل الباح��ث مس��تندًا على دراس��ات وأحباث 

املركز منذ تأسيس��ه وحتى 2014م.
أن   )1( للج��دول  التحليلي��ة،  الق��راءة  م��ن  يتض��ح 
مرك��ز البح��وث والتطوي��ر الرب��وي ق��ام بإع��داد وإص��دار 
م��ا يرب��و ع��ن)64( حبثًا ودراس��ة, منذ تأسيس��ه وحتى نهاية 
الع��ام 2014م، مشل��ت معظ��م عناص��ر ومكون��ات النظ��ام 
التعليم��ي، وتنوع��ت يف جممله��ا بتن��وع جم��االت البح��ث 
الرب��وي العام��ة والفرعي��ة وبنس��ب تتف��اوت فيم��ا بينه��ا, إذ 
تص��درت األحب��اث والدراس��ات املرتبط��ة مبج��ال املعل��م 
والط��الب املرتب��ة األوىل بواق��ع )18( دراس��ة حبثية وبنس��بة 
)1 .%28( تصدرته��ا الدراس��ات املعني��ة باملعل��م لتحت��ل 
املرتب��ة األعل��ى وبواق��ع )12( دراس��ة وبنس��بة )18.8(, يف 
ح��ني ج��اءت الدراس��ات املعني��ة بالتالميذ ومش��كالتهم يف 
املرتب��ة التالي��ة وبواق��ع )6( دراس��ات وبنس��بة )%9.3( م��ن 

إمجال��ي دراس��ات وأحب��اث املرك��ز. 
أم��ا م��ا خي��ص الدراس��ات واألحب��اث املتعلق��ة مبج��ال 
نظ��م الربي��ة وإداراته��ا, فق��د احتل��ت املرتب��ة الثاني��ة بواق��ع 
)17( دراس��ة حبثي��ة وبنس��بة )%26.5(تصدرته��ا دراس��ات 
اإلدارة املدرس��ية بواق��ع )4( دراس��ات وبنس��بة )6.3%( 
تلتها الدراسات املعنية باإلدارة الربوية بواقع )3( دراسات 
التوجي��ه  دراس��ات  ش��كلت  ح��ني  )%4.7( يف  وبنس��بة 
الف��ين، واخلارط��ة املدرس��ية، وحم��و األمي��ة املرتب��ة الثالث��ة 
بواق��ع دراس��تني وبنس��بة )%3.1( ل��كل منه��ا، لتح��ل يف 
املرتب��ة األخ��رة الدراس��ات املتصلة بهيكل��ة التعليم، وبيئة 
الصف ورياض األطفال, والتعليم األهلي واخلاص, وبواقع 

دراس��ة واح��دة وبنس��بة )%1.7( ل��كل منه��ا. 
كم��ا يتض��ح م��ن اجل��دول أن جم��ال املناه��ج وطرائ��ق 
التدريس متركزت يف املرتبة الثالثة بواقع )10( دراسات 
وبنس��بة )%15.6( من إمجالي دراس��ات أحباث املركز، 
تصدرته��ا الدراس��ات املرتبط��ة مبج��ال املناه��ج واملق��ررات 
تلته��ا   )7.8%( وبنس��بة  دراس��ات   )5( بواق��ع  الدراس��ية 
دراس��ات التقوي��م واالختب��ارات بواق��ع)3( دراس��ات وبنس��بة 
)%4.7( ويف األخر تأتي األس��اليب التدريس��ية والوس��ائل 

بواق��ع دراس��ة واح��دة وبنس��بة )%1.7( ل��كل منهم��ا. 
وفيم��ا خي��ص دراس��ات وأحب��اث جم��ال أص��ول الربي��ة 
يالح��ظ أنه��ا ج��اءت يف املرتب��ة الرابع��ة بواق��ع )8( دراس��ات 

بنسبة )%12.5( تتصدرها الدراسات املعنية بتعليم الفتاة 
يف املرتب��ة األوىل بواق��ع )3( أحب��اث وبنس��بة )%4.7( يف 
ح��ني ت��رد باق��ي قضاي��ا اجمل��ال يف املرتب��ة األخ��رة وبواق��ع 

دراس��ة واح��دة وبنس��بة )%1.6( ل��كل منه��ا. 

نصي��ب جم��ال  م��ن  اخلامس��ة فكان��ت  املرتب��ة  أم��ا 
اقتصاديات التعليم وبواقع )7( دراسات وبنسبة )10.9%( 
تصدرها قضايا الغياب والتسرب بواقع )4( أحباث وبنسبة 
)%6.3( تلته��ا قضاي��ا االلتح��اق والقب��ول بالتعلي��م بواق��ع 
حبث��ني وبنس��بة )%3.1( ليح��ل يف املرك��ز األخر موضوع 
التموي��ل واإلنف��اق بواق��ع دراس��ة واح��دة وبنس��بة )1.6%( 
فيم��ا ج��اءت أحب��اث أخ��رى يف املرتب��ة السادس��ة بواق��ع )3( 
أحب��اث وبنس��بة )%4.7( م��ن إمجال��ي دراس��ات املرك��ز, 
ليأت��ي جم��ال تكنولوجي��ا التعلي��م يف املرتب��ة األخرة بواقع 

دراس��ة واح��دة وبنس��بة )1.6%(
يتض��ح م��ن كل م��ا س��بق أن قضاي��ا املعل��م: تأهي��اًل 
وتدريبًا وتنمية، وقضايا املناهج املدرسية: حتلياًل وتقوميًا 
وجتدي��دًا، وقضاي��ا اإلدارة املدرس��ية والتس��رب والغي��اب, 
ومن ثم تعليم الفتاة أخذت صدارة ميادين وجماالت البحث 
الربوي املبينة يف اجلدول)1(، وهي بذلك تعكس اهتمام 
ودور مرك��ز البح��وث والتطوي��ر الرب��وي به��ذه اجمل��االت، 
فيما قضايا أخرى أخذت موقعًا وسطًا من األهمية, لتأتي 
قضايا تعليمية أخرى يف درجة أدنى من االهتمام, وخاصة 
ما يتعلق منها باملش��اركة اجملتمعية، واألنش��طة الصفية، 
والبيئي��ة االجتماعي��ة والثقافي��ة للمجتم��ع وفئات��ه، وك��ذا 
قضاي��ا بني��ة النظ��ام التعليم��ي والبيئ��ة الصفي��ة، والتموي��ل 
وأس��اليب التدري��س، ووس��ائله وتكنولوجي��ا التعلي��م، مب��ا 
يف ذل��ك ري��اض األطف��ال والتعلي��م األهل��ي واخل��اص بواق��ع 
دراس��ة واح��دة ل��كل منه��ا، وه��ذا ميث��ل قص��ورًا يعك��س 
طبيع��ة ال��دور ال��ذي يق��وم ب��ه املركز جت��اه تطوير مثل هذه 
اجمل��االت املهم��ة. األمر الذي يس��تدعي مع��ه وقفة ومراجعة 
خارط��ة الدراس��ات واألحب��اث مب��ا يضم��ن مزي��دا منه��ا يف 

خط��ط املرك��ز البحثي��ة القادمة. 
أحب��اث املرك��ز عل��ى مس��توى املراح��ل التعليمي��ة  ب - 

واألجه��زة املس��اعدة األخ��رى:
 م��ن واق��ع االط��الع عل��ى مجي��ع الدراس��ات واألحب��اث 
الي أجراها الباحثون مبركز البحوث والتطوير الربوي، 
يتب��ني أنه��ا تطرق��ت جلمي��ع مراح��ل التعليم الع��ام واألجهزة 



المجلد )1( العدد )1(

130

األخ��رى املكمل��ة واملس��اعدة، مب��ا يف ذل��ك التعلي��م األهلي 
واخلاص. لكن ما موقع ومكانة وأهمية كل مرحلة يف 
دراسات وأحباث املركز؟ هذا ما ميكن قراءته وحتليله 

م��ن خ��الل اجل��دول )2( يف اآلتي: 
جدول )2(

أع��داد ونس��ب دراس��ات وأحب��اث املرك��ز موزع��ة عل��ى 
مراح��ل التعلي��م واألجه��زة األخ��رى املس��اعدة.

املصدر: عمل الباحث باالس��تناد إىل دراس��ات وأحباث 
املركز الفرقية.

يالح��ظ م��ن اجل��دول )2( أن املرك��ز وباحثي��ه ق��د 
التعلي��م  مرحل��ة  عل��ى  وأحباثه��م  دراس��اتهم  يف  ��زوا  ركَّ
األساسي وبواقع ) 34( دراسة وحبث، لتشكل ما نستبه 
)%53( م��ن إمجال��ي دراس��ات وأحب��اث املرك��ز، لتح��ل 
الدراس��ات واألحب��اث املش��ركة املعني��ة مبرحل��ة التعلي��م 
األساس��ي ومرحل��ة التعلي��م الثان��وي، وكذل��ك الدراس��ات 
املقتص��رة عل��ى التعلي��م الثان��وي يف املرتب��ة الثاني��ة وبواق��ع 
)8( دراس��ات وبنس��بة )%12.5( ل��كل منهم��ا، ث��م تأت��ي 
الدراس��ات املعني��ة ب��اإلدارة الربوي��ة يف املرتب��ة الثالثة بواقع 

)3( دراس��ات م��ا نس��بته )4.7%( 
وفيما خيص الدراس��ات املعنية بالتوجيه الفين، وحمو 
األمي��ة والبح��ث الربوي ودراس��ات عامة أخرى فقد جاءت 
يف املرتبة الرابعة بواقع  دراس��تني وبنس��بة )%3.1( لكل 
منه��ا، لتح��ل يف املرتب��ة األخ��ر الدراس��ات املوجه��ة حن��و 
مرحلة التعليم ما قبل املدرسي، والتعليم األهلي واخلاص 

بواق��ع  دراس��ة وبنس��بة %1.5 ل��كل واحدة منها. 
ويف ضوء البيانات السابقة, يتضح أن االنتاجية العلمية 
للمرك��ز، ال ت��زال متواضع��ة خاص��ة إذا م��ا قورنت بالفرة 
الزمني��ة ال��ي أنش��ئ فيه��ا املرك��ز عن��د تأسيس��ه يف ع��دن 
يف منتصف العقد السابع من القرن املاضي ويف صنعاء مع 
مطل��ع العق��د الثام��ن م��ن الق��رن املاض��ي، كم��ا أن خارطة 
وتوزي��ع أحب��اث ودراس��ات املرك��ز مل تك��ن عل��ى ق��در من 
الت��وازن س��واء عل��ى مس��توى اجمل��االت البحثي��ة املطروح��ة، 
أو عل��ى مس��توى املراح��ل التعليمي��ة، إذ إن الفج��وة ال ت��زال 
كب��رة ب��ني الدراس��ات والبح��وث املوجه��ة حن��و معاجل��ة 
االختالالت واملشكالت مبرحلة التعليم األساسي، وتلك 
املوجه��ة حن��و مراح��ل التعلي��م الع��ام واألجه��زة املس��اعدة 
األخ��رى, مب��ا يف ذل��ك مرحل��ة التعلي��م  الثان��وي ال��ي مل تن��ل 
م��ا تس��تحقه م��ن البح��ث والدراس��ة, رغم موقعه��ا وأهميتها 

يف قل��ب ووس��ط النظ��ام والس��لم التعليم��ي ومل ُيرِص��د هل��ا 
س��وى مث��ان دراس��ات يف ح��ال اس��تثناء الدراس��ات األخ��رى 
املش��ركة بينه��ا وب��ني مرحل��ة التعلي��م األساس��ي، األم��ر 
ال��ذي حُيتِّ��ُم عل��ى إدارة املرك��ز وباحثي��ه إع��ادة النظ��ر يف 
��ُن م��ن خل��ق  طبيع��ة القضاي��ا املطروح��ة للبح��ث مب��ا مُيكِّ
ن��وع م��ن الت��وازن يف اجملال��ني: البحث��ي واملرحل��ي واألجه��زة 
األخ��رى املس��اعدة، ومب��ا يتماش��ى م��ع متغ��رات العص��ر 
ومعاي��ر اعتم��اد اجل��ودة كس��بيل لتطوير وإص��الح التعليم 

عام��ًة والتعلي��م الثان��وي العام خاصة. 
خامس��ًا: حتليل دراس��ات وأحباث املركز على مس��توى 

التعليم الثانوي العام:
تبع��ًا أله��داف الدراس��ة وحدوده��ا ف��إن احلدي��ث هن��ا 
س��ركز عل��ى دراس��ات وأحب��اث املرك��ز املقتص��رة عل��ى 
التعليم الثانوي العام، وحبس��ب األرقام والبيانات الس��ابقة 
يتض��ح أن الدراس��ات املرص��ودة للتعلي��م الثان��وي بلغت مثان 
م��ن اجملم��وع   )12.5%( م��ا نس��بته  لتش��كل  دراس��ات 
الكل��ي لدراس��ات وأحب��اث مرك��ز البح��وث والتطوي��ر 
الرب��وي، وبالرغ��م م��ن حمدوديته��ا إال إنه��ا المس��ت بع��ض 
عناص��ر النظ��ام التعليم��ي وجماالت��ه البحثي��ة، وحبس��ب م��ا 

يوضح��ه اجل��دول )3( يف اآلت��ي:
جدول )3( 

 جم��االت وأع��داد ونس��ب دراس��ات وأحب��اث املرك��ز 
ملرحل��ة التعلي��م الثان��وي .

املص��در: عم��ل الباح��ث مس��تندًا إىل دراس��ات وأحب��اث 
املرك��ز املرتبطة بالتعليم الثانوي العام.

يالح��ظ م��ن اجل��دول )3( أن الدراس��ات واألحباث الي 
أجراه��ا املرك��ز وباحث��وه، وخاص��ة تل��ك املقتص��رة عل��ى 
التعلي��م الثان��وي الع��ام تضمن��ت بعض��ًا م��ن جم��االت البحث 
الرب��وي والمس��ت بعض��ًا م��ن قضاي��اه, وحتدي��دًا م��ا يتعل��ق 
منه��ا بالط��الب ومش��كالتهم، واملناه��ج والتجهي��زات، 
واإلدارة  التعلي��م  يف  احلاس��وب  وإدخ��ال  والتس��رب، 

املدرس��ية.
ويالح��ظ م��ن اجل��دول )3( -أيض��ًا- أن جم��ال الط��الب 
��يما م��ا يتعل��ق ببع��ض مظاه��ر الس��لوك كالتدخ��ني  والسِّ
والعنف ودور التعليم الثانوي يف تنمية الوعي باملهن لديهم، 
ق��د ح��ازت عل��ى النصي��ب األوف��ر وبواق��ع )3( دراس��ات 
وبنسبة )%37.5( لتحقق بذلك املرتبة األوىل من إمجالي 
دراس��ات التعلي��م الثان��وي الع��ام، يف ح��ني تأت��ي الدراس��ات 
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املعنية بتحليل املناهج واملختربات املدرسية يف املرتبة الثانية 
وبواق��ع دراس��تني وبنس��بة )%25( لتح��ل قضاي��ا التس��رب 
وإمكاني��ة إدخ��ال احلاس��وب يف التعلي��م الثان��وي واإلدارة 
املدرس��ية يف املرتب��ة األخ��رة وبواق��ع دراس��ة واحدة وبنس��بة 

)%12.5( ل��كل منه��ا.
وحتقيق��ًا أله��داف الدراس��ة ف��إن الض��رورة تقتضي هنا 
عرض��ًا حتليلي��ًا ملختل��ف الدراس��ات واألحب��اث املقتص��رة 
على التعليم الثانوي، بغرض مالمسة الدور الواضح لتلك 
األحب��اث يف معاجلته��ا لبع��ض مش��كالت املرحل��ة، وم��ا 
توصل��ت إلي��ه م��ن توصي��ات ومقرح��ات تس��عى م��ن خالهل��ا 
لتطوير التعليم الثانوي واحلد من مشكالته يف حال إذ ما 
مت األخ��ذ به��ا م��ن قب��ل قي��ادة وزارة الربي��ة والتعلي��م, وال��ي 
يتض��ح م��ن خالهل��ا دور املرك��ز يف تطوي��ر املرحل��ة، وفيم��ا 

يل��ي ع��رًض جملم��ل تلك الدراس��ات:
جمال الطالب ومشكالتهم:  -1

أسهم مركز البحوث والتطوير الربوي بثالثة أحباث 
يف ه��ذا اجمل��ال، وحتدي��دًا م��ا يتعل��ق ببع��ض الس��لوكيات 
ل��دى ط��الب املرحلة الثانوية, كظاهرة التدخني، وظاهرة 
العنف، ودور التعليم الثانوي يف تنمية الوعي باملهن لديهم، 
إذ ج��اءت الدراس��ة األوىل )2000( يف ه��ذا اجمل��ال حت��ت 
عنوان«التدخ��ني ب��ني ط��الب وطالب��ات م��دارس التعلي��م 
الثانوي العام يف اجلمهورية اليمنية«, واستهدفت الكشف 
ع��ن حج��م ظاه��رة التدخ��ني ب��ني ط��الب وطالب��ات م��دارس 
التعليم الثانوي العام وحتديد العوامل الي تؤثر يف تعاطي 
التدخ��ني ودرج��ة ارتباطه��ا خبصائ��ص املتعل��م واجملتم��ع 
واملدرس��ة، مس��تخدمة املنه��ج الوصف��ي التحليل��ي لتحقي��ق 
ه��ذا اهل��دف، وتوصل��ت إىل إن التدخ��ني منتش��ر ب��ني طلب��ة 
وطالب��ات م��دارس التعلي��م الثانوي وبنس��بة )%7.55( وأنه 
ب��ني الذك��ور أكث��ر م��ن اإلن��اث، وأن املدرس��ة واألس��رة 
ومجاع��ة األق��ران يلعب��ون دورًا مباش��رًا أو غ��ر مباش��ر يف 
ممارسة التدخني عند غياب القدوة احلسنة، وإن العوامل 
االجتماعية املتمثلة: يف تعاطي القات توفر حافزًا للتدخني.
وللح��د م��ن الظاه��رة أوص��ت الدراس��ة بالتأكي��د عل��ى 
أض��رار التدخ��ني يف مناه��ج احللق��ة األخ��رة م��ن التعلي��م 
األساس��ي، ومن��ع التدخ��ني يف امل��دارس، وتوعي��ة املعلم��ني 
واآلب��اء، وتفعي��ل دور اإلع��الم بأض��رار التدخني وخماطره, 
وف��رض ضرائ��ب عالي��ة عل��ى مبيع��ات التب��غ، وختصي��ص 
برامج تثقيفية )مركز البحوث والتطوير الربوي:2000(. 

دراس��ة  اليمني��ة  امل��دارس  يف  عنوان«العن��ف  وحت��ت 
والتخري��ب«  الع��دوان  لظاهرت��ي  سوس��يو-أنثروبولوجية 
وردت الدراس��ة الثاني��ة يف ه��ذا اجمل��ال, وس��عت إىل التعرف 
على مدى انتش��ار العنف يف املدارس اليمنية، والبيئة الي 
تساعد على انتشاره، وإمكانية احلد من هذه الظاهرة، 
ومس��اعدة املؤسس��ات التعليمي��ة عل��ى القي��ام بواجباته��ا 
الربوية والتعليمية، معتمدة على املنهج الوصفي، واملنهج 

األنثروج��رايف مس��لكًا علمي��ًا يف الدراس��ة.
وخلص��ت إىل أن العن��ف أكث��ر م��ا يك��ون يف م��دارس 
أمانة العاصمة، وهو مسٌة لصيقة مبدارس البنني، ويرتبط 
ارتباط��ًا وثيق��ًا بطبيع��ة اجملتم��ع واملدرس��ة، وإن التخري��ب 
يش��مل معظ��م امل��دارس، وأرجع��ت الزي��ادة يف مع��دالت 
العن��ف إىل: ضع��ف اإلدارة املدرس��ية، افتق��ار امل��دارس 
لقواع��د ضب��ط الس��لوك، ضع��ف مكانة املعلم،  ممارس��ة 
العم��ل احلزب��ي داخ��ل امل��دارس، ع��دم وج��ود األخصائي��ني 
االجتماعيني املؤهلني، إىل جانب غياب األنشطة املدرسية، 
وأن كاًل م��ن التالمي��ذ واملعلم��ني يس��اهمون يف التخريب، 
وأن العاملني باملدرس��ة يتحملون معظم أس��باب العنف وأن 
االعت��داء عل��ى املعلم��ني غالبًا ما يكون من ضباط القوات 
املس��لحة، واعت��ربت أن ثالث��ة أرب��اع م��ن وس��ائل مكافح��ة 

العنف املدرس��ي ضمن إمكانية املدرس��ة. 
لذل��ك أوص��ت الدراس��ة بض��رورة وض��ع معاي��ر حديث��ة 
وواضح��ة لتعي��ني م��دراء امل��دارس, وجتن��ب التعي��ني م��دى 
احلياة، واعتماد مبدأ التقييم السنوي للمدارس والعاملني 
به��ا, عل��ى أن ُتس��لم املدرس��ة كعه��دة ملدي��ر املدرس��ة عن��د 
تعينه, وُتس��رد كما تس��لمها عند تغيره، مع عقد دورات 
م��ع  للتعي��ني،  إدارة  دبل��وم  للم��دراء احلالي��ني واش��راط 
ض��رورة وض��ع قواع��د مكتوب��ة للس��لوك، وعق��د دورات 
للمعلم��ني أثن��اء اخلدم��ة وتوفر غرف خاصة بهم, والتفاهم 
م��ع وزارة الدف��اع والداخلي��ة ح��ول اعت��داء ضباطه��م عل��ى 
املعلم��ني، وس��ْن تش��ريعات متن��ع ممارس��ة احلزبي��ة داخ��ل 
امل��دارس، وإع��ادة تفعي��ل دور األخصائي��ني االجتماعي��ني, 
وإلزام املدارس بتفعيل األنشطة الطالبية )مركز البحوث 

والتطوي��ر الرب��وي: 2000 (. 
أجراه��ا  ال��ي  جمل��ال   ه��ذا  يف  األخ��رة  والدراس��ة 
املركز)2005( جاءت حتت مس��مى »دور التعليم الثانوي 
يف تنمي��ة الوع��ي بامله��ن ل��دى طلب��ة الص��ف الثال��ث الثان��وي 
يف اجلمهوري��ة اليمني��ة«، وهدف��ت إىل التع��رف عل��ى أب��رز 
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مظاه��ر ال��دور األساس��ي للتعلي��م الثان��وي الع��ام يف تنمي��ة 
الوع��ي امله��ين ل��دى الطلب��ة املتوق��ع خترجه��م م��ن املرحل��ة 
الثانوي��ة الع��ام 2004م، م��ن خ��الل التع��رف على اجتاهات 
امليول املهنية لدى الطلبة، وتش��خيص أبرز العوامل املؤثرة 
على اختيار املهنة، ومستوى الوعي املهين لديهم، واختيار 
أث��ر بع��ض املتغ��رات على اختيار املهن��ة واختيار نوع التعليم 
التخصص��ي الالح��ق ل��دى الطلب��ة، مس��تخدمة يف ذل��ك 
املنهج الوصفي القائم على أساس مجع البيانات من امليدان 

وحتليله��ا كوس��يلة لبل��وغ ه��ذه األه��داف.
وانتهت الدراسة إىل إن أكثر عشر مهن تفضياًل لدى 
عين��ة الدراس��ة ه��ي: الط��ب، التعلي��م، اإلرش��اد الدي��ين، 
اإلع��الم،  اهلندس��ة،  املام��اة،  الط��ران،  احلاس��وب، 
الصيدل��ة, التمري��ض، وأن أكثر عش��ر مؤسس��ات تعليمية 
تفضياًل لدى عينة الدراسة هي: كليات الشرطة, اللغات, 
الش��ريعة, اهلندس��ة,  اإلع��الم,  البش��ري,  الط��ب  الربي��ة, 
احلربي��ة, الدف��اع اجل��وي, التج��ارة, ط��ب األس��نان، وكان 
أعل��ى م��دى للتواف��ق ب��ني اختي��ار املهن��ة واملؤسس��ة التعليمية 
الالحق��ة ه��ي: الرمجة وكليات اللغات، اهلندس��ة وكلية 
اهلندس��ة، املام��اة وكلي��ة الش��ريعة، املخت��ربات وكلي��ة 
املخت��ربات، اإلع��الم وكلي��ة اإلعالم، س��لك األمن وكلية 
الش��رطة، الط��ب وكلي��ة الط��ب البش��ري، الفن��ون وكلي��ة 
الفن��ون، كم��ا كش��فت الدراس��ة ع��ن وج��ود ف��روق ذات 
دالل��ة احصائي��ة يف اختي��ار مهن��ة الط��ب لص��احل اإلن��اث 
وطلب��ة القس��م العلم��ي، ويف اختي��ار مهن��ة العم��ل يف التعليم 
والرياض��ة واملام��اة لص��احل القس��م األدب��ي، والتج��ارة 
لص��احل القس��م العلم��ي، وب��ني طلب��ة الري��ف واحلض��ر يف 
اختيار مهنة الفنون واهلندس��ة لصاحل طالب احلضر وبني 
الذكور واإلناث يف اختيار كلية التجارة والدفاع اجلوي 
وكلي��ة املع��ادن وكلي��ة اللغ��ات واملعاه��د الفني��ة لص��احل 

الذك��ور.
ويف ض��وء تل��ك النتائ��ج أوص��ت الدراس��ة بض��رورة توفر 
املرش��دين يف امل��دارس وإقام��ة الن��دوات، وت��رك احلري��ة 
للطالب يف االختيار بني القسم العلمي واألدبي مع توضيح 
التعلي��م الالح��ق م��ن قب��ل املدرس��ني واإلداري��ني، وإع��ادة 
موضوعات��ه  وتكثي��ف  وتوس��يعه،  التش��عيب  يف  النظ��ر 
حس��ب املهن��ة وقي��م العم��ل وخاص��ة يف مناه��ج اللغ��ة العربية 
واالجتماعي��ات، إىل جان��ب إع��ادة النظ��ر يف املع��دالت الي 
��ول م��ن التح��اق املتخرج��ات بالتعلي��م اجلامع��ي، وتوعية  حِتُ

ط��الب املرحل��ة بنوعي��ة امله��ن املتاح��ة وحاج��ات الس��وق, 
وبالكليات واملعاهد الي تسمح هلم باستكمال دراستهم 

)مرك��ز البح��وث والتطوي��ر الرب��وي: 2005(.
جمال تكنولوجيا التعليم:  -2

وه��ي الدراس��ة الوحي��دة يف ه��ذا اجمل��ال)2002( وق��د 
محل��ت عن��وان » إدخ��ال احلاس��وب يف التعلي��م الثان��وي« 
,وهدف��ت إىل التع��رف عل��ى م��ا ميتلك��ه املعل��م اليم��ين 
الش��بكة  واق��ع  عل��ى  والتع��رف  حاس��وبية،  ثقاف��ة  م��ن 
��ية للتعلي��م الثان��وي يف اليم��ن، وحتدي��د اجتاه��ات  املؤسسِّ
املعلم��ني ومدي��ري امل��دارس الثانوي��ة حن��و إدخال احلاس��وب 
يف التعلي��م؛ وص��واًل إىل توف��ر إط��ار مرجع��ي ميك��ن أن 
يس��اعد الس��لطات التعليمي��ة يف اختي��ار الق��رارات ال��ي 
تتماش��ى أكثر مع أوضاع العملية التعليمية يف املؤسس��ات 
، معتمدًة لتحقيق هذه  التعليمية، ومع واقع النظام الربويِّ
األه��داف عل��ى املنه��ج الوصف��ي التحليلي مس��لكًا وطريقًا 

علمي��ًا لبح��ث دراس��ة املش��كلة. 
وانته��ت الدراس��ة إىل أن ع��ددًا كب��رًا م��ن  »م��دارس 
العين��ة« ال توج��د به��ا معام��ل للحاس��وب، وإن أكث��ر م��ن 
نصف املدارس ال تستخدم احلاسوب مطلقًا، رغم إمجاع 
القي��ادات اإلداري��ة عل��ى أهمي��ة اس��تخدام احلاس��وب يف 
خمتل��ف اجمل��االت، مب��ا فيه��ا التعلي��م وتؤك��د اس��تعدادها 
األغ��راض  جلمي��ع  واس��تخدامه  امل��دارس  إىل  إلدخال��ه 
التعليمي��ة س��واء كم��ادة دراس��ية أو كوس��يلة تعليمي��ة أو 
لألعم��ال اإلداري��ة, ش��ريطة توافر متطلب��ات إدخاله، كما 
أن ثالث��ة أرب��اع معلم��ي أف��راد العين��ة يش��رون إىل ع��دم 
تعاملهم مع احلاسوب، وأن عشر أفراد العينة يستخدمونه 
يف اجمل��ال الرب��وي، فيم��ا تس��تخدمه البقي��ة يف جم��االت 
أخ��رى، م��ع تأكي��د أغل��ب املعلم��ني واملعلم��ات عل��ى أهمية 
اس��تخدام احلاس��وب يف التعلي��م كم��ادة دراس��ية ووس��يلة 
عل��ى  للتدري��ب  الت��ام  االس��تعداد  لديه��م  وأن  تعليمي��ة،  

اس��تخدام احلاس��وب.
ويف ض��وء ه��ذه النتائ��ج أوص��ت الدراس��ة بض��رورة أن 
يول��ي التعلي��م الثان��وي عناي��ة خاص��ة باالجت��اه حن��و املرون��ة 
واالس��تجابة حلاج��ات اجملتم��ع املختلف��ة واالنفت��اح عل��ى 
اجملتمع، وعامل العمل بوجه عام، مع ترس��يخ مبدأ التَّعُلم 
الذات��ي، واالهتم��ام بنوعي��ة التعلي��م وكفايت��ه الداخلي��ة 
باس��تخدام التكنولوجي��ا الربوي��ة والطرائ��ق املتقدم��ة وم��ا 
يرافق��ه م��ن حتس��ني للبيئ��ة العلمي��ة للمؤسس��ات التعليمية، 
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ومب��ا يت��الءم م��ع إدخ��ال احلاس��وب يف التعلي��م )مرك��ز 
البح��وث والتطوي��ر الرب��وي:2002(. 

جمال الفاقد التعليمي:  -3
 وهذا اجملال يتمثل يف دراسة أجراها املركز)2007( 
حت��ت عن��وان » عوام��ل تس��رب الفت��اة م��ن مرحل��ة التعلي��م 
الثانوي يف اجلمهورية اليمنية«. وهدفت إىل الكشف عن 
أس��باب تس��رب الفت��اة م��ن التعلي��م الثان��وي، ووض��ع تص��وُّر 
مقرح باحللول؛ لتجاوز ظاهرة التس��رب؛ ولتحقيق اهلدف 
اس��تخدمت الدراس��ة املنه��ج الوصف��ي التحليل��ي, وتوصل��ت 
إىل أن العوام��ل االجتماعي��ة نال��ت املرتب��ة األوىل م��ن حي��ث 
تقدي��ر أف��راد العين��ة, يف ح��ني ج��اءت العوام��ل التعليمي��ة يف 
املرتبة الثانية، بينما جاءت العوامل االقتصادية يف املرتبة 
الثالثة، كما أن العوامل الطبوغرافية نالت املرتبة الرابعة 
املؤدية إىل التس��رب، وكش��فت الدراس��ة عن وجود فروق 
ذات دالل��ة احصائي��ة يف تقدي��رات عين��ة الدراس��ة للعوام��ل 
املؤدي��ة للتس��رب لص��احل االختصاص��ي واملعل��م والطالب��ة 
عل��ى التوال��ي، وع��دم وج��ود ف��روق ذات دالل��ة إحصائي��ة يف 
تقدي��ر فئ��ة مدي��ري امل��دارس مقاب��ل الفئ��ات األخ��رى, مم��ا 
يوض��ح اهتم��ام مدي��ري املدارس باألمور اإلدارية أكثر من 
أي قضايا أخرى، كما تبني أن نس��ب توافر اإلمكانات 
واملكون��ات املادي��ة يف عين��ة م��دارس احلضر، تفوق نس��ب 
توافره��ا يف عين��ة م��دارس الري��ف, مم��ا يؤك��د االحتي��اج 
القائ��م لكث��ر م��ن إمكاني��ات ومكون��ات املبن��ى امل��درس 
وخباصة دورات املياه وتشغيلها للصفوف الدراسية وغرف 
األنش��طة واملكتب��ات، واملخت��ربات وس��كن للمعلم��ات يف 

م��دارس الريف.
ويف ض��وء النتائ��ج س��الفة الذك��ر أوص��ت الدراس��ة 
بض��رورة تفعي��ل دور جمال��س اآلب��اء واألمه��ات، وخطب��اء 
املساجد، وبرامج األعالم يف توعية اجملتمع بأهمية تعليم 
الفت��اة ومواصل��ة تعليمه��ا الثان��وي واجلامع��ي، وختصي��ص 
العال��ي  والدبل��وم  الثانوي��ة  خلرجي��ات  وظيفي��ة  درج��ات 
كمعلمات يف الريف، مع إعفائهن من الرسوم الدراسية, 
واس��تمرار ص��رف التغذي��ة املدرس��ية مل��ن تواص��ل دراس��تها 
الثانوي��ة، إىل جان��ب توف��ر غ��رف األنش��طة، واملكتب��ات، 
واملختربات، ودورات املياه يف مدارس اإلناث، وختصيص 
م��دارس للفتي��ات يف الري��ف وس��كن للمعلم��ات، والتوجيه 
مبنع استخدام العقاب البدني واأللفاظ اجلارحة والتأنيب 
ال��ي جت��رح مش��اعر الطالب��ة، وإش��راك مجي��ع املعلمات يف 

الدورات التدريبية والتأهيلية، وتشجيع وتكريم معلمات 
الري��ف )مرك��ز البح��وث والتطوي��ر الرب��وي:2007(.

جمال اإلدارة املدرسية:  -4
أج��رى مرك��ز البح��وث الرب��وي دراس��ة يف هذا امليدان 
)2006( محل��ت عن��وان »االحتياج��ات التدريبي��ة ملدي��ري 
امل��دارس الثانوي��ة يف اجلمهوري��ة اليمني��ة«. وهدف��ت إىل 
حتدي��د االحتياج��ات التدريبية ملديري املدارس الثانوية من 
وجه��ة نظ��ر املديري��ن وال��وكالء وبع��ض القي��ادات الربوي��ة 
ذات الصل��ة بعمله��م، ومعرف��ة ف��روق الدالل��ة اإلحصائي��ة 
ب��ني تقدي��رات مدي��ري املدارس الثانوي��ة ووكالئهم وبعض 
القي��ادات الربوي��ة الحتياجاته��م التدريبي��ة، مس��تخدمة 

املنه��ج الوصف��ي يف س��عيها؛ لتحقي��ق ه��ذه األه��داف .
مدي��ري  ب��ني  تف��اوت  وج��ود  إىل  الدراس��ة  وخلص��ت 
املدارس الثانوية من حيث املؤهالت مابني الثانوية العامة، 
والدبلوم املتوسط، والبكالوريوس غر الربوي ليشكلوا 
م��ا نس��بته )%35( ويغل��ب عليه��م العنص��ر الذك��وري، 
وكش��فت الدراس��ة أن احتي��اج أف��راد العين��ة كان كب��رًا 
جدًا جملال استخدام احلاسوب، وكبرًا لالحتياجات يف 
جم��االت: اإلدارة املدرس��ية، ش��ؤون املعلم��ني، الفلس��فة، 
التش��ريعات والقوانني، إدارة اجلودة العالقات اإلنس��انية، 
ش��ؤون الط��الب، التخطي��ط، اإلش��راف الرب��وي اخت��اذ 
الق��رار الرب��وي، املش��اركة اجملتمعي��ة، وف��وق املتوس��ط 
إدارة  االتص��ال،  جم��االت:  يف  التدريبي��ة  لالحتياج��ات 
الوقت، املناهج، التنظيم، املناش��ط املدرس��ية، ومتوس��ط 
كم��ا  التدري��س.  وطرائ��ق  املدرس��ي,  املنه��ج  جم��ال  يف 
كش��فت الدراس��ة أن��ه ال توج��د ف��روق ذات داللة احصائية 
ب��ني جمموع��ات اجلن��س وجمموع��ات املنطق��ة ) هضب��ة - 
ساحلية - صحراوية(  يف أغلب اجملاالت، وإنه يوجد فروق 
ذات دالل��ة ب��ني جمموع��ات املنطق��ة يف أغل��ب اجملاالت ذات 
التقديرات الكبرة، باستثناء املنهج املدرسي والتقويم ، 

والبح��ث الرب��وي.
ويف ضوء تلك النتائج أوصت الدراسة بضرورة تصميم 
برام��ج تدريبي��ة ملديري املدارس الثانوية تليب احتياجاتهم، 
مب��ا يراع��ي العنص��ر النس��ائي كمدي��رة وكمتدرب��ة، م��ع 
الركي��ز عل��ى محل��ة الرب��وي للجامعي��ني وم��ا فوق��ه عن��د 
التعي��ني, ووض��ع آلي��ة جديدة للتدري��ب والتأهيل, مبا يضمن 
االستمرارية والشمولية, وتفعيل التأهيل عن بعد، وتصميم 
برام��ج تدريبي��ة للج��ودة التعليمية الش��املة ملدي��ري املدارس 
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الثانوي��ة، م��ع إقام��ة ورش تس��تهدف العامل��ني يف جم��ال 
اإلدارة املدرس��ية, ويف جم��ال اإلدارة املتنوع��ة، وحتدي��د 
الكفاي��ات األساس��ية مل��دراء امل��دارس ومعاونيه��م )مركز 

البح��وث والتطوي��ر الرب��وي: 2006 (.
جمال املناهج واملختربات املدرسية:  -5

األوىل  اجمل��ال:  ه��ذا  يف  دراس��تني  املرك��ز  أج��رى 
)2010( محل��ت عن��وان »مناه��ج التعلي��م الثان��وي يف ض��وء 
منظوم��ة القي��م الوطنية الربوية«, واس��تهدفت بناء منظومة 
للقي��م الوطني��ة الربوي��ة الواج��ب تعلمه��ا يف مرحل��ة التعلي��م 
الثان��وي، وحتدي��د القي��م الربوي��ة املتضمن��ة يف مناه��ج 
التعلي��م الثان��وي, مس��تخدمة لتحقي��ق ذل��ك املنه��ج الوصف��ي 
التحليل��ي, وتوصل��ت إىل أن القي��م الوطني��ة الربوي��ة ج��اءت 
حبس��ب نس��بتها متفاوت��ة وف��ق الرتي��ب عل��ى التوال��ي: القيم 
القي��م   )19.1%( األخالقي��ة  القي��م   )33%( الديني��ة 
االجتماعية )%18.2( القيم االقتصادية )%10.0( القيم 
الثقافية )%6.2( القيم اإلنسانية )%2.2( القيم اجلمالية 
)%2.2(، كم��ا ج��اء ترتي��ب امل��واد الدراس��ية واحتوائه��ا 
للقي��م الوطني��ة الربوية حس��ب نس��بتها املئوي��ة متفاوتة على 
النح��و التال��ي: الربي��ة اإلس��المية )%38.6( اللغ��ة العربي��ة 
)%20.5( الق��رآن الكري��م وعلوم��ه )%13.4(, التاري��خ 
)%13.3(, اجلغرافي��ا )%4.7( الفلس��فة )%2.9( عل��م 
النف��س )%2.4( عل��م االجتم��اع )%1.5( اجملتم��ع اليم��ين 
)%1.1( عل��م املنط��ق )%1.0( عل��م االقتص��اد )0.6%( 
.ويف ض��وء ه��ذه النتائ��ج أوصت الدراس��ة، مط��وري املناهج 
بالتخطي��ط املس��بق؛ وتوزي��ع القي��م الوطني��ة الربوي��ة يف 
الكت��ب الدراس��ية، م��ع الركي��ز عل��ى مشولي��ة الكت��ب 
للقي��م وتضم��ني دلي��ل املعل��م ملنظومة القيم ل��كل مادة، مع 
االهتم��ام بالقي��م السياس��ية, وال س��يما قي��م ال��والء واالنتماء 
اجلمالي��ة,  والقي��م  اإلنس��انية،  القي��م  وك��ذا  الوط��ين, 
والقي��م الثقافي��ة, واالقتصادي��ة, إىل جان��ب تضم��ني املناه��ج 
للقي��م الوطني��ة الربوي��ة ال��ي مل تتواف��ر فيه��ا، وإدخ��ال 
م��ادة الربي��ة الوطني��ة يف مرحل��ة التعلي��م الثانوي وتضمينها 
منظومة القيم الوطنية الربوية )مركز البحوث والتطوير 

الرب��وي:2010(. 
فيم��ا ج��اءت  الدراس��ة الثاني��ة )2006( يف ه��ذا اجمل��ال 
حت��ت عن��وان » املخت��ربات املدرس��ية يف تدري��س العل��وم 
التعلي��م  ب��ني الكفاي��ة والكف��اءة يف مرحل��ة  الطبيعي��ة 
الثانوي يف اجلمهورية اليمنية«, وهدفت إىل الكشف عن 

واق��ع املخت��ربات املدرس��ية، من حي��ث كفايتها وكفاءتها 
يف املرحل��ة الثانوي��ة، ووضعه��ا احلال��ي، وم��دى كف��اءة 
اس��تخدامها م��ن قب��ل املعلم��ني يف تنفي��ذ التج��ارب، وم��دى 
تواف��ر مس��تلزماتها، وللكش��ف ع��ن أه��م املعوق��ات ال��ي 
تعي��ق وظيفته��ا، وم��ن ث��م اخلروج مبجموعة م��ن التوصيات 
واملقرح��ات املناس��بة لتوجي��ه الق��رار الرب��وي مب��ا خي��دم 
االرتق��اء ب��دور املخت��ربات املدرس��ية، مس��تخدمة املنه��ج 

الوصف��ي لتحقي��ق ه��ذه األه��داف.
وخلصت الدراسة إىل أن )%87.5( من مدارس العينة 
تتوافر فبها خمتربات وجتهيزات مبستوى متوسط , إال أن 
معظم التجهيزات غر صاحلة، وأن املواد اخلاصة بها غر 
متوافرة مبتوسطات تقع بني )0.32-0.02(, وميارس فنيو 
املخت��ربات أعماهل��م مبتوس��طات )1.53-1.68(, ومبتابع��ة 
م��ن مدي��ري امل��دارس مبتوس��طات )1.10-1.19(, ومتابعة 
م��ن قب��ل موجه��ي العل��وم )املخت��ربات( مبتوس��طات تق��ع ب��ني 
)0.75-1.31(, كم��ا بين��ت النتائ��ج أن عدد تنفيذ جتارب 
الفيزياء والكيمياء واألحياء بلغت حوالي )12-13-10( 
للفيزي��اء, و ) 19-18-25( للكيمي��اء، و )52، 29 ، 
45( لألحي��اء للصف��وف )12-11-10( عل��ى التوالي , وأن 
أهم املعيقات يف تنفيذ التجارب واألنشطة تتمثل يف: نقص 
األدوات املخربي��ة، وع��دم مالئم��ة الغ��رف، نق��ص األجه��زة 
املخربية, صعوبة بعض التجارب, نقص املواد الكيميائية، 

قل��ة احلص��ص املخصصة للتطبيق العملي.
ويف ض��وء تل��ك النتائ��ج أوص��ت الدراس��ة بض��رورة توفر 
اإلمكان��ات املادي��ة للمخت��ربات: م��ن غ��رف وأدوات وم��واد 
وأجه��زة، وبعق��د دورات ملعلم��ي العلوم يف جمال املختربات, 
وجعل تقوميهم مبدى تنفيذ األنشطة والتجارب, وختصيص 
جزء من ميزانية املدارس لصيانة املختربات وإتاحة الفرصة 
للمتعلم��ني مبمارس��ة التج��ارب، ولالرتق��اء ب��دور املختربات 
املدرس��ية مع التأكيد بضرورة رفع مس��توى برامج إعداد 
املعلمني يف جمال استخدام املختربات، وتفعيل دور التوجيه 
ودع��م املكتب��ة املدرس��ية لتوف��ر الكت��ب املرتبط��ة بتنفي��ذ 
أنش��طة وجتارب العلوم، وتدريب وتش��جيع مدرس��ي العلوم 
عل��ى اس��تخدام مص��ادر البيئ��ة امللي��ة ملواجه��ة النق��ص يف 
احتياجات املختربات، وتدريبهم عن بعد يف انتاج الوسائل 
واألجه��زة البديل��ة واس��تخدام املخت��ربات، وتوفر متطلبات 
مركز انتاج الوس��ائل التعليمية املادية والفنية والبش��رية، 
وتفعي��ل دور القن��اة التعليمي��ة يف ع��رض جت��ارب العل��وم، 
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وتوظي��ف ف��ين خمت��ربات متخص��ص، وتفعي��ل دور مدي��ري 
امل��دارس واملوجه��ني املتخصصني، مع توفر ش��روط األمن 
والس��المة يف امل��دارس, وتدري��ب فني��ي املخت��ربات احلالي��ني 

)مرك��ز البح��وث والتطوي��ر الربوي:2006(.
وتأسيس��ًا عل��ى م��ا س��بق، يتض��ح أن االنتاجي��ة العلمي��ة 
للمرك��ز املرتبط��ة مبرحل��ه التعلي��م الثان��وي الع��ام ال ت��زال 
ضعيف��ة وحم��دودة, إذ ش��كلت احللق��ة األدن��ى م��ن ب��ني 
دراس��ات وأحب��اث املرك��ز مقارنت��ه مب��ا مت رص��ده م��ن 
دراس��ات وأحب��اث ملرحل��ة التعلي��م األساس��ي, إال أنه��ا يف 
املقابل المست بعض القضايا ومكونات النظام التعليمي 
ذات البعد االجتماعي من خالل دراس��تها لبعض الظواهر 
لدى طالب املرحلة الثانوية كظاهرتي التدخني والعنف، 
ودور املدرس��ة يف تنمي��ة الوع��ي بامله��ن ل��دى الط��الب، إىل 
جان��ب موضوع��ات تتعل��ق بإدخ��ال احلاس��وب يف املرحل��ة 
الثانوي��ة وعوام��ل تس��رب الفت��اة، واالحتياج��ات التدريس��ية 
ملديري املدارس الثانوية، واملناهج وبعض التجهيزات، إال 
إن هن��اك قضاي��ا ال تق��ل أهمي��ة, مل تك��ن جم��ال اهتم��ام 
املركز وباحثيه وعلى األخص ما يتعلق بفلس��فة وأهداف 
املرحل��ة، وتش��ريعاتها وسياس��ات القب��ول، مب��ا يف ذل��ك 
قضاي��ا املعل��م والتش��عيب والكفاءة الداخلي��ة واخلارجية، 

وبع��ض التس��هيالت األخ��رى.
ألم��ر ال��ذي حيت��م على املركز وباحثيه إعادة النظر يف 
اخلارطة البحثية مبا يضمن أحقية املرحلة من الدراس��ات 
املتعمق��ة يف خمتل��ف عناص��ر ومكون��ات النظ��ام التعليم��ي, 
ومب��ا يتماش��ى م��ع املتغ��رات  اجملتمعي��ة والعاملي��ة ومعاي��ر 
اجل��ودة كس��بيل لتطوي��ر التعلي��م الثان��وي الع��ام،  ويبق��ى 
الس��ؤال املط��روح هن��ا وه��و: م��ا وق��ع العالق��ة ب��ني نتائ��ج 
وتوصي��ات دراس��ات وأحب��اث املرك��ز املرتبط��ة مبرحل��ة 
التعلي��م الثان��وي الع��ام وصناع��ة الق��رار الرب��وي والتعليم��ي 
لنفس املرحلة؟ هذا ما سيتم التعرف عليه يف املور األتي:
املرك��ز  دراس��ات  توصي��ات  ب��ني  العالق��ة  سادس��ا: 

الربوي��ة: التش��ريعات  وإص��دار 
 وهن��ا س��يتم الركي��ز عل��ى الق��رارات والتش��ريعات 
املرتبط��ة بالتعلي��م الثان��وي الع��ام عق��ب اج��راء الدراس��ات 
وحبس��ب اجملاالت البحثية املش��ار إليها يف املور الس��ابق.
فف��ي جم��ال الط��الب، وتنفي��ذًا مل��ا ورد يف توصي��ات 
ومطال��ب الدراس��ة الثاني��ة، وخباص��ة ما يتعل��ق منها, بوضع 
معاي��ر واضح��ة لتعي��ني م��دراء امل��دارس، ص��در الق��رار 

ال��وزاري رق��م )559( لس��نة 2002م بش��أن ش��روط اختي��ار 
وتعي��ني مدي��ري امل��دارس كم��ا ص��در الق��رار ال��وزاري رق��م 
)539( بش��أن وض��ع األنش��طة املدرس��ية حت��ت الرعاي��ة 
املباشرة لقيادة وزارة الربية والتعليم والقرار الوزاري رقم 
)618( لسنة 2002م بشأن تشكيل جلنة عليا لألنشطة 
املدرس��ية وه��و أح��د مطال��ب وتوصي��ات الدراس��ة وخباص��ة 
ما يتعلق منها بضرورة تفعيل األنشطة املدرسية.)القرارات 

الوزاري��ة ،2003, :190 ،200, 324 (.
ويالح��ظ أن ه��ذه الق��رارات ج��اءت جم��زأة, ومل تالمس 
جوه��ر مطال��ب وتوصي��ات مجيع دراس��ات اجملال باس��تثناء 
الدراس��ٍة الثانيٍة وهي- األخرى- يف اجململ مل تكن على 
ق��در م��ن مجي��ع توصي��ات الدراس��ة, إال إن ذلك يعد مؤش��رًا 
إجيابيًا حيسب لوزارة الربية على أنها بدأت تسر يف صنع 
قراراتها وفق أس��س وقواعد علمية وتبعدها عن االرجتال 

والتخمني والعشوائية. 
وفيم��ا خي��ص جم��ال تكنولوجي��ا املعلوم��ات، وتنفي��ذًا 
مل��ا ورد يف توصي��ات الدراس��ة املرتبط��ة به��ذا اجمل��ال: ص��در 
ق��رار جمل��س ال��وزراء رقم )262( بش��أن تعزيز إمكانيات 
عل��وم  تعلي��م  يف  الثانوي��ة  امل��دارس  وبع��ض  اجلامع��ات 
احلاس��وب, إذ نص��ت الفق��رة الثالث��ة والرابع��ة من��ه عل��ى أن 
يت��م تأهي��ل بع��ض امل��دارس الثانوي��ة، وتق��وم مبوجب��ه وزارة 
الربي��ة والتعلي��م بالتعاق��د م��ع كوادر مؤهل��ة لتدريب علوم 
احلاسوب, والتنسيق مع بعض اجلهات املساهمة يف التنفيذ, 
والصن��دوق  املواص��الت،  ووزارة  التخطي��ط,  ك��وزارة 
االجتماعي)ق��رار جمل��س الوزراء,2003:املادت��ان3, 4(. 

وعق��ب ذل��ك ص��درت سلس��لة م��ن الق��رارات الوزاري��ة 
متثَّل��ت, يف الق��رار ال��وزاري رق��م )153( لس��نة 2003م 
بش��أن تش��كيل جلن��ة فني��ة إلع��داد رؤي��ة اس��راتيجية 
إلدخ��ال احلاس��وب يف التعلي��م)وزارة الربية:ق��رار)153: 
2003م  لس��نة   )297( رق��م  ال��وزاري  2003(,والق��رار 
بش��أن تعيني فريق متخصص لتطوير املنهج الدراس��ي ملادة 
احلاس��وب للص��ف الثان��ي الثان��وي، والق��رار ال��وزاري رق��م 
)298( لس��نة 2003م بش��أن تش��كيل فري��ق ف��ين لتحديد 
أفضلي��ة احلاس��وب لتصمي��م وإخ��راج الكت��اب املدرس��ي 

 .)9 الوزاري��ة,2003:7,  )الق��رارات 
ونت��ج ع��ن مجي��ع تل��ك الق��رارات إع��داد »وثيق��ة منه��ج 
احلاسوب واملعلوماتية« ومن ْثمَّ قرار اللجنة العليا للمناهج 
بإدخ��ال م��ادة احلاس��وب يف مرحل��ة التعليم الثانوي كمادة 
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دراس��ية م��ن الص��ف األول وحت��ى الص��ف الثالث من مرحلة 
التعلي��م الثان��وي وطباع��ة كت��اب احلاس��وب للصف��ني األول 
والثان��ي الثان��وي ) تقري��ر قط��اع املناه��ج:2004(. وم��ع أن 
العالقة تبدو جيدة إىل حد ما بني توصيات دراس��ة اجملال 
وصدور التش��ريعات, وبالرغم من مرور عش��ر س��نوات على 
تل��ك الق��رارات، إال إن الدالئ��ل تش��ر إىل ع��دم تدري��س 
م��ادة احلاس��وب يف أغل��ب امل��دارس الثانوي��ة احلكومي��ة 
ون��درة الك��وادر التدريس��ية املؤهلة، مم��ا يضع العديد من 

عالم��ات االس��تفهام والتعج��ب!!
ويف جم��ال تعلي��م الفت��اة، متَّ تنفي��ذ ع��دد م��ن توصي��ات 
دراس��ة اجمل��ال, وعل��ى األخ��ص م��ا يتعل��ق منها بتفعي��ل أدوار 
جمل��س األب��اء واألمه��ات, ومن��ع اس��تخدام العق��اب البدن��ي 
والنفس��ي, إذ ص��در الق��رار ال��وزاري لس��نة2008 بش��أن 
الئح��ة جمال��س اآلب��اء واألمه��ات )الالئح��ة,2008: ص1(, 
والقرار الوزاري رقم )3( لسنة 2010، وتأكيده بالقرار 
الوزاري رقم )426( لسنة 2012, والي نصت املادة األوىل 

منهم��ا مبن��ع اس��تخدام العقوب��ة اجلس��دية والنفس��ية.
م��ا  وخاص��ة  األخ��رى  التوصي��ات  بع��ض  س��ياق  ويف 
يتص��ل منه��ا بإعف��اء الفتي��ات من الرس��وم وتوظيف معلمات 
الري��ف، فق��د تَّبن��ت وزارة الربي��ة، ضم��ن مش��روع تطوي��ر 
التعليم الثانوي عام 2009, ومن ضمن مكونات املشروع 
برنام��ج املن��ح اجملتمعي��ة، وال��ذي مبوجب��ه مت اعتم��اد من��ح 
للموصالت، ومنح للتعاقد مع مساعدات للمعلمات, ومنح 
التموي��ل املش��روطة, إال أن الربنام��ج كان مزمن��ًا ولي��س 
مس��تمرًا, وحم��دودًا يف نط��اق بع��ض امل��دارس يف بع��ض 
املافظ��ات وحتدي��دًا يف تع��ز وإب وأب��ني وحضرم��وت, ومل 
يك��ن عام��ا يف مجي��ع املدارس )وزارة الربية, دليل تش��غيل 

املن��ح اجملتمعي��ة املدرس��ية,د.ت:3 ،4(.

وهن��ا ميك��ن الق��ول إن العالق��ة تب��دو متوس��طة إىل 
ح��د م��ا!! ب��ني نتائ��ج وتوصي��ات دراس��ة اجملال وب��ني إصدار 
التش��ريعات والربامج املوجهة حنو احلد من ظاهرة تس��رب 
الفتي��ات م��ن التعلي��م الثان��وي الع��ام, بينم��ا اتس��مت العالق��ة 
بالفت��ور فيم��ا خي��ص توصي��ات مناه��ج التعلي��م الثان��وي يف 
ضوء منظومة القيم الوطنية الربوية ,واملختربات املدرسية 
للش��ؤون  العام��ة  اإلدارة  يف  املختص��ني  أق��وال  فبحس��ب 
القانوني��ة بع��دم إص��دار أي قرار أو تش��ريع يتعلق بتوصيات 

ومقرح��ات جم��ال الدراس��تني.

املرك��ز  وأحب��اث  دراس��ات  حمدودي��ة  أن  كم��ا 
واملقتصرة على التعليم الثانوي قد دفعت يف اجتاه تضافر 
اجله��ود يف التهيئ��ة إلع��داد مش��روع  اس��راتيجية وطني��ة 
للتعلي��م الثان��وي, وم��ن ث��م اقراره��ا م��ن قبل املؤمت��ر الوطين 
للتعلي��م الثان��وي ع��ام 2007, وال��ي تهدف إىل توفر فرص 
التعلي��م الثان��وي الع��ام خلرجي��ي التعليم األساس��ي بش��كل 
ن اخلرجيني  مت��وازن, وع��ادل, وجب��ودة عالي��ة, وبتن��وع, مُيكِّ
م��ن مواصل��ة التعلي��م العال��ي  بكف��اءة, وم��ن االخن��راط يف 
احلي��اة العملي��ة، واضع��ة يف أولوياته��ا القضاي��ا والتحديات 
التالي��ة: الن��وع االجتماع��ي وتف��اوت االلتح��اق ب��ني الري��ف 
واحلض��ر, ع��دم الكف��اءة الداخلي��ة, ع��دم تواف��ر املعلم��ني 
املدرب��ني وتوزيعه��م غ��ر الع��ادل، ونوعي��ة التدري��س املتدنية 
واحلص��ص القليل��ة، الق��درات الضعيف��ة ملدي��ري امل��دارس 
واملوجه��ني, وع��دم موائم��ة املنه��ج وتنفي��ذه, وضع��ف إس��هام 
التخ��رج  مع��دل  برف��ع  غايته��ا  لتص��ل  اخل��اص,  القط��اع 
إىل))%56( حبل��ول الع��ام 20015)اس��راتيجية التعلي��م 

الثان��وي,2007:12-18(.
سابعًا: نتائج الدراسة وتوصياتها: 

انطالق��ًا مم��ا تناولت��ه الدراس��ة يف حماوره��ا الس��ابقة 
واس��تكمااًل خلطواته��ا وحتقيق��ًا ألهدافه��ا، ف��إن ه��ذا 
امل��ور مع��يًن بع��رض أب��رز النتائ��ج ال��ي أمك��ن التوص��ل 
إليه��ا وعل��ى ضوئه��ا يت��م ع��رض بع��ض التوصي��ات ال��ي ق��د 
تفي��د م��ن فاعلي��ه دور مرك��ز البح��وث والتطوي��ر الرب��وي 
وباحثيه، وصناع  القرار التعليمي ورامسي السياسات, من 
خ��الل توظي��ف نتائ��ج وتوصيات دراس��ات وأحب��اث املركز 
يف رسم السياسة التعليمية وإصدار التشريعات والقرارات 
عل��ى أس��س علمي��ة مدروس��ة ق��د تس��هم يف تطوي��ر التعلي��م 

بعام��ة والتعلي��م الثان��وي العام خاصة. 
نتائج الدراسة:

تنوع��ت جم��االت البحث الربوي تبعًا لتنوع وتعدد   -1
تعريفات��ه وأهداف��ه م��ا بني العامة واخلاصة، مما جعل منه 
ضرورة حلل املشكالت الربوية أو احلد منها وفق أسس 
علمي��ة مدروس��ة، ميك��ن توظي��ف نتائج��ه وتوصيات��ه يف 

إص��دار التش��ريعات ويف رس��م السياس��ات التعليمي��ة.
يعُّ��د مرك��ز البح��وث والتطوي��ر الرب��وي املرك��ز   -2
الوحيد الذي له صلة بوزارة الربية والتعليم ومعين بالبحث 

الرب��وي ذات الصل��ة بالتعلي��م العام. 
والتطوي��ر  البح��وث  مرك��ز  إنش��اء  حكم��ت   -3
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الرب��وي أرب��ع تش��ريعات أوصلت��ه إىل واقع��ه الراه��ن وفق��ًا 
اجنازات��ه. وتنوع��ت  تع��ددت  لذل��ك 

ندرة دراسات وأحباث املركز الفرقية يف مرحلة   -4
م��ا قب��ل الوح��دة 1990م وانع��دام م��ا خي��ص منه��ا مرحل��ة 

التعلي��م الثان��وي الع��ام. 
حمدودي��ة االنتاجي��ة العلمي��ة للمرك��ز يف العش��ر   -5
الس��نوات التالي��ة للوح��دة، وبواق��ع اثن��ى عش��رة دراس��ة مت 
رصده��ا لتش��كل م��ا نس��بته )%12( م��ن إمجال��ي أحب��اث 
املرك��ز، وانع��دام م��ا خي��ص منه��ا مرحل��ة التعلي��م الثان��وي 

العام. 
إن االنتاجي��ة العلمي��ة البحثي��ة للمرك��ز تتس��م   -6
بالتواضع واملدودية وخاصة إذا ما قورنت بالفرة الزمنية 
من��ذ النش��أة وحت��ى الع��ام 2014م إذ مت رص��د أرب��ع وس��تني 
دراس��ة وحب��ث ه��ي حمصل��ة إمجال��ي دراس��ات وأحب��اث 
املركز على مدى أربعني عامًا منذ تأسيسه يف عدن عام 

1975م.
ش��هدت الف��رة م��ا ب��ني عام��ي 2014-2000م   -7
اس��هامًا حبثيًا يفوق ثالثة أضعاف ما مت إجنازه منذ نش��أة 
املرك��ز وحت��ى الع��ام 2000م, وانع��دام م��ا خي��ص التعلي��م 

الثان��وي منه��ا يف األرب��ع الس��نوات األخ��رة.
والبح��وث  بالدراس��ات  وباحث��وه  املرك��ز  اهت��م   -8
املرتبطة مبرحلة التعليم األساسي وبنسبة )%54( ناهيك 
عن الدراسات األخرى املشركة مع التعليم الثانوي العام 
ال��ي تش��كل م��ا نس��بته %12.5 م��ن إمجال��ي دراس��ات 

أحب��اث املرك��ز. 
تص��درت قائم��ة اهتم��ام املرك��ز وحبثي��ه قضاي��ا:   -9
املعلم ، املناهج، اإلدارة املدرسية والتسرب والغياب, تعليم 
الفتاة ، وفيما قضايا أخرى أخذت موقعًا وسط من األهمية, 
مث��ل: اخلارط��ة املدرس��ية,حمو األمي��ة, الكف��اءة الداخلي��ة, 
والتقوي��م والختب��ارات، الط��الب، البح��ث الرب��وي، لتأتي 
قضايا تعليمية أخرى يف درجة ادني من االهتمام, وخباصة 
ما يتعلق منها : املش��اركة اجملتمعية، األنش��طة الصفية، 
والبيئي��ة االجتماعي��ة والثقافي��ة للمجتم��ع وفئات��ه، وك��ذا 
قضاي��ا بني��ة النظ��ام التعليم��ي والبيئ��ة الصفي��ة، والتموي��ل 
وأس��اليب التدري��س ووس��ائله وتكنولوجي��ا التعلي��م, مب��ا 
يف ذل��ك ري��اض األطف��ال والتعلي��م األهل��ي واخل��اص بواق��ع 

دراس��ة واح��دة ل��كل منها.
أغف��ل املرك��ز وباحث��وه بع��ض الدراس��ات الربوية   -10

ذات الصلة بالفلسفة الربوية وألهداف الربوية والتعليمية، 
والتش��ريعات الربوي��ة وإمكاني��ة تعديله��ا وتطويره��ا مب��ا 
يتواك��ب م��ع متغ��رات العص��ر، والتعلي��م التعاون��ي والتعلم 
الذات��ي، والتعلي��م البيئ��ي والتعليم ع��ن بعد، , والعالقة بني 

النظ��ام التعليمي وس��وق العمل.
حمدودي��ة دراس��ات وأحب��اث املرك��ز املقتص��رة   -11
عل��ى التعلي��م  الثان��وي الع��ام, إذ ال تتج��اوز )%12.5( م��ن 

إمجال��ي دراس��ات وأحب��اث املرك��ز. 
أن الدراس��ات والبح��وث املقتص��رة عل��ى التعلي��م   -12
الثان��وي ال��ي أجراه��ا املرك��ز اهتم��ت ببع��ض قضاي��ا 
منظومة التعليم, وخباصة ما يتعلق منها ببعض املشكالت 
الس��لوكية ل��دى الط��الب كظاهرت��ي: لتدخ��ني والعن��ف، 
ودور املدرسة الثانوية يف تنمية الوعي باملهن لديهم، وإدخال 
املدرس��ية،  املخت��ربات  وكف��اءة  وكفاي��ة  احلاس��وب، 
وعوام��ل تس��رب الفت��اة بالتعلي��م الثان��وي، واالحتياج��ات 
التدريس��ية ملدي��ري امل��دارس, والقي��م الوطني��ة يف املناه��ج. 
يف املقاب��ل أغف��ل املرك��ز وباحث��وه بع��ض جماالت   -13
البح��ث الرب��وي األخ��رى املرتبط��ة مبرحل��ة التعلي��م الثانوي 
وعل��ى األخ��ص م��ا يتعل��ق, منه��ا: بفلس��فة التعل��م الثان��وي 
وأهداف��ه، سياس��ة القب��ول، املعل��م، املناه��ج املدرس��ية، 
واالختب��ارات، اخلط��ة  التقوي��م  واس��راتيجياته،  التعل��م 
الدراس��ية وبع��ض التس��هيالت األخ��رى، رغ��م أهمي��ة ه��ذه 
املوضوع��ات وموقعه��ا يف قل��ب منظوم��ة التعلي��م ومكوناته 

الرئيس��ية.
إن مجي��ع دراس��ات وأحب��اث املرك��ز املقتص��رة   -14
عل��ى التعلي��م الثانوي العام اس��تخدمت املنهج الوصفي دون 

غ��ره م��ن املناه��ج البحثي��ة. 
وتوصي��ات  نتائ��ج  ب��ني  م��ا  قوي��ة  عالق��ة  وج��ود   -15
دراس��ات وأحب��اث مركز البح��وث والتطوير الربوي, وبني 
إصدار تش��ريعات تربوية رمسية خاصة بإدخال احلاس��وب 
يف التعلي��م الثان��وي الع��ام جتس��دت يف ص��دور أرب��ع قرارات 

متماش��ية م��ع توصي��ات الدراس��ة واقراحاته��ا.
وج��ود عالق��ة متوس��طة م��ا ب��ني نتائ��ج وتوصي��ات   -16
دراس��ات وأحب��اث مركز البح��وث والتطوير الربوي, وبني 
إص��دار تش��ريعات تربوي��ة رمسي��ة خاص��ة بعوام��ل تس��رب 
الفتيات من  التعليم الثانوي العام جتسدت يف صدور ثالثة 
ق��رارات وسلس��لة برام��ج متماش��ية م��ع توصي��ات الدراس��ة 

واقراحاته��ا. 
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وجود عالقة ضعيفة ما بني بعض نتائج وتوصيات   -17
دراس��ات وأحباث املركز وبني إصدارات تش��ريعية تربوية 
مش��كالتهم  وبع��ض  الط��الب  مبج��ال  خاص��ة  رمسي��ة 
السلوكية، جتسدت يف صدور ثالث قرارات متماشية مع 
بعض توصيات ومقرحات الدراسة الثانية املتعلقة بظاهرة 
العن��ف, فيم��ا مل ي��رد تش��ريع يتص��ل  بنتائ��ج وتوصي��ات 

الدراس��ة األول والثالث��ة ل��ذات اجمل��ال.
ال توج��د عالق��ة م��ا ب��ني نتائ��ج وتوصي��ات وأحب��اث   -18
املرك��ز املتعلق��ة, مبناه��ج التعليم الثانوي يف ضوء منظومة 
وم��دراء  املدرس��ية  واملخت��ربات  الربوي��ة,  الوطني��ة  القي��م 
املدارس, وبني صدور تشريعات تربوية رمسية ، مما يعين 
قلة االستفادة من نتائج وتوصيات دراسات وأحباث املركز 

يف مث��ل ه��ذه القضايا.
التوصيات :

    يف ضوء النتائج الي متخضت عنها هذه الدراسة، 
ميك��ن تقدي��م ع��دد م��ن التوصي��ات واملقرح��ات ميك��ن 

بلورته��ا يف النق��اط اآلتية:
ض��رورة قي��ام وزارة الربي��ة والتعلي��م وبالتنس��يق   -1
م��ع مرك��ز البح��وث والتطوي��ر الرب��وي وباحثي��ه مبراجع��ة 
ش��امله للواق��ع الرب��وي والتعليم��ي بداًء باألس��رة وأس��اليبها 
الربوية املعتمدة يف تنش��ئة األجيال، ومرورًا بدور وس��ائط 
الربي��ة املختلف��ة، وص��واًل إىل املدرس��ة ومناخه��ا التعليم��ي 
بكل ما حيتويه من مكونات وعناصر مبا يضمن حتقيق 
املرك��ز ألهداف��ه ومهام��ه يف تطوي��ر التعليم يف اجلمهورية 

اليمنية.
العم��ل عل��ى مراجع��ة طبيع��ة القضاي��ا الربوي��ة   -2
املطروح��ة للبح��ث مب��ا يضم��ن تناوهل��ا ملختل��ف جم��االت 
البح��ث الرب��وي وعدال��ة توزيعه��ا عل��ى مراح��ل التعلي��م 
األولوي��ة  الربوي��ة ذات  والقضاي��ا  املش��كالت  وحبس��ب 
ض��رورة إعط��اء التعلي��م الثان��وي العام ما يس��تحقه   -3
م��ن الدراس��ة والبح��ث مب��ا يضم��ن دراس��ة وحب��ث مجي��ع 
فلس��فة  األخ��ص  وعل��ى  منظومت��ه  وعناص��ر  مكون��ات 
وأه��داف املرحل��ة وتش��ريعاته وسياس��ة القب��ول ، وأس��اليب 
التدري��س ، وتقني��ات التعلي��م ، واألنش��طة الصفي��ة وغرها 
م��ن التس��هيالت الربوي��ة األخ��رى، ك��ون ه��ذه القضاي��ا 
غائب��ة يف أحب��اث ودراس��ات املرك��ز عل��ى ط��ول الف��رة 

املنصرم��ة .
ض��رورة إعط��اء مس��احة كافي��ة جمل��االت البح��ث   -4

الرب��وي اجلدي��دة يف خارط��ة البح��وث املس��تقبلية للمركز 
وخاصة ما يتعلق منها باسراتيجيات التعليم الثانوي العام 
مثل: التعليم التعاوني، التعلم الذاتي,التعليم عن بعد، ربط 

التعلي��م الثان��وي الع��ام باحتياجات س��وق العمل .   
ض��رورة تنس��يق جه��ود مرك��ز البح��وث وباحثي��ه   -5
م��ع وزارة الربي��ة والتعلي��م يف القضاي��ا واجمل��االت الربوي��ة 
املطروح��ة للبح��ث مب��ا يضم��ن االس��تفادة املثل��ى م��ن نتائ��ج 
وتوصي��ات أحب��اث املركز يف بلورة التش��ريعات والقرارات 

الربوي��ة ال��ي تس��عى إىل تطوي��ر التعلي��م الثان��وي الع��ام .
عن��د  البح��ث  يف  املنهجي��ات  بتن��وع  االهتم��ام   -6
دراس��ة املش��كالت الربوية، وخاصة البحوث التارخيية، 
والبح��وث التجريبي��ة، دون االقتص��ار عل��ى منهجي��ة واح��دة 
كم��ا ه��و ح��ال الدراس��ات والبح��وث املرتبط��ة مبرحل��ة 
التعلي��م الثان��وي الع��ام  املعتم��دة عل��ى املنه��ج الوصف��ي دون 

غ��ره م��ن املناه��ج البحثي��ة األخ��رى .
بل��ورة سياس��ة حبثي��ة وحتدي��د أولوي��ات البح��ث   -7
يف الربي��ة بالتنس��يق م��ع وزارة الربي��ة والتعلي��م والتواص��ل 
م��ع اجلامع��ات ومراك��ز البح��وث األخ��رى ، ومبا يتناس��ب 

واخلط��ط التنموي��ة للدول��ة. 
تنوي��ع مص��ادر متويل البحث العلمي، واالس��تفادة   -8
مم��ا تقدم��ه املنظم��ات العاملي��ة والعربي��ة وامللي��ة م��ن دع��م 
الج��راء البح��وث العلمي��ة عام��ة وتل��ك املرتبط��ة بالتعلي��م 

الثان��وي الع��ام عل��ى وج��ه اخلصوص.
ض��رورة قي��ام املرك��ز وباحثي��ه وبالتنس��يق م��ع   -9
املختص��ني يف وزارة الربي��ة والتعلي��م بالوق��وف عل��ى م��ا مت 
إجن��ازه م��ن دراس��ات وأحب��اث يف الف��رة املنصرم��ة للتعلي��م 
عام��ة والتعلي��م الثان��وي الع��ام خاص��ة، وق��راءة دالالت واقع 
االستفادة من نتائج وتوصيات تلك الدراسة ومبا يسهم يف 
حتاشي اهلدر وحتقيق الفائدة املرجوة مستقبال، والسيما 
أن العالق��ة ب��ني نتائ��ج األحب��اث وب��ني التش��ريعات الربوي��ة 

ت��كاد تك��ون حم��دودة. 
المراجع :

 األم��م املتح��دة : تقري��ر مؤش��ر االبتكار العاملي ، 	
جنيف ،2014.

 الربغوث��ي ، عم��اد أمح��د , أب��و مس��ره، حمم��د 	
أمح��د  . مش��كالت البح��ث العلم��ي يف الع��امل 
العرب��ي ، جمل��ة اجلامع��ة اإلس��المية ) سلس��لة 
الدراس��ات اإلنس��انية (، اجمللد اخلامس عش��ر ، 

الع��دد الثان��ي. غ��زه. 2007.
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 الش��امي ، مين��اء س��امل . أهمي��ة البح��وث الربوي��ة 	
من منظور اخلطط التنموية ،الرياض ، مكتب 

الربي��ة العرب��ي لدول اخلليج. 2004.
 النوح ، مساعد عبدا هلل. مبادئ البحث الربوي. 	

الرياض ، د.ن  .
 ج��اي ،ل .ر)1993( . مه��ارات البح��ث الرب��وي ، 	

ترمجة : جابر عبد احلميد جابر ، القاهرة ، درا 
النهضة املصرية. 2004.

 س��ركس ، ف��روز. العالق��ة ب��ني نتائ��ج البح��ث 	
ورق��ة عم��ل ح��ول  التنفي��ذ،  وق��رارات  الرب��وي 
تطوي��ر البح��ث يف التعلي��م النظام��ي وحم��و األمي��ة 
تون��س   ، العرب��ي  الوط��ن  يف  الكب��ار  وتعلي��م 

.2000 10-6،ابري��ل,
 عط��اري ،ع��ارف ,ج��ربان ،عل��ي .  مس��ات البح��ث 	

الربوي يف رسائل املاجستر والدكتورة- التعليم 
يف اإلس��الم - يف اجلامع��ات األردني��ة ، جمل��ة 
جامع��ة املل��ك س��عود )العل��وم الربوي��ة والدراس��ات 

اإلس��المية ،)2(.الري��اض. 2007.
 عكاش��ة ،حمم��د فتح��ي , وآخ��رون . مقدم��ة يف 	

مناه��ج البح��ث الرب��وي ، صنع��اء ، د.ن. 1990

 القوم��ي 	 املرك��ز  دور  ، كم��ال حمم��د.  عل��ي 
مرحل��ة  تطوي��ر  يف  والتنمي��ة  الربوي��ة  للبح��وث 
التعلي��م الثان��وي الع��ام يف مجهورية مصر العربية , 
رس��الة ماجس��تر, غر منش��ورة، معهد الدراس��ات 

الربوي��ة ، جامع��ة القاه��رة . 2006.
 الق��رار اجلمه��وري رق��م )1952( لس��نة 1999 	

، بش��أن إع��ادة تنظي��م مرك��ز البح��وث والتطوي��ر 
الرب��وي . 1999.

 رق��م 	 ال��وزراء  جمل��س  ق��رار   . ال��وزراء  جمل��س 
.2002  .)262(

 رق��م 	 ال��وزراء  جمل��س  ق��رار  ال��وزراء.  جمل��س 
ملرك��ز  التنظيمي��ة  الالئح��ة  بش��أن   ،)191(

.2008  . الرب��وي  والتطوي��ر  البح��وث 
 حممد،عل��ي , الب��دري، أب��و مس��ر. واق��ع البح��ث 	

العلم��ي يف الع��امل العرب��ي ومعوقات��ه, حب��ث مق��دم 
إىل املؤمت��ر الدول��ي الثان��ي  ج��ودة التعلي��م العال��ي 

،البحري��ن  5-4 ابري��ل 2012.
 حمم��د، خال��د ولي��د. دور مرك��ز األحب��اث يف 	

الوط��ن العرب��ي . الواق��ع الراه��ن وش��روط االنتقال 
إىل فاعلي��ة أك��رب ، سلس��لة دراس��ات،. املرك��ز 
العربي لألحباث ودراسة السياسات. قطر. يناير. 

.2013

 مرك��ز البح��وث والتطوي��ر الرب��وي. العن��ف يف 	
املدارس اليمنية سوسيو، أنر بولوجيه لظاهرتي 
الع��دوان والتخري��ب، سلس��لة دراس��ات وأحب��اث 
تربوي��ة, ، الباحث��ان حمم��د اخلي��اط   , حمم��د 

املخ��اليف ، صنع��اء. 2000.
 إدخ��ال 	  . الرب��وي  والتطوي��ر  البح��وث  مرك��ز 

احلاس��وب يف التعلي��م الثان��وي ، سلس��لة دراس��ات 
س��رحان  حمم��د  الباحث��ان   ، تربوي��ة  وأحب��اث 
املخ��اليف ، وجني��ب أمح��د الباش��ا ، صنع��اء . 

.2000
 التدخ��ني 	 الرب��وي.  والتطوي��ر  البح��وث  مرك��ز 

بني طالب وطالبات مدراس التعليم الثانوي العام 
يف اجلمهوري��ة اليمني��ة، سلس��لة دراس��ات أحب��اث 
تربوية,إنص��اف عب��ده قاس��م, وآخ��رون، صنع��اء. 

.2000
 أولوي��ات 	 الرب��وي.  والتطوي��ر  البح��وث  مرك��ز 

البح��ث الرب��وي كم��ا يراه��ا الق��ادة الربوي��ون 
يف اجلمهوري��ة اليمني��ة ، سلس��لة دراس��ات أحب��اث 

تربوي��ة ، صنع��اء. 2003.
 مرك��ز البح��وث والتطوي��ر الرب��وي. دور التعلي��م 	

الثان��وي الع��ام يف تنمي��ة الوع��ي بامله��ن ل��دى طلب��ة 
الص��ف الثال��ث الثان��وي يف

 جلمهوري��ة اليمني��ة ، سلس��لة دراس��ات أحب��اث 	
تربوي��ة، عب��د الباس��ط عب��د الرقي��ب عقي��ل ، 

.2005  . صنع��اء   ، وأخ��رون 
 مرك��ز البح��وث والتطوي��ر الرب��وي. املخت��ربات 	

املدرسية يف تدريس العلوم الطبيعية بني الكفاية 
ولكف��اءة مبرحل��ة التعلي��م الثان��وي يف اجلمهوري��ة 
اليمني��ة ، سلس��لة دراس��ات وأحب��اث تربوي��ة ، 
حمم��د عل��ي املتوكل,وآخ��رون ، صنع��اء. 2006.

 سلس��لة 	 الرب��وي.  والتطوي��ر  البح��وث  مرك��ز 
دراس��ات وأحب��اث تربوي��ة ، ملخص��ات البح��وث ، 

اجل��زء األول ، صنع��اء. 2006
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Abstract

The current study aims to investigate the role of the researches and educational development center in the 

development of the general secondary education in Yemen through investigating the reality of the center in terms of 

foundation, goals and development, as well as stating the concept and importance of the educational research in the 

development of education and through analysis of the scientific production of the center in general and that related to 

the secondary  education in particular; recognizing the reality of relation between the results and recommendations 

of such researches and studied issuing decisions, legislations and drawing policies for the that stage. In order to 

achieve these goals, the study used the descriptive method to recognize the foundation of the center, its goals and 

development and the method of qualitative method to investigate the scientific production of the center and also 

the method of connection studies to investigate the relation between the relevant results, recommendations and 

proposals of the center›s researches and policies, rules and decisions of the ministry of Education related to the 

development of the general secondary education. 

I concluded that the secondary education represents the weakest link in the center›s concern and its researchers 

in comparison with the studies observed in relevant in relevant to primary education and the time period since its 

establishment in the mid seventies of the past century apart from the relation between the results and recommendations 

of center›s studies related to the general secondary education and education decision making is still limited. Thus, the 

study come out with a number of recommendations and proposals that may be beneficial for the educational decision 

makers and center›s management in the addressing the limitation of such imbalances. 
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تصور مقترح لتطوير المراكز البحثية والعلمية بجامعة صنعاء في 
ضوءمتطلبات تنمية المجتمع اليمني

د. نجوى أحمد علي الحاج
2016

الملخص

ته��دف الدراس��ة إىل تش��خيص واق��ع املراك��ز البحثي��ة يف جامع��ة صنع��اء, وم��ا تواجه من مش��كالت حت��د من تلبيتها 
ملتطلب��ات تنمي��ة اجملتمع اليمين.

وباستخدام املنهج الوصفي التحليلي سيتم:
تشخيص واقع املراكز البحثية والعلمية جبامعة صنعاء.  .1

رصد املشكالت والصعوبات الي تواجه املراكز البحثية وحتد من أداء وظائفها وتطويرها.  .2
التعرف على املتطلبات البحثية والعلمية لتنمية اجملتمع اليمين.  .3

تقديم التصور املناسب لتطوير املراكز البحثية والعلمية يف ضوء احتياجات التنمية يف اجملتمع اليمين.  .4
وبن��اًء عل��ى ذل��ك يت��م تقدي��م التص��ور املالئ��م لتطوي��ر ه��ذه املراك��ز حت��ى تس��تجيب إىل متطلب��ات التنمي��ة يف اجملتم��ع 

اليم��ين، وم��ا يس��تلزمه ذل��ك م��ن ضمان��ات حتقق  جناح ه��ذا التصور املقرح. 
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أواًل: مدخل الدراسة
المقدمة

اجلامع��ات  يف  والعلمي��ة  البحثي��ة  املراك��ز  تش��هد 
املعاص��رة تط��ورات متس��ارعة فك��ًرا وتطبيًق��ا، وش��كاًل 
ومضموًن��ا ونتائًج��ا؛ بس��بب حاج��ات اجملتم��ع املتزاي��دة إىل 
البح��وث العلمي��ة، والوظائ��ف األخ��رى املوج��ه إىل خدم��ة 
اجملتم��ع وتطوي��ره، إذ مل تع��د وظائ��ف اجلامعات مقصورة 
على الوظائف التقليدية املعروفة، وهي: التعليم، والبحث 
العلم��ي، وخدم��ة اجملتم��ع، ب��ل إىل جان��ب ذل��ك تط��ورت 
ومس��توى،  حجًم��ا  التقليدي��ة  الوظائ��ف  ه��ذه  وتوس��عت 
ش��كاًل ومضموًن��ا، وظه��رت أدوار ومس��ؤوليات جدي��دة 
وإمكاناته��ا  ختصصه��ا،  طبيع��ة  حبك��م  للجامع��ات، 
املتنوع��ة، والف��رص املفتوح��ة أمامه��ا للقي��ام بالعدي��د م��ن 
وثقافي��ة  اجتماعي��ة  ب��ؤرة  فأصبح��ت  اجلدي��دة،  األدوار 
واقتصادي��ة وسياس��ية، أملته��ا حاجات اجملتمع وحتدياته، 
ومقتضيات التطور الراهن، وتوقعات املستقبل. فاجلامعة 
الي��وم صارجت��زًءا م��ن البيئ��ة الي توجد فيه��ا، تتبادل معها 
عالقات التأثر والتأثر، وتلتحم بقضايا اجملتمعوهمومه، 
واحتياجات السكان، بل وأمست املصدر الرئيس للتغير 
والتطوي��ر، ويف طليع��ة مراك��ز الفك��ر والثقاف��ة والتق��دم 

العلم��ي والتق��ين.
ولذل��ك خرج��ت اجلامع��ة إىل اجملتم��ع تتلم��س هم��وم 
وأنش��طة،  برام��ج  يف  وترمجه��ا  واحتياجاته��م،  الن��اس 
وخدم��ات متنوع��ة موجه��ة لفئ��ات عدي��دة م��ن الس��كان، 
العم��ل  وقطاع��ات  والش��ركات  األف��راد  ومس��اعدة 
واإلنت��اج عل��ى التغي��ر والتطوي��ر,ويف الوق��ت ذات��ه اقتبس��ت 
أدوار ومس��ؤوليات متع��ددة  خلدم��ة اجملتمع��ات امللي��ة 
والقومي��ة, فب��داًل م��ن جع��ل التعلي��م اجلامع��ي يف متناولع��دد 
مع��ني م��ن الطلب��ة، اتس��ع ه��ذه املفه��وم ليش��مل الطلب��ة غ��ر 
مبحاول��ة  كل��ه،  اجملتم��ع  ليش��مل  وامت��د  اجلامعي��ني، 
الوص��ول إىل ع��دد كب��ر م��ن األف��راد، وتش��جيع كل 
ش��خص ومس��اعدته عل��ى تطوي��ر نفس��ه بق��در م��ا تس��مح به 
قدرات��ه، ومتكين��ه من حل مش��كالته، وتنمية مهاراته، 
وحتسني ظروف حياته، مستغاًل يف ذلك ذكائه استغالاًل 

علمًيا)احلاج،والربع��ي:2014(.
ونظ��ًرا للتحدي��ات االقتصادي��ة واالجتماعي��ة، والس��يا
سيةوالعس��كريةواملعرفيةوالتقنية املعاص��رة، فق��د تب��وأت 
اجلامع��ات م��كان الص��دارة يف اجملتم��ع، وغ��دت مرك��ز 
إش��عاع ل��كل ماه��و جدي��د يف الفك��ر واملعرف��ة، واملكان 
الذي تنطلق منه آراءاألس��اتذةواملفكرين والعلماء، ورواد 
اإلص��الح والتطوي��ر، ومحل��ة ش��علة احلض��ارة اإلنس��انية 
وقادته��ا؛ ول��ذا كان هل��ا دوركب��ر ومتمي��ز يف التنمي��ة 
االقتصادي��ة واالجتماعي��ة، والتط��ور العلم��ي والتق��ين يف 

اجملتمع، وأيًضا نتيجة للدور املهم الذي يقوم به الباحثون 
العامل��ون به��ا يف خمتل��ف املس��تويات العلمي��ة والوظيفية من 
ختطي��ط وتنفي��ذ ومتابع��ة للخط��ط التطويري��ة، وفق أس��س 

وأس��اليب علمي��ة وتقني��ة متقدم��ة. 
  وال غراب��ة، أن غ��دت اجلامع��ات املعاص��رة ركًن��ا 
أساس��ًيا لبن��اء الدول��ة العصري��ة املنفتح��ة القائم��ة عل��ى 
الك��وادر  وإع��داد  للتنوي��ر،  ومرك��ز  الفكراملتط��ور، 
التعليمي��ة  رس��التها  عل��ىأداء  الق��ادرة  املؤهل��ة  الوطني��ة 
والبحثي��ة وخدم��ة اجملتم��ع، بلومتث��ل يف الوقتنفس��ه صرًحا 
علمًيا وحبثًيا يرتبط بقضايا اجملتمع يف حركته التنموية, 
وأهداف��ه البعي��دة امل��دى يف مزاوج��ة فاعل��ة ب��ني اجلوان��ب 

العلمي��ة، واحتياج��ات القطاع��ات املختلف��ة للمجتم��ع.
ويف ذات االجت��اه تش��هد املراك��ز البحثيةوالعلمي��ة يف 
اجلامع��ات املعاص��رة تط��ورات متس��ارعة فك��ًرا وتطبيًقا، 
ونتائًجا؛بس��بب  ووظائًف��ا  تنظيًم��ا  ومضموًن��ا,  وش��كاًل 
حاج��ات اجملتم��ع املتزاي��دة إىل البح��وث العلمي��ة، بوصفه��ا 
أداة وقوة خلدمة اجملتمع وتطويره للوصول به إىل املستقبل 
املنش��ود.والعجب يف ذلك،فالبح��ث العلمي يعدإحدى أهم 
وظائ��ف اجلامع��ات األساس��ية,فبدون حب��ث علم��ي تصب��ح 
ينتجه��ا  ومع��ارف  لعل��وم  تعليمي��ة  اجلامعةجمردمدرس��ة 
اآلخرون،ب��ل ومرك��ًزا لإلب��داع العلم��ي، وإمن��اء املعرف��ة 
وإثرائه��ا ونش��رها، والس��عي لتوظيفه��ا حل��ل املش��كالت 

املختلفةال��ي يواجهااجملتم��ع.
لعلمية،حتس��نتفرص ا وكلمامتيزتاجلامعةببحوثها
املالياحلكومي،وإس��ناد  والتموي��ل  حصوهلاعلىاإلس��ناد 
البح��وث   لنتائ��ج  الداعم��ة  اخل��اص  القط��اع  مؤسس��ات 
م��ن  اجملدي��ن  للباحث��ني  جذبه��ا  واس��تثمارها،فضاًلعن 
طلبةالدراس��ات العليا وأعضاء اهليئة التدريس��ية من داخل 

بلدانه��م،أو م��ن البل��دان األخ��رى.
ولضم��ان ه��ذا التوج��ه ص��ار لبع��ض اجلامعاتأس��واق 
خارجي��ة جت��ذب ع��دد كبر من الدارس��ني العامليني وتعمل 
على االستفادة من خرباتهم وقدراتهم,ومن جانب آخر تسرع 
على تغطية تكاليفها كاملة يف حماولة الكتفائها ذاتيًا 
واحلفاظ على استقرارها املالي, وحترص بعض مؤسسات 
التعلي��م اجلامع��ي عل��ى ع��ودة خرجييه��ا إليها م��رات أخرى؛ 
لتحس��ني مهاراته��م ورف��ع مس��توى أدائه��م, لتصب��ح أكث��ر 
ارتباًط��ا بالكي��ان القوم��ي والسياس��ة العام��ة، ومبس��تقبل 
االجتماع��ي،  والتط��ور  االقتصادي��ة  وبالتنمي��ة  األم��ة، 
اجملتمع،وباألوض��اع  تس��ود  ال��ي  الفكري��ة  وباألزم��ات 
الدولية،والصراع الفكري واملذهيب يف العامل )احلايس: 

.)2008
تل��ك حقائ��ق مس��لم به��ا، بي��د أنه��ا ال ت��زال بعي��دة ع��ن 
واق��ع جامع��ة صنع��اء، ومراكزه��ا البحثي��ة والعلمي��ة، ويف 
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حالة عدم وضوح كامل من عمل تلك املراكز،بدليل ما 
تعيش��ه تل��ك املراك��ز م��ن مج��ود مطبق

مشكلة الدراسة وتساؤالتها
أنش��ئت جامع��ة صنع��اء قراب��ة )22( مرك��ًزا حبثًي��ا 
وعلمًي��ا، أكث��ر م��ن أي جامع��ة ميني��ة حكومية،وقدم��ت 
تقريًبا كل التسهيالت املادية والبشرية لالهتمام بالبحث 
العلمي, ولكن هناك غياب واضح وحمدد لتوظيف جهود 
ه��ذه املراك��ز البحثي��ة فيخدم��ة التنمي��ة واجملتم��ع, تب��دى 
ذل��ك فيإهم��ال دور البح��ث العلم��ي يف جتوي��د أداء تل��ك 
املراك��ز, فض��اًل ع��ن غي��اب تواصله��ا العلمي واملس��تمر مع 
اجلامع��ات اإلقليمي��ة والعاملي��ة يف كل م��ا ه��و جدي��د يع��ود 

بالفائ��دة عل��ى اجملتم��ع.
ول��ذا تعانياملراك��ز البحثي��ة والعلمي��ة جبامع��ة صنع��اء 
مشكالت عديدة، ومن خمتلف األنواع تقريًبا، حصرتها 
يف رك��ن هامش��ي ضي��ق، مس��لوبة اإلدارة واإلرادة، وغ��ر 
ق��ادرة عل��ى األداء املثم��ر، وم��ن اس��تجابتها الحتياج��ات 
التنمية، ومن التحامها بتحديات اجملتمع اليمين وهمومه.
  ويف ه��ذا الس��ياق، تش��ر دراس��ة )العبي��دي: 2009 ( 
إىل أن مراك��ز األحب��اث يف اجلامع��ات اليمني��ة تعان��ي م��ن 
غي��اب اس��راتيجية واضح��ة للبح��ث العلم��ي تهت��م بالتنمي��ة 
والتطوير،وأرج��ع س��بب ذل��ك إىل تدن��ي مس��توى البح��ث 
العلمي,وتدن��ي العم��ل بنتائ��ج البح��وث يف ميادي��ن التنمي��ة 
املختلفة, وأيًضا لقلة إس��هام مراكز البحث يف اجلامعات 
يف ع��الج املش��كالت التنموي��ة م��ن خالل البح��وث العلمية.
الرئي��س  الس��بب  ه��ي  املالي��ة  امل��وارد  تك��ون  وق��د   
جلمودها، وغياب بنى تنظيمية حديثة، وقيادات مدركة 
ألدوار تل��ك املراك��ز، لتحدي��د احتياج��ات تنمي��ة اجملتم��ع 
اليمين.وق��د ترج��ع بع��ض أس��باب ذل��ك إىل عج��ز الباحث��ني 
من أعضاء اهليئة التدريسية وغرهم، وغياب توجه رمسي 
النطالق��ة ه��ذه املراك��ز حنو حتقيق أهدافها الي أنش��ئت 
م��ن أجله��ا، بي��د أن ه��ذه األم��ور ميك��ن التغل��ب عليه��ا يف 
ح��ال تواف��ر إرادة قوي��ة، وإدارة فاعلة ومش��اركة جمتمعية 

تفاعلي��ة !! 
 وم��ا أدل عل��ى ذل��ك، وج��ود ه��وة كب��رة ب��ني تل��ك 
املراك��ز، وأنش��طة اجملتم��ع االقتصادي��ة واالجتماعي��ة، 
وع��دم اس��تفادتها م��ن اإلمكان��ات املتاح��ة ل��دى مؤسس��ات 

القطاع��ني )اخل��اص والع��ام(     
ويف ض��وء م��ا تق��دم، ميك��ن بل��ورة مش��كلة البح��ث، 

وصياغته��ا يف التس��اؤل الرئي��س اآلت��ي:
م��ا التص��ور املق��رح لتطوي��ر املراك��ز البحثي��ة والعلمي��ة 
جبامع��ة صنع��اء يف ض��وء متطلب��ات تنمي��ة اجملتمع اليمين ؟
ويت��م اإلجاب��ة ع��ن ه��ذا التس��اؤل ع��ن خ��الل التس��اؤالت 

الفرعي��ة اآلتية:

جبامع��ة 	  والعلمي��ة  البحثي��ة  املراك��ز  واق��ع  م��ا 
صنع��اء؟
م��ا املش��كالت والصعوب��ات ال��ي تواجه املراكز 	 

البحثية والي حتد من أداء وظائفها وتطويرها؟
م��ا املتطلب��ات البحثي��ة والعلمي��ة لتنمي��ة اجملتم��ع 	 
اليم��ين؟
م��ا التص��ور املناس��ب لتطوي��ر املراك��ز البحثي��ة 	 

والعلمي��ة يف ض��وء احتياج��ات التنمي��ة يف اجملتم��ع اليم��ين؟
أهداف الدراسة

 تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية:
تش��خيص واق��ع املراك��ز البحثي��ة والعلمي��ة جبامع��ة 	 

صنع��اء.
رص��د املش��كالت والصعوب��ات ال��ي تواج��ه املراك��ز 	 

البحثي��ة والعلمي��ة جبامع��ة صنعاء.
لتنمي��ة 	  والعلمي��ة  البحثي��ة  املتطلب��ات  عل��ى  التع��رف 

اليم��ين. اجملتم��ع 
تقديم تصور مقرح مناس��ب لتطوير املراكز البحثية 	 

اجملتم��ع  التنمي��ة يف  احتياج��ات  ض��وء  والعلمي��ة يف 
اليم��ين.

أهمية الدراسة
تستمد الدراسة أهمية من اآلتي:

تقدي��م معلوم��ات عن واقع مراكز البحث العلمي وما 	 
تعانيه من مش��كالت حتد من تلبية متطلبات التنمية 

اجملتمعية.
تفي��د ه��ذه الدراس��ة صن��اع الق��رار يف إدارة اجلامع��ات 	 

اليمنية من خالل األخذ بعني االعتبار أهم املشكالت 
الي حتد من نوعية اإلنتاج العلمي والبحثي.

تع��د ه��ذه الدراس��ة وبش��كل ع��ام ج��زءًا م��ن عملي��ة 	 
التقويم إلنتاجية البحث العلمي ونوعيته يف اجلامعات 

اليمنية.
تدف��ع هذه الدراس��ة القطاع��ات احلكومية، والقطاع 	 

اخل��اص لتموي��ل مراك��ز البح��ث العلم��ي يف اجلامع��ة 
وبن��اء ش��راكة فعال��ة لتوظي��ف نتائ��ج األحب��اث العلمية 

مب��ا يل��يب متطلب��ات تنمية اجملتم��ع اليمين.
حدود الدراسة

 تقتصر هذه الدراسة على احلدود اآلتية:
احل��دود املوضوعي��ة: تقتص��ر الدراس��ة عل��ى تش��خيص 	 

البحثي��ة جبامع��ة صنع��اء, وحتدي��د  املراك��ز  واق��ع 
املشكالت الي حتول دون نسج روابط مثمرة وهادفة 
والعلمي��ة جبامع��ة صنع��اء،  البحثي��ة  املراك��ز  ب��ني 
وقطاع��ات التنمي��ة املختلف��ة, واق��راح أس��اليب للتغل��ب 
عل��ى املش��كالت ال��ي تع��رض عملي��ة االس��تفادة م��ن 
األحب��اث العلمي��ة اجلامعي��ة يف التنمي��ة االقتصادي��ة 
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واالجتماعي��ة.
الع��ام 	  احل��دود الزمني��ة: أجري��ت ه��ذه الدراس��ة يف 

2015  -  2014 اجلامع��ي 
منهج الدراسة

 فرض��ت طبيع��ة ه��ذا البح��ث اس��تخداماملنهجالوصفي 
التحليلي, وذلك جلمع البيانات واملعلومات ووصف الظاهرة 
املدروس��ة وصف��ًا كمي��ًا وكيفي��ًا م��ن خ��الل تصني��ف 
املعلومات والبيانات, وحتليلها وكشف العالقة بني أبعادها 
املختلف��ة م��ن أج��ل تفس��رها تفس��رًا كافي��ًا والوص��ول إىل 
استنتاجات عامة تسهم يف فهم احلاضر وتشخيص الواقع 
وأسبابه, ولبناء تصور مقرح يسهم يف تطوير أداء املراكز 

البحثي��ة يف جامع��ة صنعاء.
مصطلحات الدراسة

توضيح��ًا ملضام��ني ومعاني املصطلحات املس��تخدمة يف 
ه��ذه الدراس��ة وج��ب حتديدها كما يلي: 

التصور املقرتح: ويقصد به مضمونان هما:
األول: اختيار أفضل الطرق والبدائل املختارة بعناية يف 
ضوء االختيارات السياس��ية؛ لتحقيق أهداف وغايات تعرب 
ع��ن احتياج��ات اليم��ن يف متوي��ل املراك��ز البحثيةوالعلمي��ة 
مس��ارات  وف��ق  طموحه��ا،  وتل��يب  صنع��اء،  جامع��ة  يف 
لألس��اليب  املنظم��ة  والعم��ل،  توج��ه خط��وط احلرك��ة 
واإلجراءات،الي بواسطتها ميكن إجياد مصادر جديدة 
دائم��ة تضم��ن متويالملراك��ز البحثيةوالعلمي��ة يف جامع��ة 

صنعاء.
الثاني: فن استخدام مصادر التمويل تلك، واستثمارها 
األمث��ل إىل أقص��ى ح��د ممك��ن؛ لتحقي��ق أعل��ى م��ردود 
داخل��ي وخارج��ي  ملص��ادر التموي��ل تل��ك، ومب��ا م��ن ش��أنه 

حتقيقأه��داف ذل��ك التصور)احل��اج:2002(
تطوي��ر: ه��و األس��لوب ال��ذي يت��م ب��ه اس��تخدام نتائ��ج 
البح��ث األساس��ي من��ه والتطبيق��ي وتوظيفه��ا م��ن أج��ل 
إدخ��ال حتس��ينات أو تعدي��الت عل��ى املنتج��ات أو العملي��ات 

احلاي��س:2009(  ( اخلدم��ات.  أو 
املراك��ز البحثي��ة: ه��ي خمت��ربات صناعي��ة تعم��ل عل��ى 
جتمي��ع العلم��اء والكف��اءات ليعمل��وا مع��ًا يف م��كان واحد 

وضم��ن فك��رة وه��دف واحد) ش��يبان:2005( 
تطوي��ر املراك��ز البحثي��ة: ه��و األس��لوب األمثل لتطوير 
نتائ��ج البح��وث العلمي��ة وتوظيفه��ا التوظي��ف األمث��ل خلدمة 

اجملتم��ع اليمين.
متطلبات:ه��ي االحتياج��ات ال��ي يل��زم تلبيتها للمجتمع 
اليمين من قبل جامعة صنعاء وخاصة املتمثلة مبراكزها 
البحثي��ة والعلمي��ة, مث��ل استش��ارات, تدري��ب وتأهيل, حبوث 
, ومش��اريع ومش��اركة جمتمعي��ة هادف��ة لتحقي��ق التنمي��ة 

املنشودة.

أساًس��ا  تتك��ون  ديناميكي��ة  عملي��ة  ه��ي  التنمي��ة: 
م��ن سلس��لة كب��رة م��ن املتغ��رات الوظيفي��ة والبنائي��ة ال��ي 
حتدث نتيجة تفاعل اإلنسان مع البيئة بهدف استثمار موارد 
اجملتمع ومكوناته إىل أقصى درجة ممكنة , فاحتياجات 
التنمي��ة تعتم��د عل��ى امل��ورد امل��ادي والق��وى البش��رية. إذن 
التنمي��ة عملي��ة اجتماعي��ة جمتمعي��ة موجه��ه حن��و التطوي��ر 

االقتص��ادي واالجتماع��ي ) كس��ناوي: 2001( 
البحثي��ة  االحتياج��ات  ه��ي  اليم��ين:  اجملتم��ع  تنمي��ة 
والعلمي��ة واالستش��ارية الالزمة لدف��ع تنمية اجملتمع اليمين 
يف خمتل��ف اجمل��االت االقتصادي��ة واالجتماعية والسياس��ية 

والزراعي��ة والثقافي��ة والتقني��ة..

ثانًيا: واقع املراكز البحثية والعلمية جبامعة صنعاء
نش��أت املراك��ز البحثي��ة والعلمية جبامع��ة صنعاء وفًقا 
لقان��ون اجلامع��ات اليمني��ة رق��م)18( لع��ام 1995، وأش��ار 
الربنام��ج الع��ام للحكومة مبجل��س النواب باليمن يف 12/ 
اجلامع��ي،  التعلي��م  سياس��ة  مراجع��ة  إل��ي   ،1997/  6
وتطوي��ر أداء اجلامع��ات اليمني��ة لرف��ع مع��دالت التنمي��ة 
الشاملة، ويف قيامها بأنشطة البحث العلمي،إىل غر ذلك 
م��ن التوجه��ات الرمسي��ة ال��ي أكدت على ض��رورة اعتماد 
سياس��ات وإج��راءات توج��ه حرك��ة التعلي��م اجلامع��ي يف 
اليم��ن ليت��م حتقي��ق األه��داف اجلامعي��ة والتغل��ب عل��ي 

املعوق��ات ال��ي تواجه��ه.
ه��ذا وق��د ح��ددت الالئح��ة النمطي��ة للمراك��ز العلمي��ة 
يف جامع��ة صنع��اء األه��داف البحثي��ة واخلدمي��ة والعلمي��ة 
للمراك��ز، وه��ي كم��ا وردت يف الب��اب الثان��ي، )الالئحة 
صنع��اء,2005,  جامع��ة  يف  العلمي��ة  للمراك��ز  النمطي��ة 

:)2-5
املب��ادرة يف تش��جيع التع��اون ب��ني أعض��اء هيئ��ة 	 

التدري��س والعامل��ني يف خمتل��ف كلي��ات اجلامع��ة.
الربط والتنسيق مع املؤسسات الوطنية واألجنبية 	 

يف خمتلف اجملاالت.
إنش��اء برام��ج أكادميي��ة تس��هم يف حتقي��ق رس��الة 	 
اجلامعة.
تقدي��م اخلدم��ات االستش��ارية للجامع��ة أو للغ��ر 	 

مبقاب��ل أو بغ��ر مقاب��ل.
نشاطات علمية أخرى )إصدار جمالت، ندوات، 	 

مؤمترات، حلقات نقاش، ورشات عمل(.
التنظيم واملشاركة يف اللقاءات املتخصصة الي 	 

تع��اجل قضاي��ا اجملتم��ع اليم��ين مث��ل ورش العم��ل والن��دوات 
واملؤمترات على املس��تويات امللية واإلقليمية والدولية.

اإلسهام يف إنتاج وحتديث ونقل املعرفة من خالل:	 
تقديم برامج تدريبية وتأهيلية لتكوين وحتس��ني 	 
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مهارات وقدرات القوى البشرية.
اإلسهام يف رفع مستوى الوعي الشعيب والرمسي.	 
املختلف��ة حبس��ب اختص��اص 	  تقدي��م اخلدم��ات 

املرك��ز ملنتس��يب جامع��ة صنع��اء بصف��ة خاص��ة واجملتم��ع 
اليم��ين بصف��ة عام��ة.

  وم��ن جان��ب آخ��ر, ولك��ي حتق��ق اجلامعة ومراكزها 
البحثي��ة والعلمي��ة أه��داف التنمية، فق��د تطلب منها القيام 
بع��دد م��ن الوظائ��ف وامله��ام ميك��ن حتديده��ا عل��ى النح��و 

اآلت��ي )العباس��ي: 2006(
أن حت��رص اجلامع��ة عل��ى تنمي��ة البح��ث العلم��ي 	 

والتطبيقي، وأن تربط البحث بواقع العمل ومشكالته، 
مثاًل أن تدرس مشكالت الصناعة والزراعة على الطبيعة, 
أو تدريس معوقات العمل يف األجهزة املختلفة, وأن يكون 

البحث قائما على األس��س العلمية واملناهج التجريبية
أن حترص على إعداد األطروالكفاءات البشرية 	 

ال��ي حيتاجه��ا اجملتم��ع يف خمتل��ف النش��اطات االقتصادية 
املع��ارف واخل��ربات  بأح��داث  وتزويده��م  واالجتماعي��ة، 

وتنمي��ة قدراتهموحتس��ني مهارته��م بش��كل مس��تمر.
أن حت��رص عل��ى تنمي��ة املعرف��ة وتقدميه��ا لتزوي��د 	 

اجملتم��ع باملعلوم��ات واملع��ارف والتقني��ات اجلدي��دة.
التعلي��م 	  مناه��ج  رب��ط  عل��ى  اجلامع��ة  تعم��ل  أن 

الط��ب  طلب��ة  في��درس  البيئ��ة,  باحتياج��ات  والتدري��ب 
األمراض املتوطنة، وأمراض الريف, ويدرس طلبة الزراعة 
مش��كالت الزراعة امللية والثروة احليوانية، ويعايش��ون 
الفالح��ني يف حقوهل��م, وينطب��ق نف��س الش��يء عل��ى ط��الب 
اهلندس��ة واإلدارة وغرهم��ا, وبذل��ك يتحق��ق لق��اء النظ��ري 

بالعمل��ي واخل��ربة بالعل��م
أن ترب��ط اجلامع��ة ومراكزه��ا البحثي��ة نفس��ها 	 

ربطا وثيقا مبؤسس��ات اجملتمع األخرى وخاصةمؤسس��ات 
اإلنت��اج، وأن تتفاع��ل معه��ا أخ��ذا وعط��اًء، حبي��ث تس��هم 
اجلامع��ات يف ح��ل مش��كالت التنمي��ة، وتك��ون ه��ذه 
املؤسس��ات مبثاب��ة حق��ل عم��ل لنش��اط اجلامع��ات ومص��در 
للمعارف واخلربات ومنبعًا تستقى منه اجلامعات القضايا 

ومش��كالت حبوثه��ا.
توف��ر اجلامع��ة برام��ج ذات ج��ودة عالي��ة تش��جع 	 

على التفكر التفاعلي واالبتكاري، وتساعد على تنمية 
امله��ارات التطبيقي��ة يف جم��ال التخص��ص.

أن تعم��ل اجلامع��ة عل��ى حتس��ني وتطوي��ر براجمها 	 
امليداني��ة  والدراس��ات  البحثي��ة  املش��اريع  إىل  باإلضاف��ة 

والزي��ارات التدريبي��ة خ��الل مراح��ل التعلي��م املختلف��ة. 

عل��ى 	  البحثي��ة  ومراكزه��ا  اجلامع��ة  تعم��ل  أن 
تش��جيع التع��اون العلم��ي والتعليم��ي عل��ى املس��توى املل��ى 

والدول��ي.
تعم��ل اجلامع��ة ومراكزه��ا البحثي��ة عل��ى توف��ر 	 

وتقدي��م اخلدم��ة اجملتمعي��ة م��ن خ��الل الن��دوات وال��دورات 
التدريبي��ة, وإج��راء التحالي��ل املختلف��ة والدراس��ات البيئي��ة 

لألف��راد واهليئ��ات واملنظم��ات امللي��ة. 
إىل 	  البحثي��ة  ومراكزه��ا  تهدفاجلامع��ة  أن 

التمي��ز يف جم��االت البح��وث ال��ي ترتب��ط بتنمي��ة اجملتم��ع 
واستكش��اف الث��روات الطبيعي��ة عل��ى املس��توى املل��ى. 

توف��ر مبال��غ س��نوية للجامع��ة واملراك��ز البحثي��ة 	 
لتغطية نفقات البحث العلمي من أجور الباحثني، واللوازم 
املعدة للبحث ومراكز التعليم املس��تمر والدورات، وكل 
م��ا م��ن ش��أنه أن ينه��ض بالبح��ث م��ن اجلانب��ني الكم��ي 

والنوع��ي .
االس��تعانة باخل��ربات الداخلي��ة واخلارجي��ة يف 	 

عملي��ة البح��ث والتطوي��ر م��ن خ��الل رف��د املراك��ز بتقارير 
منظمة حول آليات البحث والنتائج املتوصإلليها, وأهميتها 
يف بناء البلد واإلمكانيات املتاحة يف تطويرها واملعوقات 

ال��ي من ش��أنها احلد منها.
باألولوي��ات، 	  قائم��ة  توض��ع  ع��ام  كل  ويف 

وت��وزع عل��ى اجلامع��ات ومراك��ز البحوث إلع��داد خططها 
ونش��اطاتها البحثي��ة يف ض��وء اخلط��ة األم.

إقامة مش��روعات تس��هم يف تشكيل املستقبل 	 
وتقديم حلول للمشكالت الصناعية واهلندسية.

طل��ب قطاع��ات اجملتم��ع،  عل��ى  بن��اًء  إجراء أحب��اث 
وخاص��ة القط��اع الصناع��ي، حي��ث تس��هم ه��ذه البحوث يف 
تطوي��ر التقني��ة يف جم��ال االلكروني��ات، وتوثي��ق الروابط 

ب��ني اجلامع��ات واملؤسس��ات الصناعي��ة اجلدي��دة.
صنع��اء  جبامع��ة  والعلمي��ة  البحثي��ة  املراك��ز  واق��ع 

وإنتاجه��ا املع��ريف: 
ويوضحاجل��دول اآلت��ي املراك��ز البحثي��ة والعلمي��ة يف 
جامع��ة صنع��اء وعام املنش��اء وامله��ام املنوطة بكل مركز. 
جامع��ة  يف  والعلمي��ة  البحثي��ة  املراك��ز   )1( ج��دول 

صنع��اء حت��ى ع��ام 2014.
املصدر: يسر وآخرون : 2000, 

  واملالح��ظ أن ه��ذه املراك��ز انتش��رت يف أماك��ن 
عدي��دة، فبعضه��ا مس��تقلة وهل��ا مبانيه��ا اخلاص��ة به��ا، 
والبع��ض اآلخ��ر يق��ع ضم��ن مبان��ي الكلي��ات، والبع��ض 
اآلخر يشرك يف مبنى واحد. وهي بهذا التشتت والتزاحم 
ال تنس��جم م��ع أنش��طتها وال تف��ي باالحتياج��ات املكتبي��ة 
والتعليمي��ة والتطبيقي��ة؛ ألنه��ا وج��دت يف أماكن مل تكن 

مهي��أة وال خمط��ط هل��ا أن تك��ون مق��رات للمراك��ز.
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عام املركز
العاملونمهامهالنشأة

1
مركز دراسات وأحباث النوع االجتماعي 

1993والتنمية
استشارات، تعليمي، تدرييب، 

13حبثي

10تعليمي، تدرييب، حبثي1998مركز املياه والبيئة.2

-تعليمي، تدرييب1998مرك����ز  احلاسب اآللي3

4
مرك����ز التدريب والدراس�����ات 

19تعليمي، حبثي، تدرييب1999السك�����انية

18تعليمي، مهين، خدمي2002مركز اإلرشاد الربوي والنفسي5

6
مركز خدمات اجملتمع للرمجة وتعليم 

7تعليمية، تدريبية2004اللغات.

12تعليمي, حبثي , خدمي2006مرك����ز تط�����وير التعلي����م اجلامع�������ي7

8
مرك����ز  املخت����رب املرك����زي للتدريب 

5حبثي، خدمي، مرجعي2007واألحب������اث

9
مرك����ز حق���وق اإلنس����ان وقي����اس الرأي 

13تعليمي، حبثي2007الع���������ام

10
مرك����ز التحكي������م واالستش����ارات 

9حبثي، استشاري2007القانوني������ة

14خدمي, استشاري، حبثي 2007مركز األصول الوراثية11

-تعليمي، خدمي2007مرك����ز التع����ليم ع���ن ُبع����د12

11تعليمي، خدمي، تدرييب2007مرك����ز تط�����وير اإلدارة العام�������ة13

3008مرك����ز املمي����ة البيئي����ة الزراعي�����ة14
حبثي، وتدرييب، وتأهيلي، 

9وتطويري، وإنتاجي

9حبثي، علمي، خدمي.2008مرك����ز الع���������لوم والتكن��������ولوجي���������ا15

2008امل��������رك����ز الثق�����������ايف للمكفوفي�����ن16
تدريبية، خدمية 

-للطلبةاملكفوفني باجلامعة

17
م����رك��ز الدراسات التارخيية واألثرية 

20088والراث

18
مرك����ز إدارة األعم�����������ال للدراس����ات 

8تعليمي، خدمي2008العلي��������ا

9خدمي، حبثي.2009مرك�����ز اهلج�������رة والالجئي������ن19

20
مرك����ز الدراس�������ات السياس�������ية 

8تدرييب، حبثي2011واالست���راتيجي������ة

9خدمي، استشاري2012املرك����ز االستشاري اهلندسي21

جدول )1( املراكز البحثية والعلمية يف جامعة صنعاء حتى عام 2014.



المجلد )1( العدد )1(

148

كز
ملر

ا
مي

لعل
 وا

ريف
املع

اج 
إلنت

ا

ت 
ورا

الد
دد

ع
بية

دري
الت

سية
درا

 ال
مج

ربا
ال

من 
كز 

ملر
ت ا

ارا
صد

إ
ث , 

حبا
ة, أ

لمي
 ع

جملة
ات

اس
ودر

مل
الع

ش 
وور

ت 
مترا

ملؤ
ا

وم 
لعل

ز ا
ك

مر
جيا

ولو
كن

الت
و

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ات
اس

 در
6

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

لي
اآل

ب 
اس

حل
ز ا

ك
مر

-
دة 

قيا
 ال

صة
رخ

ت , 
وما

ملعل
م ا

نظ
يف 

وم 
دبل

لي
اآل

ب 
اس

حل
يف ا

دة 
عد

 مت
ات

دور
ية, 

دول
ال

-
ات

وم
معل

فر 
تتو

ال 

ب 
دري

الت
كز 

مر
نية

كا
لس

ت ا
سا

درا
وال

ات
دور

 7
ات

وم
معل

فر 
تتو

ال 
تب

ك
 7

, و
ت 

سا
درا

 4
مل

 ع
ش

 ور
8

ثية
ورا

 ال
ول

ص
األ

كز 
مر

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ات
دور

 6
 )3

ل, )
عم

شة 
 ور

)1
9(

يف 
كة 

شار
 امل

ت ,
دوا

ن
ات

لنب
ل ل

ألو
ض ا

عر
امل

يئة
الب

ه و
مليا

ز ا
ك

مر
ات

دور
 7

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ي 
اع

جتم
اال

وع 
الن

كز 
مر

مية
لتن

وا
ات

وم
معل

فر 
تتو

ال 
ر 

ست
اج

, م
ليا

الع
ت 

سا
درا

 ال
مج

رنا
م ب

بلو
د

لية
دو

 ال
مية

لتن
ا

سة
درا

ث و
حب

 1
3

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ي 
شار

ست
اال

كز 
ملر

ا
سي

هلند
ا

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ات
اس

 در
4

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

يم 
تعل

 ال
وير

تط
كز 

مر
عي

جلام
ا

اء 
ض

ألع
رة 

 دو
)4

0(
 )2

4(
س , 

دري
الت

ئة 
هي

معة
جلا

ي ا
ظف

 ملو
ورة

د
ات

وم
معل

فر 
تتو

ال 
نذ 

ة م
قف

متو
مة 

ك
حم

لة 
جم

نني
س

ت 
كوي

 ال
 يف

متر
مؤ

ور 
ض

ح
2م

00
6

ي 
ربو

 ال
شاد

إلر
ز ا

ك
مر

سي
لنف

وا
ات

وم
معل

فر 
تتو

ال 
ات

وم
معل

فر 
تتو

ال 
ات

وم
معل

فر 
تتو

ال 
ات

وم
معل

فر 
تتو

ال 

مع 
جملت

ت ا
دما

 خ
كز

مر
ات

للغ
م ا

علي
 وت

مجة
لر

ل
ات

وم
معل

فر 
تتو

ال 
ية, 

لغو
ت 

ورا
, د

مجة 
لر

يف ا
ي 

عال
وم 

دبل
بها

ني 
طق

لنا
ر ا

 لغ
بية

عر
 ال

لغة
 ال

ات
دور

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

رة 
إلدا

ر ا
طوي

ز ت
ك

مر
مة

لعا
ا

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ة , 
عام

 ال
ارة

إلد
يف ا

 )7
دد)

 ع
عة

تنو
ج م

رام
ب

ذي
نفي

ر ت
ست

اج
ج م

نام
وبر

لة 
وأد

ية 
شاد

 إر
ات

دار
ص

إ
ليا

الع
ت 

سا
درا

 ال
مج

ربا
ل

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ت 
سا

درا
 ال

كز
مر

نية
انو

الق
ت 

ارا
تش

الس
وا

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ي 
كز

ملر
رب ا

خت
 امل

كز
مر

اث
حب

األ
ب و

دري
للت

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ات
اس

 در
)5

(
ات

وم
معل

فر 
تتو

ال 

س 
قيا

ن و
سا

إلن
ق ا

قو
 ح

كز
مر

أي
الر

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ض 
لبع

ف ا
وق

 وت
ات

اس
 در

)6
(

2م
01

1 
اث

حد
ب ا

سب
ب

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ال 
عم

األ
رة 

إدا
كز 

مر
ليا

الع
ت 

سا
درا

لل
ات

دور
 7

يز 
عز

الت
مج 

رنا
 , ب

مال
أع

رة 
إدا

ر 
ست

اج
م

ني
ملد

ع ا
جملتم

ت ا
ظما

 ملن
سي

ؤس
امل

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ية 
اس

سي
 ال

ات
اس

در
 ال

كز
مر

جية
اتي

سر
اال

و
ات

وم
معل

فر 
تتو

ال 
ات

وم
معل

فر 
تتو

ال 
مية

عل
سة 

درا
ث و

حب
 )1

7(
ات

وم
معل

فر 
تتو

ال 

عد
ن ب

 ع
ليم

لتع
ز ا

ك
مر

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

س
ريو

الو
ك

ج ب
نام

بر
ات

وم
معل

فر 
تتو

ال 
ات

وم
معل

فر 
تتو

ال 

يخ 
تار

 ال
ات

اس
 در

كز
مر

اث
لر

 وا
ثار

اآل
و

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ية 
ملم

ة ا
بيئ

 ال
كز

مر
وث

بح
وال

ت 
سا

درا
ة لل

عي
زرا

ال
ات

دور
 )5

(
ات

وم
معل

فر 
تتو

ال 
ت 

وما
معل

فر 
تتو

ال 
مية

عل
ت 

سا
درا

 )6
(

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

فني
فو

ك
 امل

كز
مر

يل 
أه

 لت
طة

نش
س أ

ميار
عام

 ال
ول

 ط
فني

فو
ك

امل
فني

فو
ك

 امل
يل

أه
ج ت

رام
ب

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ئني
الج

وال
رة 

هلج
ز ا

ك
مر

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

تان
لمي

 ع
تان

اس
 در

)2
(

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

صم 
ي لل

مع
جلا

ز ا
ك

ملر
ا

كم
الب

و
ات

وم
معل

فر 
تتو

ال 
ات

وم
معل

فر 
تتو

ال 
ات

وم
معل

فر 
تتو

ال 
ات

وم
معل

فر 
تتو

ال 



المجلد )1( العدد )1(

149

كز
ملر

ا
مي

لعل
 وا

ريف
املع

اج 
إلنت

ا

ت 
ورا

الد
دد

ع
بية

دري
الت

سية
درا

 ال
مج

ربا
ال

من 
كز 

ملر
ت ا

ارا
صد

إ
ث , 

حبا
ة, أ

لمي
 ع

جملة
ات

اس
ودر

مل
الع

ش 
وور

ت 
مترا

ملؤ
ا

وم 
لعل

ز ا
ك

مر
جيا

ولو
كن

الت
و

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ات
اس

 در
6

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

لي
اآل

ب 
اس

حل
ز ا

ك
مر

-
دة 

قيا
 ال

صة
رخ

ت , 
وما

ملعل
م ا

نظ
يف 

وم 
دبل

لي
اآل

ب 
اس

حل
يف ا

دة 
عد

 مت
ات

دور
ية, 

دول
ال

-
ات

وم
معل

فر 
تتو

ال 

ب 
دري

الت
كز 

مر
نية

كا
لس

ت ا
سا

درا
وال

ات
دور

 7
ات

وم
معل

فر 
تتو

ال 
تب

ك
 7

, و
ت 

سا
درا

 4
مل

 ع
ش

 ور
8

ثية
ورا

 ال
ول

ص
األ

كز 
مر

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ات
دور

 6
 )3

ل, )
عم

شة 
 ور

)1
9(

يف 
كة 

شار
 امل

ت ,
دوا

ن
ات

لنب
ل ل

ألو
ض ا

عر
امل

يئة
الب

ه و
مليا

ز ا
ك

مر
ات

دور
 7

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ي 
اع

جتم
اال

وع 
الن

كز 
مر

مية
لتن

وا
ات

وم
معل

فر 
تتو

ال 
ر 

ست
اج

, م
ليا

الع
ت 

سا
درا

 ال
مج

رنا
م ب

بلو
د

لية
دو

 ال
مية

لتن
ا

سة
درا

ث و
حب

 1
3

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ي 
شار

ست
اال

كز 
ملر

ا
سي

هلند
ا

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ات
اس

 در
4

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

يم 
تعل

 ال
وير

تط
كز 

مر
عي

جلام
ا

اء 
ض

ألع
رة 

 دو
)4

0(
 )2

4(
س , 

دري
الت

ئة 
هي

معة
جلا

ي ا
ظف

 ملو
ورة

د
ات

وم
معل

فر 
تتو

ال 
نذ 

ة م
قف

متو
مة 

ك
حم

لة 
جم

نني
س

ت 
كوي

 ال
 يف

متر
مؤ

ور 
ض

ح
2م

00
6

ي 
ربو

 ال
شاد

إلر
ز ا

ك
مر

سي
لنف

وا
ات

وم
معل

فر 
تتو

ال 
ات

وم
معل

فر 
تتو

ال 
ات

وم
معل

فر 
تتو

ال 
ات

وم
معل

فر 
تتو

ال 

مع 
جملت

ت ا
دما

 خ
كز

مر
ات

للغ
م ا

علي
 وت

مجة
لر

ل
ات

وم
معل

فر 
تتو

ال 
ية, 

لغو
ت 

ورا
, د

مجة 
لر

يف ا
ي 

عال
وم 

دبل
بها

ني 
طق

لنا
ر ا

 لغ
بية

عر
 ال

لغة
 ال

ات
دور

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

رة 
إلدا

ر ا
طوي

ز ت
ك

مر
مة

لعا
ا

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ة , 
عام

 ال
ارة

إلد
يف ا

 )7
دد)

 ع
عة

تنو
ج م

رام
ب

ذي
نفي

ر ت
ست

اج
ج م

نام
وبر

لة 
وأد

ية 
شاد

 إر
ات

دار
ص

إ
ليا

الع
ت 

سا
درا

 ال
مج

ربا
ل

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ت 
سا

درا
 ال

كز
مر

نية
انو

الق
ت 

ارا
تش

الس
وا

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ي 
كز

ملر
رب ا

خت
 امل

كز
مر

اث
حب

األ
ب و

دري
للت

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ات
اس

 در
)5

(
ات

وم
معل

فر 
تتو

ال 

س 
قيا

ن و
سا

إلن
ق ا

قو
 ح

كز
مر

أي
الر

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ض 
لبع

ف ا
وق

 وت
ات

اس
 در

)6
(

2م
01

1 
اث

حد
ب ا

سب
ب

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ال 
عم

األ
رة 

إدا
كز 

مر
ليا

الع
ت 

سا
درا

لل
ات

دور
 7

يز 
عز

الت
مج 

رنا
 , ب

مال
أع

رة 
إدا

ر 
ست

اج
م

ني
ملد

ع ا
جملتم

ت ا
ظما

 ملن
سي

ؤس
امل

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ية 
اس

سي
 ال

ات
اس

در
 ال

كز
مر

جية
اتي

سر
اال

و
ات

وم
معل

فر 
تتو

ال 
ات

وم
معل

فر 
تتو

ال 
مية

عل
سة 

درا
ث و

حب
 )1

7(
ات

وم
معل

فر 
تتو

ال 

عد
ن ب

 ع
ليم

لتع
ز ا

ك
مر

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

س
ريو

الو
ك

ج ب
نام

بر
ات

وم
معل

فر 
تتو

ال 
ات

وم
معل

فر 
تتو

ال 

يخ 
تار

 ال
ات

اس
 در

كز
مر

اث
لر

 وا
ثار

اآل
و

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ية 
ملم

ة ا
بيئ

 ال
كز

مر
وث

بح
وال

ت 
سا

درا
ة لل

عي
زرا

ال
ات

دور
 )5

(
ات

وم
معل

فر 
تتو

ال 
ت 

وما
معل

فر 
تتو

ال 
مية

عل
ت 

سا
درا

 )6
(

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

فني
فو

ك
 امل

كز
مر

يل 
أه

 لت
طة

نش
س أ

ميار
عام

 ال
ول

 ط
فني

فو
ك

امل
فني

فو
ك

 امل
يل

أه
ج ت

رام
ب

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ئني
الج

وال
رة 

هلج
ز ا

ك
مر

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

تان
لمي

 ع
تان

اس
 در

)2
(

ات
وم

معل
فر 

تتو
ال 

صم 
ي لل

مع
جلا

ز ا
ك

ملر
ا

كم
الب

و
ات

وم
معل

فر 
تتو

ال 
ات

وم
معل

فر 
تتو

ال 
ات

وم
معل

فر 
تتو

ال 
ات

وم
معل

فر 
تتو

ال 

عاء
صن

عة 
جبام

ية 
لم

الع
ة و

حثي
الب

كز 
مرا

 لل
مي

لعل
 وا

ريف
ملع

ج ا
نتا

اإل
قع 

 وا
)2(

ول 
جد



المجلد )1( العدد )1(

150

األحب��اث  ع��دد  يف  فيتمث��ل  املع��ريف،  إنتاجه��ا  أم��ا 
والدراس��ات, وع��دد الكت��ب واجمل��الت, وع��دد ال��دورات 
التدريبي��ة ال��ي أقامه��ا كل مرك��ز.  ويب��ني اجلدول اآلتي 
واق��ع اإلنت��اج املع��ريف والعلم��ي للمراك��ز البحثي��ة والعلمي��ة 

جبامع��ة صنع��اء.
جدول )2( واقع اإلنتاج املعريف والعلمي للمراكز 

البحثية والعلمية جبامعة صنعاء
املص��در: اإلدارة العام��ة للتخطي��ط واإلحص��اء جبامع��ة 

صنع��اء,2015م, )-( ال يوج��د أي إنت��اج معريف
يوضح  اجلدول الس��ابق مدى تواضع األنش��طة العلمية 
والعلمي��ة جبامع��ة  البحثي��ة  املراك��ز  املعرف��ة يف  وإنت��اج 
صنعاء، مما يشر لعدم وضوح األهداف اخلاصة بالبحث 
العلمي,  وغياب واضح لدور جامعة صنعاء يف إنتاج املعرفة, 
عل��ى الرغ��م م��ن البداي��ات اجلادة واجله��ود الذاتية من قبل 
بع��ض املراك��ز لتنش��يط احلرك��ة املعرفي��ة، م��ع العل��م أن 
األنش��طة الس��ابقة تع��د حم��اوالت جي��دة, إال أنه��ا ال ترتب��ط 
باألنشطة االقتصادية واالجتماعية, وليس هلا مردود فعلي 
عل��ى التنمي��ة الش��املة, وال حتده��ا معاي��ر توج��ه مس��اراتها, 

وحت��دد احتياج��ات ومتطلب��ات اجملتم��ع اليمين. 
وعلى الرغم من تنوع املراكز البحثية والعلمية جبامعة 
صنع��اء والبال��غ عدده��ا )21( مركًزا،فإنه��ا عب��ارة ع��ن 
وح��دات علمي��ة خدمي��ة يف الغالب، أم��ا املراكز املقتصرة 
على البحث العلمي فقط، فهي ال تقوم بالدور املناط بها؛ 
لتدن��ي - رمب��ا - غي��اب املخصص��ات املالي��ة، وم��ا يت��م منها 
جبه��ود فردي��ة، ويرج��ع ذل��ك إىل أن��ه التوج��د اس��راتيجية 
فاعل��ة للبح��ث العلم��ي أو سياس��ية حبثي��ة لرب��ط جه��ود 
اجلامع��ة يف جم��ال البح��ث العلم��ي باملتطلب��ات االقتصادية 
واالجتماعيةرغم قناعة جامعة صنعاء بأهمية نتائج البحث 
العلمي املنجز يف مراكز البحوث، أو يف الكليات، ودور 

ذل��ك يف االبت��كارات التقنية)احل��اج:2016(.
ثالثًا: املشكالت اليت تواجه املراكز البحثية والعلمية 

جبامعة صنعاء
 تواجه املراكز البحثية والعلمية جبامعة صنعاء مجلة 
م��ن املش��كالت واالخت��الالت ال��ي أفرغته��ا م��ن قدرته��ا 
على القيام بوظائفها، وحالت أو حدت من تطوير مصادر 

جدي��دة لتمويله��ا، ميك��ن تلخيصها يف اآلتي: 
تدن��ي املخصص��ات املالي��ة احلكومي��ة للمراك��ز 	 

البحثي��ة والعلمي��ة جبامع��ة صنع��اء، مقاب��ل هيمن��ة وزارة 
املالي��ة عل��ى موازن��ة جامع��ة صنع��اء, ووض��ع قي��وًدا وش��روًطا 
معين��ة للص��رف منه��ا, إال بعد أخ��ذ موافقتها على التصرف 

يف بع��ض بن��ود املوازن��ة، أو املناقل��ة م��ن ب��اب إىل آخ��ر.
العلمي��ة 	  والوس��ائل  التجهي��زات  تواف��ر  ع��دم 

اجلدي��دة واملتط��ورة يف املراك��ز البحثي��ة والعلمي��ة جبامع��ة 

اجلامع��ات  يف  األخ��رى  املراك��ز  م��ن  صنعاءوغره��ا 
احلكومي��ة.

عدم قناعة احلكومات اليمنية جبدوى األحباث 	 
العلمية يف رفع مستوى اإلنتاجية، والدخل القومي، ودخل 

الفرد.
ضع��ف البن��ى التنظيمي��ة والتش��ريعية للمراك��ز 	 

البحثيةوالعلميةجبامع��ة صنع��اء، فه��ي تقليدي��ة ش��كاًل 
ومضموًن��ا، مم��ا يضاعف من األعب��اء والتكاليف، ويقلل 

م��ن النتائ��ج والفوائ��د )احلم��زي:2011(.
ومكتوب��ة 	  وحم��ددة،  واضح��ة  أه��داف  غي��اب 

ومعلن��ة للمراك��ز البحثية والعلمي��ة جبامعة صنعاء، والي 
بالتال��ي لتش��تق م��ن أه��داف جامع��ة صنعاء،وع��دم وض��وح 
االجتاه��ات العام��ة ألنش��طتها، فض��اًل ع��ن غي��اب اللوائ��ح 
الداخلي��ة هل��ذه املراكزاملرمج��ة لتل��ك األه��داف العام��ة، 
ألداء  واملس��ؤوليات،واملنظمة  لالختصاص��ات  وامل��ددة 
امله��ام والوظائف،وعواق��ب اإلخ��الل بها)العبي��دي:2009(

غياب سياسة وطنية ورؤية اسراتيجية للمراكز 	 
البحثي��ة والعلمي��ة جبامع��ة صنعاء، توج��ه مهامها، وتؤديها 
ضمن مراقبة رمسية وشعبية، وتتيح لكل مركز أنيجتهد 
يف رس��م خط��وط العم��ل ب��ه، وفًق��ا لظروف��ه، وم��ا يتواف��ر 
ل��ه م��ن م��وارد وطاق��ات، وطبق��ًا مل��ا حيتاج��ه م��ن كفاي��ات 
علمي��ة، أو م��ا يلق��ى علي��ه م��ن مطال��ب جمتمعي��ة فردي��ة أو 

)2014 عامة)احلداب��ي: 
انع��دام التع��اون والتنس��يق ب��ني املراك��ز البحثي��ة 	 

والعلميةجبامع��ة صنع��اء م��ن جه��ة، وبينكلي��ات وإدارات 
اجلامع��ة م��ن جهة ثانية، س��واء إلع��داد اخلطط والربامج، 
أملتنفيذه��ا، أو للتغل��ب عل��ى نق��ص امل��وارد والطاق��ات، 
تزاي��دت مش��كالت  أخ��رى. وكلم��ا  وأي��ة مش��كالت 
ه��ذه املراك��ز أم��ام قل��ة موارده��ا، اس��تمرت القطعي��ة 
واجلفاءبينه��م، وتعطلتامل��وارد القائمة وس��وء اس��تخدامها، 

ويعج��ز كل ط��رف م��ن القي��ام بوظائف��ه.
تول��ي قي��ادة املراكزالبحثيةوالعلميةجبامع��ة صنع��اء 	 

قياداتتقليدي��ة، غرمدرك��ة ألبع��اد التق��دم العامل��ي يف 
ميادي��ن البح��ث العلمي،والس��يما يف العل��وم التقني��ة 
والفيزيقية، فضاًل عن تهميش الكوادرالبحثية الي 

ال تتفق مع سياس��ية الس��لطة أوإمكاناتها.
ضعف األداء البحثي للجامعات اليمنية احلكومية,فما 	 

ي��زال البح��ث العلم��ي ميثل نش��اطًا هامش��يًا يف اهتمام 
اجلامع��ات, مم��ا أدى إىل ضع��ف اس��تثمار الكف��اءات 
العلمي��ة املتخصص��ة باجلامع��ات لع��الج املش��كالت 
ال��ي تواج��ه قطاع��ات اجملتم��ع, فمعظ��م البح��وث ال��ي 
جترى تتسم بالفردية وجترى جملرد الرقية بعيدة عن 

مش��كالت اجملتم��ع واحتياجات��ه )احل��اج: 2016(
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العلم��ي 	  للبح��ث  األكادميي��ة  احلري��ة  غي��اب 
جبامعة صنعاء، فكلما ضاقت احلريات العامة، تقلصت 
املمارس��ات الدميقراطي��ة، وكث��رت تدخ��الت الدول��ة يف 
ش��ؤون وقضاي��ا اجلامعة والبح��ث العلمي، وتقلص فعلها، 
وض��اق معه��ا البح��ث العلم��ي وتقل��ص م��ردوده، وابتع��د عن 

مهام��ه ورس��الته.
ع��زوف القط��اع اخل��اص بش��كل ش��به كام��ل 	 

ع��ن دع��م البح��وث العلمية، وعدم اإلمي��ان أو الثقة جبدوى 
البح��ث العلم��ي يف دع��م اإلنت��اج وتطوي��ر االقتصاد واحلياة 

االجتماعي��ة.
املراك��ز 	  يف  واملختص��ني  الباحث��ني  ع��دد  قل��ة 

البحثي��ة والعلمي��ة، ون��درة تكوي��ن ف��رق حبثي��ة متكاملة، 
والقل��ة م��ن الباحث��ني املبدع��ني تعم��ل يف ظروف س��يئة تغلب 
علي��ه الرتاب��ة، ويغي��ب في��ه الفكر واإلب��داع اخلالق، ومن 
مثتظل نتائج أحباثهم حبيسة الرفوف، واليتم االلتفاف إىل 
جمهوداته��م وش��حذ قدراته��م وتش��جيعهم عل��ى ب��ذل املزي��د 

م��ن التمي��ز العلم��ي يف ختصصاته��م )احلم��زي: 2011(
م��ن 	  املراكزالبحثي��ة جبامع��ة صنع��اء  تش��كو 

االنفص��ال ش��به الكام��ل بينه��ا وب��ني اجمل��االت التطبيقي��ة 
خ��ارج أس��وارها أومعامله��ا، وك��ذا انفص��ام الصل��ة ب��ني 
اجلامع��ات وحق��ل اإلنت��اج، وابتع��اد اجلامع��ات ع��ن إج��راء 

البح��وث املس��اهمة يف ح��ل املش��كالت الوطني��ة.
غياب خطة اس��راتيجية واضحة ومرس��ومة توجه 	 

البحث العلمي باجلامعات اليمنية خلدمة التنمية، وغياب 
اس��راتيجية التع��اون ب��ني اجلامع��ات اليمني��ة ومؤسس��ات 
اجملتم��ع س��واء يف جم��ال البح��وث، أو االستش��ارات، أم 

برام��ج التدري��ب )احلداب��ي: 2014 (.
ضع��ف م��ا يرص��د للبح��ث العلم��ي م��ن ميزاني��ة 	 

اجلامع��ات اليمني��ة ، وع��زوف مؤسس��ات اجملتم��ع ع��ن 
املقدم��ة  اخلدمي��ة  املش��روعات  متوي��ل  يف  املش��اركة 

امللي��ة. للمجتمع��ات 
ويف الس��ياق ذات��ه, خلص��ت وتوصل��ت دراس��ة كل 	 

م��ن ال��دوش )2003(, ودراس��ة مكت��ب رئي��س اجلامع��ة 
لش��ؤون املراكز العلمية إىل أبرز املش��كالت الي تواجه 
وخاص��ة  احلكومي��ة  اجلامع��ات  يف  البحثي��ة  املراك��ز 

جبامع��ة صنع��اء )يس��ر وآخ��رون: 2012( وه��ي: 
ضع��ف ارتب��اط األحب��اث العلمية املنج��زة بأهداف 	 

وسياسات خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية للمجتمع 
اليمين.

غي��اب اخلط��ة البحثي��ة عل��ى مس��توى اجلامع��ة 	 
والكلي��ة والقس��م العلم��ي, واعتم��اد الباح��ث عل��ى خطت��ه 
الفردي��ة الذاتي��ة، وبالتال��ي مل تك��ن األحب��اث موجه��ة 
لدراس��ة مش��كالت تنموي��ة بق��در م��ا هدف��ت إىل حتقي��ق 

اهتمام��ات الباح��ث التخصصي��ة.
عج��ز متوي��ل املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة، إن مل 	 

يك��ن معدوًم��ا يف بع��ض ه��ذه املراك��ز، ولذل��ك كان��ت 
أه��م املتطلب��ات ال��ي حتتاجه��ا املراك��ز يف الوق��ت الراه��ن 
ه��و زي��ادة الدع��م املال��ي حت��ى تس��تطيع أن تدف��ع بأنش��طتها 

وأحباثه��ا ذات الصل��ة بالتنمي��ة إىل األم��ام.
تفتق��ر معظ��م ه��ذه املراك��ز للقاع��ات الدراس��ية 	 

واملكتب��ات مم��ا جيعله��ا غ��ر ق��ادرة على الوفاء بأنش��طتها 
العلمي��ة والبحثي��ة، وه��ي كله��ا ال ينطب��ق عليه��ا املعاي��ر, 
باإلضاف��ة إىل ضع��ف ارتب��اط الباحث��ني باملراك��ز البحثي��ة 

والف��رق البحثي��ة املتخصص��ة .
إداري��ة 	  عوائ��ق  بوج��ود  املراك��ز  كل  تش��كو 

وإج��راءات مطول��ة الس��تخراج متطلباته��ا؛ مم��ا يضع��ف 
الثق��ة ب��ني ه��ذه املراك��ز، وإدارة اجلامعة, والش��ركات أو 

املنظم��ات اخلاص��ة. 
عدم تناس��ب الدراس��ات واألحباث الي قامت بها 	 

املراك��ز م��ع عدده��ا، وال م��ع تاري��خ إنش��ائها، مما جيعلها 
متأخ��رة يف ه��ذا اجمل��ال، وحتت��اج يف األش��هر القادم��ة إىل 

متابع��ة وتنش��يط فعالياته��ا.
تواج��ه كل املراك��ز م��ن تأخر تثبي��ت املتعاقدين 	 

ألكثر من 12عش��ر عامًا، واليزالوا يتقاضون مرتبات ال 
تتناسب مع مؤهالتهم وسنوات االنتظار.

عج��ز كب��ر يف األجه��زة واملع��دات، وع��دم وج��ود 	 
موق��ع إلكرون��ي يس��مح م��ن خالل��ه بالتواص��ل املع��ريف م��ع 
املراك��ز البحثي��ة اإلقليمي��ة والدولي��ة، أو ع��دم وج��ود آلي��ة 
لتواص��ل املراك��ز م��ع بعضه��ا البع��ض؛ لالس��تفادة وتب��ادل 
اخل��ربات وامله��ارات فيم��ا بينه��ا؛ مم��ا جيع��ل أنش��طتها 

حمص��ورة داخ��ل أروق��ة اجلامع��ة.
رب��ط حب��وث اجلامع��ات مبتطلب��ات  رابع��ًا: اجتاه��ات 

تنمي��ة اجملتم��ع 
 مث��ة جمموع��ة م��ن املربرات، س��واء م��ن داخل اجملتمع، 
بتنمي��ة  االهتم��ام  إىل  اجلامع��ات  تدف��ع  خارج��ه  م��ن  أو 

اجملتم��ع، أهمه��ا:
االنفجارالسكاني, والتلوث البيئي.	 
التعام��ل املس��رف م��ع امل��وارد الطبيعي��ة, واس��تنزاف م��ا 	 

تبقى منها ونضوب معظمها.
اتس��اع ظاهرة الفقر وما .يرتب عليها من مش��كالت 	 

اجتماعية واقتصادية.
التغر السريع واالنفجار املعريف، واملعلوماتي.	 
التق��دم التق��ين ال��ذي أح��دث تط��وًرا س��ريعا يف وس��ائل 	 

االتص��ال واالتصاالت.
تطورمفهوم العمل وزيادةالتخصص يف املهن.	 
اختزال وقت العمل و زيادة وقت الفراغ.	 
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لبيئةاإلنس��امنناملليةإىلالعاملية؛ 	  النظ��رة  توس��ع 
نتيجةظهورمفهومالعومل��ة.

ولذل��ك صارتاجلامعةاملعاصرةمطالبةبأنتؤديدورًاحي��و
ًيافيتنميةأهمثروةميتلكهاأميجتمع،وهيالثروةالبش��رية،
ويتطلبذل��ك ربطاجلامعةمبواقعالعملواإلنتامجنخ��الل ق��ن
واتاتصاملفتوحةوثابتة،وإقامةجسورمش��ركةمبايضمنأن
وتسهمبدورمباش��ريف تكوناجلامعةحس��اجملتمعونبضه، 
عمليةالتنمية،وتضعاحللواللعلميةملايواجهحركةتط��وره، 
ويعوقمسرةتقدمه،ومباجيعل اجملتمعيدركأناجلامعةأف
ضلمجاالتاستثماره،وأنهااألداةالفعالةالقادرةعلىإعادةص
ياغةحياتهصياغة اجملتمع مبايتناس��بمععصرالعلموالتقنية.
البحثي��ة  املراك��ز  مه��ام  تتح��دد  ع��ام  وبش��كل    

:)2003 )م��كاوي,  اآلت��ي  يف  األكادميي��ة 
بناء الفكر.	 
بناء الشخصية.	 
حتسني املناهج.	 
تثبيت قيم اخللق واالبداع واالبتكار.	 
اجي��اد املن��اخ املالئ��م لإلب��داع وتطوي��ر املع��ارف 	 

وتطبيقه��ا.
وق��د تطل��ب توجي��ه البح��ث العلم��ي يف خدم��ة قضاي��ا 

التنمي��ة م��ن خ��الل م��ا يأت��ي:
توثي��ق الصل��ة ب��ني اجلامع��ات ومراكزه��ا البحثي��ة 	 

العلمي��ة  واملراك��ز  واهليئ��ات  واألجه��زة  والعلمي��ة، 
تل��ك املؤسس��ات العلمي��ة  ب��ني  باجملتم��ع، وكذل��ك 
والوح��دات اإلداري��ة القائم��ة عل��ى ش��ؤون تنفي��ذ خط��ة 

واالجتماعي��ة.  االقتصادي��ة  التنمي��ة 
تفعي��ل مش��اركة املراك��ز البحثي��ة والعلمية يف خدمة 	 

اجملتم��ع وتنميت��ه م��ن خالل التفاعل املباش��ر واملس��تمر 
م��ع مؤسس��اته االقتصادي��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة، 
وتقدي��م املش��ورة العلمي��ة والفني��ة هل��ذه املؤسس��ات، 
مب��ا ي��ؤدى إىل اس��تفادة اجملتم��ع م��ن طاق��ات اجلامع��ة 

وإمكاناتها.
تنمية املوارد البشرية وزيادة كفايتها من خالل توفر 	 

برام��ج التعلي��م والتدري��ب املس��تمر جلمي��ع مؤسس��ات 
اجملتم��ع ونش��ر الثقاف��ة العلمي��ة واإلنس��انية ب��ني أبن��اء 

اجملتمع)احل��اج, 2016, 185(
إجياد حلول ابتكارية ملشكالت اجملتمع، واحلرص 	 

عل��ى جع��ل اإلب��داع واالبت��كار منهج��ني للتفك��ر، 
وأسلوبني للعمل واإلنتاج.

االهتم��ام بالتخطي��ط اجلي��د للعمال��ة لتوف��ر ك��وادر 	 
بشرية قادرة على التعامل مع املتغرات اجلديدة وثورة 
املعلومات وشبكات اإلنرنت، وذلك لالستفادة منها 

لدع��م وتطوي��ر التعليم وخطط التعليم املس��تمر.

رفع مستوى كفاية الفرد العامل وزيادة إنتاجيته 	 
لقي��اس  إع��داد وصياغ��ة مقايي��س معياري��ة  ع��ن طري��ق 
األداء, ويت��وازن م��ع ذل��ك دع��م سياس��ات التدري��ب امله��ين 
واحل��ريف واإلداري ختطيط��اً وتنفي��ذًا ومتابع��ة؛ لتحقي��ق 
التكي��ف والتواف��ق ب��ني العام��ل، واألجه��زة احلديث��ة ال��ي 

يس��تخدمها)العاجز:2004(
وض��ع نظ��م جي��دة إلدارة اإلنت��اج تق��وم على أس��اس 	 

جودة املنتج، وحتديد مواصفاته القياسية وسالمة عمليات 
الصن��ع والتش��طيب م��ع احلف��اظ عل��ى البيئ��ة، والتأكي��د 
على اإلتقان يف األداء وإذكاء روح املنافسة, وتدعيم نزعة 
االبت��كار واإلب��داع, وروح اجلد واالجتهاد يف العمل)احلاج 

والربع��ي: 2014(
واملعلوم��ات 	  للبيان��ات  قواع��د  بإنش��اء  االهتم��ام 

تق��وم عل��ى اس��تخدام احلاس��وب، وش��بكات  احلديث��ة 
املعلوم��ات والوس��ائل العلمي��ة املتط��ورة واملتقدم��ة؛ ك��ون 
املعلوم��ات ه��ي لغ��ة العص��ر للتعام��ل م��ع كاف��ة األنش��طة 

وخمتل��ف اجمل��االت ولدع��م عملي��ة اخت��اذ الق��رار.
العلمي��ة 	  البح��وث  م��ن  العلمي��ة  االس��تفادة  أدت 

اجلامعي��ة يف اجمل��االت اإلنتاجي��ة بوح��دات القطاعاخلاص 
إىل حتقي��ق عوائ��د مالي��ة ومنفع��ة متبادل��ة, وإىل العدي��د م��ن 
املزايا مثل اكتس��ابها للس��معة العلمية الرفيعة ومصداقية 

يف التعام��ل حملي��ًة ودولي��ًة.
فتح��ت أحب��اث اجلامع��ة جم��االت عم��ل جدي��دة، 	 

وأدت إىل إجي��اد ف��رص عم��ل متع��ددة، ومص��ادر متج��ددة 
للدخ��ل القوم��ي والف��ردي.

س��اهمت أحب��اث اجلامع��ات يف تقدي��م املش��ورة 	 
الفني��ة للمؤسس��ات وال��وكاالت التس��ويقية إلجي��اد أس��واق 
تصدير وتسويق ملنتجاتها داخل وخارج اجملتمع )احلدابي, 

.)2014
قدم��ت أحب��اث اجلامع��ات برام��ج ومش��اريع عملية 	 

تسهم يف نشر ثقافة اإلبداع واالبتكار يف قطاعات اجملتمع 
كافة، ومؤسساته اخلدمية.

ونظًرا لتعدد جماالت تنمية اجملتمعات املعاصرة، فقد 
تط��ورت وظائ��ف وأنش��طة اجلامع��ات ومراكزه��ا البحثي��ة 
املوجه��ة حن��و اجملتمع، س��واء ال��ي تتم داخالجلامعات، أم 
ال��ي توج��ه إىل اجملتم��ع، والي بينتها نتائج خربات العديد 
م��ن دول الع��امل، وص��ارت مت��ارس عل��ى نط��اق واس��ع، 
بأش��كال وأوزان اختلف��ت وتنوع��ت م��ن بل��د إىل آخ��ر، 
كاس��تجابة الزم��ة ملواجه��ة التغ��رات امللي��ة والدولي��ة، 

احلالي��ة واملس��تقبلية، أبرزه��ا:
يف 	  املتس��ارعة  والتح��والت  التغ��رات  متابع��ة 

اجملتم��ع؛ ك��ي تع��ني الدارس��ني عل��ى متابعته��ا والتكي��ف 
اإلجياب��ي والفع��ال م��ع بيئته��م وجمتمعه��م املل��ي والقوم��ي 
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والتواص��ل  الثقاف��ات  فه��م  م��ن  ومتكينه��م  والعامل��ي، 
احلض��اري واإلنس��اني معه��ا، والتص��دي للغ��زو الثق��ايف 
بوعي، ومحاية اهلوية الدينية واحلضارية على أساس قيم 

احل��ق واخل��ر والع��دل.
الدارس��ني اإلبداعي��ة واالبتكاري��ة، 	  تنمي��ة ق��درات 

مه��ارات  اكتس��اب  عل��ى  الق��درة  تنمي��ة  وك��ذا 
التفك��ر الناق��د، والتفك��ر العلم��ي، والق��درة عل��ى 
والتخطي��ط  الق��رارات،  املش��كالت، واخت��اذ  ح��ل 
للمستقبل والنجاح فيه، وامتالك القدرة على البحث 

والتطبي��ق. 
إب��راز أهمي��ة العل��م والتقنية للمتعلم وللمجتمع، وإبراز 	 

األهمي��ة اخلاص��ة بتقني��ات التعلي��م والتعل��م، وك��ذا 
تنمية مهارات استخدام احلاسوب كوسيلة تعليمية، 
واالتص��ال  احلاس��وب  تقني��ة  ش��بكات  واس��تخدام 
وشبكة اإلنرنت واألقمار الفضائية يف عملية التعلم، 
والقي��ام باألنش��طة العلمي��ة والثقافي��ة داخل مؤسس��ات 

التعلي��م وخارجها)احلم��زي: 2011 (.
يف إطار التوجه حنو الالمركزية يف اإلدارة اجلامعية، 	 

تعزز االس��تقالل املالي واإلداري للجامعات، واتس��عت 
واملالي��ة  القي��ادات األكادمييةواإلداري��ة  صالحي��ات 
م��ن جه��ة، وتع��زز التوج��ه حن��و إش��راك اجملتمع امللي 
ومؤسس��ات اجملتمع العامة واخلاصة يف وضع سياس��ة 
مؤسس��ات التعلي��م، وخططه��ا وإدارته��ا ومتويله��ا م��ن 
جه��ة أخ��رى، وما تطلبه ذلك من اس��تخدام املعلوماتية 
يف حتدي��ث اإلدارة، وإقام��ة الش��بكات الداخلي��ة، 
والرب��ط بش��بكة اإلنرن��ت، وه��ي أدوار جدي��دة عل��ى 

اجلامع��ات القي��ام به��ا جبدارة.  
واإلنت��اج يف 	  العم��ل  مواق��ع  عل��ى  انفت��اح اجلامع��ات 

اجملتم��ع؛ حي��ث أن حتديات العوملة االقتصادية تفرض 
على مؤسس��ات التعليم اجلامعي االنفتاح الواس��ع على 
ع��امل العم��ل عموًم��ا، وعل��ى العم��ل املنت��ج خصوًص��ا، 
وما ترتب على ذلك من توثيق عالقات التعاون بينهما. 
وم��ن جه��ة أخ��رى ض��رورة إش��راك قطاع��ات اإلنتاج يف 
التخطي��ط للتعلي��م، وقيامه��ا بالعدي��د م��ن األنش��طة 

وامله��ام داخ��ل اجلامع��ات.
حت��ول اجلامع��ات إىل وح��دات منتج��ة من أجل التمويل 	 

الذات��ي، إذ ف��رض عليه��ا القي��ام ب��أدوار ومهام عديدة؛ 
لالس��تفادة م��ن اإلمكان��ات املتاحة لديها،أومن البيئة 
امللي��ة لرف��ع قدرته��ا عل��ى التموي��ل الذات��ي )احل��اج 

والربع��ي: 2014(
وحباج��ات 	  مبجتمعه��ا،  اجلامع��ات  التح��ام  ف��رض 

الس��كان وأنش��طتهم املتباينة،وتقدي��م برام��ج تعليمية 
وتدريبي��ة مل��ن مل يتمكن��وا م��ن االلتح��اق بالتعلي��م 

وتعلي��م  األمي��ة  حم��و  برام��ج  وتقدي��م  اجلامع��ي، 
الكبار،وتقدي��م ال��دورات التدريبية املختلفة، وإقامة 
الرفيهي��ة،  واحلف��الت  والثقافي��ة  الفني��ة  املع��ارض 

الرياضي��ة. واملس��ابقات 
ويف نف��س الس��ياق ألق��ى عص��ر التقني��ة ودني��ا العم��ل 
واإلنت��اج أدواًرا وأنش��طة جدي��دة عل��ى مؤسس��ات التعلي��م 
اجلامع��ي خباص��ة يف مقدمته��ا ك��م حيت��اج الف��رد م��ن 
التعلي��م املالئ��م؛ ك��ي ينج��ح يف العم��ل والتوظي��ف واحلياة؛ 
لذل��ك أعي��د رب��ط التعلي��م بالعم��ل، وإدخ��ال العم��ل املنت��ج، 
بع��ض اجلامع��ات وح��دات  ومااقتض��اءه ذلكم��ن جع��ل 
إنتاجي��ة للتعلي��م والتدري��ب، وإلنت��اج األدوات والتجهي��زات 
الالزمة هلا، أو لبعض اجلامعات األخرى، أو إلنتاج بعض 

م��ا حتتاج��ه البيئ��ة امللي��ة.
يف  باجلامع��ة  العلمي��ة  البح��وث  ترك��ز  أن   وعل��ى 

للربي��ة:2002(: العربي��ة  اآلتية)املنظم��ة  اجمل��االت 
قط��اع الطاق��ة البديل��ة واملتج��ددة )مص��ادره، متوي��ل، 	 

إدارة، تل��وث، تولي��د وتوزي��ع وحتك��م...إخل(.
قط��اع الغ��ذاء )مص��ادره، تصني��ع، حف��ظ، حتلي��ل، 	 

وضب��ط النوعي��ة...إخل(.
قط��اع املي��اه والبيئ��ة )مصادره، تلوث، تدوير، حفظ، 	 

معاجلة املخلفات...إخل(.
قط��اع تصني��ع اخلام��ات العربي��ة )عملي��ات صناعي��ة، 	 

منتج��ات، حتك��م، كفاي��ة...إخل(.
قطاع مواد اإلنشاء واملالبس )مواد خام، فحوصات، 	 

تصميم، ضبط النوعية...إخل(.
قط��اع الط��رق واملواص��الت والتقان��ة احلديث��ة )تصميم 	 

حاس��وب، وس��المة وحتلي��ل احل��وادث، واتص��االت، 
وفض��اء، ومعلوماتي��ة(.

)تزاي��د 	  الدراس��ات االجتماعي��ة والس��كانية  قط��اع 
واألس��رة،  والتقالي��د،  والع��ادات  الس��كان، 

.إخل(. . والتش��ريعات.
قط��اع الدراس��ات االقتصادي��ة والتعليمي��ة والتس��ويقية 	 

)التموي��ل، املناه��ج، اخلط��ط...إخل(.
تصوي��ر- 	  )أجه��زة  املكتبي��ة  التجهي��زات  قط��اع 

أجه��زة االتص��ال- أدوات املكت��ب الفهرس��ة، وحف��ظ 
والكت��ب...إخل(. املخطوط��ات 

والتطبيقي��ة 	  والنظري��ة  األساس��ية  البح��وث  قط��اع 
)فيزي��اء، كيمي��اء، جيولوجي��ا، أحي��اء، رياضي��ات...

إخل(.
متطلبات تنمية اجملتمع - اليمين

ولكي يكون جلامعة صنعاء ومراكزها البحثية دور 
فعال إميانًا منها يف أداء رسالتها حنو خدمة اجملتمعوتنمية 
البيئ��ة, ف��ال ب��د م��ن تلبي��ة املتطلب��ات اآلتي��ة لتنمي��ة اجملتم��ع 
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اليمين:
إنش��اء مكت��ب ملس��اعدة اخلرجي��ني يف إجي��اد ف��رص 	 

العم��ل املناس��بة هل��م بعد حصوهلم عل��ى دورات تدريبية 
وش��هادات مهنية لصقل مهاراتهم العلمية والتطبيقية) 

العاج��ز, 2004, 150(.
إقام��ة مرك��ز للخدم��ات الصناعي��ة والتقنية باجلامعة 	 

يه��دف إىل مالحق��ة التط��ور التق��ين إقليمي��ًا وعاملًي��ا، 
وتوفر الكوادر الفنية واإلدارية الي تطبعت بالتقنية 

احلديث��ة كيفًا وكمًا.
العم��ل عل��ى تطوي��ع وتوطني التقني��ة احلديثة بالقدرات 	 

النامية، حتى حتجم اخلربة األجنبية وحتويل خالصة 
البح��وث التطبيقي��ة املبتك��رة ال��ي يق��وم به��ا مراك��ز 
األحب��اث واجلامع��ات إىل س��لع وخدم��ات تع��ود بالنف��ع 
إقام��ة  خ��الل  م��ن  وذل��ك  اجملتم��ع،  عل��ى  والفائ��دة 
عالق��ة قوي��ة ب��ني مراك��ز البح��ث العلم��ي واجلامع��ات 
ورج��ال الصناع��ة وخاص��ة قط��اع األعم��ال اخل��اص 

)االس��راتيجية الوطني��ة للتعلي��م العال��ي, 2011(.
العم��ل عل��ى وج��ود منهجي��ة للتالح��م ب��ني اجلامع��ة 	 

والقطاع الصناعي,ويكون لنقابة املهندسني دور فيها 
لك��ي تس��هم يف تطوي��ر كل منهم��ا وتدع��م االقتص��اد 

القوم��ي وحتقي��ق التنمي��ة املنش��ودة.
وحت��ى ميك��ن جتس��يد ه��ذا ال��دور، ف��إن ذل��ك يتطلب 	 

ما يأتي:
برامج حبثية حلل املشكالت وتطوير اإلنتاج.	 
برام��ج حبثي��ة البت��كار واختي��ار ط��رق جدي��دة لتطوير 	 

اإلنتاج.
استش��ارات هندس��ية وتصمي��م مدن صناعي��ة ومعرفية 	 

متكاملة.
برام��ج لنق��ل التقني��ة م��ن اجلامع��ات ومراك��ز 	 

البح��وث إىل الصناع��ة لتلبي��ة متطلباته��ا.
خامس��ًا: املتطلب��ات إلج��راء األحب��اث العلمي��ة خلدم��ة 

التنمي��ة اجملتمعية
هن��اك مس��تلزمات ومتطلب��ات حبثي��ة وعلمي��ة تش��كل 	 

اللبن��ة األساس��ية للنه��وض بالتنمي��ة اجملتمعي��ة ، وحتى 
يؤت��ي البح��ث العلمي أكله نس��تعرض منها ما يأتي:

الق��وى البش��رية: تع��د الث��روة البش��رية الفيص��ل ب��ني 	 
التق��دم والتأخ��ر, ف��ال ميك��ن أن يتحق��ق تق��دم بدونه��ا 
مم��ا جعله��ا االس��تثمار األه��م ، فنج��د ال��دول قاطب��ة 
تس��عى إىل تكوي��ن رأس امل��ال البش��ري م��ن قوة العمل 
املدرب��ة املتخصص��ة والباحث��ة واملخرعة.م��ا دفع الدول 
النامية أن حتذو مؤخرًا حذو الدول املتقدمة يف تهيئة 
ال��كادر املؤه��ل للبح��ث العلم��ي م��ن محل��ة الش��هادات 
العلي��ا )الدكت��وراه- املاجس��تر( والكوادر املس��اعدة 

املتفهم��ني ألهمي��ة  الش��هادات اجلامعي��ة  م��ن محل��ة 
البحث العلمي والسعي إليه دومًا )حلس, 2009, 19 

.)
يف 	  واإلب��داع  للعط��اء  املالئ��م:  العلم��ي  املن��اخ  تهيئ��ة 

البح��ث العلم��ي يتطل��ب أج��واء مالئم��ة؛ لتهيئ��ة اإلب��داع 
واالبتكار تتمثل يف : الطمأنينة للباحث، وتوفر سبل 
العي��ش الكري��م الالئ��ق دون معان��اة، ومب��ا ي��ؤدي إىل 
حتفي��ز الباح��ث عل��ى العم��ل واالحت��كاك بالباحث��ني 
اآلخري��ن م��ن خ��الل الن��دوات واملؤمت��رات العلمي��ة، 
واالتص��ال بالع��امل اخلارج��ي ) الش��راح،2001, 353(

متوي��ل البح��ث العلم��ي: تواف��ر النفق��ات املالي��ة للبح��ث 	 
العلم��ي يع��د أم��رًا ضروري��ًا س��واء يف اجلامع��ات أو يف 
مراك��ز البح��وث؛ لتس��تطيع القي��ام برس��التها البحثية 
العلمية للصرف على مش��اريع البحوث والعاملني فيها 
، وتوف��ر املخت��ربات ، واملع��دات ، واخلدم��ات العام��ة 

السائدة.
تواف��ر اخلدم��ات املعلوماتي��ة والتقني��ة: ل��ن يتمك��ن 	 

الباح��ث م��ن إمت��ام حبث��ه ، أو ابت��كاره م��ا مل تتواف��ر 
اخلدم��ات املكتبي��ة احلديث��ة واالس��تعانة باحلقائ��ق 
والنتائ��ج ال��ي س��بق وأن توص��ل إليها العلماء يف ميدان 
حبث��ه ، لذل��ك ف��إن تواف��ر اخلدم��ات املكتبي��ة ب��ني 
اجلامع��ات ومراك��ز البح��وث يوف��ر للباح��ث الكث��ر 
م��ن املص��ادر ، واملراج��ع ، والوثائ��ق ، والتج��ارب الي 

حيت��اج إليه��ا حبث��ه.
تش��جيع النش��ر للبحوث العلمية: نش��ر البحوث العلمية 	 

وتوثيقه��ا ل��ه أهمي��ة كب��رة يف عملي��ة البح��ث العلم��ي 
فكثر من الباحثني حيرص على نشر إنتاجه العلمي 
املتمي��ز يف اجمل��االت العلمي��ة املعروف��ة ذائع��ة الصي��ت 

ال��ي تس��عى لنش��ر أفض��ل األحباث وأكثره��ا متيزًا.
تطبي��ق نتائ��ج األحب��اث العلمي��ة: مم��ا يزيد م��ن إنتاجية 	 

وفاعلي��ة الباحث��ني تطبي��ق النتائ��ج البحثي��ة ال��ي ق��د 
توصل��وا إليه��ا، ل��ذا جن��د يف ال��دول املتقدم��ة وج��ود 
إط��ار خيط��ط لالس��تفادة م��ن نتائ��ج البح��وث العلمي��ة 
التطبيقي��ة، ب��ل كث��ر م��ن ش��ركات القط��اع اخلاص 
تس��عى لش��راء ب��راءة ه��ذه االكتش��افات، وانضم��ام 
الباحث��ني إليه��ا، وه��و م��ا أغفلت��ه كث��ر م��ن ال��وزارات 
واملؤسس��ات يف ال��دول النامي��ة؛ مم��ا زاد م��ن إحب��اط 
وي��أس العلم��اء لديه��ا ودف��ع به��ذه العق��ول إىل اهلج��رة 

ل��دول أوروب��ا )احل��اج, 2016(.
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سادسًا: تصور مقرح لتطوير املراكز البحثيةوالعلمية 
جبامعة صنعاء

  ملواجهة مشكالت املراكز البحثيةوالعلمية جبامعة 
صنعاء وحتدياتها املس��تقبلية، فمن الطبيعي تقديم تصور 
ش��امل لس��بل تطويره��ا بفك��ر وأس��لوب جديدي��ن، وذل��ك 

عل��ى النحو اآلتي.
مربرات التصور وأهدافه:

تضاف��رت ع��دة عوام��ل وحتدي��ات داخلي��ة وخارجي��ة، 
تطويراملراك��ز  اس��تدعت  ومس��تقبلية،  حالي��ة 
البحثيةوالعلمية جبامعة صنعاء، يف ضوء احتياجات تنمية 

اجملتم��ع اليم��ين، لع��ل أبرزه��ا:
طغيان البنى التنظيمية على املراكز البحثيةوالعلمية 	 

جبامعة صنعاء،
تدن��ى إنت��اج املعرف��ة يف مراك��ز البح��وث يف جامع��ة 	 

صنع��اء؛ نتيج��ة لتدن��ي التموي��ل احلال��ي، وم��ا جن��م عن 
ذلك من غياب حركة علمية نشطة للبحوث العلمية، 
ومقاب��ل تدن��ي قيم��ة األحباث احلالية، كًما وكيًفا، 

اجتاًها ومس��توى.
قواع��د 	  التنمية,لتأس��يس  تزايدتاحتياج��ات 

األدمغةالعلميةواملف��ك إىل  اليم��ن  اقتصاداملعرف��ة يف 
وإىل  جه��ة،  م��ن  رينوالكفاياتالتقنيةعاليةاملس��توى 
البح��وث العلمي��ة يف ش��تى التخصص��ات م��ن جه��ة ثاني��ة. 

تزاي��د احتياجات القطاع��ات االقتصادية واالجتماعية 	 
والثقافية إىل شتى خدمات املراكز العلمية والبحثية 
املوجه إىل خمتلف أنشطة اجملتمع، وإىل فئات عديدة 

من سكان اجملتمع.
النمواملع��ريف: لع��ل م��ن أه��م التغ��رات ال��ي أصاب��ت 	 

اجملتمع��ات احلديث��ة ذل��ك النم��و الرهي��ب يف مع��دالت 
املعرفة أو ما يعرف باسم »الثورة املعرفية« و«االنفجار 
املع��ريف«. ه��ذا التط��ور املع��ريف املذه��ل وال��ذي س��اعده 
التقدم الذي حدث يف أس��اليب وأدوات احلصول على 
املعرف��ة وختزينه��ا واس��رجاعها وحتليله��ا، كان��ت ل��ه 
آث��اره اخلط��رة عل��ى اجملتمع��ات وعل��ى اجلامع��ة. فعل��ى 
ق��در املعرف��ة املتواف��رة ل��دى اجملتمع��ات حت��ددت درج��ة 
التقدم االجتماعي ومكوناته االقتصادية واالجتماعية 
والثقافي��ة، وعل��ى ق��در م��ا يتوف��ر للجامع��ة وجمتمعه��ا 
من معارف صارت قوة اجلامعة وكفاءة أعضاء هيئة 
التدري��س فيه��ا ومس��توى طالبها.وم��ن منطلق رئيس��لها 
وإضافة إىل ذلك مل تعد اجلامعة هي املصدر الوحيد 
للمعرف��ة، وإمن��ا قام��ت جبانبه��ا مؤسس��ات أخرى مثل 
مراك��ز البح��وث، ومؤسس��ات اإلنت��اج واخلدم��ات.
ل��ذا كان جي��ب عل��ى اجلامع��ات ان توث��ق عالقته��ا م��ع 
مص��ادر املعرف��ة األخ��رى م��ن مراكز حب��وث علمية أو 

تطبيقية أو مؤسس��ات اإلنتاج أو اخلدمات حتى تبقى 
عل��ى عالق��ة وثيقة م��ع اجملتمع 

التقدمالتق��ين: أدى التق��دم العلمي واملعرفيوخاصة يف 	 
جم��االت العل��وم الطبيعي��ة والرياضي��ات وتطبيق��ه ه��ذا 
التق��دم يف ميادي��ن احلي��اة املختلف��ة اىل تط��ورات تقني��ة 
حافل��ة،و ص��ارت املخرع��ات التقني��ة تنم��و مبع��دالت 
متنامي��ة. ه��ذا التق��دم التق��ين للمجتمع��ات ف��رض عل��ى 
اجلامع��ات توجه��ات معين��ة فل��م يع��د هن��اك جم��ال 
الن تع��زل اجلامع��ة نفس��ها ع��ن ه��ذا التق��دم والتط��ور 
، ب��ل أصب��ح م��ن بع��ض مس��ئوليات اجلامع��ة النه��وض 
مبجتمعاته��ا والدخ��ول بها اىل عص��ر التقنية ومالحقة 

التط��ور التكنولوج��ي واملس��اهمة في��ه أيض��ًا.
التنمي��ة: تس��تهدف التنمي��ة بوج��ه ع��ام توف��ر مجي��ع 	 

معيش��ة  مس��توى  لرف��ع  واملعنوي��ة  املادي��ة  املتطلب��ات 
الف��رد، وتطوي��ر اجملتم��ع، وق��د أدرك��ت اجملتمع��ات 
والدول مجيعًا الدور الذي ميكن أن تلعبه مؤسسات 
التعلي��م العال��ي يف التنمي��ة، فأخ��ذت تب��ذل اجله��ود 
لرب��ط سياس��ات التعلي��م بسياس��ات التنمي��ة، وذل��ك ما 
دع��ا البع��ض اىل الق��ول ب��أن م��ن أس��باب ع��دم جن��اح 
اخلط��ط التنموي��ة يعودلغي��اب دور التعلي��م العال��ي يف 
هذه اخلطط ، وانعزال مؤسسات التعليم العالي خلف 
أسوارها تبحث عن أمور ال متت للمجتمع واحتياجاته 

ومش��كالته بصل��ة.
والتنمي��ة مبعنيتولي��د الق��درة عل��ى االنت��اج يف اجملتم��ع 
واالس��تمرار يف تطوي��ره, تتطل��ب م��ن اجلامع��ات أن تعط��ي 
اهتمام��ًا خاص��ًا بإع��داد متخصص��ني يف اجمل��االت العلمي��ة 
والصناعية والزراعية واإلنتاجية بوجه عام ممن ميتلكون 
املهارات واملعارف الالزمة على مستوى التخطيط والتنفيذ, 
كم��ا تتطل��ب منه��ا أيض��ًا ان تعطي اهتمام��ًا خاصًا بربامج 
البح��وث العلمي��ة والتطبيقي��ة ، حي��ث أن التعلي��م العال��ي 

يرف��ع مس��رة التنمي��ة ويس��هم يف حتقي��ق أهدافه��ا. 

املراك��ز  لتطوي��ر  املق��رتح  التص��ور  جم��االت 
صنع��اء جبامع��ة  البحثيةوالعلمي��ة 

 تتمح��ور جم��االت تطوي��ر املراك��ز البحثيةوالعلمي��ة 
جبامع��ة صنع��اء يف اآلت��ي:

التنظيمي��ة أ-  البن��ى  تطوي��ر  جم��ال 
والتش��ريعيةللمراكز البحثي��ة والعلمي��ة جبامع��ة صنع��اء: 

يأت��ي: م��ا  أهمه��ا  وم��ن 
جتديد البنى التنظيمية والتشريعية املناسبة للمراكز 	 

تش��ارك  حت��ى  والعلمي��ة جبامع��ة صنع��اء،  البحثي��ة 
بكفاي��ة عالي��ة يف تقدي��م حب��وث واستش��اراتوخدمات 
متنوع��ة للمجتم��ع امللي أو اجلمهور, وتنظيم عالقتها 
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بالقطاع��ني )اخل��اص والعام(، مبا يعزز تنمية اجملتمع 
اليمين. 

إصدار اللوائح والنش��رات والتعليمات املبينة املوضحة 	 
لالختصاصات واملهام، واملبينة لس��بل أداء املس��تويات 

التنظيمية املختلفة ملسؤولياتها، وعقوبات خمالفتها.
إنش��اء برنام��ج قوم��ي لتطوي��ر بني��ة املراك��ز البحثي��ة 	 

والعلمي��ة جبامع��ة صنع��اء؛ بغي��ة إجي��اد هي��اكل تتمت��ع 
بدرج��ة عالي��ة م��ن احلوكمة، مع وجود متثيل للقطاع 
اخل��اص به��ا، وزي��ادة كفاي��ة ه��ذه املراك��ز، وتطوير 
طاق��ات وإمكان��ات مالئمة للبحث والتطوير، وتقوية 

صالته��ا بالقط��اع اخل��اص.
زي��ادة الص��الت الفعال��ة بني املراك��ز البحثية والعلمية 	 

جبامع��ة صنعاء،واملؤسس��ات البحثي��ة واألكادميي��ة 
امللي��ة واإلقليمي��ة والدولي��ة ال��ي ميك��ن م��ن خالهل��ا 

توف��ر املعرف��ة للقط��اع اخل��اص.
إرس��اء توج��ه ع��ام بثقاف��ة تش��ريعية وتنظيمي��ة وعلمي��ة 	 

لتأس��يس بني��ة للمعرف��ة واملعلوم��ات يف منظومة التعليم 
اجلامع��ي اليم��ين اكتس��اًبا ونش��ًرا وإنتاًج��ا وتطبيًق��ا 
م��ن خ��الل تنمي��ة رأس امل��ال البش��ري وتنمية رأس املال 
الفكري القادر على توليد معارف جديدة بتطبيقات 

متنوعة. 
من��ح املراك��ز البحثيةوالعلمي��ة باجلامع��ة صالحي��ات 	 

بها،والقي��ام  العم��ل  أولي��ات  ترتي��ب  إلع��ادة  واس��عة 
بالبح��وث العلمي��ة وف��ق اإلمكان��ات والق��درات املتاحة 

هلا
وض��ع خطة اس��راتيجية بعيدة امل��دى بالنقاطالبحثية، 	 

والربامج التدريبية للمراكز العلمية والبحثية جبامعة 
صنعاء،

تطوي��ر منظوم��ة متكامل��ة للعلم والتقني��ة تربط اليمن 	 
باملنظوم��ة اإلقليمي��ة والعاملية للعلم والتقنية، وتتداخل 
ب��ني منظومته��ا الفرعي��ة حتى تتحس��ن ذاتًيا، ومتكن 
من إجياد نظام وطين لإلبداع املعريف والتقين، س��واء 
مؤسس��ات  يف  أم  اجلامع��ي،  التعلي��م  منظوم��ة  يف 
املعلوم��ات واالتص��االت واإلع��الم، أم يف مؤسس��ات 

اإلنت��اج واألعم��ال.
ضرورة تبين سياس��ة وطنية عامة على املدى الطويل، 	 

البحثي��ة  املراك��ز  حلرك��ة  الع��ام  املس��ار  ترس��م 
والعلمي��ة، طبًق��ا ألولوي��ات تنمية اجملتم��ع، وما يصبوا 
إليه يف املستقبل، ومبا يسمح برمجتها إىل إجراءات 
وعملي��ات توظي��ف لكلم��ا ه��و مت��اح وممك��ن لتنفي��ذ 

تلك السياس��ة.
ض��رورة 	  عل��ى  يؤك��د  ع��ام  سياس��ي  توج��ه  إجي��اد 

املراك��ز  مبنج��زات  الرمسي��ة  اجله��ات  اسرش��اد 

البحثيةوالعلمي��ة، وأن يك��ون البح��ث العلم��ي ج��زًءا 
م��ن خط��ة التنمي��ة، وأس��لوًبا تتبع��ه الدول��ة وقطاع��ات 

اإلنت��اج واخلدم��ات.
للمراك��ز 	  احلالي��ة  امل��وارد  اس��تخدام 

إىل  واس��تثمارها  صنع��اء،  البحثيةوالعلميةجبامع��ة 
أقص��ى م��دى ممك��ن؛ وذل��ك بإع��ادة تنظي��م اجله��ود 
املادي��ة  اإلمكان��ات  اس��تخدام  وترش��يد  احلالي��ة، 
املتواف��رة للبح��ث العلم��ي بفكر جدي��د وإدارة حازمة؛ 
حتى يلمس الناس واجملتمع الثمار املفيدة من املراكز 

باجلامع��ة البحثيةوالعلمي��ة 
التع��اون 	  عالق��ات  توث��ق  وأس��اليب  صي��غ  تطوي��ر 

البحثيةوالعلمي��ة  املراك��ز  ب��ني  املش��رك 
باجلامعة،ومؤسس��اتالقطاعني ) اخلاص والعام(؛ مبا 
يكف��ل تنس��يق اجله��ود يف إج��راء ومتوي��ل البح��وث، 

اإلنت��اج. مش��اريع  عل��ى  اجلامع��ات  وإش��راف 
واملتع��ددة 	  املتداخل��ة  التعاوني��ة  األحب��اث  إج��راء 

التخصص��ات، م��ع املكات��ب االستش��ارية ال��ي تق��ود 
أعم��ال ح��ول مش��كالت ش��ديدة االتس��اع والتن��وع ال 
يتيس��ر القي��ام به��ا يف إط��ار البن��ى اجلامعي��ة التقليدي��ة.

لتس��ويق 	  اجلامع��ة  رئي��س  تتب��ع  إداري��ة  إنش��اءوحدة 
واالستش��ارات  ملراكزاجلامع��ة،  البحث��ي  النش��اط 
والدراس��ات التطويري��ة للنظ��م واألس��اليب اجلدي��دة 

واخل��اص(. )الع��ام  القطاع��ني  ملؤسس��ات 
باألحب��اث 	  للقي��ام  التدري��س  هيئ��ة  أعض��اء  تش��جيع 

املرتبط��ة خبدم��ة اجملتم��ع، وم��ا يتطلبه ذلك من تعديل 
القوانني الي حتد من متتعهم من أي مكس��ب مادي 
يس��تحقونه مقاب��ل إبداعه��م، وإلغ��اء القوان��ني ال��ي 
متنعه��م م��ن القي��ام بإعم��ال مقاب��ل أج��ر للمؤسس��ات 
والش��ركات اإلنتاجي��ة املختلف��ة، م��ع تطوي��ر نظ��ام 

املكاف��آت واحلواف��ز اخلاص��ة به��م.
البحثي��ة 	  االستش��ارات  البحثي��ة  املراك��ز  تقدي��م 

واخلدمات الفنية، باس��تغالل اخلربات واإلمكانيات 
البحثي��ة س��واء الناجت��ة م��ن موازن��ة البح��وث العلمي��ة، 
أم موازن��ة اجلامعة،وبتوظيفه��ا يف خدم��ة اجملتم��ع، 
وخدم��ات  حبثي��ة  استش��ارات  تقدي��م  تش��مل  حي��ث 
فني��ة يف العل��وم التطبيقي��ة واإلنس��انية واالجتماعي��ة 

والدولي��ة. للمؤسس��ات امللي��ة  والتكنولوجي��ا 
للمراك��ز 	  والبش��رية  املادي��ة  امل��وارد  توف��ر  جم��ال 

أهمه��ا: م��ن  والعلمي��ة جبامع��ة صنع��اء:  البحثي��ة 
ختصي��ص ميزاني��ة س��نوية ل��كل مركز م��ن املراكز 	 

البحثي��ة والعلمي��ة، ضم��ن موازن��ة جامعة صنعاء،
استخدام املوارد احلالية للمراكز البحثية والعلمية، 	 

واس��تثمارها إىل أقص��ى م��دى ممك��ن؛ وذل��ك بإع��ادة 
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تنظيم اجلهود احلالية، وترشيد استخدام اإلمكانات 
املادي��ة املتواف��رة للبح��ث العلم��ي، ولتقدي��م برام��ج 

تدريبي��ة وتأهيلي��ة مله��ن خمتلفة. 
ختصي��ص نس��بة م��ن إي��رادات الكلي��ات م��ن طلب��ة 	 

الدراسات العليا، ومن طلبة التعليم املوازي والنفقات 
اخلاص��ة، وم��ن التعلي��م ع��ن بع��د لص��احل املراك��ز 

البحثي��ة والعلمي��ة جبامع��ة صنع��اء.
ض��رورة تفري��غ أس��اتذة من خمتلف كلي��ات اجلامعة، 	 

ممن يتمتعون بقدرات حبثية متميزة، لفصل دراسي، 
أو لعام جامعي للتفرغ للبحث وخدمة اجملتمع.

الس��ماح ألس��اتذة اجلامع��ة بالعم��ل ل��دى مؤسس��ات 	 
وقطاع��ات اجملتم��ع الع��ام واخل��اص .

تش��جيع أس��اتذة اجلامع��ة عل��ى إجراء البح��وث العلمية 	 
الي تس��هم يف حل مش��كالت اجملتمع وتطويره .

وض��ع معي��ار موضوع��ي الختي��ار املوظف��ني التقني��ني 	 
والعلمي��ة جبامع��ة  البحثي��ة  املراك��ز  واإلداري��ني يف 

صنع��اء،
اس��تقطاب أفض��ل الكفاي��ات البحثي��ة والعلمي��ة يف 	 

اليم��ن وخارجهللمراك��ز البحثي��ة والعلمي��ة جبامع��ة 
صنع��اء، وف��ق ش��روط وقواع��د علمي��ة.

)ط��الب، 	  ورعايته��ا  مبدع��ة  بش��رية  ك��وادر  تب��ين 
وأعض��اء هيئ��ة تدري��س، وأف��راد م��ن اجملتم��ع( حبي��ث 
ميك��ن أن حتق��ق إجن��ازات عل��ى املس��تويني املل��ي 

والعامل��ي. 
تكلي��ف جل��ان متخصص��ة بتصمي��م برام��ج تدريبي��ة 	 

عل��ى  بن��اًء  ومتوس��طة  قص��رة  مس��تمرة،  وتعليمي��ة 
دراسة احتياجات السكان والقطاعات االقتصادية، 
)الع��ام  القطاع��ني  يف  واإلنت��اج  العم��ل  ومؤسس��ات 
لزيادةخربةالكوادرالعاملةفيمؤسس��ات  واخل��اص(؛ 
اإلنت��اج واألعم��ال، وميك��ن تقدي��م مث��ل تل��ك الربام��ج 
يف الصي��ف، أو يف اإلج��ازة الش��توية أو بع��د الظه��ر، 

وم��ا ش��ابه ذل��ك.
العلمي��ة  ودراس��اتاملراكز  حب��وث  رب��ط  جم��ال  ج���- 
والبحثي��ة بالتنمي��ة املس��تدمية: وم��ن أبرز إج��راءات ومهام 

ه��ذا اجمل��ال م��ا يأت��ي: 
وضع خطة اسراتيجية إلجراء سلسلة منالبحوث 	 

اخلاصة بالبيئة،على أن يقوم بوضع هذه اخلطة فريق من 
اخل��رباء املتخصص��ني يف كل مي��دان، وأن تراج��ع وتقي��م 
من قبل علماء ومن صانعي القرار الوطين، وأن توضع هلا 
هياكل إدارية متخصصة، وإجراءات متسلسلة وواضحة، 
وأن تقس��م إىل مراح��ل: قص��رة ومتوس��طة وبعي��دة امل��دى، 
وأن ت��وزع إىل حب��وث صناعي��ة وتطويري��ة وحبوث أساس��ية.

إج��راء حب��وث البيئ��ة املس��تدمية يف ح��رم اجلامع��ة 	 

,وإجياد حالة من التفاعل والتكامل بني أحباث االستدامة 
ال��ي تق��وم به��ا املراكز العلمي��ة والبحثية، وكل من طلبة 
اجلامع��ة، وأعض��اء هيئ��ة التدري��س، والعامل��ني، حبي��ث 
يس��تطيع الطلبة من خالل هذه املش��روعات إدراك وتقدير 
فك��رة االس��تدامة وإعماهل��ا بش��كل ملم��وس يف حياته��م 
اليومية،وحتفيزهم يف الوقت نفسه على البحث عن حلول 

فعال��ة للقضايا البيئية.
د- جم��ال الربام��ج التدريبيةوإع��ادة التأهيل: من  •

أهمها:
• وض��ع خط��ة اس��راتيجية للربام��ج التدريبي��ة والتأهيلية 	

ال��ي ميك��ن أن تقدمه��ا الوحدات أو املراكز العلمية 
جبامعة صنعاء 

• تقديم الربامج التدريبية الصيفية	
• إقامة دورات التعليم املس��تمر الذي يس��تهدف حتديث 	

معلومات العاملني يف القطاعات اإلنتاجية املختلفة من 
أجل مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي املتس��ارع 

يف الع��امل. 
• التنظي��م واملش��اركة يف اللق��اءات املتخصص��ة ال��ي 	

العم��ل  ورش  مث��ل  اليم��ين  اجملتم��ع  قضاي��ا  تع��اجل 
امللي��ة  املس��تويات  عل��ى  واملؤمت��رات  والن��دوات 

والدولي��ة. واإلقليمي��ة 
• اإلسهام يف إنتاج وحتديث ونقل املعرفة من خالل:	

تقديم برامج تدريبية وتأهيلية لتكوين وحتس��ني 	 
مهارات وقدرات القوى البشرية.

اإلسهام يف رفع مستوى الوعي الشعيب والرمسي.	 
• تقدي��م اخلدم��ات املختلف��ة حبس��ب اختصاص املركز 	

ملنتس��يب جامعة صنعاء بصفة خاصة واجملتمع اليمين 
بصفة عامة.) يس��ر وآخرون:2012(

• بتحوي��ل 	 املنتج��ة  اجلامع��ة  مفه��وم  تفعي��ل  ض��رورة 
البح��وث العلمي��ة م��ن أحب��اث اس��تهالكية إىل أحب��اث 

م��ن أج��ل االس��تثمار.
• ربط مسار األحباث العلمية يف اجلامعات مبشكالت 	

واحتياج��ات اجملتم��ع املل��ي مم��ا يع��زز االرتب��اط ب��ني 
البح��ث العلمي وقضاي��ا اجملتمع التنموية.

• ازدي��اد ع��دد البح��وث ال��ي تدعمها اجلامع��ة والبحوث 	
املش��ركة واخلارجي��ة، ويتطل��ب ذل��ك تنظي��م ه��ذه 

البح��وث وتنس��يقها حس��ب املعاي��ر العاملي��ة.
• إنش��اء جمل��س لدائ��رة املش��اريع اخلارجي��ة وض��م دائرة 	

املش��اريع اخلارجية كقس��م مس��تقل يف عمادة البحث 
العلمي.

• إنش��اء مكت��ب نق��ل التقني��ة وضم��ه اىل عم��ادة البحث 	
العلم��ي والدراس��ات العليا.

• إنشاء مكتب خاص ملساعدة الباحثني للحصول على 	
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دعم خارجي ملشاريعهم.
• تنظي��م اج��راءات النش��ر والطباع��ة والتحرير للمجالت 	

العلمية الي زادت يف اضطراد يف االعوام السابقة.
ه�- جمال اخلدمة العامة )خدمة اجملتمع(: •

• ض��رورة وض��ع خطةاس��راتيجية خلدمةاجملتم��ع 	
املل��ي تتمث��ل يف التوعي��ة م��ن خ��الل:

• ل��كل 	 خدمةاجملتم��ع  بأنش��طة  للتوعي��ة  برام��ج 
التدريس،ومعاونيه��م،  هيئ��ة  الطلبة،وأعض��اء  م��ن 

العالق��ة. ذات  اجملتمعي��ة  والعاملني،واألط��راف 
• وتنمي��ة 	 اجملتم��ع  خلدم��ة  موثق��ة  خط��ة  تكوي��ن 

مثل:تقدي��م  خدمةاجملتم��ع  برام��ج  البيئة،متضمن��ة 
الربام��ج التدريبي��ة واالس��تثمارات،وحالل مش��كالت 
اخل��اص. الطاب��ع  ذات  الوح��دات  خ��الل  اجملتمعيةم��ن 

• حتديداألولوي��ات اجملتمعي��ة مش��تملة علىاالحتياج��ات 	
)ن��دوات-  املدن��ي  اجملتم��ع  الفعليةخلدمةمؤسس��ات 

..إخل(.   ورش��عمل -استش��اراتتعليمية 
• فيمجلس 	 ملختلفة ا جملتمعية فا ا طر أل ا كة ر مش��ا

املراكز العلمية والبحثية باجلامعة،كما تشاركب
عضاجلمعياتاألهليةاخلرجيني,باإلضافةإىلمشاركة
بعضاملؤسس��ات اخلاصةفيتوفرفرصعمللخرجيياجل��ا

معة. 
• قي��اس مس��توى رضااألط��راف اجملتمعيةع��ن طري��ق 	

والندوات،هذاباإلضافةإىلاملش��اركة عقداللق��اءات 
يف بع��ض مؤسس��ات اجملتم��ع املل��ي

• تكوي��ن ثقاف��ة علمي��ة تهي��ئ الن��اس لتقب��ل التغ��رات، 	
اجملتم��ع  فلس��فة  ضم��ن  واس��تمرارها،  ومعاينته��ا، 
وقيم��ه وثقاف��ة االنفت��اح عل��ى اجملتم��ع املل��ي، وتقوي��ة 
الرواب��ط مع��ه وتقدي��م املش��ورة ل��ه، واملس��اهمة يف 
ح��ل مش��كالته، ومس��اعدته عل��ى اس��تغالل م��وارده 

الطبيعي��ة.
و- جم��ال تطوي��ر مهاراتوق��درات العامل��ن باملراك��ز  •

البحثي��ة والعلمي��ة جبامع��ة صنع��اء:
• وض��ع رؤي��ة اس��راتيجية واضح��ة وحم��ددة لتطوي��ر 	

مه��ارات وق��درات العامل��ني  باملراك��ز البحثي��ة  والعلمي��ة
• إش��راك العامل��ني باملراك��ز البحثي��ة ب��دورات تدريبي��ة 	

آخر؛لتجدي��د  إىل  ح��ني  م��ن  متخصص��ة  وتأهيلي��ة 
مهاراته��م وحتس��ني أدائه��م.

• إجي��اد من��اخ تعاون��ي ب��ني العامل��ني باملراك��ز البحثي��ة 	
املختلف��ة يف جامع��ة صنع��اء وبقي��ة كلي��ات اجلامع��ة , 

وب��ني اجلامع��ات األخ��رى.
• بث روح الفريق الواحد بني العاملني وتشجيع املنافسة 	

اإلجيابي��ة ب��ني املراك��ز البحثي��ة, وتكري��م العام��ل 
املتمي��ز، وتش��جيع العامل��ني عل��ى اإلب��داع واالبت��كار.

• عل��ى م��دراء المراكــز وضــع برامــج خاصــة لتطويــر 	
	داء	عضــاء الهيئــة التدريســية والباحثيــن فــي المراكــز 

والبحثــي. األكاديمــي  مســتواهم  وتحســين 
• تهيئ��ة الشــروط الازمــة للمراكــز مــن خــال التواصــل 	

المســتمر مــع المراكــز المماثلــة فــي الوطــن العربــي والعالــم 
ــي  ــي خاصــة ف ــدم العلمــي والتقن ــادة مــن منجــزات التق لإلف

ــة. ــب التطبيقي الجوان
املتطلب��ات الفعلي��ة والضروري��ة ال��يت عل��ى املراك��ز  •

البحثي��ة تنفيذه��ا جبامع��ة صنع��اء كاآلت��ي: 
• عل��ى املراك��ز ع��رض االتفاقي��ات العلمي��ة والبحثي��ة 	

والفني��ة أواًل عل��ى رئي��س اجلامع��ة أو م��ن ينوب��ه وذل��ك 
للتصدي��ق عليه��ا.

• عل��ى كاف��ة املراك��ز العمل لكل ما من ش��أنه تفعيل 	
أنشطتها وتنويع مواردها املالية خالل الفرة القادمة، 
ومبا جيعلها قادرة على اإلنفاق على أنشطتها املختلفة 

واالستغناء التدرجيي عن ميزانية اجلامعة.
• العلم��ي 	 واجبه��ا  أداء  املراك��ز يف  تباط��ؤ  حال��ة  يف 

والبحث��ي ومهامه��ا املناط��ة به��ا، فإن��ه جي��وز لرئي��س 
اجلامع��ة ومب��ا ل��ه م��ن صالحي��ات قانوني��ة وإدارية دمج 
املراك��ز املتعث��رة م��ع املراك��ز ذات االنش��طة املماثل��ة 

)يس��روآخرون:2012(
• إش��راك مراك��ز جامع��ة صنع��اء العلمي��ة والبحثي��ة 	

وبدراس��ة مش��اريع الدول��ة التنموي��ة وطرحه��ا كأولوية 
ضم��ن بي��وت اخل��ربة.

• إنش��اء موقع الكروني إلش��هار هذه املراكز وعرض 	
ختصصاته��ا ونش��ر احباثه��ا ومراس��لتها م��ع املراك��ز 

املتخصص��ة يف الوط��ن العرب��ي والع��امل. 
• التأكيد على اش��راك املراكز مع عدد من اجلهات 	

الرمسية والشعبية يف إعداد الربامج واملشاريع الي تهم 
قضايا الس��كان ورفع مس��توى الوعي اجملتمعي,ورفع 

املستوى املعيشي والثقايف واحلضاري للسكان.
• زي��ادة فعالي��ات املراك��ز م��ع منظم��ات اجملتم��ع املدن��ي 	

لي��س فق��ط يف امل��دن، ولك��ن بص��ورة أك��رب يف الري��ف.
• البح��ث ع��ن مص��ادر متوي��ل أك��رب مم��ا ه��ي علي��ه 	

واإلنفاق على الباحثني واملركز واإلصدارات التثقيفية 
والتوعوي��ة واإلرش��ادية.

ضمانات جناح التصور •
اس��تقاللية إدارة البح��ث العلم��ي إداري��ا ومالي��ا 	 

بإص��دار الئح��ة تنظيمي��ة مس��تقلة تتص��ف باملرون��ة به��دف 
اجن��از املش��اريع البحثي��ة حس��ب املخط��ط الزم��ين

تسويق اإلمكانات واخلربات البحثية إىل القطاع 	 
اخل��اص واملنظم��ات الدولي��ة جل��ذب عق��ود حبثية لتش��كل 

م��وردًا ذات��ي لتمويل للبحث العلمي
توف��ر باحث��ني أكف��اء متفرغ��ني إلج��راء األحب��اث 	 
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العلمي��ة, أو توف��ر أعض��اء هيئ��ة أكادميي��ة  ذوي ع��بء 
أكادمي��ي قلي��ل.

تش��جيع اخنراط املزيد من طلبة الدراس��ات العليا 	 
يف البح��وث العلمي��ة، وذل��ك لتخري��ج ك��وادر حملية مدربة 

ومؤهل��ة عمليًا يف اجملال البحثي
تش��جيع فت��ح اجمل��ال حن��و برام��ج الدكت��وراه مم��ا 	 

س��يتيح كادر حبث��ي ل��دى ف��رق البح��وث العلمية
املتخصص��ة 	  البحثي��ة  املراك��ز  دور  عل��ى  التأكي��د 

لتصب��ح ن��واة للبح��وث العلمي��ة ولتك��ون ذاتي��ة التموي��ل 
مس��تقباًل

عق��د ورش عم��ل ون��دوات مش��ركة ب��ني أعض��اء هيئة 	 
التدري��س، ورج��ال األعم��ال، وقطاع��ات الصناع��ة 
لت��دارس املناه��ج والتخصص��ات, للخ��روج مبقرح��ات, 
اجملتمعي��ة  التنمي��ة  عل��ى  تس��اعد  مش��ركة  وآراء 

الش��املة.
تقديم الدعم من قبل املؤسس��ات االنتاجية للجامعات 	 

م��ن خ��الل زيادة التعاق��دات البحثية واملنح والتمويل.
إنش��اء إطار مؤسس��ي لإلش��راف على البحوث العلمية, 	 

ورس��م اس��راتيجية عام��ة واضح��ة للبح��ث العلم��ي 
لتنطل��ق اجلامع��ات م��ن خالهل��ا يف أداء أدواره��ا يف 

التنمي��ة الش��املة املس��تدمية.
إنش��اء هيئ��ة لتس��ويق االخراع��ات واالبت��كارات يف 	 

ظ��ل مح��الت إعالمي��ة خمط��ط هل��ا خت��دم إمكان��ات 
اجلامع��ة.

توف��ر املن��اخ العلم��ي املناس��ب، مث��ل: توف��ر احلي��اة 	 
الكرمي��ة واهلادئ��ة للباحث��ني وأس��رهم, وتوف��ر امل��وارد 
املادي��ة م��ن خمت��ربات وأجه��زة واتص��االت م��ع الع��امل 

اخلارج��ي, وحض��ور ن��دوات ومؤمت��رات..
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Abstract

A proposal for Improving the Scientific Research Centers at Sana›a University in the Light of the Requirements of 

Developing Yemen Society

The current study is aimed at diagnosing the real situation  of the scientific centers at Sana›a University , also  the 

problems they are faced , and obscured them at realizing the requirements that develop the Yemen society.

By applying the analytical descriptive method , the following research requires will be focused on:-

1. The real situation of the Scientific Centers at Sana›a University.

2. The difficulties and problems that are faced the Scientific Centers and obscured their performance and Improve-

ment.

3. The scientific and research requirements to develop Yemen society.

4. The suitable proposal that will be applied to improve the Researchand Scientific Centers in the light of developing 

requirements for Yemen society.

Sum up, a proposal will be presented to improve the Centers› positions , accordingly respond to the developing re-

quirements for Yemen society , that will be involving guarantees and prosecutions to apply the proposal accurately.     
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دور المراكز العلمية والبحثية

في تعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص في الجمهورية اليمنية

المهندس/ عزيز عبداهلل رزق األمير- رئيس قسم التدريب - إدارة الجودة واالعتماد- 

مكتب التربية والتعليم - محافظة صنعاء

الملخص
     لقد قامت الدول املتقدمة بإنش��اء املراكز العلمية والبحثية املتخصصة واملتطورة, ووفرت هلا خمتلف أش��كال 
الدع��م امل��ادي واملعن��وي, ولك��ن احلكوم��ات ال تدف��ع س��وى 15 - 30 - م��ن حج��م اإلنف��اق عل��ى البح��ث العلم��ي, وه��ذا 
مؤش��ر واضح ملدى قوة الش��راكة بني املراكز العلمية والبحثية وبني القطاع اخلاص. وبالنظر إىل واقع الش��راكة يف 
ال��دول النامي��ة, جن��د العك��س, حي��ث ت��دل املؤش��رات أن املراكز العلمية والبحثية ال تق��وم بالدور املطلوب, وغر موجهة 
حن��و التنمي��ة ومعاجل��ة حتدي��ات املرحل��ة. وللخ��روج من هذا الواقع يتوجب علينا الركي��ز على مقومات املراكز العلمية 
والبحثية وكل من القطاعني العام واخلاص, ومعرفة أس��باب إهمال القطاع العام واخلاص للس��عي إىل إقامة ش��راكة 

حقيقية. والس��عي كذلك إلجياد رؤية مس��تقبلية لتطوير هذه الش��راكة.
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المقدمة
يع��د التق��دم العلم��ي واح��دًا م��ن أه��م العوام��ل املس��ئولة 
ع��ن النم��و االقتص��ادي وارتف��اع مس��توى املعيش��ة يف ال��دول 
املتقدمة. لذلك تسعى اجلامعات يف تلك الدول جاهدة إىل 
إتب��اع اإلج��راءات والوس��ائل الكفيل��ة بزيادة ج��ودة حبوثها 
العلمية ودرجة تأثرها، بينما مل تساير اجلامعات العربية 
ه��ذا االهتم��ام العاملي بالش��كل املطلوب )عل��ة, 2012م(.

م��ن  واح��دة  والدراس��ات  البح��وث  مراك��ز  وتع��د 
املؤسسات الفعالة يف صناعة القرارات يف كافة النواحي 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية، وهي بذلك 
تق��دم خدم��ة كب��رة للمجتمعات يف رس��م اخلط��ط والتنبؤ 
باملس��تقبل، وح��ل املش��اكل ال��ي تع��رض مس��رة التنمي��ة 
االقتصادية واالجتماعية. ونتيجة لذلك فقد احتلت مراكز 
البحوث والدراسات أهمية كربى يف الدول املتقدمة، إال 
أنه��ا م��ا زال��ت دون مس��توى الطموح يف اليم��ن, وهي حباجة 
إىل رعاي��ة حكومي��ة أك��رب لتوفر البيئة املالئمة لنجاحها 
فهناك العديد من املشاكل الي تعرض مسرتها وتقوض 

أداءها.
ومن ناحية أخرى فمنذ بداية الثمانينيات سارت العديد 
من الدول املتقدمة خبطى متسارعة حنو تعزيز العالقة بني 
القطاع اخلاص واجلامعات، تبلورت هذه اخلطى يف إنشاء 
 Centers مراك��ز تقني��ة متط��ورة تعرف مبراك��ز التميز
of Excellence، فضالً عن تأسيس حاضنات األعمال 
Business  Incubators  للتقنية؛ وذلك من أجل إجياد 

قنوات لربط القطاع اخلاص باجلامعات.
عل��ى العك��س م��ن ذل��ك، مل تب��د العدي��د م��ن ال��دول 
النامي��ة، ومنه��ا ال��دول العربي��ة اهتمام��ًا كب��رًا جت��اه خل��ق 
ش��راكة فاعل��ة ب��ني اجلامع��ات والقط��اع اخل��اص، ب��ل 
اس��تمرت أوضاعه��ا ك��ي تتضم��ن فق��ط جم��رد تالق��ي يف 
وجهات النظر يف املنتديات واملافل العلمية، وقد تطورت 
تل��ك االجتاه��ات مؤخرًا لتصبح مس��عًى حقيقيًا لالس��تفادة 
من مؤسساتها العلمية واألكادميية من خالل خلق قنوات 
للتعاون بني القطاع اخلاص واجلامعات )الغرفة التجارية: 

2006م(,. 
ومتاش��يًا م��ع ه��ذه املس��تجدات العاملي��ة، ونظ��رًا لتواف��ق 
اآلراء وتالق��ي وتالق��ح األف��كار، ونظ��رًا مل��ا متتلك��ه 
اجلامع��ات اليمني��ة م��ن بني��ة حتتي��ة وطاق��ات وإمكاني��ات 
وم��وارد حبثي��ة وعلمي��ة وتكنولوجي��ة، وأيض��ًا مل��ا ميتلك��ه 

القطاع اخلاص من فرص الستغالل هذه الطاقات واملوارد 
اجلامعية، وحلاجة هذا القطاع ملثل هذه اإلمكانات, فقد 
ب��رزت مؤخ��را توجه��ات رمسي��ة وغ��ر رمسي��ة لدع��م وتعزيز 
أواص��ر التع��اون ب��ني القطاع اخل��اص واجلامعات، أماًل يف 

فت��ح قن��وات للش��راكة الفاعل��ة بينهما.
مالئ��م  من��اخ  توف��ر  واملؤش��رات  املعطي��ات  وتؤك��د 
وقاعدة جيدة النطالق الشراكة اجملتمعية بني مؤسسات 
البح��ث العلم��ي واملؤسس��ات التنموي��ة. كم��ا ينبغ��ي النظ��ر 
يف تنفي��ذ فعالي��ات ته��دف لدع��م واس��تدامة الش��راكة 
اجملتمعي��ة يف البح��ث العلم��ي بالتوج��ه اإلعالم��ي إلب��راز 
ال��دور الق��وي للبح��ث العلم��ي يف جم��ال تطوي��ر اجملتم��ع، 
ودع��م مص��ادر غ��ر تقليدي��ة لتموي��ل الش��راكة اجملتمعي��ة 
وتوجي��ه اس��راتيجيات املؤسس��ات البحثي��ة حن��و االهتم��ام 
بالش��راكة م��ع القط��اع اخل��اص )جمل��س البح��ث العلم��ي, 

2006م(.
وتسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إىل تفعيل 
دور القط��اع اخل��اص اليم��ين يف النه��وض بالبح��ث العلم��ي 
ع��رب عالق��ة تع��اون وش��راكة ومنفع��ة مش��ركة ومتك��ني 
القط��اع اخل��اص عل��ى امل��دى البعي��د م��ن تأس��يس مراك��زه 
احلكومي��ة  باجلامع��ات  واملرتبط��ة  اخلاص��ة  البحثي��ة 
واخلاص��ة، وارتباط��ًا بذل��ك اجري��ت العدي��د م��ن اللق��اءات 
بني وزارة التعليم العالي ورجال االعمال ممثلة بنادي رجال 
األعم��ال والغرف��ة التجاري��ة والصناعي��ة، وق��د خلصت هذه 
االجتماعات إىل تبين مشروع شراكة بني القطاع اخلاص 
ومؤسسات البحث العلمي، ويف إطار ذلك مت تعيني منسق 
ألعم��ال البح��ث العلم��ي بن��ادي رج��ال األعم��ال كما جرى 
اإلعداد إلطالق مش��روع الش��راكة من خالل إقامة ثالث 
ورش عم��ل لتحدي��د أولوي��ات وأس��س ومتطلب��ات وآلي��ات 

وجم��االت الش��راكة )مش��روع الش��راكة: 2014م(.
وته��دف ه��ذه الورق��ة العلمية إىل إلقاء الضوء على واقع 
الش��راكة ب��ني املراك��ز العلمي��ة البحثي��ة وب��ني القطاع��ني 
الع��ام واخل��اص, اس��تعراض لبع��ض التج��ارب الناجح��ة يف 
بن��اء الش��راكة م��ع القط��اع اخل��اص. وكذل��ك ته��دف إىل 
التع��رف عل��ى مقوم��ات الش��راكة الفاعل��ة, واقراح الس��بل 

الفاعلة للش��راكة.
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مشكلة البحث: - 
     تتمثل مشكلة البحث يف ضعف مستوى الشراكة 
للمراك��ز العلمي��ة البحثي��ة يف اجلمهوري��ة اليمني��ة وب��ني 
القطاع��ني الع��ام واخل��اص, وال��ذي يف��رض أن تأخ��ذ ق��درًا 
أكرب من االهتمام بأنشطة البحث العلمي وحاجات التنمية 
ومتطلب��ات اجملتم��ع, م��ن خالل الدعم املادي واملعنوي الذي 
يقدمه القطاع العام واخلاص, وكذلك من خالل اخلربات 
واالستشارات واإلمكانات الي توفرها تلك املراكز. ويف 
املقاب��ل تس��عى املراك��ز لتقوي��ة الرواب��ط وحتس��ني العالق��ة 
ورفع سقف التعاون مع  القطاعني العام واخلاص, وتلمس 
املش��كالت ال��ي تعان��ي منه��ا هذه اجله��ات, ومن ثم تقديم 

احلل��ول املمكن��ة بأس��اليب علمية ورؤى رصينة.
     وميكن تلخيص املشكلة  يف التساؤالت التالية:

ه��ل هن��اك ش��راكة حقيقي��ة ب��ني املراك��ز البحثي��ة 	 
العلمي��ة وب��ني القطاع��ني الع��ام واخل��اص؟ 

وما مدى أهمية الشراكة يف التنمية؟ 	 
ه��ل مس��توى كف��اءة املراك��ز البحثية العلمي��ة يؤهلها 	 

للقي��ام باملهام التنموي��ة بالقطاعني العام واخلاص؟
 ه��ل تتوف��ر املقوم��ات ل��دى القطاع��ني الع��ام واخل��اص 	 

إداريًا ومؤسسيًا لبناء الشراكة مع املراكز البحثية 
العلمية ؟

ه��ل توج��د رؤي��ة واضح��ة ل��دى صن��اع الق��رار بالقط��اع 	 
احلكوم��ي واخل��اص م��ن جه��ة واملراك��ز البحثي��ة 
العلمي��ة م��ن جه��ٍة أخ��رى ملس��تقبل الش��راكة بينهم��ا؟

أهمية البحث: -	 
التنمي��ة, 	  يف  حم��وري  دور  العلم��ي  للبح��ث       

وخصوص��ًا بع��د التق��دم العلم��ي غ��ر املس��بوق يف 
ش��تى اجمل��االت, وبن��اًء عل��ى ذل��ك فق��د أول��ت ال��دول 
املتقدمة األهمية الكبرة للشراكة بني املراكز 
البحثي��ة العلمي��ة وب��ني القطاع��ني الع��ام واخل��اص.

فم��ن الناحي��ة النظري��ة تتلخ��ص أهمي��ة البح��ث يف 	 
التالي:

معرف��ة واق��ع الش��راكة ب��ني املراك��ز العلمي��ة البحثية 	 
والقطاع��ني الع��ام واخل��اص يف جم��ال البح��ث العلم��ي 

يف اجلمهوري��ة اليمني��ة.
التعرف على أهم النماذج العاملية يف جمال الش��راكة 	 

الع��ام  والقطاع��ني  البحثي��ة  العلمي��ة  ب��ني املراك��ز 
واخلاص يف البحث العلمي والي ميكن اإلفادة منها 

يف تطوي��ر البح��ث العلم��ي، وحتقي��ق سياس��ات خط��ة 
التنمي��ة يف اجلمهوري��ة اليمني��ة.

حتديد أهم املتطلبات إلقامة الش��راكة بني املراكز 	 
العلمية البحثية والقطاع اخلاص يف البحث العلمي يف 

اجلمهورية اليمنية.
أم��ا م��ن الناحي��ة اإلجرائية فتكم��ن أهمية البحث 	 

يف التالي: - 
وض��ع تص��ور مق��رح لتطوي��ر الش��راكة ب��ني املراك��ز 	 

العلمي��ة البحثي��ة والقط��اع الع��ام واخل��اص م��ن أج��ل 
تطوي��ر البح��ث العلم��ي يف اجلمهوري��ة اليمني��ة.

وب��ني 	  واخل��اص  الع��ام  القطاع��ني  ب��ني  الثق��ة  بن��اء 
املراكز العلمية البحثية بإمكانية قيام األخرة بدور 
حقيق��ي ملس��اعدتهما يف جمابه��ة التحدي��ات وختط��ي 

اإلش��كاالت.
ط��رح موض��وع الش��راكة ب��ني ي��دي صن��اع الق��رار 	 

ورفده��م باملعلوم��ات الالزم��ة إلجي��اد ش��راكة فاعل��ة 
ب��ني مراك��ز ومؤسس��ات البح��ث العلم��ي والقطاع��ني 

اخل��اص والع��ام.
اهلدف من البحث	 
ويهدف البحث اىل: -	 

إلق��اء الض��وء عل��ى واق��ع الش��راكة ب��ني املراك��ز 	 
العلمي��ة البحثي��ة وب��ني القطاعني الع��ام واخلاص لدعم 

البح��ث والتطوي��ر.
بن��اء 	  يف  الناجح��ة  التج��ارب  لبع��ض  اس��تعراض   

اخل��اص.  القط��اع  م��ع  الش��راكة 
التع��رف عل��ى مقوم��ات الش��راكة الفاعل��ة واملتعلق��ة 	 

باملراك��ز العلمي��ة البحثي��ة و القطاع��ني الع��ام واخل��اص.
 اقراح السبل الفاعلة للشراكة بني املراكز العلمية 	 

و البحثية وبني القطاعني العام واخلاص.
منهجية البحث

تعتم��د الدراس��ة بص��ورة عام��ة عل��ى املنه��ج الوصف��ي 
بأسلوب حتليلي الذي يصف الواقع  والقائم على استقراء 
الواقع من خالل بناء عدد من املؤشرات عن واقع الشراكة 
بني املراكز العلمية و البحثية الي تؤكد هذه اخلاصية 
أو تل��ك, وبالتال��ي حماول��ة حتدي��د اجتاه��ات دور املراك��ز 
العلمي��ة والبحثي��ة وكذل��ك اجتاه��ات دور القطاع��ني العام 
واخل��اص عل��ى وج��ه التحديد, ويقدم احلل��ول لذلك الواقع.

فروض البحث: - 
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1 - ع��دم وج��ود ش��راكة ب��ني املراك��ز العلمية للبحث 
وبني القطاعني العام واخلاص.

م��ن  الش��راكة يف كٍل  مقوم��ات  تواف��ر  ع��دم   -  2
املراك��ز العلمي��ة للبح��ث و القطاع��ني الع��ام واخل��اص.

محاور البحث : -
     سوف يسر البحث وفقًا للمحاور اآلتية : - 

احمل��ور األول: - واق��ع الش��راكة ب��ني املراك��ز العلمي��ة 
والبحثي��ة وب��ني القطاعني الع��ام واخلاص

احمل��ور الثان��ي: - مقوم��ات الش��راكة ب��ني املراك��ز 
العلمي��ة البحثي��ة والقطاع��ني الع��ام واخل��اص

احملور الثالث:- رؤية مس��تقبلية لتطوير الش��راكة بني 
املراكز العلمية البحثية والقطاع

العام واخلاص 
احمل��ور األول: - واق��ع الش��راكة ب��ني املراك��ز العلمي��ة 

والبحثي��ة وب��ني القطاع��ني الع��ام واخلاص: 
 أواًل: واق��ع الش��راكة ب��ني املراك��ز العلمي��ة للبح��ث 

والقط��اع الع��ام:     
ومم��ا ال ش��ك في��ه أن للجامع��ة دورًا، يف اس��تكمال 
رس��التها ومس��ئوليتها الكب��رة لدع��م النهض��ة احلديث��ة 
والتق��دم التكنولوج��ي بالوط��ن العرب��ي وتعت��رب اجلامع��ة 
منظومة متكاملة ذات أبعاد )3 يف1 ( ذات ثالث وظائف؛ 
البحث العلمي والتدريس وخدمة اجملتمع. اهتمام اجلامعة 
بأحدهم��ا عل��ى حس��اب اآلخَري��ِن واقتصار دورها علي منح 
الش��هادات يؤث��ر س��لبا عل��ي أبعادها الثالث��ة وقد يؤدي ذلك 

به��ا اىل طري��ق التده��ور والضع��ف.
التعلي��م والبح��ث العلم��ي ليس��ت عملي��ة خدمي��ة  فق��ط 
كما يفهم اجلميع ولكنه عملية إنتاجية تعطي خمرجات 
هلا مردود اجيابي علي كافة مستويات احلياة. اجلامعات 
ق��د تك��ون مرهون��ة مب��ا تواجه��ه م��ن زي��ادة يف األع��داد، 
وقل��ة امل��وارد املالية، وسياس��ة قب��ول الطالب املتبعة حاليا، 
وُبع��د براجمه��ا ولوائحه��ا التعليمي��ة ع��ن أه��داف التطوي��ر 
والتحدي��ث يف خمتل��ف اجمل��االت الصناعي��ة واإلنتاجي��ة 
واخلدمي��ة. يتطل��ب ذل��ك تطوي��رًا لعناصر العملي��ة التعليمية 
للوص��ول إىل جامع��ة تف��ي مبتطلب��ات العص��ر وتش��ارك يف 
نهض��ة اجملتم��ع ومن��وه التكنولوج��ي وبتحويل��ه إىل جمتم��ع 
غزي��ر التعلي��م والتدري��ب املس��تمر الكتس��اب امله��ارات 
واخل��ربات والوق��وف عل��ى أح��دث ما وصلت إلي��ه املعلومات 

والوس��ائل التكنولوجي��ة )خض��ر: 2011م(.

البح��ث العلم��ي مل يع��د درس��ًا نظري��ًا ب��ل نتائ��ج تع��ود 
ق��ّي .ف��ال ق��وة اقتصادي��ة، وال  عل��ى اجملتم��ع بالتق��دم والرُّ
مش��اركة عاملي��ة، وال وج��ود يف األس��واق اخلارجي��ة، وال 
ق��درة عل��ى الصمود واملنافس��ة إال م��ن خالل التقدم العلمي 
والتكنولوج��ي. البح��ث العلم��ي ه��و الوس��يلة ال��ي ال بدي��ل 
عنه��ا لتحدي��ث الع��امل العرب��ي إذا م��ا تواف��رت ل��ه خط��ط 
موضوع��ة وحم��ددة بدق��ة ش��املة ومفصل��ة، وبعي��دة ع��ن 

العمومي��ات )مق��داد: 2011م(.
ثاني��ًا: واق��ع الش��راكة ب��ني املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة 

والقط��اع اخل��اص:     
رغم وجود الدراسات الي أكدت على أهمية البحث 
العلم��ي ودوره يف التنمي��ة الش��املة للمجتم��ع، رغ��م أهمي��ة 
العالقة بني البحث العلمي يف اجلامعات والقطاع اخلاص 
وتوف��ر اللوائ��ح والنظ��م ال��ي تن��ص عل��ى دور اجلامع��ات 
اليمنية يف خدمة اجملتمع من خالل البحث العلمي، إال أن 
هن��اك العدي��د م��ن املؤش��رات ال��ي ت��دل عل��ى أن اجلامعات 
مل مت��ارس دوره��ا يف البح��ث العلم��ي كم��ا ه��و مأم��ول 
منها، باإلضافة إىل أنها ال يوجد لديها األساليب واآلليات 
امل��ددة للقي��ام بواجبه��ا ومازال��ت الفج��وة ب��ني البح��وث 

العلمي��ة والقط��اع اخل��اص قائم��ة.
وق��د أش��ارت كث��ر م��ن الدراس��ات أن األزم��ة الي متر 
به��ا مؤسس��ات التعلي��م العال��ي ناجت��ة ع��ن جتاه��ل العالق��ة 
الضروري��ة ب��ني مؤسس��ات التعلي��م العالي وعملي��ات التنمية 
االقتصادي��ة واالجتماعي��ة، وجتاه��ل القطاع اخلاص للدور 
ال��ذي ميك��ن ملؤسس��ات التعلي��م العال��ي أن تؤدي��ه، كم��ا 
أش��ارت بع��ض الدراس��ات إىل قل��ة اهتم��ام املس��ئولني يف 
مؤسسات القطاع اخلاص بإحداث التطوير التكنولوجي 
املس��تمر لالرتف��اع مبس��توى األداء يف تل��ك املؤسس��ات، 
وافتق��اد الطل��ب االجتماع��ي عل��ى نتائج البح��وث، وبالتالي 
فإن البحث العلمي باجلامعات غر موجه خلدمة االقتصاد 
القومي واجملتمع أو التنمية الشاملة للمجتمع بشكل عام 

)نوفل: 1٩٩٥ م(.
وم��ن جان��ب آخ��ر ف��إن الدع��وة إىل توف��ر التموي��ل لدع��م 
البحث العلمي يف اجلامعات، ومراكز البحوث سواء من 
ميزاني��ة الدول��ة، أو م��ن القط��اع اخل��اص أو من أية مصادر 
أخ��رى، مل جت��د حت��ى اآلن االس��تجابة الكافي��ة يف وق��ت 
يصب��ح في��ه توف��ر األم��وال لدع��م أنش��طة البح��ث العلم��ي 
والتطوي��ر مس��ؤولية مجاعي��ة، وجمتمعي��ة عل��ى ح��د س��واء 
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)أب��و زي��د، 2005 م، ص70 (.
     ولق��د كش��فت كث��ر م��ن الدراس��ات ال��ي أجري��ت 
يف التعلي��م العال��ي يف ال��دول العربي��ة إىل أنه ال يوجد تعاون 
كب��ر ب��ني مؤسس��ات اإلنت��اج ومؤسس��ات التعلي��م العالي، 
وخباص��ة م��ا يتعل��ق بالبح��وث األساس��ية والتطبيقي��ة، وأن 
الش��ركات س��واء كان��ت زراعي��ة أو صناعي��ة أو جتارية ال 
متول سوى عدد قليل من البحوث الي تقوم  بها اجلامعات 

)صائ��غ ومتول��ي، 1425ه�(.
ويف س��بيل تقيي��م م��دى وح��دود العالق��ات احلالي��ة ب��ني 
القطاع اخلاص واجلامعات، فقد توصلت إحدى دراسات 
مرك��ز البح��وث والدراس��ات بالغرف��ة التجاري��ة الصناعي��ة 
اخل��اص  القط��اع  منش��آت  م��ن   72% أن  إىل  بالري��اض 
الس��عودية ال تس��تفيد م��ن إمكان��ات البح��ث والتطوي��ر 
املتاحة يف اجلامعات الس��عودية مقابل %24 من املنش��آت 
ه��ي ال��ي تتع��اون فق��ط م��ع مراك��ز البح��وث اجلامعي��ة يف 
جانب االستش��ارات والتدريب والبحوث التطبيقية لتطوير 
املنتج��ات واس��تخدام أجه��زة معملي��ة يف اجلامع��ة إلج��راء 
التجارب، األمر الذي يؤكد َوْهَن العالقة بني الطرفني، 
وعمل كل طرف يف جزيرة مستقلة عن األخرى بال جسور 
رابط��ة. وخلص��ت الدراس��ة إىل وج��ود أس��باب متع��ددة تعوق 
اس��تفادة منش��آت القط��اع اخل��اص من اإلمكان��ات املتاحة 
يف اجلامع��ات الس��عودية، م��ن أبرزه��ا: ك��ون  %41م��ن 
ه��ذه املنش��آت ال تع��رف ع��ن اإلمكان��ات اجلامعي��ة املتاحة 
هلا، فضاًل عن ضعف التنسيق بني املراكز يف اجلامعات 
والش��ركات، وضع��ف قن��وات االتص��ال ب��ني اجلامع��ات 

والقط��اع اخل��اص. 
واس��تخلصت الدراس��ة ع��دم كفاي��ة االهتم��ام الراه��ن 
بأنشطة البحث والتطوير والتعاون مع اجلامعات إىل جانب 
أن معظم املنشآت ال تستفيد من أنشطة البحث والتطوير 
القائمة يف اجلامعات. بوجه عام يتضح وجود تعاون نسيب 
ب��ني القط��اع اخل��اص واجلامع��ات، إال إن��ه ال ي��زال يتخ��ذ 
مسارًا ضعيفًا وبطيئًا، ويوصف بوجه عام بأنه غر كاٍف 

لتلبي��ة احتياجات ومتطلب��ات القطاع اخلاص.
ثالثًا: مؤش��رات ضعف الش��راكة بني املراكز العلمية 

البحثية والقطاعني العام واخلاص
1 -  مؤشر اإلنفاق على البحث العلمي

      تنف��ق ال��دول العربي��ة جمتمع��ة عل��ي البح��ث العلم��ي 
م��ا ي��راوح  0.3 % 0.6 % م��ن النات��ج القوم��ي مقاب��ل 3.3 

% بالس��ويد و2.7  % بالياب��ان و2.6  %  بأمري��كا و 
 % 4.7 يف إس��رائيل. كم��ا أن ع��دد العلم��اء والباحث��ني 
مبؤسس��ات البح��ث العلم��ي يف الوط��ن العرب��ي يبل��غ حوال��ي 
 363ش��خصا ل��كل ملي��ون نس��مة مقاب��ل 3359 ش��خصًا 
بأمري��كا و 2206 ش��خصًا يف اس��رائيل. ويف تقيي��م آخ��ر 
لقي��اس إنتاجي��ة الباح��ث س��نويا فقد ضعف مع��دل إنتاجية 
الباحث العربي سنويًا حيث تبلغ 0.3 حبث للباحث وهذا 
يعادل %10 فقط من إنتاجية الدول املتقدمة وذلك بسبب 
ع��دم وج��ود منظوم��ة قومي��ة للنش��ر وزيادة تكاليف النش��ر 
على الباحثني, انصرفت بعض اجلامعات العربية عن جمال 
البح��ث العلم��ي وتركيزه��ا عل��ى من��ح الش��هادات فق��ط 
مم��ا أضع��ف اجلامع��ات, ضع��ف مس��اهمة القط��اع اخل��اص 
يف متوي��ل البح��ث العلم��ي بالع��امل العرب��ي مقارن��ة بالبلدان 
العاملي��ة األخ��رى فمث��اًل يف أمري��كا يس��هم القطاع اخلاص 
بنس��بة 70% يف اإلنف��اق عل��ى البح��ث العلم��ي بينما ُتس��هم 
اجلامعات بنسبة  18% واحلكومة بنسبة 12 % ، ويف 
الياب��ان ُيس��هم القط��اع اخل��اص بنس��بة %88 واحلكوم��ة 
بنسبة 8 % بينما يف الدول العربية يسهم القطاع اخلاص 
ب� 10% واحلكومة ب� %90 ش��هد البحث العلمي خالل 
اآلونة األخرة تعاونًا غر مؤسسي مع القطاعات الصناعية 
واإلنتاجية و اخلدمية، وحقق إجنازات واضحة، ولكنها 

ما ت��زال حمدودة.
كم��ا تق��وم احلكوم��ات العربي��ة بال��دور الرئيس��ي يف 
إنش��اء املؤسس��ات العلمي��ة املتخصص��ة، وقواع��د البيان��ات 
بينم��ا يف ال��دول املتقدم��ة مل تع��د احلكوم��ات مس��ئولة 
مبفرده��ا ع��ن البح��ث العلم��ي والتط��ور التكنولوج��ي، 
إذ تت��وىل ذل��ك مؤسس��ات القط��اع اخل��اص، حي��ث تلع��ب 
آلي��ات الس��وق الدور األك��رب يف تطوير براجمها الصناعية 

واإلنتاجي��ة والبحثية.
اإلنفاق على البحث العلمي يف الدول املتقدمة

يف أحدث إحصاء لش��ركة »باتيل« تنش��رهُ س��نوياً جملة 
البحث والتطوير، وصل حجم  اإلنفاق العاملي على البحث 
والتطوي��ر اىل أكث��ر م��ن تريلي��ون دوالر، أو م��ا يع��ادل 1.9 
% للعام 2009م )GDP(  من املتوس��ط العاملي إلمجالي 

الناتج الوطين, جدول )1(.
اجل��دول رق��م ) 1 (: قائم��ة بأك��رب 15 دول��ة يف الع��امل 
م��ن ناحي��ة اإلنفاق على البح��ث والتطوير ومصادر التمويل 

واجله��ات املنف��ذة للبح��ث للعام 2009 م.
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اجلدول رقم  1: قائمة بأكرب 15 دولة يف العامل من ناحية اإلنفاق على البحث والتطوير ومصادر التمويل 
واجلهات املنفذة للبحث للعام  2009م.

الدولةم
اجلهة املنفذة للبحث %مصادر التمويل %اإلنفاق على البحث

بليون 
اجلامعاتاحلكومةالصناعةاحلكومةالصناعةGDP%دوالر

الواليات 1
3632.66726721013املتحدة

1433.3751378912اليابان2

75177غ. م.1001.475الصني3

712.56621691614أملانيا4

442.14929631718فرنسا5

381.84023631718بريطانيا6

كوريا 7
78129غ. م.363.075اجلنوبية

252.04525501040كندا8

61307غ. م.231.162روسيا9

غ. م.غ. م.غ. م.غ. م.غ. م.210.9اهلند10

561720غ. م.201.148إيطاليا11

غ. م.غ. م.غ. م.غ. م.غ. م.170.9الربازيل12

152.27025741112تايوان13

151.14727512326اسبانيا14

158,15322581028اسراليا15

�����������������������������1,1241.9اإلمجالي العاملي
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اجلدول رقم2 : مصادر متويل البحوث واجلهات املنفذة يف الواليات املتحدة األمريكية حسب تقديرات اإلنفاق 
للعام2009 م

ويل
لتم

ر ا
صاد

م
الر(

 دو
ون

بلي
(

اجلهة املنفذة للبحوث )بليون دوالر(

احلكومة 
جامعاتالصناعةالفدرالية

قطاعات
غر رحبية

اجملموع

احلكومة 
3925305.599.0الفدرالية

25331,5257.4������الصناعة

10.6������11������������جامعات

قطاعات
غر رحبية

������������49,313.1

5116,4383.5*39278اجملموع
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املصدر: )خضر: 2011م(
     وحالًي��ا تس��تحوذ الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة 
عل��ى 34 % م��ن اإلنف��اق العامل��ي عل��ى البح��ث والتطوي��ر، 
تليه��ا ال��دول اآلس��يوية جمتمع��ة حبوال��ي 32 %، ث��م ال��دول 
األوروبية جمتمعة حبوالي 26 %. وبالنسبة لتمويل وتنفيذ 
مش��اريع البح��ث والتطوي��ر، يش��ر إحص��اء »باتي��ل« اىل 
أن 75 % من قطاع الصناعة هو املصدر الرئيسي لتمويل 
وتنفي��ذ البح��وث بنس��بة ت��راوح ب��ني 30 % 40 % يف 
الدول اخلمس عشرة األوائل، واحتلت شركة »تويوتا« و 
»جنرال موتورز« و »فايزر« املراتب االوىل عامليًا يف االنفاق 
عل��ى البح��ث والتطوي��ر بأكث��ر م��ن 8 بلي��ون دوالر ل��كل 
ش��ركة، وتش��مل اجمل��االت ال��ي ترك��ز فيه��ا األحب��اث 
العاملي��ة حالي��ًا ُنُظ��م الطاق��ة املتج��ددة، والتقني��ة احليوي��ة، 
وإم��دادات املي��اه النظيف��ة، والعملي��ات املس��تدامة، ونظ��م 

النق��ل قليل��ة التكلف��ة.
ويف الع��ام 2009م س��اهمت نتائ��ج األحب��اث يف672  
جامع��ة وكلي��ة أمريكي��ة بط��رح 686 منت��ج جدي��د يف 
األس��واق، وحقق��ت ه��ذه اجلامع��ات 19,827 اكتش��افًا، 
وحص��دت  622ب��راءة اخ��راع، وّوقع��ت 5,109 اتفاقي��ة 
ترخيص لالكتشافات والربامج املطورة )خضر, 2011م(.
اجل��دول رق��م ) 2 ( : مص��ادر متوي��ل البح��وث واجله��ات 
املنف��ذة يف الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة حس��ب تقدي��رات 

اإلنفاق للعام 2009م
	تتضمن 3 بليون دوالر من احلكومات امللية.

املصدر: )خضر, 2011م(
2- مؤش��ر ع��دم املواءم��ة ب��ني خمرج��ات املؤسس��ات 

البحثي��ة ومتطلب��ات س��وق العم��ل: 
إن ضع��ف كف��اءة خمرج��ات املؤسس��ات البحثية وعدم 
مالءمته��ا الحتياج��ات س��وق العم��ل تؤث��ر بش��كل مباش��ر 
عل��ى ثق��ة القط��اع الع��ام والقط��اع اخل��اص به��ذه املؤسس��ات 
ومبدى قدرتها على أن تكون شريكًا حقيقيًا يف التنمية 

والتطوير. 
فف��ي دراس��ة أجراه��ا )Murad, 2005( يف األردن، 
هدفت إىل قياس الفجوة بني خمرجات التعليم األكادميي 
اجلامع��ي باعتب��اره جان��ب الع��رض، واحتياج��ات س��وق 
العم��ل باعتب��اره جان��ب الطل��ب، وذل��ك يف ختصص��ي إدارة 
األعم��ال وتكنولوجي��ا املعلوم��ات يف اجلامع��ات األردني��ة 
احلكومي��ة واخلاص��ة. وبلغ��ت العين��ة 12 جامع��ة و50  

ش��ركة، كم��ا مشل��ت 400 خري��ج مم��ن مت توظيفه��م يف 
القطاعات املختلفة. وقد خلصت الدراسة إىل وجود فجوة 
بني مهارات الطلبة اخلرجيني واملهارات الي يتطلبها سوق 
العمل، بينما هناك رضا من الناحية املعرفية األكادميية. 
وأوصت الدراس��ة بإنش��اء وحدة متخصصة ملراقبة وضمان 
اجل��ودة يف س��وق العم��ل، كذلك أوص��ت بإمعان النظر يف 
خطط التخصصات اجلامعية املختلفة حيث أن هذا فقط 
السبيل لتنمية مهارات اخلرجيني وزيادة فاعليتهم يف سوق 

العمل.
ويف اهلن��د، أج��رى ) Praveen 2006 ( دراس��ة ح��ول 
نوعية التعليم املتوافر يف ضوء احتياجات العصر وسلطت 
الدراس��ة الض��وء عل��ى أهمي��ة تكي��ف برام��ج املعلم��ني 
لتالئ��م التط��ورات التعليمي��ة يف ظ��ل العومل��ة، وض��رورة 
تأهي��ل املدرس��ني مبجموع��ة امله��ارات الالزم��ة ليس��تطيعوا 
مواكب��ة ه��ذا التط��ور وم��ن ث��م نق��ل هذه املهارات لش��رحية 
الطلب��ة .ويأت��ي يف ه��ذا الس��ياق حتفي��ز املعلم��ني وترغيبه��م 
لتفعيل التكنولوجيا يف التعليم ثم إىل احلياة خارج حدود 
املؤسس��ة التعليمي��ة .وخلص��ت الدراس��ة إىل أن��ه جيب إعادة 
النظ��ر يف برام��ج تدري��ب املعلم��ني لبن��اء منظوم��ة مهاراتي��ة 

قوي��ة ل��دى اجلي��ل اجلدي��د م��ن الطلب��ة.
      وقد حدث مثال عملي جبامعة صنعاء حيث تقدمت 
إدارة شركات هائل سعيد أنعم بعرض عقود لطالب قسم 
الصناع��ات الغذائي��ة -  كلي��ة الزراع��ة, يقض��ي ب��أن تدف��ع 
الش��ركة للطال��ب راتب��ًا م��ن بداي��ة الس��نة الدراس��ية الثالثة 
على أن يتوظف لديهم بعد التخرج فرة معينة, ولكن يبدو 
أن املخرجات مل تكن مطابقة ملتطلبات مصانع جمموعة 
ش��ركات هائ��ل س��عيد أنع��م حي��ث مل ي��دم الع��رض طوي��اًل 
وسرعان ما تراجعت جمموعة شركات هائل سعيد أنعم 
ع��ن ذل��ك الع��رض, ألنه��م ال حيتاج��ون أكادميي��ني بقدر ما 

حيتاج��ون إىل فنيني مهرة.
3 -  مؤش��ر اس��تيعاب خمرج��ات التعلي��م العال��ي يف 

القطاع��ني الع��ام واخل��اص:
إن نس��بة %50 م��ن املوظف��ني يف الوالي��ات املتح��دة 
ميارسون وظائف يف غر ختصصاتهم, وبناًء على ذلك فإن 
أغل��ب املؤسس��ات متتل��ك جه��از تدري��يب لتأهي��ل املوظف��ني 
حس��ب احتي��اج املؤسس��ة, ذل��ك ألن التعلي��م اجلامع��ي يعت��رب 
تأهي��اًل أكادميي��ًا ال مهني��ًا وه��ذا يش��كل فج��وة ب��ني 
خمرج��ات التعلي��م وس��وق العم��ل وه��ذا ق��د يفس��ر ع��دم 
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ع��ن خمرج��ات  واخل��اص  الع��ام  القطاع��ني  الرض��ى يف 
مؤسسات البحث العلمي مامل ميّر بفرة تدريب لدى جهة 
معتم��دة أو تضط��ّر إلج��راء اختب��ارات دقيق��ة تعتم��د عل��ى 
املفاضلة ومبعاير متعددة.  وبالنظر إىل القطاع العام جند 
أنه يعاني من تكدس املوظفني ومع ذلك هنالك نقص حاد 
بامله��ارات ال��ي متك��ن م��ن االس��تفادة القص��وى م��ن ه��ذه 

الك��وادر.
 4-  عدم وجود ُبنية مؤسسية ترعى الشراكة: 

ان ع��دم وج��ود عم��ل مؤسس��ي يتبن��ى الش��راكة ب��ني 
مؤسس��ات البح��ث العلم��ي م��ن جه��ة وب��ني القطاع��ني الع��ام 
واخل��اص م��ن جه��ة أخ��رى ين��ّم ع��ن انع��دام هذه الش��راكة, 
وإن وج��دت ه��ذه املؤسس��ات فه��ي ذات طاب��ع ش��كلي ال 
يؤهلها للنهوض بهذه املهمة, ومهما ُنوِدَي بأهمية الشراكة 
ودورها الريادي يف التنمية واستدامتها ... اخل, فلن تتحقق 
املس��تويات املطلوب��ة منه��ا إال عن��د إقام��ة مؤسس��ات حتم��ل 
رؤي��ة واضح��ة وتؤم��ن برس��الة وأهداف, وتس��ر على خطط 

واضح��ة املعامل.
5-  وج��ود فج��وة ب��ني خط��ط التنمي��ة وب��ني اخلط��ط 

البحثي��ة ملؤسس��ات البح��ث: -
فاخلطط البحثية ملؤسس��ات البحث العلمي إن وجدت 
فه��ي ال تنس��جم م��ع أولوي��ات وحتدي��ات التنمي��ة, والس��بب 
الرئيسي يعزى إىل عدم الرجوع خلطط املؤسسات املعنية 
بالتنمي��ة واالس��تفادة م��ن قواع��د البيان��ات واالحص��اءات 
الرمسي��ة. وعطف��ًا عل��ى ذل��ك فاملتأم��ل لعناوي��ن الرس��ائل 
العلمية واألحباث جيد أنها ال تالمس احتياجات التنمية, مع 
وجود حاالت فردية ال تعفي املؤسس��ات البحثية من حتمل 
املس��ؤولية جت��اه ه��ذه العش��وائية. ومم��ا س��بق ميكن القول 
أن ضع��ف اإلنف��اق عل��ى البح��ث العلم��ي واملراك��ز البحثية 
يعت��رب  مؤش��رًا رئيس��يًا عل��ى ضع��ف االهتم��ام به��ذا الراف��د 
امله��م, وباإلضاف��ة إىل مؤش��ر الرض��ى وكذل��ك اس��تيعاب 
خمرجات التعليم العالي, كذا مؤشر ثقة القطاعني العام 
واخل��اص يف مق��درة مؤسس��ات البح��ث العلم��ي واملراك��ز 
البحثية على التعاطي اإلجيابي مع هذه املؤسس��ات حبيث 

ميك��ن م��ن االس��تفادة م��ن تل��ك الدراس��ات واالحباث.
 6 -  مؤشر التحفيز والتشجيع:

استيعاب املخرجات الوطنية للتعليم: 
     يف التس��عينيات اخت��ذ القائم��ون عل��ى وزارة الزراع��ة 
ق��رارًا يقض��ي باس��تيعاب خرجي��ي كلي��ة الزراع��ة بش��كٍل 

ما, فكان عدد الطالب املس��جلني يف تلك الس��نوات يزيد 
عل��ى 500 طال��ب رغ��م أن النس��بة املئوي��ة املطلوب��ة للقب��ول 
كان��ت حينه��ا م��ن خرجي��ي الثانوية العام��ة هي %85 فما 
ف��وق, ولك��ن ال��وزارة تراجع��ت ع��ن ل��ك التوج��ه فكان��ت 
النتيج��ة أن اإلقب��ال عل��ى كلية الزراع��ة تدهور حتى وصل 
عام 1996م إىل أقل من 100 طالب رغم ختفيض النسبة 
املئوي��ة املطلوب��ة للقب��ول حي��ث كان��ت حينه��ا م��ن خرجي��ي 
الثانوي��ة العام��ة ه��ي %65 ومت التج��اوز تنازليًا, إضافًة إىل 
عق��د مؤمت��ر علم��ي ح��ول أس��باب ع��زوف ط��الب الثانوي��ة 
العامة عن التقدم للدراس��ة يف كلية الزراعة, ولكن هذه 
اإلجراءات وغرها مل تفلح يف رفع عدد الطالب املتقدمني 

للدراس��ة بالكلي��ة بش��كل ملموس.
م��ن جه��ة ثاني��ة ومبناقش��ة املث��ال الس��ابق ذك��ره وه��و 
عرض جمموعة ش��ركات هائل س��عيد أنعم لطالب قس��م 
الصناعات الغذائية -  كلية الزراعة, أدى ذلك إىل ارتفاع 
أع��داد الط��الب الراغب��ني بااللتح��اق بقس��م الصناع��ات 
الغذائي��ة, مم��ا اضط��ر إدارة الكلية إىل عمل معاير لقبول 
الطالب يف األقسام لتوزيعهم على األقسام التسعة الباقية.

اجلوائز وتكريم املبدعني:
     وق��د رص��دت العدي��د م��ن اجلوائ��ز لص��احل البح��ث 
العلم��ي وتش��جيعًا للتناف��س ب��ني الباحث��ني وب��ني املراك��ز 
البحثي��ة, منه��ا م��ا هو على املس��توى الرمس��ي وأهمها جائزة 
رئي��س اجلمهوري��ة جائ��زة للبح��ث العلمي, أم��ا أهم اجلوائز 
املخصصة للبحث العلمي فهي جائزة املرحوم هائل سعيد 
أنع��م, وه��ذه اجلوائ��ز ختص��ص جماالت معين��ة من جماالت 
البح��ث العلم��ي وتفت��ح ب��اب التناف��س بع��د وض��ع ش��روط 

خاص��ة يلت��زم به��ا الباحث��ون الراغب��ون يف املش��اركة.
رابع��ًا: م��دى حاج��ة القط��اع اخل��اص ألنش��طة البح��ث 

والتطوي��ر: - 
     تأسيس��ًا عل��ى التحدي��ات ال��ي تواج��ه الش��راكة 
م��ع القط��اع اخل��اص، وم��ن أجل حتقيق املزي��د من التطوير 
يف أدائ��ه، ف��إن نش��اط البح��ث والتطوي��ر يعت��رب م��ن أه��م 
األم��ور ال��ي ميك��ن أن تع��اون القط��اع اخل��اص يف تطوي��ر 
أدائ��ه وحتس��ني بيئ��ة العم��ل وحتقي��ق الق��درة التنافس��ية، 
وميث��ل نش��اط البح��ث والتطوي��ر جمموع��ة م��ن النش��اطات 
ال��ي تعتم��د املع��ارف واخل��ربات واألف��كار كمدخ��الت، 
وتك��ون خمرجاته��ا أو نتائجه��ا معرف��ة جدي��دة، أو توس��يع 
ملعرفة قائمة، أو تطوير ملنتج معني، أو اكتشاف جديد، 
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أو جمموع��ة م��ن املخرج��ات..، وم��ن ث��م ف��إن اس��تخدام 
البحث العلمي يف املنشآت يف ظل توفر اإلمكانات املادية 
والبش��رية ل��ه، س��يكون م��ردوده العدي��د م��ن اإلجيابي��ات 
القائم��ة،  املنتج��ات واخلدم��ات  تطوي��ر وحتس��ني  مث��ل: 
وإح��داث منتج��ات وخدم��ات جدي��دة، واس��تخدام تقني��ات 
أفض��ل ت��ؤدي إىل تطوي��ر ملم��وس يف الكف��اءة االقتصادية 
للمنش��أة، وترش��يد تكالي��ف اإلنت��اج، وتقلي��ص الفاق��د 
م��ن عملي��ات اإلنت��اج، واإلق��الل م��ن  املخ��زون والبضاع��ة 
الراك��دة، وتعزي��ز الق��درة التنافس��ية للمنش��آت أخ��ذا 
باملعاي��ر احلديث��ة للج��ودة الكلي��ة الش��املة، والتغل��ب على 
املشكالت الي تواجهها املنشأة يف أي مرحلة من مراحل 
عملياته��ا التش��غيلية والتس��ويقية )الركس��تاني 2000م(.
ويب��ني اس��تقراء النتائ��ج ال��ي حتقق��ت ل��دى املنش��آت 
ال��ي اهتم��ت بالبح��ث والتطوي��ر مدى فاعلية هذا النش��اط 
يف من��و املنش��آت وحتس��ني مراكزه��ا االقتصادي��ة، وم��ن 
هذه النتائج ما أش��ارت إليه إحدى الدراس��ات الي طبقت 
يف الوالي��ات املتح��دة عل��ى أح��د عش��ر قطاع��ًا صناعي��ًا أن 
املنتجات اجلديدة ساهمت يف زيادة املبيعات بنسبة 80% 
، واألرب��اح بنس��بة %30. كم��ا أثبت��ت بع��ض الدراس��ات 
املتخصص��ة يف إدارة األعم��ال أن الش��ركات ال��ي تهت��م 
بالبح��ث والتطوي��ر ه��ي ال��ي تس��تطيع أن تنج��ح يف تقدي��م 
منتج��ات جدي��دة وتس��تطيع أن تبق��ى منافس��ة يف الس��وق، 
بينم��ا عل��ى العك��س الش��ركات ال��ي ال متل��ك إدارات 
للبح��ث والتطوي��ر وال تق��وم مبمارس��ة البح��ث العلم��ي ال 
ميك��ن هل��ا أن تق��دم منتج��ات تت��الءم م��ع متطلب��ات التغير 

يف احتياج��ات العمي��ل. 
ولقد ش��هد العامل خالل القرن املاضي - على األخص 
خ��الل النص��ف األخ��ر من��ه- اس��تمرار التزاي��د املتس��ارع 
يف االكتش��افات العلمي��ة واالبت��كارات التقني��ة ال��ي مت 
تطبيقه��ا يف ش��تى مناح��ي احلي��اة مش��كلة بذل��ك امل��رك 
األساس��ي للتنمي��ة االقتصادي��ة، وأصبح��ت املعرف��ة العلمية 
القائم��ة عل��ى البح��ث والتطوي��ر مطلب��ًا ضروري��ًا ومكون��ًا 
رئيسًا يف الناتج امللي يف الدول الصناعية؛ حيث مل يعد 
ه��ذا النات��ج يعتم��د عل��ى امل��واد اخل��ام واملص��ادر الطبيعي��ة، 
ب��ل يعتم��د وبش��كل متزاي��د عل��ى املدخ��الت املعرفية، ومل 
تعد تكلفة املواد اخلام يف كثر من  الصناعات احلديثة 

تس��اوي أكث��ر من %10 م��ن تكلفة اإلنتاج.
وخت��دم ه��ذه املراك��ز والوح��دات أنش��طتها اإلنتاجية، 

واخلدمي��ة الفني��ة والتطويري��ة والتس��ويقية، كم��ا يتع��اون 
ع��دد منه��ا م��ع اجلامع��ات امللية يف إطار اتفاقيات ش��املة 
للتع��اون العلم��ي، وختصي��ص برام��ج دع��م م��ادي لتش��جيع 
البح��ث العلم��ي خاص��ة يف اجمل��االت ال��ي خت��دم أنش��طة 
القط��اع اخل��اص، ويش��مل التع��اون أيض��ا مؤسس��ات عاملية 
للبح��ث العلم��ي لتحقي��ق التواص��ل م��ع املس��تجدات م��ن 
التقني��ات العاملي��ة يف اجمل��االت املناظ��رة لألنش��طة امللي��ة 

2000م(. )الركس��تاني 
خامسًا: استعراض لتجربة ناجحة يف جمال الشراكة 
ب��ني القط��اع اخل��اص وب��ني اجلامع��ات ومراك��ز البح��وث 

)التجرب��ة الياباني��ة(: - 
ال ميك��ن املبالغ��ة بالق��ول إن كافة جتارب الش��راكة 
ب��ني اجلامع��ات والقط��اع اخل��اص ق��د أح��رزت النج��اح 
املطل��وب، إال إن��ه بس��هولة ميك��ن التع��رف عل��ى بع��ض 
التجارب الفاعلة الي أحرزت جناحات ملموس��ة، وخاصة 
عندم��ا ترتب��ط ه��ذه النجاح��ات بالقط��اع الصناع��ي داخ��ل 
األنشطة املتعددة للقطاع اخلاص، ومن أبرز هذه التجارب 
) جتربة اليابان( الي بزغت نتائج جناحها بشكل واضح 
على مدى العشرين عامًا األخرة، ونتناول فيما يلي بعض 

أب��رز مالحمها.
ومراك��ز  اجلامع��ات  ب��ني  الش��راكة  إجن��ازات  أ( 

 - الياب��ان:  اخل��اص يف  القط��اع  وب��ني  البح��وث 
والقط��اع  اجلامع��ات  ب��ني  الش��راكة  أح��رزت  لق��د 
اخلاص جناحات باهرة يف اليابان، البعض يعتربها فاقت 
التوقع��ات؛ حي��ث زادت قيم��ة البحوث الي طلبتها منش��آت 
القط��اع اخل��اص م��ن اجلامع��ات الياباني��ة م��ن 502 ملي��ون 
دوالر يف بداية التسعينيات إىل حوالي 3.5 مليار دوالر حتى 
نهاية عام 2001م، ويتوقع أن تصل قيمة هذه البحوث إىل 
م��ا يزي��د ع��ن 10 ملي��ار دوالر خ��الل ع��ام 2010م، أيض��ا 
من��ى ع��دد املراك��ز البحثي��ة التعاونية ب��ني القطاع اخلاص 
واجلامعات من حنو 23 مركزًا يف بداية التسعينيات إىل 
حنو 62 مركز حتى نهاية 2001م، ويتوقع أن يصل هذا 

الع��دد إىل م��ا يناه��ز املائ��ة مرك��ٍز يف ع��ام 2010م.
ب( صور الشراكة يف التجربة اليابانية :

     لقد بدأت التجربة اليابانية تتضح معاملها منذ بداية 
الثمانيني��ات، وتبل��ورت ه��ذه املالم��ح يف ع��دة ص��ور متتالية 

ومتدرج��ة، وذل��ك كما يتضح على النحو التالي :
البحوث املشركة: 
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ب��دأ نظ��ام البح��وث املش��ركة يظه��ر بالياب��ان يف ع��ام 
1983م تقريب��ًا، وه��و ميث��ل ذل��ك النظ��ام ال��ذي يت��م في��ه 
إرس��ال الباحث��ني م��ن القط��اع اخل��اص إىل اجلامع��ات، 
وأيض��ا إرس��ال أس��اتذة اجلامع��ات إىل القط��اع اخل��اص، 
وذل��ك يف إط��اٍر مت��واٍز ومتع��ادٍل خلدم��ة مص��احل الطرف��ني؛ 

وذل��ك كم��ا يتض��ح م��ن الش��كل التال��ي : 
البحوث حسب الطلب أو التكليف :

       آلي��ة البح��وث حس��ب الطل��ب أو التكلي��ف تش��ر 
إىل االتفاقي��ات اخلاص��ة ال��ي تت��م ب��ني اجلامع��ات والقطاع 

اخل��اص حس��ب طل��ب أو رغب��ات األخ��ر.
 املنح واهلبات )كراسي البحث العلمي(:

تشر آلية املنح أو اهلبات إىل تلك التربعات املالية الي 
تقدمه��ا ش��ركات القط��اع اخل��اص إىل اجلامع��ات بغ��رض 
  Scientific research العلم��ي  البح��ث  تعزي��ز ودع��م 
أو حتس��ني األنش��طة التعليمي��ة، وتع��رف ه��ذه التربع��ات 
بكراس��ي البح��ث العلم��ي Endowed Chairs ؛ حي��ث 
إنه��ا تس��اعد ومت��ول أقس��امًا أو أنش��طةً  حبثي��ةً  خاص��ةً ،، 

تق��ام حس��ب تربع��ات أو من��ح معين��ة م��ن أط��راف معين��ة.
املعاملة الضريبية التفضيلية :

ظه��رت املعامل��ة التفضيلي��ة عل��ى مس��توى العدي��د م��ن 
اجلوان��ب داخ��ل النظ��ام الضري��يب، وه��ي ته��دف إىل ترويج 
وتعزيز الش��راكة بني القطاع اخلاص واجلامعات، وذلك 

عل��ى النح��و التالي:
نظ��ام ضرائ��ب التجرب��ة والبح��ث اإلض��ايف ومعاي��ر 	 

خاص��ة للبح��وث والتج��ارب املش��ركة: ويت��م تطبي��ق 
هذه املعاملة التفضيلية على املشروعات اخلاصة الي 
متتل��ك زي��ادة يف تكالي��ف البح��وث والتج��ارب ال��ي 

تس��تغرق ع��دد م��ن الس��نوات.
نظام إعفاء من ضرائب البحث والتجارب املش��ركة 	 

اخلاص��ة: ويت��م تطبي��ق ه��ذه املعامل��ة التفضيلي��ة عل��ى 
املش��روعات اخلاص��ة لتعزي��ز البح��وث حس��ب الطل��ب 

ب��ني اجلامع��ات والقط��اع اخل��اص.
إعف��اء عل��ى التربعات املالي��ة: ويتم تطبيق هذه املعاملة 	 

التفضيلي��ة عل��ى الش��ركات ال��ي تتضم��ن إمجال��ي 
تربع��ات أو مس��اهمات مالي��ة يف خس��ائرها.

ملخص املور األول	 
املراك��ز 	  ب��ني  الش��راكة  واق��ع  اس��تعراض  مت 

العلمي��ة والبحثي��ة وب��ني القطاع��ني الع��ام واخل��اص, ث��م  

ذك��رت املؤش��رات ال��ي تبني حجم الش��راكة: كاإلنفاق 
عل��ى البح��ث العلم��ي وحتدي��د جه��ات اإلنف��اق الرئيس��ية, 
وإج��راء مقارن��ة ب��ني ال��دول املتقدم��ة وال��دول النامي��ة يف 
حجم اإلنفاق ومدى إسهام القطاع احلكومي يف اإلنفاق, 
وكذلك مؤشر عدم املواءمة بني خمرجات التعليم العالي 
وس��وق العم��ل, مؤش��ر ع��دم وج��ود بني��ة مؤسس��ية  ترع��ى 
الش��راكة, مؤش��ر وج��ود فج��وة ب��ني خط��ط التنمي��ة وب��ني 
خط��ط املراك��ز البحثي��ة. وبع��د ذل��ك مت التط��رق إىل م��دى 
حاج��ة القط��اع اخل��اص للتطوي��ر, وأخ��رًا مت اس��تعراض 

جترب��ة رائ��دة يف الش��راكة )التجرب��ة الياباني��ة(.
املراك��ز 	  ب��ني  الش��راكة  الثان��ي: مقوم��ات  امل��ور 

 - واخل��اص:  الع��ام  والقطاع��ني  البحثي��ة  العلمي��ة 
أواًل : مقومات تتعلق املراكز العلمية البحثية:	 

الس��عي باملؤسس��ات البحثي��ة للحص��ول عل��ى ش��هادة 	 
ضم��ان ضب��ط اجل��ودة: - 

وفه��م حم��اور اجل��ودة الش��املة أوىل 	  معرف��ة  يعت��رب 
اخلطوات الرئيس��ية يف حتقيق تطبيق هذه، املاور، 
ورغ��م تع��دد تل��ك امل��اور إال أن��ه ميك��ن حتدي��د أه��م 
حم��اور اجل��ودة الش��املة م��ن خ��الل املنظ��ور اجلامع��ي 

باآلت��ي )عليم��ات:2004 (.
عض��و هيئ��ة التدري��س: - لي��س هن��اك خ��الف ح��ول 	 

ال��دور اهل��ام ال��ذي يق��وم ب��ه عض��و هيئ��ة التدري��س يف 
إجن��از العملي��ة التعليمي��ة، وحتقي��ق أه��داف الكلي��ة 
ال��ي يعم��ل بها، ويقصد جبودة عضو هيئة التدريس، 
تأهيل��ه العلم��ي، األم��ر ال��ذي يس��هم حت��م ًا يف إث��راء 
العملية التعليمية وفق الفلس��فة التعليمية الي يرمسها 

اجملتم��ع.
الطال��ب: - الطال��ب ه��و حج��ر الزاوي��ة يف العملي��ة الي 	 

من أجله ُأنشئت، ونقصد بها: مدى تأهيله يف مراحل 
م��ا قب��ل املرحل��ة اجلامعي��ة علمي��ًا وثقافي��ًا ونفس��يًا، 
حت��ى يتمك��ن م��ن اس��تيعاب فائ��ق املعرف��ة، وتكتم��ل 
متطلب��ات تأهيل��ه، وبذل��ك تضم��ن أن يك��ون ه��ؤالء 
الطالب من صفوة اخلرجيني القادرين على االبتكار 

واخلل��ق وتفه��م وس��ائل العل��م وأدواته
الربام��ج التعليمي��ة وط��رق التدري��س: - ويقص��د جب��ودة 	 

الربامج التعليمية مشوهلا وعمقها، ومرونتها واستيعابها 
ملختل��ف التحدي��ات العاملي��ة والث��ورة املعرفي��ة، وم��دى 
تطويعها مبا يتناس��ب مع املتغرات العامة، وإس��هامها 
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يف تكوي��ن الش��خصية املتكامل��ة، األم��ر ال��ذي م��ن 
شأنه أن جيعل طرق تدريسها بعيدة متامًا عن التلقني 
ومثرة ألفكار وعقول الطالب من خالل املمارس��ات 

التطبيقي��ة لتل��ك الربامج وطرق تدريس��ها.
املبن��ى التعليم��ي 	   - املبان��ي التعليمي��ة وجتهيزاته��ا: 

وجتهيزات��ه حم��ور ه��ام م��ن حم��اور العملي��ة التعليمي��ة، 
حي��ث يت��م في��ه التفاع��ل ب��ني جمموع عناص��ره، وجودة 
اجل��ودة  فعال��ة لتحقي��ق  وجتهيزاته��ا، أداة  املبان��ي 
الشاملة يف التعليم، ملا هلا من تأثر فعال على العملية 
التعليمية وجودتها، ويشكل إحدى عالماتها البارزة. 
ومن اجلدير بالذكر أن املباني التعليمية مبشتمالتها 
املادي��ة واملعنوي��ة مث��ل القاع��ات، التهوي��ة، اإلض��اءة، 
املقاع��د، الص��وت وغره��ا م��ن املش��تمالت تؤث��ر عل��ى 
ج��ودة التعلي��م وخمرجاته، وكلما حس��نت واكتملت 
قاع��ات التعلي��م كلم��ا أث��ر ذل��ك ب��دوره عل��ى ق��درات 

أعض��اء هيئ��ة التدري��س والط��الب.
اإلدارة اجلامعية والتشريعات واللوائح: - من الطبيعي 	 

إن قي��ادة إدارة اجل��ودة الش��املة تعت��رب أم��رًا حتمي��ًا، 
وج��ودة اإلدارة اجلامعي��ة تتوق��ف إىل ح��د كب��ر عل��ى 
القائد، فإذا فشل يف إدراكه للمدخل اهليكلي حنو 
إدارة اجلودة الشاملة، فمن غر املتمل أن يتحقق أي 
جناح، ويدخل يف إطار جودة إدارة املؤسسة اجلامعية 
جودة التخطيط االسراتيجي، ومتابعة األنشطة الي 
تق��ود اىل خل��ق ثقاف��ة إدارة اجلودة الش��املة، أما جودة 
التش��ريعات واللوائح اجلامعية فال بد أن تكون مرنة 
وواضح��ة وحم��ددة حت��ى تكون عونًا إلدارة اجلامعة، 
وعليه��ا مواكب��ة كاف��ة التغ��رات والتح��والت م��ن 
حوهل��ا، باعتباره��ا توج��د يف ع��امل متغ��ر تؤث��ر وتتأث��ر 

به.
الكت��اب التعليم��ي: - ويقص��د ب��ه ج��ودة حمتويات��ه 	 

وحتديث��ه املس��تمر مب��ا يواك��ب التغ��رات املعرفي��ة 
والتكنولوجي��ة، حبي��ث يس��اعد الطال��ب عل��ى توجي��ه 
ذاته يف دراس��اته، وأحباثه يف مجيع أنواع التعلم الي 
تتطلبه��ا اجلامع��ة من��ه، كم��ا جي��ب أن توف��ر الكت��ب 
النش��اط التعليم��ي ال��ذي يك��ون في��ه الطال��ب حم��ور 
االهتم��ام، ويعم��ل عل��ى خل��ق اجتاه��ات ومه��ا ا رت 
ضروري��ة لديه��م، األم��ر ال��ذي يس��هم يف زي��ادة وع��ي 
الطال��ب، وم��ن ث��م الق��درة عل��ى التحصي��ل الذات��ي 

للمعلوم��ات بالبح��ث واالط��الع مم��ا يث��ري التحصي��ل 
والبح��ث العلم��ي.

التموي��ل واإلنف��اق التعليم��ي: - ميث��ل متوي��ل التعلي��م 	 
مدخ��ال بال��غ األهمي��ة م��ن مدخالت أي نظ��ام تعليمي، 
وب��دون التموي��ل ال��الزم يق��ف نظ��ام التعلي��م عاج��زًا عن 
أداء مهام��ه األساس��ية، أم��ا إذا تواف��رت ل��ه امل��وارد 
املالي��ة الكافي��ة، قل��ت مش��كالته، وص��ارت م��ن 
الس��هل حله��ا، والش��ك أن ج��ودة التعلي��م عل��ى وج��ه 
العم��وم متث��ل متغ��رًا تابع��ًا لق��در التموي��ل اجلامع��ي يف 
كل جمال من جماالت النشاط، ويعد تدبر األموال 
الالزمة للوفاء بتمويل التعليم أمرًا له أثره الكبر يف 
تنفي��ذ الربام��ج التعليمي��ة واملخطط هل��ا، وكذلك فإن 
سوء استخدام األموال سيؤدي ضمنًا إىل تغير خطط 
وبرام��ج التعلي��م، األم��ر ال��ذي يؤث��ر حتم��ًا عل��ى ج��ودة 
التعلي��م وال��ي حتت��اج غالب��ًا إىل متوي��ل دائ��م، تك��ون 
مص��ادره م��ن التموي��ل احلكوم��ي والذات��ي، وعائ��د 
اخلدم��ات ومراك��ز البح��وث واالستش��ارات والتدري��ب.

تقيي��م األداء التعليم��ي: -  يتطل��ب رف��ع كف��اءة وج��ودة 	 
التعلي��م، حتس��ني أداء كاف��ة عناص��ر اجل��ودة ال��ي 
تتك��ون منه��ا املنظوم��ة التطبيقي��ة، واملتمثل��ة بصف��ة 
أساس��ية عل��ى الطال��ب، واملعل��م والربام��ج التعليمي��ة، 
وطرق تدريسها، ومتويل وإدارة اجلامعة، وكل ذلك 
حيتاج بالطبع إىل معاير لتقييم كل العناصر بشرط 
ويس��هل اس��تخدامها  أن تك��ون واضح��ة وحم��ددة 
والقي��اس عليه��ا، وه��ذا يتطل��ب ب��دوره تدري��ب كاف��ة 
العامل��ني باملنظوم��ة التطبيقي��ة إلدارة اجل��ودة الش��املة 
عليها، مع إعادة هيكلة الوظائف واألنشطة وفق تلك 

املعاي��ر ومس��تويات األداء )عليم��ات:2004 (.
إضاف��ًة إىل ذل��ك فإن��ه يتوج��ب عل��ى إدارات مؤسس��ات 
ومراك��ز البح��ث العلم��ي االهتمام ببع��ض عناصر اجلودة 
خصوصًا التوس��ع يف تدريس العلوم اإلدارية وتنمية املوارد 
البش��رية وتدري��ب العامل��ني يف ه��ذه املؤسس��ات على فنونها 
للوص��ول باملوظ��ف إىل مراح��ل متقدمة م��ن املهارة واخلربة, 
ك��ون األنظ��ار تتج��ه حن��و ه��ذه املؤسس��ات الكتس��اب 

اخل��ربات وتنمي��ة امله��ارات.
التفاع��ل والتنس��يق ب��ني مراك��ز البح��ث العلم��ي أ( 

وقطاع��ات اجملتم��ع:
     مراك��ز البح��وث الناجح��ة ه��ي ال��ي تتفاع��ل م��ع 
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اجملتم��ع يف ح��ل قضاي��اه واجي��اد احللول املناس��بة هل��ا بينما 
يالح��ظ يف ال��دول النامي��ة عام��ة وال��دول العربي��ة بش��كل 
خ��اص ع��دم وج��ود رواب��ط وثيق��ة ب��ني مراك��ز البح��ث 
العلمي وقطاعات اجملتمع املختلفة، حيث تفضل اجلهات 
احلكومي��ة واخلاص��ة التعام��ل م��ع املؤسس��ات البحثي��ة 

األجنبي��ة واعتم��اد خ��ربات و جت��ارب ال��دول األخ��رى.
     وتنعكس هذه العالقة الضعيفة س��لبًا على مردود 
البحث العلمي من خالل نقص احلوافز الضرورية لتنشيط 
البح��ث العلم��ي. وت��ؤدي إىل ع��دم اهتم��ام اغل��ب الباحث��ني 
بتوس��يع دائ��رة االس��تفادة اجملتمعي��ة م��ن أعماهل��م، وه��ي ال 
تعين فقط عدم قيام البحث العلمي بوظيفته األساسية يف 
التص��دي للمش��اكل ال��ي تواجه��ا قطاع��ات اجملتمع وامنا 
تع��ين أيض��ا حرمان��ه من الدع��م الذي من املمكن أن يقدم 

ل��ه من قب��ل هذه القطاعات.
     لذل��ك ف��ان الق��درة عل��ى تروي��ج نتائ��ج البح��وث 
للمراكز البحثية تعد من مؤشرات النجاح يف تفاعلها مع 
قطاعات اجملتمع حيث تؤشر عملية ترويج البحث العلمي 

م��دى حتقي��ق مراك��ز البح��ث العلم��ي ألهدافه��ا.

    ج�( اإلدارة الكفؤة: 
     حتت��اج مراك��ز البح��ث العلم��ي إىل إدارة كف��ؤة 
تش��رف عليه��ا وتت��وىل أموره��ا. وبق��در م��ا تك��ون اإلدارة 
جي��دة بق��در م��ا تك��ون ج��ودة األحب��اث العلمي��ة ت��ؤدي إىل 
حتقي��ق األه��داف املرج��وة منه��ا. بينم��ا تؤث��ر اإلدارة غ��ر 
الكفؤة سلبًا يف جودة خمرجات مراكز البحوث، لذلك 

ينبغ��ي أن تتمت��ع إدارة ه��ذه املراك��ز بالنق��اط التالي��ة:
ينبغ��ي أن تتمت��ع باملصداقي��ة والش��فافية وبعالق��ة   -
القطاع��ات  إجيابي��ة م��ع منظوم��ة التعلي��م العال��ي وم��ع 

االقتصادي��ة.
- ع��دم س��يطرة أجه��زة حكومي��ة ضيق��ة عل��ى أموره��ا 
حبي��ث ينبغ��ي أن تتمت��ع بصالحي��ات التص��رف باألم��وال 

املخصص��ة هل��ا وحري��ة اخت��اذ الق��رارات ال��ي ختصه��ا .
- االبتع��اد ع��ن التعقي��دات واإلج��راءات اإلدارية واملالية 

املطولة يف اإلنفاق والتجهيز والرواتب واحلوافز.
- االبتع��اد ع��ن اإلج��راءات اإلداري��ة والقانوني��ة واملالي��ة 
املطول��ة وغ��ر املرن��ة كاملتبع��ة يف تنفيذ البحوث العلمية أو 

املتبع��ة للحص��ول عل��ى منح��ة أو إيف��اد للخارج.
    د( وجود اإلسراتيجية العلمية الواضحة

     ينبغ��ي اعتم��اد إس��راتيجية واضح��ة للبح��ث العلم��ي 
على مستوى القطر تتضمن حتديد أهداف البحث العلمي 
وأولويات��ه واملراك��ز البحثي��ة الالزم��ة وتوف��ر املس��تلزمات 
املادي��ة. ويت��م ذل��ك م��ن خ��الل وض��ع خط��ط وبرام��ج للبحث 
العلم��ي ترس��م التوجه��ات املس��تقبلية العام��ة وتتح��دد يف 
ظلها اإلجراءات التش��ريعية والتنفيذية املناس��بة وينبغي أن 
تتضم��ن اإلس��راتيجية الوطني��ة للبح��ث العلم��ي املضام��ني 

التالية:
 - ينبغ��ي أن حت��دد بش��كل واض��ح أه��داف ومنطلق��ات 
البح��ث العلم��ي ومب��ا يت��الءم وخط��ط التنمي��ة الوطني��ة 
ومتطلبات القطاعات واألنشطة االقتصادية. ومبا يتناسب 
والق��درات البش��رية املتوف��رة وذل��ك ألج��ل زي��ادة إمكاني��ة 

تطبي��ق البح��وث واالكتش��افات العلمي��ة.
العلم��ي  للبح��ث  وطني��ة  سياس��ة  وج��ود  ض��رورة   -
م��ن ش��أنها توجي��ه الباحث��ني حن��و املش��اكل االقتصادي��ة 
واالجتماعي��ة والتقني��ة ال��ي يعان��ي منه��ا اجملتم��ع إلجي��اد 
احللول املناس��بة هلا. وان غياب مثل هذه السياس��ة الوطنية 
ي��ؤدي بالباحث��ني االجت��اه حن��و البح��وث الفردي��ة االنتقائي��ة 
واالبتعاد عن االشراك يف رسم السياسات العامة وتسخر 

نتائ��ج دراس��تهم لصان��ع القرار.
 - ينبغ��ي أن ته��دف اإلس��راتيجية إىل حتقي��ق اك��رب 
قدر من الشراكة بني مراكز البحث والتطوير من جهة 
والقطاعات اخلاصة والعامة املستفيدة من نتائجها من جهة 
أخرى. ومبا يف ذلك منح احلوافز للقطاع اخلاص ليكون 

له دور مهم يف االستثمار يف األنشطة البحثية والتقنية.

    ه�( استقطاب وتنمية الكوادر البحثية
تع��د امل��وارد البش��رية املؤهل��ة والكف��ؤة م��ن مدخ��الت 
ومقوم��ات العم��ل يف األنش��طة واملراك��ز البحثي��ة. ل��ذا فان 
م��ن مقوم��ات جن��اح املراك��ز البحثي��ة اس��تقطاب الكوادر 
املتخصص��ة واملؤهل��ة للبح��ث العلم��ي وتنميته��ا م��ن باحث��ني 
وخمرع��ني م��ن محل��ة الدرج��ات العلي��ا، فض��ال ع��ن توف��ر 

الك��وادر املس��اعدة لعم��ل الباحث��ني م��ن فني��ني واداري��ني.
وتع��د اجلامع��ات واملعاه��د الفني��ة مصدر الق��وى العاملة 
باملراكز البحثية فهي من ميد املوارد البشرية باملؤهالت 
وامله��ارات البحثي��ة, حبي��ث يعتم��د إعداد وتدري��ب الباحثني 
بشكل أساسي على مستوى تقدم التعليم العالي، و يؤدي 
تدني مستوى اخلرجيني إىل تواضع أداء املراكز البحثية 
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ال��ي س��توظفهم, واملؤه��الت ال تكف��ي وحده��ا لضم��ان 
م��ردود عال��ي للبحث العلمي فحجم االجناز البحثي يعتمد 
أيض��ا عل��ى توف��ر بيئ��ة مالئم��ة ومش��جعة للبح��ث العلم��ي، 
وذل��ك م��ن خ��الل تلبية االحتياجات اإلنس��انية واالجتماعية 
للباحث��ني، وه��ذه العناص��ر ضروري��ة لتهيئة الباحث للعطاء 
واإلب��داع، كم��ا أن توفر احلاج��ات املادية يعين تكريس 

وق��ت الباح��ث للعم��ل دون االنش��غال م��ن اجل توفرها.
    و( توافر املعلومات واملصادر العلمية احلديثة

العلمي��ة  والبيان��ات  املعلوم��ات  توف��ر خدم��ات  جي��ب 
للباحث��ني يف املراك��ز البحثي��ة ، وه��ذا يس��تلزم وج��ود 
الالزم��ة  والبيان��ات  املعلوم��ات  تؤم��ن  وطني��ة  مراك��ز 
بش��كل ك��فء وفاع��ل للباحث��ني. كذل��ك يس��تلزم األم��ر 
توف��ر املراج��ع والدوري��ات احلديث��ة للباحث��ني يف املراك��ز 
البحثي��ة ، وتس��هيل مهمته��م يف احلص��ول عل��ى املعلوم��ات 
والبيان��ات امليداني��ة الضروري��ة م��ن املؤسس��ات اخلاص��ة 
واحلكومي��ة ذات الصل��ة. فض��ال ع��ن متابع��ة املس��تجدات 
العاملية واالستفادة منها من خالل التواصل الكرونيًا مع 
ش��بكات البحوث العاملية، مع التنس��يق ما بني اجلامعات 
يف جم��ال البح��ث والتب��ادل العلمي��ني )ثجي��ل؛ اجلواري��ن, 

ب��دون تاري��خ(.
ثانيًا: مقومات تتعلق باجلهات الرمسية ذات العالقة:-

إجي��اد آلي��ات الش��راكة والتنس��يق بني الس��لطة العلمية 
والسياسية والتنفيذية:- وذلك بتنظيم العالقة بني السلطة 
العلمي��ة )األكادمييني( والس��لطة التنفيذي��ة )وزارة التعليم 

العالي( والسلطة )رئاسة الوزراء ورئيس اجلمهورية(.
آليات دعم وصناعة القرار بالبحث العلمي. 

إدارة التكامل العلمي:- تشكيل فريق العمل البحثي 
املناسب وفق منهج علمي يتيح التنسيق املستمر مبا يضمن 

أن كافة اجلهود البحثية تصب جتاه اهلدف املدد.
كاف��ة  أن  يع��ين  البحث��ي  واهل��دف  القضي��ة  وض��وح 
األه��داف البحثي��ة املتناث��رة ال��ي يت��م اجنازه��ا عرب س��نوات 
اخلط��ة تتناس��ق وتتكام��ل جت��اه اهل��دف البحث��ي الكب��ر. 
وتش��عب  القضاي��ا  تع��دد  العلم��ي:-  التنس��يق 
ختصصاته��ا يف ظ��ل الرغب��ة لتحقي��ق االس��تخدام املثال��ي 
ملق��درات البح��ث العلم��ي، يتطل��ب وج��ود جه��از مرك��زي 
لتنس��يق عملي��ات البح��ث العلم��ي يف الدول��ة مب��ا يضم��ن 

ع��دم تك��رار أو ازدواجي��ة العملي��ة البحثي��ة.
توف��ر املن��اخ البحث��ي املناس��ب:- توف��ر البيئة اجلاذبة, 

توف��ر الوض��ع املال��ي واملعن��وي اجل��اذب م��ن أج��ور ومزاي��ا 
وحواف��ز, ووض��ع سياس��ات تنظ��م التف��رغ للبح��ث العلمي. 
االس��تغراق الفك��ري:- تف��رغ الباح��ث وتوفر الوضع 
املري��ح ل��ه، ألن ذل��ك ه��و الس��بيل لوص��ول الباح��ث إىل 
مرحل��ة االس��تغراق الفك��ري ال��ذي يق��ود لالس��تفادة م��ن 
تراكم خرباته وعلومه وترمجتها يف إبداع علمي جديد.

حري��ة البح��ث العلمي:- 
حري��ة احلصول عل��ى املعلومات. 

حري��ة املوضوع��ات والقضاي��ا البحثية. 
البع��ض  وبعضه��م  الباحث��ني  ب��ني  التواص��ل  حري��ة 
وب��ني املراك��ز البحثي��ة وبعضه��ا البع��ض وب��ني الباحث��ني 
ومراك��ز البح��ث م��ن جه��ة زمالئه��م يف خمتل��ف أحن��اء 

الع��امل. 
التحف��ظ عل��ى نتائ��ج التحليل االس��راتيجي. 

احلري��ة يف تعي��ني الك��وادر البحثي��ة وتدريبها.
احلري��ة يف وض��ع السياس��ات واألولوي��ات البحثية. 

احلري��ة يف ع��دم التدخ��ل يف العملي��ة البحثي��ة, ه��ذا 
الوض��ع يع��ين من��ع اي اوض��اع جتع��ل املراك��ز البحثي��ة 

حت��ت الوصاي��ة احلكومي��ة.
القانوني��ة  البني��ة  املالئم��ة:-  التحتي��ة  البني��ة  توف��ر 

العلم��ي.  البح��ث  حري��ة  حتم��ي  تش��ريعات  وتتضم��ن 
تأس��يس آلي��ات صناعة القرار.

الش��راكة امللزم��ة ب��ني الس��لطة السياس��ية والتنفيذي��ة 
م��ن جه��ة وس��لطات البح��ث العلمي من جهة أخرى. 

ثقاف��ة اخل��روج ع��ن خط��وات اخت��اذ الق��رار مبا يش��مله 
ذل��ك م��ن تأم��ني الس��ند العلم��ي ال��كايف، ميك��ن أن 
تك��ون جرمي��ة يعاق��ب عليه��ا القان��ون. كم��ا ه��و احل��ال 

عن��د خمالف��ة اإلرش��ادات الزراعي��ة والصحي��ة ... اخل.
اإلنت��اج العلم��ي:- يتمث��ل يف إنت��اج املعرف��ة كخدم��ة, 
ولذا توفر الدولة, دخاًل مباشرًا من عائد اإلنتاج العلمي.
فق��د بلغ��ت ص��ادرات اإلنت��اج العلم��ي والتكنولوجي��ا 
املتح��دة  الوالي��ات  يف  الص��ادرات  م��ن   30% حوال��ي 
وحوال��ي %50 يف ماليزي��ا، حوال��ي %25 يف الياب��ان 

)التخطي��ط  االس��راتيجي القوم��ي, ب��دون تاري��خ(.
ثالثًا: مقومات الشراكة املتعلقة بالقطاع اخلاص: -

     هن��اك مفه��وم للش��راكة م��ع القط��اع اخل��اص, وه��و 
أن العالق��ة ب��ني القط��اع اخل��اص واجلامعات عالقة تبادلية 
ومس��تمرة م��ن ناحي��ة، وأن خمرج��ات اجلامع��ات ه��ي يف 
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احلقيقة مدخالت لس��وق العمل وللقطاع اخلاص، وحيث 
أن ه��ذه املدخ��الت تعتم��د عل��ى نوعي��ة النظ��ام التعليم��ي يف 
ه��ذه اجلامع��ات وعل��ى نوعي��ة املخرج��ات ال��ي خترجه��ا 

اجلامع��ات.
ف��إن الش��راكة ب��ني القط��اع اخل��اص واجلامع��ات يف 
البحث والتطوير، هي ش��راكة إس��راتيجية يستفيد منها 

كال الطرف��ني.
وإن أي تق��دم اقتص��ادي ال ينش��أ م��ن ف��راغ وإمن��ا ه��و 
يف األص��ل فك��رة ب��دأت وجترب��ة درس��ت وم��ن ث��م ظه��رت 
ألرض الواق��ع كمنت��ج، لذل��ك ه��ي إمكاني��ات املعام��ل 
ومراكز البحوث واجلامعات الي هي بيت اخلربة األوىل 
لذل��ك لي��س م��ن املس��تغرب أن يكون هناك ش��راكة، ألن 
معامل البحث والتطوير هي اجلامعات ومؤسسات التعليم 
العال��ي. فكلم��ا زادت كفاءته��ا كلم��ا زاد كف��اءة ق��وة 
العم��ل الداخل��ة للقط��اع اخل��اص، وكلم��ا ضعف��ت وبع��دت 
ع��ن امله��ارات ال��ي يطلبه��ا كلم��ا أصبح��ت مدخ��الت غ��ر 
مناس��بة للقط��اع اخل��اص وبذل��ك تك��ون تكلف��ة إع��ادة 
تهيئته��ا أك��رب وأيض��ًا يصب��ح إس��هامها يف تطوي��ر القط��اع 

اخل��اص أق��ل )مق��داد 2011م(.
وإن اجلامع��ات يف اخل��ارج مت��ول أحباثه��ا م��ن القط��اع 
اخل��اص، ب��ل ويوج��د جامع��ات قائم��ة عل��ى التموي��ل م��ن 
القط��اع اخل��اص فالب��د أن يك��ون هن��اك فك��ر متط��ور 

يع��رف بأهمي��ة ه��ذا املوض��وع.
     وال ميكن أن نصل إىل املستوى املطلوب يف جمال 
البحث العلمي دون التنس��يق مع القطاع اخلاص، ومعرفة 
متطلبات��ه. كم��ا أن ع��دم فه��م اجلامع��ات ملعنى الش��راكة 
يستوجب عقد االجتماعات والندوات وورش العمل وتفعيل 
االتص��ال بش��كل كب��ر، وعل��ى م��دار الس��نة وبعي��دًا ع��ن 

األضواء لتفعيل هذه الش��راكة.
     كم��ا أن��ه م��ن املف��روض أن يك��ون للقط��اع اخلاص 
كلم��ة أو دور يف التخطي��ط للمناه��ج ألنن��ا نظ��ل ال نع��رف 
م��اذا يري��د القط��اع اخل��اص وه��و ال يع��رف التغ��رات ال��ي 

حتدثه��ا الش��راكة م��ع اجلامع��ات.  
     وال ب��د للجامع��ة أن جت��ذب القط��اع اخل��اص وتب��ني 
هلم أهمية البحوث العلمية، وماذا تقدم من حلول وتقضي 

على كثر من اإلش��كاليات.
   اجمل��االت الرئيس��ية للبح��ث والتطوي��ر يف القطاع��ني 

الع��ام واخلاص:

     إن كاًل م��ن القطاع��ات احليوي��ة: الزراع��ة، امل��وارد 
املائي��ة، تقان��ة املعلومات واالتص��االت، الطاقة الصناعية، 
البش��رية،  وامل��وارد  الق��درات  البيئ��ة، الصح��ة، بن��اء 
والتطوي��ر االداري والقانون��ي, ه��ي م��ن أح��وج القطاع��ات 
للبح��ث والتطوي��ر, وفيم��ا يل��ي وص��ف موج��ز حليثيات كل 

قطاع:
قط��اع الزراع��ة: وميك��ن تطوير ه��ذا القطاع من خالل 

العمل ضمن حماور حبثية حمددة من أهمها
حتس��ني كفاءة اس��تخدام املس��تلزمات واملدخالت - 

الزراعية.
 حتدي��د وتطوي��ر املع��ادالت الس��مادية املتوازن��ة - 

لكاف��ة املاصي��ل يف الظ��روف الطبيعي��ة.
صيان��ة الرب��ة ومكافحة التصح��ر وتنمية الغابات - 

واحل��راج واملراعي.
 التحس��ني الوراث��ي وحتس��ني االنتاجي��ة والنوعي��ة - 

وتكام��ل االنت��اج احليوان��ي والنبات��ي.
رعاي��ة الث��روة احليواني��ة ونظ��م االنت��اج متضمن��ًا - 

فيزيولوجي��ا التناس��ل واالدرار والتغذي��ة والصح��ة.
جدوى التوجه لزراعة املاصيل النقدية وحتس��ني - 

الصناعات املرتبطة بالتسويق والتصدير. 
قط��اع الصناع��ة: ميك��ن تطوي��ر ه��ذا القط��اع م��ن - 

خ��الل العم��ل ضم��ن حم��اور حبثي��ة حم��ددة، م��ن 
أهمه��ا

  تطوي��ر العالق��ة ب��ني الصناع��ة ومنظوم��ة البح��ث  -
العلمي.

 تطوير نظم وإدارة االنتاج ودعم التكامل التقاني - 
للصناعات املختلفة.

تطوي��ر طي��ف الصناع��ات حس��ب متطلب��ات الس��وق - 
امللي��ة واإلقليمي��ة والدولية.

قطاع الطاقة: وهناك أولوية لآلتي:- 
ترش��يد وحف��ظ الطاق��ة وحتس��ني كفاءته��ا عل��ى - 

مس��توى قطاع��ات اإلنت��اج واالس��تهالك.
الطاقات املتجددة وتطبيقاتها.- 
سياسات الطاقة والتشريعات املرتبطة بها.- 
التوازن بني استهالك الطاقة واألثر البيئي هلا.- 
قط��اع الصح��ة :حيت��اج القط��اع الصح��ي ملزي��د م��ن - 

البح��وث العلمي��ة يف امل��اور التالي��ة:
 -حبوث طبية حيوية، سريرية ووبائية. -
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 -حبوث دوائية. -
 -حب��وث اجتماعي��ة طبي��ة وس��لوكية، وحب��وث  -

عملي��ات األنظم��ة الصحي��ة.
قط��اع امل��وارد املائي��ة: ملواجه��ة التحدي��ات يف ه��ذا - 

القطاع، البد من تعزيز البحث العلمي يف املاور 
التالية:

 -تأثر التغرات املناخية على املوارد املائية. -
 -حتديد مكونات امليزان املائي لألحواض املائية  -

اجلوفية.
 -محاية املوارد املائية. -
 -توطني تقانات حديثة يف عدة جماالت مائية. -

قطاع تقانة املعلومات واالتصاالت: ميكن تطوير - 
ه��ذا القط��اع م��ن خ��الل العمل ضمن حم��اور حبثية 

حمددة أهمها:
- بنية الشبكات احلاسوبية وأمنها وتطبيقاتها.- 

 - صناعة الربجميات، متضمنة األمتتة والنمذجة  -
ونظم التواصل والتطبيقات الذكية وغرها.

املتوى الرقمي والتطوير على الويب واالستشعار - 
عن بعد.

قط��اع بن��اء الق��درات البش��رية: من أهم امل��اور البحثية 
ال��ي ميك��ن العمل ضمنها لتطوير هذا القطاع.
 - تطوير مؤسسات بناء القدرات البشرية.

 - تطوير البيئة التعليمية.
 - التكي��ف معه��ا والرب��ط ب��ني اخلط��ط اخلمس��ية 

وخمرج��ات التعلي��م ومتطلب��ات س��وق العم��ل.
 - تطوير منظومة التدريب.

قط��اع بن��اء الق��درات التطوي��ر اإلداري والقانون��ي: الب��د 
م��ن تعزي��ز البح��ث العلم��ي املتق��دم وتطوي��ر الدراس��ات يف 
خمتلف الجماالت القانونية واإلدارية مبا ينسجم مع البيئة 

اليمني��ة وبش��كل خ��اص يف امل��اور البحثي��ة التالية:
 - حتديث القوانني وتطويرها.

إدارة رأس امل��ال البش��ري واس��تثماره وتطوي��ر   - 
اهلي��اكل واألنظم��ة اإلداري��ة )مب��ا فيه��ا القي��ادات اإلداري��ة 

وأس��اليب وأدوات اإلدارة(. والبن��ى التنظيمي��ة 
 - تطوير األنظمة والتشريعات ملختلف القطاعات.

قط��اع البيئ��ة: لتطوي��ر ه��ذا القطاع البد م��ن العمل على 
املاور البحثية التالية

 - سالمة اهلواء واملياه.

 - محاية التنوع احليوي.
 - إدارة النفايات الصلبة )ومنها النفايات الطبية(.

س��المة األراض��ي ومواجه��ة التغ��رات املناخي��ة   - 
2013م(. )السياس��ة الوطني��ة للعل��وم, 

ملخص املور الثاني:
يتعل��ق  م��ا  يف  الش��راكة  مقوم��ات  اس��تعراض  مت 
باجله��ات الرئيس��ية الث��الث, فم��ن مقوم��ات الش��راكة يف 
املراكز العلمية والبحثية من تطبيق نظام اجلودة, ودعمها 
ومتويله��ا, وحتس��ني النظ��ام اإلداري, واس��تقطاب الك��وادر  
واس��تعرض  الالزم��ة.  املعلوم��ات  وتوف��ر  األكادميي��ة, 
املقوم��ات املتعلق��ة باجله��ات الرمسي��ة, وكذل��ك املقوم��ات 
بأه��م  ه��ذا امل��ور  واختت��م  اخل��اص.  بالقط��اع  املتعلق��ة 

اجمل��االت ذات األولوي��ة يف البح��ث العلم��ي.
امل��ور الثال��ث: رؤي��ة مس��تقبلية لتطوي��ر الش��راكة بني 

املراك��ز العلمي��ة للبحث والقط��اع العام واخلاص
تطوي��ر  يف  والبحثي��ة  العلمي��ة  املراك��ز  دور  أواًل: 

لش��راكة  ا
      ولتفعي��ل ه��ذا اجلان��ب عل��ى مس��توى اجلامع��ات 
كُأس��لوب مه��م يف توف��ر م��وارد مالي��ة إضافي��ة تتب��ع آليات 

التنفي��ذ التالي��ة: -
التح��ول يف البح��ث العلم��ي م��ن البح��ث لالس��تهالك 	 

إىل البح��ث م��ن أج��ل االس��تثمار.
من��ح معاه��د ومراك��ز البح��وث والدراس��ات 	 

االستش��ارية صالحي��ات واس��عة يف االتص��ال مبواق��ع 
اإلنت��اج والتعاق��دات البحثي��ة لتس��ويق أفكاره��ا 
املس��توى  وخدماته��ا وأحباثه��ا يف املي��دان عل��ى 
احلكومي واخلاص بش��تى الس��بل والوس��ائل وخاصة 

وس��يلة االتص��ال الش��خصي.
توجي��ه الرس��ائل العلمي��ة واألحب��اث اجلامعي��ة إىل 	 

حب��وث تطبيقي��ة متخصصة مقابل دعمها ومتويلها من قبل 
املؤسسات اإلنتاجية.

استثمار النشاطات اإلنتاجية، يف بعض الكليات 	 
وفق��اً ملفه��وم اجلامع��ة املنتج��ة، والعم��ل أيض��اً عل��ى حتدي��د 
رس��وم عل��ى املخت��ربات وال��ورش واملرافق البحثي��ة باجلامعة 
ال��ي تس��تخدمها مؤسس��ات اإلنت��اج باجملتم��ع، واإلف��ادة 
م��ن املعام��ل اجلامعي��ة وامل��زارع والربام��ج يف دع��م البح��ث 
العلمي, والسماح كذلك باستثمار شعارات اجلامعة على 
املنتج��ات مقاب��ل رس��وم لص��احل البح��ث العلم��ي، تكري��م 
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املس��اهمني واملتربع��ني م��ن قب��ل اجلامع��ات ع��رب صحفه��ا 
ووس��ائل إعالمه��ا.

تبين فكرة الكراس��ي العلمية باجلامعة لألس��ر 	 
واألثرياء ورجال األعمال واملؤسسات وفق شروط حمددة.

اإلع��الن ع��رب وس��ائل اإلع��الم ع��ن برام��ج 	 
املن��ح البحثي��ة املطل��وب املس��اهمة يف متويله��ا ع��ن طري��ق 
التربع��ات، وحتفي��ز الكت��اب ورج��ال الربي��ة عل��ى ع��رض 

يف اإلس��الم. ص��ور التكاف��ل االجتماع��ي 
تعلي��م العامل��ني يف الش��ركات: بتقدي��م بع��ض 	 

املنح لنخبة من العاملني يف الشركات لاللتحاق باجلامعة 
أو التعليم عن بعد. ومثال ذلك الربامج الي تقدمها جامعة 

)س��تانفورد( ملهندس��ي شركة )جنرال إلكريك(.
ترخ��ص بع��ض 	  مراك��ز استش��ارية خاص��ة: 

اجلامعات هليئة التدريس بإنشاء مراكز استشارية خاصة 
لتش��غيل طلب��ة الدراس��ات العلي��ا يف حب��وث خلدم��ة القط��اع 

اخل��اص حت��ت إش��راف األس��اتذة.
تق��دم 	  مس��اعدة ش��ركات األعم��ال الصغ��رة: 

اجلامعات مس��اعدات استش��ارية للشركات الصغرة لقاء 
رس��وم امسي��ة، وحتص��ل اجلامع��ة على دع��م من احلكومة 
لق��اء ه��ذا اجمله��ود؛ وتش��مل املس��اعدات: دراس��ات ج��دوى 
املشاريع، دراسات السوق ملنتج معني، وختطيط األعمال.

احتض��ان ش��ركات األعم��ال املبتدئ��ة: يف بع��ض 	 
اجلامع��ات حاضن��ات للش��ركات املبتدئ��ة حي��ث تق��دم 
احلاضن��ات الدع��م املباش��ر واخلدم��ات لتكوي��ن وتنمي��ة 
وتش��مل اخلدم��ات املس��اعدة يف  األعم��ال يف بدايته��ا. 
ختطي��ط س��ر األعم��ال، والتموي��ل والتس��ويق واإلرش��اد. 
وه��ذه احلاضن��ات ع��ادة م��ا تك��ون مدعم��ة م��ن احلكومة 
االحتادي��ة مباش��رة أو مبن��ح م��ن احلكوم��ة امللي��ة؛ 
ومث��ال لذل��ك: قي��ام بع��ض اجلامع��ات فرنس��ا كجامع��ة 
 Robert Schumanروب��رت ش��ومان بسراس��بورج(
 University, Stras-bourg( بإنش��اء قس��م حضان��ة 

األعم��ال املبتدئ��ة كقس��م م��ن أقس��ام اجلامع��ة.
حدائ��ق التقني��ة والعل��وم: تش��يد بع��ض اجلامع��ات 	 

حدائق التقنية أو العلوم على أراضيها، وتدعو إليها أقسام 
األحب��اث يف الش��ركات واملؤسس��ات احلكومي��ة به��دف 
االس��تفادة من مرافق اجلامعة والباحثني فيها واملش��اركة 

يف األحب��اث )جمل��س البح��ث العلم��ي, 2006م(.
وهن��اك أيض��ًا دور حم��وري ميك��ن أن يق��وم ب��ه 	 

األس��تاذ اجلامع��ي يف تطوي��ر الش��راكة م��ن خ��الل:
إتاح��ة الف��رص أم��ام أس��اتذة اجلامع��ات للعم��ل 	 

كمستش��ارين غ��ر متفرغ��ني ل��دى ال��وزارات 
واملؤسس��ات احلكومي��ة ، وتش��جيع إعارته��م للقط��اع 
اخل��اص ، والس��ماح هل��م كذل��ك بافتت��اح مكات��ب 
استش��ارية خ��ارج نط��اق اجلامع��ات نظ��ر رس��م س��نوي 

ووفق��ًا لتنظي��م مع��ني.
من��ح أومس��ة فخري��ة مل��ن يقض��ي ف��رة زمني��ة يف جم��ال 	 

البحث التطبيقي تنويهاً جبهوده، أو ملن يقوم باالتصال 
مبؤسس��ات اجملتم��ع وإقناعه��ا بإمكان��ات اجلامع��ة 
إلجراء البحوث وتسويق اخلدمات بثقة واقتدار أسوة 

مب��ا يعمل��ه األس��اتذة يف اجلامع��ات اخلارجية.
السماح ألعضاء هيئة التدريس بقضاء سنوات التفرغ 	 

العلم��ي اجلامع��ي يف مؤسس��ات قط��اع األعمال إلجناز 
الدراسات واألحباث املتعلقة باألعمال.

تعري��ف الباحث��ني بأهمي��ة ب��راءات االخ��راع , والعم��ل 	 
عل��ى تش��جيعهم عل��ى حتوي��ل النتائ��ج املس��تقاة م��ن 
البحوث إىل طلبات براءات اخراع ثم دراس��ة جدواها 

االقتصادي��ة ث��م تصنيفه��ا وتس��ويقها.
إع��ادة النظ��ر يف امله��ام ال��ي تلق��ى عل��ى عات��ق أعض��اء 	 

هيئة التدريس، وإحداث نوع من التوازن بني التدريس، 
واإلرشاد، والبحوث، وخدمة اجملتمع، مع زيادة عدد 
الساعات املخصصة للبحث العلمي لألعضاء املشهود 

بكفاءتهم البحثية.
ضب��ط أس��س الرقي��ة يف اجلامع��ات للركي��ز عل��ى 	 

ج��ودة البح��وث التطبيقي��ة والدراس��ات االستش��ارية 
ال��ي تعم��ل حلس��اب قطاع��ات اجملتمع وخدم��ة التنمية 
بش��كل ع��ام، واحتس��اب ذل��ك يف نظ��ام الرقي��ات 

العلمي��ة.
تس��ويق األس��اتذة: حت��رص بع��ض اجلامع��ات عل��ى 	 

تسويق خربات األساتذة كوسيلة لتعويضهم عن فارق 
الرواتب املتواضعة الي يتقاضونها من اجلامعة مقارنة 
مبا يعود على زمالئهم يف القطاع اخلاص، وكحافز 
هل��م عل��ى التف��وق يف البح��وث املدعوم��ة، وعلى تس��ويق 
خدمات اجلامعة يف جماالت البحوث الي يتخصصون 
فيه��ا .فف��ي جامع��ة )كارنيج��ي ميل��ون(، عل��ى س��بيل 
املث��ال، هن��اك مكت��ب أس��س هل��ذا الغ��رض، ويعم��ل 
فيه موظفون متفرغون يقومون بإعداد ونشر نبذة عن 
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األس��اتذة وخرباته��م لتوزيعه��ا عل��ى ش��ركات القط��اع 
اخلاص بهدف الدعاية هلم وإتاحة الفرص لالس��تعانة 
به��م كمستش��ارين. كم��ا يق��وم املكت��ب باالتصاالت 
املباش��رة بالش��ركات لع��رض خ��ربات األس��اتذة عليه��ا 
والتع��رف عل��ى م��ا يهمه��ا م��ن قضاي��ا تري��د مش��اركة 

خ��رباء خارجي��ني يف حله��ا.
ال ت��كاد ختل��و أي جامع��ة م��ن 	  نق��ل التقني��ة: 

مكت��ب لنق��ل التقنية لتحويل نتائج البحوث األساس��ية إىل 
تطبيقات، وقد يتبع املكتب مؤسسات االخراعات؛ مثل 

مؤسس��ة خرجي��ي )ويسكونس��ن( للبح��وث باجلامع��ة.
تس��ويق االخراع��ات: تنش��ئ كثر م��ن اجلامعات 	 

مؤسس��ة لتس��جيل اخراعات هيئة التدريس تش��مل مهمتها 
تس��ويق تل��ك االخراع��ات لرخي��ص التقني��ة للش��ركات 
الراغب��ة يف القي��ام بإنت��اج االخراع��ات. وق��د جنح��ت تل��ك 
املؤسس��ات يف حتقي��ق عائ��د ضخ��م للجامع��ات م��ن تل��ك 
الرس��وم؛ مث��ال ذل��ك العائ��د ال��ذي حصل��ت علي��ه جامع��ة 
)ويسكونسن( من بسرة األلبان، وجامعة والية )أيوا( من 
هرمونات تسمني البقر، والذي يقدر مبليارات الدوالرات.

كم��ا أن هن��اك أيض��ًا دور ميك��ن أن تق��وم ب��ه 	 
املراك��ز العلمي��ة للبح��ث يف تطوير الش��راكة من 

خالل:
 تعزي��ز الوع��ي االجتماع��ي جت��اه البح��وث العلمي��ة 	 

ل��دى كاف��ة قطاع��ات اجملتم��ع:
برف��ع مس��توى وعيه��ا ألهمي��ة البح��ث 	  وذل��ك 

والعم��ل عل��ى  جبدواه��ا،  العلم��ي، واإلحس��اس 
دعمه وتشجيعه، وتنويع مصادر متويله تتبع آليات 

التنفي��ذ التالي��ة.
رب��ط مس��ار األحب��اث العلمي��ة اجلامعي��ة مبش��كالت 	 

واحتياج��ات اجملتم��ع.
القي��ام حبمل��ة توعوية إعالمية إلقناع اجملتمع والقطاع 	 

اخلاص بأهمية البحوث العلمية وجدواها.
إقام��ة املع��ارض واملراك��ز العلمي��ة، والعم��ل عل��ى 	 

املتخصص��ة. إص��دار الكت��ب واجمل��الت العلمي��ة 
التوس��ع يف عق��د املؤمت��رات والن��دوات العلمي��ة، 	 

وحلق��ات البح��ث املش��ركة، وإقام��ة املاض��رات 
للعلم��اء والباحث��ني عل��ى مس��توى اجلامع��ات ومس��ئولي 
قط��اع التنمي��ة يف اجملتم��ع, مم��ا يع��زز االرتب��اط ب��ني 

البح��ث العلم��ي وقضاي��ا اجملتم��ع التنموي��ة.

ثانيًا: دور القطاع احلكومي يف تعزيز الش��راكة 	 
م��ع املراكز العلمية والبحثية

     يعد االستثمار يف البحث العلمي اجلامعي من 	 
أولوي��ات االس��تثمار القوم��ي, وللوص��ول إىل النتائ��ج 
اتب��اع آلي��ات التنفي��ذ املقرح��ة  املرج��وة يتوج��ب 

التالية:
إنشاء صندوق وطين لدعم وتوسيع قاعدة البحث 	 

العلمي.
رفع معدل اإلنفاق على البحث العلمي إىل2.5 (   	 

 )من الناتج القومي.
ح��ث ال��وزارات واملؤسس��ات احلكومي��ة عل��ى 	 

توجيه الدراس��ات االستش��ارية والبحوث الي حتتاجها إىل 
اجلامع��ات كبي��وت خ��ربة وطني��ة ومراك��ز استش��ارية هل��ا 

األولوي��ة يف ه��ذا اجمل��ال.
س��ن األنظم��ة ال��ي جتع��ل املؤسس��ات الصناعي��ة 	 

والش��ركات ختص��ص ج��زء م��ن ص��ايف أرباحه��ا الس��نوية 
لتموي��ل البح��ث العلم��ي, كما هو احلال يف كثر من دول 
العامل مقابل استفادتها من خربات ونشاطات اجلامعات يف 

تط��ور براجمه��ا اإلنتاجية.
من��ح اجلامع��ات مرون��ة أكث��ر للتص��رف يف 	 

موارده��ا املالي��ة. كم��ا أن تعزي��ز دور اجلامع��ات يف تنمي��ة 
امل��وارد املالي��ة للبح��وث العلمي��ة واس��تثمارها يت��م م��ن خ��الل 

آلي��ات التنفي��ذ التالي��ة:
دع��م املخصص��ات املالي��ة للبح��وث العلمي��ة م��ن - 

ميزاني��ة كل جامع��ة.
م��د جس��ور التع��اون ب��ني اجلامع��ات اليمني��ة - 

امل��وارد املالي��ة. واجلامع��ات العاملي��ة يف جم��ال تنمي��ة 
البح��ث ع��ن بدائ��ل جدي��دة لتموي��ل البحث العلمي - 

كاس��تثمار األراض��ي واملبان��ي ال��ي متلكه��ا اجلامع��ة أو 
تتب��ع هل��ا، والعم��ل عل��ى إص��دار الطواب��ع وف��رض الرس��وم 

عل��ى بع��ض اخلدم��ات ال��ي تقدمه��ا اجلامع��ة.
مراك��ز حكومي��ة: تق��وم احلكوم��ة بإنش��اء مراكز 	 

أحب��اث ودع��م برامج لتفعيل الش��راكة بني اجلامعات 
والقط��اع اخلاص.

أحب��اث مش��ركة بدع��م حكومي: هن��اك عدة برامج 	 
حكومية لدعم أحباث الشركات الي تشارك فيها 
اجلامع��ات؛ وم��ن بينه��ا مش��اريع نقل التقني��ة الي تقوم 
به��ا الش��ركات الصغ��رة به��دف ابت��كار منتج��ات 
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لفت��ح أس��واق جديدة.

ثالث��ًا: دور القط��اع اخل��اص يف تعزي��ز الش��راكة م��ع 
املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة

دع��م الطلب��ة: تق��وم بع��ض الش��ركات بتقدي��م من��ح 
دراس��ية وجوائ��ز ومس��اعدات مالي��ة وق��روض ُمرج��أة مل��ا 
بع��د التخ��رج، مث��ال لذل��ك: املن��ح املقدم��ة م��ن ش��ركة 

) للطلب��ة يف جامع��ة )بتس��ربج  )وس��تنجهاوس( 
الباح��ث اخلارج��ي: تق��وم الش��ركات بتقدي��م ف��رص 
أحباثه��م يف الش��ركة  لطلب��ة الدراس��ات العلي��ا بعم��ل 
كباحث خارجي. بشرط عدم نشر البحوث قبل مراجعتها 

وح��ذف م��ا ق��د يكش��ف ع��ن س��ر جت��اري أو مه��ين.
مفتوح��ة  تق��دم الش��ركات منح��ًا  املن��ح املفتوح��ة: 
 Grant-in-aidمببال��غ بس��يطة لألس��اتذة املتخصص��ني 
يف ختصص��ات حيوي��ة تعنيه��ا، أو إىل أقس��ام علمي��ة تهت��م 
وتس��تخدم املن��ح املفتوح��ة يف  اجلامع��ات.  بتنميته��ا يف 
أي غ��رض علم��ي مث��ل ش��راء مع��دات املعام��ل، أو حض��ور 
مؤمت��رات علمي��ة، أو عق��د ورش عم��ل أو ن��دوات... اخل.

تق��دم الش��ركات مع��دات  من��ح عيني��ة للجامع��ات: 
وأجه��زة كهداي��ا Equipment Donation للجامع��ات 
دون عائد على الش��ركات أو تكلفة للجامعات؛ وختصم 

املن��ح م��ن الضرائ��ب املس��تحقة عل��ى الش��ركة.
مراك��ز األحب��اث: ُتنِش��ئ بع��ض الش��ركات الك��ربى 
مراك��ز أحب��اث أو معام��ل يف اجلامع��ات حتم��ل امسه��ا 

وختض��ع إلدارة اجلامع��ة. 
دع��م األحب��اث: يق��دم القط��اع اخل��اص الدع��م للبح��وث 
اجلامعية الي تس��تفيد منها الش��ركات بش��روط خمتلفة.
اتفاقيات شاملة: تربم بعض مؤسسات القطاع اخلاص 
اتفاقي��ات واس��عة النط��اق Mega Agreements بينه��ا 
وب��ني إح��دى اجلامع��ات للش��راكة يف عدي��د م��ن األحب��اث 

ال��ي ته��م تلك املؤسس��ات وف��ق احتياجاتها.
حتالف مؤسسات القطاع اخلاص: قيام بعض مؤسسات 
القط��اع اخل��اص بتكوي��ن حتال��ف Consortium  فيم��ا 

بينها لدعم أحباث خاصة بالتحالف. )مقداد, 2011م(.
ملخص المحور الثالث

عل��ى  الش��راكة  تنمي��ة  يف  املس��ؤولية  ترك��ز       
املراكز العلمية والبحثية من خالل العديد من اإلجراءات 
أهمه��ا تفعي��ل وتس��ويق األحب��اث والباحث��ني, تعزي��ز الوع��ي 

االجتماع��ي جت��اه البح��ث العلم��ي ل��دى كاف��ة قطاع��ات 
اجملتم��ع إعالمي��ًا. وبع��د ذل��ك مت اس��تعراض دور القط��اع 
احلكوم��ي يف تنمي��ة الش��راكة. وأخ��را ذك��رت املهم��ة 
املناط��ة بالقط��اع اخل��اص كش��ريك أساس��ي يف تطوي��ر 
مراك��ز البح��ث العلم��ي وال��ذي يتمث��ل غالب��ًا يف الدع��م 

امل��ادي.
نتائج البحث

حسب مؤشر اإلنفاق على البحث العلمي هناك قصور 	 
ش��ديد يف الدع��م املال��ي فنس��بة %0.6 م��ن املوازن��ة 
العام��ة مقارن��ة ب��� 2.7 - %3 يف ال��دول املتقدم��ة وه��ي 

نس��بة ضئيلة.
تعتم��د املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة مالي��ًا عل��ى الدع��م 	 

احلكومي بالدرجة األوىل بينما ينفق القطاع اخلاص 
م��ا نس��بته %10 م��ن املوازن��ة مقارن��ة بنس��بة تص��ل إىل 

%80  يف ال��دول النامي��ة.
ال يوج��د اهتم��ام مبواءم��ة خمرج��ات التعليم العالي مع 	 

متطلبات سوق العمل امللية والعاملية. 
- توج��د حال��ة م��ن انع��دام الثق��ة يف خمرج��ات التعلي��م 	 

العال��ي حي��ث تس��تقدم العدي��د الش��ركات اخلاص��ة 
إداري��ني وخ��رباء غ��ر ميني��ني, وه��ذا يزي��د م��ن نس��بة 

البطال��ة.
وج��ود فج��وة واضحة بني خط��ط التنمية وبني اخلطط 	 

البحثية للمراكز العلمية والبحثية.
ال توج��د أي بني��ة مؤسس��ية ترع��ى الش��راكة وتنس��ق 	 

اجله��ود ب��ني املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة م��ن جهة وبني 
القطاع��ني الع��ام واخل��اص.

 يعت��رب مؤش��ر التحفي��ز والتش��جيع م��ن قب��ل القطاع��ني 	 
الع��ام واخل��اص أوف��ر املؤش��رات حظ��ًا حي��ث تظه��ر 
الدراسة تبين بعض مؤسسات القطاع العام, وكذلك 
بع��ض م��ن مؤسس��ات القط��اع اخل��اص, تتبن��ى وترع��ى 
وعيني��ة  مالي��ة  جوائ��ز  وترص��د  االحتف��االت  بع��ض 

للمربزي��ن.
تطوي��ر 	  يف  العلم��ي  للبح��ث  حاج��ة كب��رة  هنال��ك 

القط��اع اخل��اص عل��ى وج��ه اخلص��وص, ب��ل لق��د ظه��ر 
م��دى تأث��ر البح��وث عل��ى تقلي��ص التكالي��ف وزي��ادة 

املبيع��ات واألرب��اح.
 أظه��رت الدراس��ة إمكاني��ة وص��ول الش��راكة إىل 	 

مستويات عالية  يف ما بني القطاع اخلاص واملراكز 
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العلمي��ة والبحثي��ة, وكذل��ك وج��ود جم��االت واس��عة 
لدع��م مؤسس��ات األحب��اث.

 وفق��ًا ملعاي��ر ومقايي��س اجلودة واالعتماد األكادميي 	 
يالحظ وجود فجوة واسعة يف اجلانب اإلداري واملوارد 
البش��رية يف املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة, فض��اًل ع��ن 
وج��ود ذات الفج��وة يف اجلوان��ب األكادميي��ة, وه��ذا ال 
يؤه��ل املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة للقي��ام مبقتضي��ات 

الشراكة.
ملعظ��م 	  ط��اردة  بيئ��ة  البحث��ي  الواق��ع  ه��ذا  ش��كل   

الك��وادر البحثي��ة واألكادميي��ة, فأضح��ت ظاه��رة 
هج��رة العق��ول واضح��ة رأي الع��ني, خاص��ة إىل دول 

اخللي��ج.
 يوج��د قص��ور يف قي��ام اجلان��ب احلكومي مبهامه يف 	 

تطوي��ر الش��راكة يف إجي��اد آلي��ات التنس��يق, وإجي��اد 
املؤهل��ة  التحتي��ة  البني��ة  وتوف��ر  التش��ريعي,  اإلط��ار 

للنه��وض بالش��راكة.
 ع��دم رس��وخ مب��دأ تب��ادل املنفع��ة ب��ني املراك��ز العلمية 	 

والبحثي��ة والقط��اع اخل��اص, حي��ث أن التصور الس��ائد 
لدى القطاع اخلاص أن اإلنفاق على البحث العلمي ال 

طائل منه.
 ع��دم ترتي��ب أولوي��ات جم��االت البح��ث العلم��ي اىل 	 

احتياج��ات ملح��ة واحتياج��ات أكث��ر إحلاح��ًا.
  توصيات البحث

ان تطوي��ر البح��ث العلم��ي ومتكين��ه م��ن النه��وض 	 
مبهامه يف التنمية حيتاج إىل قرار سياسي ال إجرائي, 
وذل��ك لتحدي��د اأُلُط��ر العامة مله��ام البحث العلمي على 
مس��توى الوط��ن وه��ذا حيت��اج إىل دع��م ورعاي��ة صن��اع 

القرار.
إش��راك األكادميي��ني يف املراك��ز العلمي��ة لألحب��اث 	 

يف صياغ��ة اخلط��ط اإلس��راتيجية والتش��غيلية للقطاع 
الع��ام والقط��اع اخل��اص, وه��ذا جيع��ل م��ن األكادمي��ي 
بعي��دًا ع��ن  بالواق��ع  كادر ميتل��ك خ��ربات كافي��ة 

التنظ��ر واملثالي��ات.
االس��تمرار يف تعري��ف القط��اع الع��ام والقط��اع اخل��اص 	 

بأهمي��ة الش��راكة م��ع املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة 
باعتب��ار البح��ث العلم��ي ض��رورة ال غن��ى عنه��ا. رف��ع 
مع��دالت اإلنف��اق عل��ى البح��ث العلم��ي كنس��بة م��ن 
الوص��ول إىل احل��ّد  العام��ة تدرجيي��ًا حت��ى  املوازن��ة 

.1.5% املقب��ول 
مواءم��ة خمرج��ات التعلي��م العال��ي م��ع متطلب��ات س��وق 	 

العم��ل امللي��ة والعاملي��ة وتضم��ني ه��ذه املتطلب��ات يف 
اخلط��ط اخلاص��ة. 

العم��ل عل��ى بن��اء الثق��ة يف خمرج��ات التعلي��م العال��ي 	 
حبي��ث يس��تفاد م��ن األكادميي��ني والي��د العامل��ة الوطني��ة.

العمل على إجياد مؤسس��ات ترعى الش��راكة وتنس��ق 	 
اجله��ود ب��ني املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة م��ن جهة وبني 

القطاع��ني الع��ام واخلاص م��ن جهٍة أخرى.
تطبيق معاير ومقاييس اجلودة واالعتماد األكادميي 	 

والس��عي باملراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة للحص��ول عل��ى 
االعتم��اد األكادمي��ي على املس��توى اإلقليم��ي والعاملي. 

تطوي��ر اجلان��ب اإلداري وامل��وارد البش��رية يف املراك��ز 	 
العلمي��ة والبحثي��ة, م��ن خ��الل عق��د ال��دورات التدريبي��ة 
يف ه��ذه اجلوان��ب وغره��ا م��ن ال��دورات التخصصي��ة 

للتأه��ل للقي��ام مبقتضي��ات الش��راكة.
 االهتم��ام بالك��وادر البحثي��ة واألكادميي��ة وع��دم 	 

االس��تغناء ع��ن ه��ذه اخل��ربات اجلاه��زة بعد دف��ع مبالغ 
طائل��ة يف تأهيله��م داخ��ل الوط��ن وخارج��ه.

     كم��ا يوص��ي الباح��ث باتب��اع آلي��ة لتفعي��ل 	 
الش��راكة يف جم��ال التخطي��ط ب��ني اجلامع��ات 
والقطاع��ني الع��ام واخل��اص تتلخ��ص يف اآلت��ي:

تشخيص احلالة الراهنة حبصر املشاكل والتحديات 	 
وآف��اق التطوي��ر, وال��ي تواج��ه كل قطاع من قطاعات 
التنمي��ة واإلنت��اج يف خمتلف جماالت التنمية اقتصاديًا 

وسياس��يًا واجتماعيًا ... اخل.
تق��وم اجلامع��ات ومراك��ز البح��ث العلم��ي يف التعامل 	 

م��ع ه��ذه البيان��ات عرب جلن��ة تابعة للجامعات ومراكز 
البح��ث العلم��ي ليت��م ختصي��ص كل حزم��ة منه��ا على 

الكلي��ة واملرك��ز املختص.
يت��م ت��دارس تل��ك النتائ��ج يف كل كلي��ة لتحويله��ا إىل 	 

مش��اريع حبثية توزع على األقس��ام.
حبس��ب 	  الط��الب  عل��ى  املش��اريع  ه��ذه  توزي��ع  يت��م 

االحتي��اج.
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 مق��داد, حمم��د إبراهي��م . »دور برام��ج ماجس��تر 	

كلي��ة التج��ارة يف اجلامع��ة اإلس��المية بغ��زة يف 
يف  االقتصادي��ة  التنمي��ة  حتقي��ق  يف  املس��اهمة 
فلس��طني«, اجلامع��ة اإلس��المية - غ��زة- حب��ث 
مقدم إىل مؤمتر عمادة الدراسات العليا اجلامعة 
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اإلس��المية - غ��زة- أبري��ل 2011م.
 ع���لة, م���راد. »االقتص��اد املع��ريف ودوره يف حتقي��ق 	

األقط��ار  يف  واالجتماعي��ة  االقتصادي��ة  التنمي��ة 
ل��دول اخللي��ج  التع��اون  العربي��ة - دول جمل��س 
العربي��ة منوذج��ًا » أس��تاذ حماض��ر بكلي��ة العل��وم 
االقتصادي��ة والعل��وم التجاري��ة وعل��وم التس��ير- 
جامع��ة زي��ان عاش��ور باجللف��ة/ اجلزائ��ر. 2012م.

 وآلي���ات 	 »سب���ل  والدراس��ات.  البح��وث  مرك��ز 
اخل��اص  القط��اع  ب��ني  الشراك����ة  حتقي���ق 
والتطوي��ر«،  البح��ث  أنشط���ة  يف  واجلامع���ات 

1427ه���. صف��ر  الري��اض،  
 اخل��اص 	 القط��اع  ب��ني  الش��راكة  مش��روع 

ومؤسس��ات البح��ث العلم��ي. ورش��ة العم��ل األوىل 
بعن��وان “أس��س ومب��ادئ وجم��االت الش��راكة بني 
القط��اع اخل��اص ومؤسس��ات البح��ث العلم��ي”, 

2014م. أبري��ل   14  -  13 تع��ز- 
 تنمي��ة 	 العال��ي يف  التعلي��م  »دور  ن��ادر.  فرجان��ي, 

البل��دان املتخلف��ة ضم��ن كت��اب الربي��ة والتنوي��ر 
www.  ،2010 العرب��ي«.  اجملتم��ع  تنمي��ة  يف 

.balagh.com
 وزارة التعلي��م العال��ي. »السياس��ة الوطني��ة للعل��وم 	

والتقان��ة واالبت��كار يف اجلمهوري��ة العربي��ة 
2013م. )اجل��زء األول( يف الع��ام  الس��ورية« 
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Abstract

The advanced countries expansion research and science centers, and give them profusion financed and moral support. 

But that governments doesn›t expend more than %30 – 15 for research and science centers, so that this case was indicator 

to durable participation between research and science centers and domestic sector. Participation case in the Arabic 

and progressive countries was difference, that the research and science centers doesn›t as function as requirement, 

doesn›t directive to the development, treated with challenges. So that it was must constituent attention research and 

science centers to egression from that situation. It was must to knower the domestic sector and governments reasons 

default to make participation. It was should be found future view for development participation
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مركز الدراسات والبحوث اليمني
)الواقع وإمكانية االنتقال اإلى دور أكثر فاعلية(

د/ إسهام عبد اهلل االرياني
مركز الدراسات والبحوث اليمني

الملخص
      تعد مؤسس��ات ومراكز البحث العلمي أحد أهم أنواع املؤسس��ات اهلادفة إىل إنتاج  اخلدمات العلمية والفكرية 
ألفراد اجملتمع وينظر إليها كمؤسس��ات انتاجية تعمل على اس��تثمار العقل اإلنس��اني وتوس��يع مدارك املوارد البش��رية 
املتاح��ة واملتوقع��ة, وبالتال��ي فإنه��ا تق��ود عملي��ة النه��وض باجملتم��ع وتدف��ع مبس��رته إىل األم��ام, وف��ى اليم��ن يع��د مرك��ز 
الدراس��ات والبح��وث اليم��ين أول مرك��ز أنش��ئ به��دف إنت��اج البح��وث اجلادة. ولدع��م صانع القرار يف النه��وض بالتنمية 
ك��ون األحب��اث العلمي��ة ه��ي ال��ي تق��ود إىل تنمي��ة جمتمعي��ة شاملة،ومس��تدامة, وتقود إىل مس��تقبل قائ��م على التخطيط 
الدقي��ق واس��راتيجيات واضح��ة ، وبالتال��ي فم��ن األهمي��ة مب��كان معرف��ة واقع مركز الدراس��ات والبحوث,والتحديات 

الي أدت إىل إعاقة القيام بدوره الذي أنش��ئ من اجله وس��بل تطوير وتفعيل عمله.



المجلد )1( العدد )1(

186

المقدمة:
تع��د مراك��ز البح��ث العلم��ي أح��د أه��م املؤسس��ات 
ألف��راد  والفكري��ة  العلمي��ة  إنت��اج اخلدم��ة  إىل  اهلادف��ة 
اجملتمع، فهي تعمل على استثمار العقل اإلنساني وتوسيع 
م��دارك امل��وارد البش��رية املتاح��ة واملتوقع��ة، وبالتال��ي فه��ي 
تقود عملية النهوض باجملتمع، وتدفع مبسرته إىل األمام 
هل��ذا تول��ي دول الع��امل أمج��ع اهتمام��أ مكثف��ًا بالدوائ��ر 
العلمي��ة والبحثي��ة كونه��ا أح��د رواف��د العل��م واملعرف��ة فهي 
الوس��يلة املثل��ى المت��الك ناصي��ة املس��تقبل القائ��م عل��ى 
التخطي��ط الدقي��ق، واالس��راتيجيات الواضح��ة اهلادف��ة 
تنمي��ة جمتمعي��ة ش��املة ومس��تدامة ك��ون  إح��داث  إىل 
األحباث العلمية هي الي تقود إىل التكنولوجيا املتطورة.

)الربغ��وي، أمح��د: 2007(
فاهتم��ام ال��دول بالبح��ث العلم��ي مل يك��ن ترف��ًا ب��ل 
إدراكًا منها بأن املرحلة الراهنة متر بتحديات ومتغرات 
عاصفة ومس��تمرة يف خمتلف اجلوانب العلمية والفكرية 

واإلداري��ة واالقتصادي��ة والسياس��ية واألمني��ة.
وم��ن هن��ا كان��ت ال��دول املتقدم��ة س��باقة يف حبثه��ا عن 
األس��اليب العملي��ة اإلداري��ة الكفيل��ة بتحس��ني كف��اءة 
وفعالي��ة مؤسس��اتها م��ن خ��الل تطبيقه��ا للنم��اذج واملب��ادئ 
ال��ي يطرحه��ا املنظ��رون والباحث��ون العلمي��ون واملهتمون يف 
تلك اجلوانب اإلدارية سعيًا منهم لتحقيق االستثمار األمثل 
للم��واد املتاح��ة. )حمم��د ع��وض، اغادي��ر عرف��ات،2006, 

ص28(.
واملتتب��ع لوض��ع املراك��ز ومؤسس��ات البح��ث العلم��ي 
يف اجلمهوري��ة اليمني��ة ال يلم��س أث��رًا يذكر هلا س��واًء على 
مس��توى عملي��ة التنمي��ة اجملتمعي��ة أو عل��ى مس��توى زي��ادة 
املعرف��ة العلمي��ة أو حت��ى عل��ى مس��توى التوعي��ة بالبح��ث 
العلمي من أجل خلق وعي جمتمعي بأهميته وبالدور الذي 
جيب أن تضطلع به املراكز أو مؤسس��ات البحث العلمي 

يف اجلمهوري��ة اليمني��ة.
ب��ني  ال��ي  الورق��ة  ه��ذه  تتن��اول  لذل��ك س��وف  وتبع��ًا 
أيديكم لواقع املركز من الضعف واالختالالت املوجودة 
في��ه وامكانيات��ه ، وذل��ك به��دف االرتق��اء بأدائ��ه وتطويره 
مب��ا يع��زز م��ن قدرت��ه واالنتق��ال ب��ه إىل دور أكث��ر فاعلي��ة.

املرك��ز  نش��أة  إىل  املق��ام  ه��ذا  يف  نتط��رق  وس��وف 
وأهداف��ه ومهام��ه والسياس��ات العام��ة للبحث العلمي فيه، 
وذل��ك باالس��تعانة باملنه��ج الوصف��ي ال��ذى يب��ني احلالة التى 

ي��راد دراس��تها كم��ا ه��ي وصف��أ دقيق��أ وحتليلي��اًل يعتم��د 
عل��ى مناقش��ة الوثائ��ق الرمسية يف ه��ذه الورقة ويتمثل ذلك 
يف القانون والالئحة التنظيمية اخلاصة مبركز الدراسات 

والبح��وث اليم��ين .
فق��د ظ��ل اليم��ن ولف��رة عش��ر س��نوات م��ن قي��ام ثورتي��ه 
اجمليدتني 26 سبتمرب و14 أكتوبر فى فرة انتقالية شابها 
الكث��ر م��ن الصراع��ات إىل أن اس��تقر الوض��ع يف الش��مال 
واجلن��وب ف��إدراك املس��ؤؤلني بأهمية البناء بش��كل علمي 
منظ��م المت��الك ناصي��ة املس��تقبل القائ��م عل��ى التخطي��ط 
وال��ذى ميث��ل البح��ث العلم��ي ركيزت��ه فق��د كان إنش��اء 
أول مرك��ز يف اليم��ن س��نة 1972 يف صنع��اء )مرك��ز 

الدراس��ات والبح��وث اليم��ين(.
أواًل: نشأة املركز:

أنش��ئ مرك��ز الدراس��ات والبح��وث اليم��ين مبوج��ب 
ق��رار جمل��س ال��وزراء رق��م)6( لس��نة 1972م بش��أن إنش��اء 
مرك��ز الدراس��ات والبح��وث اليم��ين ، ويتب��ع وزارة الربية 
والتعلي��م وكان   حينه��ا أول مرك��ز علم��ي يف اجلزي��رة 
العربي��ة واخللي��ج، إال أن��ه وبع��د ث��الث س��نوات م��ن إنش��ائه 
صدر قرار جملس القيادة رقم)23( لس��نة 1975م بإعادة 
تنظي��م املرك��ز وإحلاق��ه جبامع��ة صنع��اء ، كم��ا ص��در 
ق��رار جمل��س القي��ادة لس��نة 1977م بش��أن إع��ادة تنظي��م 
املرك��ز ومت إحلاق��ه برئاس��ة اجلمهوري��ة. )عب��د ال��كايف 
الرحيب،1988, ص6( ثم يف 10 أغسطس 1978م أعيد 
النظ��ر ف��ى تنظيم��ه للم��رة الثالث��ة حي��ث ص��در ق��رار رئي��س 
اجلمهوري��ة بالقان��ون رق��م)7( لس��نة 1978م بش��أن إع��ادة 
تنظي��م املرك��ز وحتدي��د مهام��ه واختصاصات��ه وإحلاق��ه 
جبامعة صنعاء ، وقد نصت املادة األوىل منه على أن تنشأ 
هيئة مستقلة يطلق عليها اسم مركز الدراسات والبحوث 
اليمنية ويلحق املركز جبامعة صنعاء، كما نصت املادة 
الثامن��ة من��ه عل��ى أن يك��ون غ��رض املرك��ز ه��و: القي��ام 
بالبح��وث والدراس��ات البش��رية والطبيعي��ة يف اجلمهوري��ة 
العربي��ة اليمني��ة يف املاض��ي واحلاض��ر واملس��تقبل، ونش��ر 
الراث اليمين قدميه وحديثه. )القرار اجلمهوري بالقانون 
رقم7 سنة 1978م، ص4( وميكن القول أن هذا القرار 
ق��د مث��ل البداي��ة احلقيقي��ة للمرك��ز حي��ث أعت��رب هيئ��ة 
مستقلة وموازنة خاصة، وحدد اختصاصاته، ومكانه من 
إنشاء فروع له يف املافظات وفقًا المكاناته واحتياجات 

عمله.
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وبالتال��ي ب��دأ املرك��ز بتحم��ل مس��ؤوليته الوطني��ة م��ن 
خ��الل إص��دار الكت��ب واجمل��الت وإقام��ة الن��دوات ال��ي 
هدف��ت إىل الوق��وف عل��ى تأري��خ الث��ورة اليمني��ة وتوثي��ق 
مراحله��ا، والتضحي��ات ال��ي قدمه��ا اليمني��ون م��ن أج��ل 
ثورته��م اجمليدة)س��بتمرب و أكتوب��ر( وم��ا تاله��ا م��ن وقائ��ع 

وأح��داث. 
ويف ع��ام 1991م عل��ى وج��ه التقري��ب، مت اس��تحداث 
دوائ��ر حبثي��ة )بل��غ عدده��ا حالي��ًا عش��ر دوائ��ر( ختصصي��ة 
يف معظم جماالت العلوم اإلنسانية، حيث التحق باملركز 
جمموع��ة كب��رة م��ن الك��وادر البش��رية املؤهل��ة بأعل��ى 
الشهادة العلمية)بكالوريوس، ماجستر، ودكتوراه( ومت 
تعيينه��م كباحث��ني بدرج��ات علمي��ة تقاب��ل درج��ات أعضاء 
اهليئ��ات التدريس��ية يف اجلامع��ات اليمني��ة احلكومي��ة ومت 

توزيعه��م عل��ى الدوائ��ر البحثي��ة كم��ا يلي :-
دائرة الدراسات والبحوث االقتصادية.	 
دائرة الدراسات والبحوث القانونية واإلدارية.	 
دائرة الدراسات والبحوث السياسية.	 
دائرة الدراسات والبحوث االجتماعية واألنثروبولوجيا.	 
دائرة الدراسات والبحوث األدبية واللغوية.	 
دائرة الدراسات والبحوث التارخيية.	 
دائرة الدراس��ات والبحوث والرمجة وش��ؤون الباحثني 	 

األجانب.
دائ��رة الدراس��ات والبح��وث العل��وم التطبيقي��ة ونظ��م 	 

املعلوم��ات.
دائرة الدراسات والبحوث الراث واملوروث الشعيب.	 
دائرة الدراسات والبحوث النشر.	 

وقد مت إعادة النظر بتنظيمه للمرة الرابعة يف تارخيه، 
حيث صدر قرار جملس الوزراء رقم)268( لسنة 1992م 
بإعادة تنظيم مركز الدراسات والبحوث اليمين ومركز 
األحب��اث الثقافي��ة بع��دن يف مرك��ز واح��د مس��ي مرك��ز 
الدراس��ات والبح��وث االجتماعي��ة، ويك��ون ل��ه ميزاني��ة 
مس��تقلة يف إط��ار موازن��ة وزارة التعلي��م العال��ي والبح��ث 
العلم��ي ومبوج��ب احل��ق املرك��ز ب��وزارة التعلي��م العال��ي 
والبح��ث العلم��ي كان الق��رار حتصي��ل حاص��ل، كنتائ��ج 
إلعادة حتقيق الوحدة الي جرى معها دمج مجيع األجهزة 
اإلداري��ة للش��طرين يف إط��ار اجله��از اإلداري للجمهوري��ة 
اليمني��ة إال أن��ه كان ق��رارًا ارجتالي��ًا مل يتضم��ن أي رؤي��ة 
تطويرية أو دفعة قوية للمركز جتعل منه مؤسس��ة وطنية 

عليا للبحث العلمي والتطوير التقين بل على العكس عن 
ذل��ك إع��ادة تس��ميته مب��ا يوج��د تضارب��ًا يف التس��مية واملهام 
م��ع كي��ان تنظيم��ي آخر)مرك��ز الدراس��ات االجتماعي��ة 
وحب��وث العمل(التاب��ع ل��وزارة الش��ئون االجتماعي��ة والعم��ل.

إال أن ذل��ك الق��رار مل يت��م العم��ل مبوجب��ه ومت جتاهل��ه 
واعتباره كأن مل يكن حتى أن عملية الدمج بني املركز 
والف��رع يف ع��دن مل تت��م بطريق��ة صحيحة ومدروس��ة بدليل 
أن��ه ال يوج��د بينهم��ا أي تنس��يق أو برام��ج أو مش��اريع حبيثه 
أو خطط مس��تقبلية والرابط الوحيد بينهما هو املخصص 
املال��ي الس��نوي ال��ذي يت��م رص��ده ضم��ن موازن��ة املرك��ز 
وكذل��ك ق��رارات التعي��ني والرقي��ة للباحث��ني العامل��ني يف 

ف��رع املرك��ز بع��دن ولي��س أكث��ر من ذلك.
كما أنه مل يتم تعيني مديرًا للفرع و منحه صالحيات 
حقيقي��ة يس��تطيع م��ن خالهل��ا التف��اوض والتنس��يق وبن��اء 
عالقات تعاون وشراكة مع اجلهات الرمسية أو املنظمات 
الدولي��ة املاحن��ة به��دف توف��ر ف��رص ومص��ادر تدع��م عم��ل 
الف��رع وتس��اعد يف تطوي��ر أنش��طته وترتق��ي مبس��توى أدائه 

كم��ًا ونوع��ًا، وتقدي��م خمرجات��ه بكف��اءة وفاعلية.
ونتيجة لعدم اس��تقرار الوضع القانوني للمركز وعدم 
تطوير إطارة التشريعي والقانوني إضافة إىل بعض العوامل 
ال��ي س��نأتي عل��ى ذكره��ا فق��د ظل حم��دود الفعالي��ة تبعًا 
ملدودية نش��اطه وضآلة مواردة املالية، واألصول األخرى 
امللموسة كاملباني واآلالت واملعدات ووسائل النقل وحنوها 
وختتل��ف األس��اليب املتبع��ة وضع��ف امله��ارات اإلداري��ة ل��دى 
القي��ادات العلي��ا مم��ا أدى وي��ؤدي إىل تدن��ي مس��توى األداء 

الع��ام للمركز وضع��ف فعاليته التنظيمية.
ثانيًا: مهام واختصاصات املركز:

حت��ددت امله��ام واالختصاص��ات ال��ي يس��عى املرك��ز 
إىل حتقيقها ونصت عليها املادتان)3،2( من قانون إعادة 
تنظيم��ه وفق��ًا مل��ا يلي:)الق��رار اجلمه��وري بالقان��ون رق��م 7 

س��نة 1978(.
أو 1-  البح��وث والدراس��ات بوس��ائله اخلاص��ة  اج��راء   

ع��ن طري��ق تكلي��ف الغ��ر به��ا س��واًء م��ن تلق��اء ذات��ه أو 
اس��تجابة لرغب��ات املص��احل العام��ة.

الوس��ائل 2-  بكاف��ة  والدراس��ات  البح��وث  تش��جيع   
املمكن��ة.

 إيفاد بعثات علمية وتدريبية.3- 
 إنشاء معامل حبوث أو املساهمني يف إنشائها أو دعم 4- 
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ما يرى دعمه منها.
 تأسيس مراكز مجع املراجع والوثائق.5- 
 نشر البحوث والبيانات العلمية.6- 
 اإلشراف على الباحثني األجانب الوافدين من هيئات 7- 

ومؤسس��ات أو مراك��ز أحب��اث تتش��ابه أغراضه��ا م��ع  
أغراض املركز على أن ال ميارسوا املهام الي أوفدوا 
من أجلها إال بعد موافقة, املركز وعلى املركز إبالغ 

اجلهات املختصة بأنهم يعملون حتت إشرافه.
أم��ا امله��ام ال��ي وردت يف مس��ودة مش��روع الالئح��ة 
التنظيمية للمركز رقم )11( )مشروع الالئحة التنظيمية 

للمرك��ز، امل��ادة 4، ص2(.
• اجراء الدراسات والبحوث امليدانية والنظرية املختلفة 	

اهلادف��ة إىل تطوي��ر وحتس��ني العملي��ة التنموي��ة, ورف��ع 
كف��اءة التخطي��ط والربجمة للمؤسس��ات التنموية مبا 

حيق��ق أغ��راض التنمية الش��املة.
• االش��راك والتعاون مع اجلهات واملؤسس��ات يف القيام 	

بالدراسات والبحوث العلمية.
• املس��اهمة يف دراس��ة خط��ط وبرام��ج التنمي��ة يف مجي��ع 	

اجملاالت.
• هليئ��ات 	 واالستش��ارات  والبح��وث  الدراس��ات  تقيي��م 

الدول��ة ومؤسس��اتها واملؤسس��ات اخلاص��ة واألف��راد 
لتحقي��ق التق��دم االجتماع��ي واالقتص��ادي والعلم��ي.

• القيام برمجة البحوث املهمة املنشورة باللغة األجنبية 	
احلية بعد اقرارها من اجمللس العلمي .

• تنظي��م وإقام��ة الن��دوات املهم��ة واملؤمت��رات واحللق��ات 	
العلمية.

• للنش��ر 	 واعتماده��ا  والدراس��ات  البح��وث  اج��ازة 
والتوثي��ق.

• من��ع الباحث��ني العاملني فيه الدرجات واأللقاب املخول 	
ملنحها.

• اإلشراف على الباحثني األجانب.	
• اجلماعي��ة 	 والبح��وث  الدراس��ات  وتش��جيع  تب��ين 

واملتاح��ة. املمكن��ة  الوس��ائل  بكاف��ة  والفردي��ة 
• ميك��ن للمرك��ز أن ينش��ئ فروع��ًا ل��ه يف خمتل��ف 	

م��ا  وإذا  املتاح��ة  لإلمكاني��ات  وفق��ًا  املافظ��ات 
نظرن��ا إىل مش��روع الالئح��ة فق��د أغف��ل بع��ض امله��ام 
واالختصاص��ات ال��ي تضمنه��ا قان��ون إع��ادة تنظي��م 
املرك��ز كإيف��اد بعثات علمي��ة وتدريبية وإغفال مهام 

أساس��ية أخ��رى جي��ب االضطالع به��ا مثل دور املركز 
يف دع��م صان��ع الق��رار يف احلكوم��ة باحلل��ول الناجعة 
للمشكالت القائمة ، كذلك إنشاء معامل حبوث أو 

املش��اركة يف إنش��ائها.
وق��د كان مش��روع الالئح��ة التنظيمي��ة بصيغت��ه تل��ك 
خميبًا لآلمال والطموح نظرًا لغياب الرؤية واالسراتيجية 
يت��م  وال��ي عل��ى ضوئه��ا  أواًل،  به��ا  القي��ام  ال��ي جي��ب 
إع��داد قان��ون إع��ادة هيكل��ة وتنظي��م املرك��ز ألن الفكر 
رس��الة  اجزائ��ه حتدي��د  أه��م  يتضم��ن يف  االس��راتيجي 
تك��ون  أن  ترغ��ب  ال��ي  الص��ورة  أو  ورؤيته��ا  املؤسس��ة 
عليه��ا يف املس��تقبل وكذل��ك األه��داف أو النتائ��ج الواج��ب 
حتقيقه��ا عل��ى املدى البعيد)أمحد ماهر،2011، ص79( 
وبالتال��ي ف��إن افتق��ار املرك��ز للتخطي��ط االس��راتيجي يف 
املرحل��ة الراهن��ة يصع��ب م��ن عملي��ة حتدي��د األدوار ال��ي 
جي��ب القي��ام به��ا يف املرحل��ة القادم��ة بش��كل دقي��ق, مم��ا 
يع��ين اس��تمرار العش��وائية والتخب��ط يف العم��ل واألنش��طة، 
ال��ي م��ن املف��روض أن يق��وم به��ا املركز وانع��دام الكفاءة 

والفعالي��ة يف اخلدم��ات ال��ي يقدمه��ا.
وبالع��ودة إىل الغ��رض م��ن إنش��اء املرك��ز كم��ا ورد يف 
القان��ون ويف مش��روع الالئح��ة التنظيمي��ة جن��د أن القان��ون 
بالبح��وث  القي��ام   : ه��و  للمرك��ز  الع��ام  اهل��دف  ذك��ر 
والدراس��ات البش��رية والطبيعي��ة يف اجلمهوري��ة اليمني��ة يف 
املاضي واحلاضر واملس��تقبل, ونش��ر الراث اليمين القديم 
واحلدي��ث واهل��دف واض��ح يف صياغت��ه العام��ة يف الالئح��ة 
التنظيمي��ة . أم��ا م��ن حي��ث الدق��ة يف صياغ��ة اهل��دف الع��ام 
للمركز يف القانون فهو ليس دقيقًا مبا فيه الكفاية ألنه 
اخت��زل يف صيغت��ه احلالي��ة ع��دة أه��داف م��ن ع��رض ه��دف 
عام واحد ، وبالتالي ظهر اهلدف فضفاضًا  أكثر إسهابًا 

لكن��ه أكث��ر وضوح��ًا وحتدي��دًا جمل��االت عم��ل املرك��ز.
وق��د تك��ون صياغ��ة اهل��دف بهذه الصورة أم��رًا طبيعيًا 
إذا م��ا راعين��ا صياغ��ة اهل��دف ف��ى تل��ك الف��رة الزمنية الي 
ص��در فيه��ا قان��ون إنش��اء املرك��ز ولك��ن مش��روع الالئحة 
أورد اهلدف كما أورده القانون قبل اربعة عقود مع حماولة 
خجولة إلعادة صياغته بش��كل يظهر حتس��ننا بس��يطًا يف 
الصياغ��ة, ولي��س يف التوضي��ح، وإلزال��ة الغم��وض م��ن جه��ة 
أخ��رى جن��د أن هن��اك ع��ددًا م��ن املؤسس��ات واملراك��ز 
املس��ؤولة ع��ن ترمج��ة السياس��ات العام��ة للدول��ة يف جم��ال 
البح��ث العلم��ي، م��ع غي��اب ت��ام للتنس��يق والتع��اون فيم��ا 
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بينها، وهو ما مل يس��توعبه قانون إنش��اء املركز ومس��ودة 
مش��روع الئحت��ه التنظيمي��ة ، أم��ا م��ن ناحي��ة الش��مول فل��م 
يك��ن اهل��دف ش��اماًل ل��كل جم��االت العم��ل األساس��ية 
يف املرك��ز حي��ث أن حتقي��ق األه��داف يك��ون م��ن خ��الل 
تفاعل وتكامل جهود األفراد العاملني يف مجيع الوحدات 
التنظيمي��ة، وعل��ى مجي��ع املس��تويات اإلداري��ة والبحثي��ة يف 
املرك��ز فاهل��دف الع��ام للمرك��ز ق��د رك��ز عل��ى القي��ام 
والطبيعي��ة,  اإلنس��انية  البش��رية  والدراس��ات  بالبح��وث 
التطبيقية فى اجلمهورية اليمنية، مغفاًل اجلوانب األخرى 
مثل : نوعية اخلدمات البحثية الي يقدمها املركز, ودوره 
يف دع��م صان��ع الق��رار يف الدول��ة, م��ع أن مس��ودة مش��روع 
الالئح��ة التنظيمي��ة أش��ارت إىل ذل��ك صراح��ة مب��ا يتواف��ق 
م��ع سياس��ة وخط��ط الدول��ة يف جم��ال الدراس��ات والبحوث 

واالستش��ارات اهلادف��ة إىل تق��دم اجملتم��ع وتط��وره.
أم��ا م��ن حي��ث الواقعي��ة يعت��رب اهل��دف الع��ام واقعي��ًا و 
م��ن حي��ث العمومي��ة معق��واًل أم��ا م��ن حي��ث حتقي��ق صف��ة 
العملي��ة أو الواقعي��ة ف��ال ميك��ن حتدي��د م��دى الواقعية من 
اهل��دف بصيغت��ه احلالي��ة كم��ا أنه صي��غ مبعزل عن القيود 
البيئي��ة والق��درات القيادي��ة للقي��ادات اإلداري��ة والك��وادر 
البش��رية املتاح��ة ل��دى املرك��ز م��ن باحث��ني وإداري��ني عل��ى 
ح��د س��واء, أي أن هن��اك ع��دم اتس��اق ب��ني اهل��دف الع��ام 
للمرك��ز واالمكان��ات والقدرات البش��رية واملادية واملالية 
ال��ي ميتلكه��ا, وهن��اء ميك��ن الق��ول أن اهل��دف غ��ر قابل 
للتحقيق يف جمال البحوث والدراسات التطبيقية, كما أن 
املركز مل يقم بأي دراسة ميدانية تعزز من دوره  وارتباطه 

بقضاي��ا ومش��كالت اجملتم��ع واملس��اهمة يف معاجلته��ا.
وه��و م��ا يفض��ي إىل صعوب��ة يف قي��اس اهل��دف الع��ام 
للمركز بصيغته احلالية و حتى يكون ممكنًا ال بد من 
جتزئت��ه )اهل��دف( إىل أه��داف فرعي��ة, وم��ن ث��م إىل وظائف 
وأنشطة حمددة, ووضع مؤشرات للتقييم حبيث يتم جدولة 
األه��داف بع��د حتدي��د األولوي��ات وم��ن ث��م وض��ع معاي��ر 

ومؤش��رات كمي��ة أو زمني��ة أو مالي��ة.
ومن هنا ميكن احلديث عن بعض اجلوانب اإلجيابية 

والسلبية يف اهلدف العام :
1- اجلوانب اإلجيابية:

إن��ه م��ن التح��دي أن يت��م صياغ��ة اهل��دف بش��كل 	- 
حتفي��زي وتش��جيعي للباحث��ني واملنتس��بني للمرك��ز 
لبذل املزيد من اجلهد يف أداء األعمال املوكلة إليهم, 

إذ أني��ط باملرك��ز إج��راء البحوث والدراس��ات اهلادفة 
إىل تق��دم اجملتم��ع اليم��ين وتط��وره, وه��ذا حت��ٍد كب��ر 
أم��ام املرك��ز واملنتس��بني إلي��ه, وإذا م��ا اس��تمر وض��ع 
املرك��ز كم��ا ه��و اآلن فذل��ك ميث��ل عقب��ة كأداء 
وعامل إحباط هلدم ما تبقى من معنويات لدى البعض 

م��ن منتس��يب املرك��ز.
م��ن خ��الل اهل��دف الع��ام فإن��ه ميك��ن توس��يع نش��اط 	- 

املرك��ز حي��ث ميكن��ه القي��ام ب��دوره املس��اعد يف 
إجياد احللول واملعاجلات الس��ليمة للقضايا اجملتمعية 
ل��دى  والقناع��ات  اإلرادة  توف��رت  م��ا  إذا  الش��ائكة 
القي��ادات اإلداري��ة وإمكاني��ة وعيه��ا ملعن��ى التغي��ر 
والتطوير الشامل وحتويل املركز إىل مؤسسة علمية 
رائ��دة يف جم��ال الدراس��ات والبح��وث االس��راتيجية 
ورب��ط عمله��ا بالواق��ع الراه��ن وخدم��ة قضاي��ا اجملتم��ع 

اليم��ين.
ج��اء يف قان��ون إع��ادة تنظي��م املرك��ز يف امل��ادة)1( ه- 

ب��أن مت إحل��اق املرك��ز جبامع��ة صنع��اء وه��ذه اضاف��ه 
ممي��زة للباحث��ني املتفرغ��ني باملرك��ز بنف��س ش��روط 
تعني وترقية ومرتبات ومساوية أعضاء هيئة التدريس 
جبامعة صنعاء وبنفس الشروط فيما خيص اجلوانب 
املالية أما بالنسبة للشروط األخرى كشروط التعيني 
أو الرقي��ة مل يت��م تطبيقه��ا يف املرك��ز إال يف ح��دود 
ضيق��ة وبص��ورة انتقائي��ة عل��ى بع��ض الباحث��ني, كم��ا 
أنه��ا مل تس��و اإلداري��ني والفني��ني العامل��ني يف املرك��ز 
أس��وةً  بزمالئه��م يف اجلامع��ات وفق��ًا للم��ادة)17( م��ن 
قانون املركز والي نصت على أن يطبق على الفنيني 
واإلداري��ني باملرك��ز األح��كام ال��واردة يف القان��ون 
رق��م)89( لس��نة 1978م بش��أن جامع��ة صنعاء)الق��رار 
اجلمهوري بالقانون رقم)7( لسنة 1978م بشأن إعادة 

تنظي��م املرك��ز ص5(.
2-  اجلوانب السلبية:

ج��اء اهل��دف بعمومي��ة أفقدت��ه صف��ات الدق��ة والواقعية 	- 
والشمولية و إمكانية القياس يف حتقيق جماالت عمل 
مهم��ه، وحتدي��دًا فيم��ا يتعل��ق باجمل��ال التطبيق��ي نظرًا 
لع��دم مالئمت��ه إلمكان��ات وق��درات املرك��ز البش��رية 

واملادي��ة واملالي��ة املتاحة حاليًا.
الصيغ��ة ال��ي ج��اء به��ا ااهل��دف الع��ام م��ن عموميت��ه 	- 

أدت إىل إغف��ال ال��دور األساس��ي وامل��وري للمرك��ز 
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واملتمث��ل يف صناع��ة الق��رار م��ن خ��الل توف��ر البيان��ات 
واملعلوم��ات الدقيق��ة القائم��ة عل��ى الدراس��ة والتحلي��ل 
والق��راءة العميق��ة لواق��ع ومس��تقبل اليم��ن بطريق��ة 
علمي��ة ومنهجي��ة تس��اعد صان��ع الق��رار يف احلكوم��ة 

عل��ى اخت��اذ ق��رارات ناجح��ة.
إن إنشاء معامل حبوث أو املساهمة يف إنشائها أو دعم ه- 

م��ا ي��رى دعم��ه منه��ا كم��ا ج��اء يف الق��رار اجلمه��وري 
بالقان��ون رق��م)7( لس��نة1978م )الق��رار اجلمه��وري 
بالقان��ون رق��م7 لس��نة 1978م بش��أن إع��ادة تنظي��م 
املركز، صنعاء، اجلريدة الرمسية، الفقرتني د، ه� 

م��ن امل��ادة2،ص4(. 
إال أن هاتني املهمتني ليس هلما وجود يف واقع املركز.

أدى الغم��وض يف صياغ��ة اهل��دف الع��ام للمرك��ز مثاًل ح- 
كعبارة)ونشر الراث اليمين قدمية وحديثة( إىل عدم 
وض��وح الرؤي��ة ل��دي القي��ادات ال��ي توال��ت عل��ى إدارة 
املرك��ز ب��أن ال��دور األساس��ي ال��ذي يعن��ى ب��ه هو نش��ر 
وتوثي��ق ال��راث اليم��ين بدرج��ة رئيس��ية وبالتال��ي فق��د 
أوىل القائم��ون عل��ى املرك��ز عنايته��م اخلاص��ة بإعادة 

كتاب��ة تاري��خ اليم��ن وف��ق رؤاه��م اخلاصة.
وف��ى ه��ذا اجلان��ب جن��د أن املرك��ز ق��د قط��ع ش��وطًا 
كب��رًا يف نش��ر وتوثي��ق ال��راث وإع��ادة كتاب��ة أح��داث 
ووقائع الثورة اليمنية منذ بداياتها األوىل, وطباعة عشرات 
الكت��ب التارخيي��ة والثقافي��ة ومصادر الفكر اإلس��المي, 
وإقام��ة ع��دد م��ن الن��دوات واملاض��رات وحلق��ات النق��اش 
والفعاليات املختلفة طيلة األربعة عقود املاضية والي ختدم 
يف جمملها قضايا الفكر واألدب والثقافة وتوثيقًا ملراحل 
الث��ورة اليمني��ة يف مقاب��ل حماولت��ني فق��ط للقيام بدراس��ات 
ميداني��ة كانت��ا يف النص��ف الثان��ي م��ن مثانيني��ات الق��رن 
املاض��ي وبداي��ات التس��عينيات من��ه األوىل تناول��ت اهلج��رة 
الداخلي��ة دراس��ة تطبيقي��ة ع��ن مدين��ة صنع��اء، والثاني��ة 
ع��ن املهمش��ني«األخدام«)عبدالكايف الرح��يب، 1988، 
هلم��ا  يكت��ب  املاولت��ني مل  هات��ني  أن  ص15-14(.إال 
النجاح فاألوىل انتهى أمرها يف مطابع احلزب االشراكي 
بالعاصم��ة صنع��اء وال��ي مت إحراقه��ا أثن��اء ح��رب صي��ف 

1994م, أم��ا الثاني��ة فل��م يتم إجنازها.
بااٍلضاف��ًة إىل أن وض��ع مه��ام واختصاص��ات املرك��ز 
كما هي يف قانون إعادة تنظيمه مل يتم على أساس تصور 
واض��ح لرؤي��ة ورس��الة وأه��داف اس��راتيجية ق��د ح��ددت 

وبذلك جاءت غامضة كما أدى غياب الشمولية يف املهام 
إىل غي��اب مشولي��ة اهل��دف الع��ام, كذل��ك غي��اب ت��ام مله��ام 

توف��ر اخلدم��ات البحثي��ة وامله��ام ذات الصل��ة بتجويده��ا.
م��ن  العدي��د  ب��روز  إىل  أدى  ق��د  القان��ون  تق��ادم  إن 
اس��تحداث  املث��ال  س��بيل  عل��ى  اجلدي��دة  االس��تحداثات 
منص��ب نائ��ب رئي��س املرك��ز للش��ؤن الفني��ة والتدري��ب 
واملعلوم��ات, كذل��ك إنش��اء عش��ر دوائ��ر حبثي��ة متخصصة 
وحن��و س��ت إدارات عام��ة خدمي��ة, كذل��ك اجملل��س العلم��ي 
وجمل��س املرك��ز ب��داًل ع��ن جمل��س األمناء ال��ذي نص عليه 

قان��ون اإلنش��اء.
مه��ام  التنظيمي��ة  الالئح��ة  كم��ا مل حي��دد مش��روع 
السياس��ات  ورس��م  إع��داد  يف  املرك��ز  واختصاص��ات 
العام��ة البحثي��ة للدول��ة أو املش��اركة يف إعدادها, و عموما 
ميك��ن الق��ول أن م��ا يق��وم ب��ه املرك��ز م��ن مه��ام وأنش��طة 
يف الوق��ت احلال��ي ال ميث��ل ال��دور احلقيق��ي ال��ذي جي��ب أن 
يضطل��ع ب��ه, واملتمث��ل يف ق��راءة ختطي��ط مس��تقبل اليم��ن 
االقتص��ادي واالجتماع��ي واإلداري والسياس��ي واالرتق��اء 
بواق��ع البح��ث العلم��ي وإب��راز دورة يف خدم��ة القضاي��ا 
التنموي��ة م��ن خ��الل تنمي��ة الق��درات وامله��ارات البش��رية 
وتطوير املعارف التخصصية يف اجملال البحثي واالستفادة 
من التكنولوجيا احلديثة يف دعم االنتاج العلمي واملعريف 
واحلص��ول عل��ى البيان��ات واملعلومات الدقيقة الي تس��اعد 
عل��ى دف��ع كف��اءة التخطي��ط والربجمة للمؤسس��ات املعنية 
بقضاي��ا التنمي��ة اجملتمعي��ة الش��املة واملس��تدامة وتدع��م 
صانع��ي الق��رار يف الدول��ة واحلكوم��ة باحلل��ول الناجح��ة 
القائم��ة عل��ى الدراس��ات والتحلي��ل العلم��ي للمش��كالت 
العالق��ة ال��ي تع��رض عملي��ة التط��ور والنه��وض باجملتم��ع 

اليم��ين. )خال��د األك��وع، ،2007،ص10(.
ثالثأ: السياسات العامة للبحث العلمي:

إن سياس��ات البح��ث العلم��ي ه��ي أح��د أه��م اجلوان��ب 
الي تتضمنها السياسة العامة للدولة اليمنية كونها متثل 
راف��د م��ن الرواف��د أو املرتك��زات املهم��ة لتحقي��ق أه��داف 
السياس��ة العام��ة للدول��ة يف كاف��ة اجمل��االت االقتصادي��ة 
واالجتماعية والثقافية والسياس��ية, وبالتالي فإن السياس��ة 
العام��ة للبح��ث العلم��ي ال��ي س��نتطرق ٍاليه��ا ه��ي القوان��ني 
والق��رارات واللوائ��ح واإلج��راءات اإلداري��ة وال��ي تنظ��م 

وتوج��ه العم��ل يف اجمل��ال البحث��ي والتأث��ر في��ه.
فالسياس��ة العام��ة للبح��ث العلمي املعتمدة واملعمول بها 
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يف املرك��ز حم��دودة ج��دًا وتقتصر عل��ى القرار اجلمهوري 
بالقان��ون رق��م)7( لس��نة 1978م بش��كل اساس��ي وهن��اك 
سياسات عامة للبحث العلمي معتمدة، إال أنه ال يتم العمل 
بها, أو التفاعل معها من قبل املركز أو يتم االلتزام ببعضها 
وتنفيذه��ا عل��ى البع��ض مث��ل القوان��ني والق��رارات واللوائ��ح 
املعم��ول به��ا يف اجلامع��ات اليمني��ة احلكومي��ة واجملل��س 
األعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي فالسياسات العامة 

الناف��ذة يف املرك��ز تتكون من:
السياسات الفنية:-	 

وه��ي القوان��ني والق��رارات واللوائ��ح واألدلة واالجراءات 
املنظم��ة للعم��ل البحث��ي وأس��اليب تنفيذه��ا يف املرك��ز 
ع��الوًة عل��ى القوان��ني والق��رارات واللوائ��ح والتعليم��ات 
واالختصاص��ات  امله��ام  تنظ��م  الت��ى  العام��ة  الفني��ة 
العلم��ي  البح��ث  مبؤسس��ات  املتعلق��ة  واملس��ؤوليات 
يف اليم��ن عموم��ًا خاص��ة القوان��ني واللوائ��ح اخلاص��ة 
باجلامعات احلكومية اليمنية والتعليم العالي والبحث 
العلم��ي وال��ي تؤث��ر بص��ورة مباش��رة عل��ى بيئ��ة البح��ث 
العلم��ي يف اليم��ن ويك��ون تأثره��ا بص��ورة جزئي��ة على 

األنش��طة واخلدم��ات ال��ي يقدمه��ا املرك��ز.
السياسات اإلدارية واملالية:-	 

ويقص��د به��ا جمموع��ة القوان��ني والق��رارات واللوائ��ح 
واالجراءات والتعليمات اإلدارية واملالية الي تنظم مهام 
واختصاصات وأعمال مجيع مؤسسات الدولة مبا فيها 
املرك��ز, وميك��ن توضي��ح السياس��ات املالي��ة واإلدارية 
الناف��ذة يف املرك��ز وال��ي تؤث��ر يف بيئ��ة عم��ل املرك��ز 
بش��كل كام��ل أو جزئ��ى - عل��ى املس��توى التش��ريعي 
)جملس النواب ( ممثاًل فى قانون رقم 7 لسنة 1978م 
 بتنظي��م املرك��ز وه��ذا القان��ون اق��ر ومل يع��د مالئم��ًا 
ال��وزراء ممث��ل ف��ى الالئح��ة  وعل��ي مس��توى جمل��س 
التنظيمي��ة للمرك��ز وه��ذه مس��ودة أولي��ة غ��ر مق��رة، 
واملستوى احلكومي الفين/االجرائى ممثلة فى الئحة 

تفصيلي��ة داخلي��ة ,وق��رارات داخلي��ة وه��ذه ال تتوف��ر.
سياسة التشريعات الفنية وتتمثل يف:-	 
الق��رار اجلمه��وري بالقان��ون رق��م)7( لس��نة 1978م 	- 

بش��أن إع��ادة تنظي��م املرك��ز.
الق��رار اجلمه��وري بالقان��ون رق��م)17( لس��نة 1995م 	- 

وتعديالت��ه  احلكومي��ة  اليمني��ة  اجلامع��ات  بش��أن 
والئحت��ه التنفيذي��ة.

سياسة التشريعات املالية واإلدارية: -1
القانون رقم)19(لس��نة 1991م بش��أن اخلدمة املدنية 	- 

وتعديالت��ه والئحته التنفيذية.
الق��رار اجلمه��وري بالقان��ون رق��م)43( لس��نة2005م 	- 

بش��أن نظ��ام الوظائ��ف واألج��ور واملرتب��ات والئحت��ه 
التنفيذي��ة.

ق��رار جمل��س ال��وزراء رق��م)238( ورق��م )239( لس��نة ه- 
2005م ورق��م)397( لس��نة2007م بش��أن اإلجراءات 
التنفيذي��ة لالس��راتيجية الوطني��ة لألج��ور واملرتب��ات 

للمرحلت��ني األوىل والثاني��ة.
وتعديالت��ه ح-  لس��نة1991م  رق��م)8(  املال��ي  القان��ون 

التنفيذي��ة. والئحت��ه 
ه�- قانون املناقصات واملزايدات واملخازن احلكومية 
رق��م)23( بالقان��ون  املع��دل  لس��نة1997م  رق��م)3( 
لس��نة2007م واللوائ��ح التنفيذي��ة لتل��ك القوان��ني ودلي��ل 
النظ��ام املال��ي واملاس��يب احلكوم��ي املعدل.)س��عيد عبده 

س��عيد الش��دادى(.
به��ا  واملعم��ول  املرك��ز  يف  الناف��ذة  السياس��ة  أن  إال 
تقتص��ر عل��ى الق��رار اجلمه��وري بالقان��ون رقم)7(لس��نة 
الداخلي��ة  والتعليم��ات  الق��رارات  عل��ى  ع��الوًة  1978م 
فق��ط ًام��ا فيم��ا يتعل��ق مبنظوم��ة السياس��ات العام��ة للبحث 
العلم��ي ف��إن املرك��ز ال يتعام��ل م��ع كث��ر منه��ا مب��ا يف 
ذل��ك السياس��ات املتعلق��ة باجلامع��ات اليمني��ة احلكومي��ة 
ع��دا بع��ض منها وحتديدًا)اجلانب املالي أي تس��وية أوضاع 
يف  التدري��س  وهيئ��ات  بأعض��اء  املرك��ز  يف  الباحث��ني 

احلكومي��ة(. اجلامع��ات 
وقد أدى عدم توفر السياسات العامة املنظمة واملوجهة 
للعم��ل البحث��ي يف املرك��ز إىل إضع��اف دور املرك��ز يف 
القي��ام مبهام��ه وأنش��طته بكف��اءة وفعالي��ة وميك��ن إب��راز 
اجلوانب اإلجيابية والسلبية يف منظومة السياسات العامة 

املتعلق��ة بعم��ل املركز:
القوانني: 	 

فالق��رار اجلمه��وري بالقان��ون رق��م)7( لس��نة1978م 
بش��أن إع��ادة تنظي��م املرك��ز لي��س مالئم��ًا لله��دف الع��ام 

للمرك��ز وامله��ام واألنش��طة ال��ي يق��وم به��ا.
فال يوجد مرونة يف القانون الستيعاب متطلبات تطوير 
الفعالي��ة التنظيمي��ة للمرك��ز نظ��رًا لقدم��ه ج��دًا ومل يت��م 
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حتديث��ه من��ذ اثن��ني واربع��ني عام��ًا مضت، فلم يع��د كافيًا 
الستيعاب متطلبات تطوير الفعالية التنظيمية نظرًا للتوسع 
يف املس��تويات والوحدات التنظيمية املس��تحدثة بالرغم من 
عدم التوسع يف األنشطة واخلدمات الي يقدمها املركز.

االسراتيجيات:	 
مالئم��ة  تع��د  مل  واملرتب��ات  األج��ور  اس��راتيجية  إن 
لأله��داف وامله��ام املناط��ة باملرك��ز وبالرغ��م م��ن تس��ويه 
أوض��اع الباحث��ني بأعض��اء هيئ��ة التدري��س يف اجلامع��ات 
احلكومية اليمنية من الناحية املالية إال أنه مل يتم تسوية 
أوض��اع اإلداري��ني والفني��ني بنظرائه��م يف اجلامع��ات فضاًل 
ع��ن ع��دم مالئم��ة ذل��ك لألوض��اع املعيش��ية, كم��ا أن��ه ال 
تتوف��ر املرون��ة الالزمة الس��تيعاب متطلب��ات تطوير الفعالية 
التنظيمي��ة للمرك��ز حي��ث يت��م العم��ل بطريق��ة عش��وائية 
وتقليدي��ة م��ع غي��اب ت��ام لنظ��م اإلدارة احلديث��ة أم��ا حي��ث 
الكفاي��ة ف��ال تتوف��ر الكفاي��ة املطلوب��ة الس��تيعاب تطوي��ر 
الفعالية التنظيمية يف املركز خصوصًا وأنه ال يعمل على 
تطبي��ق املعاي��ر املطلوب��ة لرقي��ة الباحث��ني, واملوضح��ة يف 
لوائ��ح اجلامع��ات وك��ذا ش��روط تعي��ني وترقي��ة اإلداري��ني 
والفني��ني وفق��ًا لقان��ون اخلدمة املدنية  واللوائح املنظمة له.

األنظمة واللوائح:	 
وهي االجراءات اإلدارية الداخلية املنظمة للعمل داخل 
املرك��ز ففيم��ا يتعل��ق باجلان��ب املال��ي يت��م اعتم��اد املوازن��ة 
الس��نوية للمرك��ز ضم��ن املوازن��ة العام��ة للدول��ة, فاألنظمة 
واللوائ��ح غ��ر مالئم��ة هل��دف املرك��ز وامله��ام واألنش��طة 
واخلدم��ات ال��ي يقدمه��ا, حي��ث ال توج��د الئح��ة تنظيمي��ة 
معتم��دة ومق��رة م��ن اجلهات الرمسي��ة كما ال يوجد قانون 
جديد للمركز يس��توعب كل اجملاالت واملهام واألنش��طة 
ب��ه وتوس��يع اخلدم��ات واالهتم��ام  والتط��ورات امليط��ة 
مبس��توى, جودته��ا كم��ا يوج��د نق��ص واض��ح يف القواع��د 
والنظ��م واالج��راءات الداخلي��ة املنظم��ة للعم��ل وفيم��ا يتعلق 
باألج��ور واملرتب��ات فيت��م العم��ل وفق��ًا الس��راتيجية األج��ور 

واملرتب��ات بالدول��ة.
أم��ا ل��و نظرن��ا إىل املرون��ة يف األنظم��ة واللوائ��ح املنظم��ة 
للمرك��ز ف��ال تتوف��ر املرون��ة الالزم��ة الس��تيعاب متطلب��ات 
تطوي��ر الفعالي��ة التنظيمي��ة للمرك��ز, حي��ث يت��م العم��ل 
بطريق��ة عش��وائية م��ع غياب تام لنظ��م اإلدارة احلديثة, فال 
يتوفر مما هو موجود من أنظمة وقرارات ولوائح واجراءات 
الفعالي��ة  متطلب��ات  تس��توعب  وال  الكامل��ة  الكفاي��ة 

التنظيمي��ة للمرك��ز.
رابعًا: أهم األنشطة واخلدمات الي يقدمها املركز:

	:اخلدمات البحثية الرئيسية
حي��ث أنش��ئ املرك��ز م��ن أج��ل ه��ذه اخلدم��ات وال��ي 
تتمث��ل يف اج��راء البح��وث والدراس��ات البش��رية والطبيعي��ة 
ع��ن اجلمهوري��ة اليمني��ة يف املاض��ي واحلاض��ر واملس��تقبل. 
وهن��ا الب��د أن نش��ر ب��أن ع��دم االهتم��ام به��ذا الن��وع م��ن 
الدراس��ات ل��دى املرك��ز ه��و م��ا أضع��ف م��ن دور املرك��ز 
يف خدمة اجملتمع باملساهمة يف حل القضايا واملشكالت 
ال��ي تع��رض عملي��ة التنمي��ة الش��املة واملس��تدامة وق��د 
انعك��س ذل��ك س��لبًا عل��ى املركز س��واًء م��ن حيث جتاهل 
األساس��ية  للمتطلب��ات  الدول��ة  يف  الرمسي��ة  اجله��ات 
والضروري��ة للعم��ل البحث��ي وتوف��ر البني��ة التحتي��ة املناس��بة 
والبيئ��ة الداخلي��ة املالئم��ة واملف��زة للعم��ل واإلجن��از أو م��ن 
حيث حالة اإلحباط والتذمر وانعدام الدافعية لدى معظم 

العامل��ني يف املرك��ز.
ومم��ا س��اعد عل��ى إضع��اف ال��روح املعنوية ل��دى األفراد 
الراغب��ني يف التمي��ز الوظيفي هو حالة االنكفاء والتقوقع 
للقي��ادات التنفيذي��ة املعني��ة عل��ى املرك��ز وتوس��يع نش��اطه 
وحتسني خدماته واكتفائها بالتمويل احلكومي للبحث 
العلم��ي والتطوي��ر والتدري��ب م��ن خ��الل م��ا يت��م رص��ده 
واعتم��اده للمرك��ز م��ن مبال��غ زهي��دة ج��دًا بوزارت��ي املالي��ة 

واخلدمة املدنية.
وم��ن أه��م اخلدم��ات البحثي��ة ال��ي يقدمه��ا املرك��ز 

مايل��ي:
البحوث والدراسات:أ- 

وال��ي يت��م القي��ام به��ا م��ن قب��ل أعض��اء الدوائ��ر البحثية 
يف معظ��م التخصص��ات العلمي��ة ,إال أن��ه ال يت��م تقيي��م تل��ك 
الدراس��ات واألحب��اث ال��ي يت��م إجنازه��ا س��نويًا رغ��م تدني 
انتاجي��ة املرك��ز وبعده��ا عن مالمس��ة الواقع ومش��كالته 
العالقة نتيجة لعدم وجود خطة اسراتيجية حتدد أولويات 
اخل��روج  فيه��ا  جي��ب  ال��ي  والقضاي��ا  البحثي��ة  الربام��ج 
مبعاجل��ات ناجح��ة قائم��ة عل��ى الدراس��ات امليداني��ة كم��ا 

ذكرن��ا س��ابقًا.
خدمةاملكتبة والدوريات وتتمثل يف :ب- 
خدم��ة االع��ارة: ويت��م تقدي��م ه��ذه اخلدم��ة للباحث��ني 	 

م��ن داخ��ل وخ��ارج املرك��ز م��ن خ��الل اع��ارة الكت��ب 
والدوريات مقابل ضمان مالي بقيمة النصف من مثن 
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النس��خة املس��تعارة ويس��مح للمس��تفيد أن يستعر ثالثة 
عناوي��ن بواق��ع نس��خة م��ن كل عن��وان ومل��دة ٍاس��بوعني 
كحد أقصى ٍاال أنه ال يتم االلتزام بذلك وهذا األمر 
ال خيلو من ضياع الكثر من الكتب واملراجع املهمة 

خصوص��ًا تل��ك الن��ادر وجوده��ا حاليًا يف األس��واق .
الفرص��ة  اتاح��ه  ف��ى  خدم��ة التصف��ح الرقم��ي: وتتمث��ل 
للباحثني لتصفح عناوين الكتب املوجودة وتسهيل البحث 

ع��ن املراج��ع املطلوب��ة .
خدم��ة االه��داء والتب��ادل: وه��ذه اخلدم��ة ته��دف ٍاىل 	 

امللي��ة  األوس��اط  وانتش��اره يف  باملرك��ز  التعري��ف 
واإلقليمي��ة م��ن خ��الل إيص��ال بعض خدمات��ه إليها عرب 
اإله��داء والتب��ادل لإلص��دارات ال��ي يق��وم بطباعته��ا.
إال أن مكتب��ة املرك��ز حباج��ة إىل ٍاح��داث نقل��ة نوعي��ة 
يف خدمته��ا لتحت��ل مكانته��ا العلمي��ة واملعرفي��ة الداعم��ة 
للعم��ل البحث��ي عل��ى املس��توى الوط��ين, وذل��ك م��ن خ��الل 
املعاجل��ات الكفيل��ة بالتغل��ب عل��ى املش��كالت الي تعاني 
منه��ا املكتب��ة وحت��د من تطوير خدماته��ا وتقديم خدماتها 

بكف��اءة وفعالي��ة.
ومن أبرز تلك املشكالت:

	 تق��ادم البني��ة املادي��ة م��ن قاع��ات وأث��اث وجتهي��زات
وإض��اءة. 

	 اس��تمرار تطبي��ق نظ��ام تقلي��دي يف خدم��ات املكت��ب
وغي��اب ت��ام لتطبي��ق نظ��م عم��ل حديث��ة. 

	 عدم إمكانية عالقة شراكة وتبادل معريف للمصادر
واألوعي��ة املعلوماتي��ة م��ع مكتب��ات عربي��ة وإقليمي��ة 

ودولي��ة مماثل��ة يف ظ��ل األوض��اع الراهن��ة  للمكتب��ة.
خدمه النشر العلمي :ه- 

والتارخيي��ة  الثقافي��ة  طباعةالكت��ب  يف  وتتمث��ل 
والفكرية ووثائق الثورة اليمنية وغرها من املصادر والي 
بلغت حتى هذه اللحظة حنو 135 عنوانًا فضاًل عن إصدار 
جملة دراسات مينية صدر منها 105عدد, كذلك سلسلة 
دراس��ات ش��هرية ج��رى تس��ميتها بالكراس��ات الحتوائه��ا 
عل��ى مق��االت علمي��ة ولي��س دراس��ات او حب��وث وصدر منها 

حت��ى اآلن 8 أع��داد فق��ط.
خدمه املعلوماتية :ح- 

وتتمث��ل يف خدم��ة ااٍلنرن��ت ال��ي مت إدخاهل��ا مؤخ��رًا 
للمرك��ز إال أن ه��ذه اخلدم��ة رغ��م حمدوديته��ا مقارن��ة 
باملراكز واملؤسسات األخرى املماثلة إال أنها غر مستغلة 

من قبل باحثي املركز وقد يعود ذلك ٍاىل ضعف مهاراتهم 
يف اس��تخدام الكمبيوت��ر وتقني��ة اإلنرن��ت .
ه� - الندوات واملؤمترات واملاضرات:

ال��ي  واملاض��رات  الن��دوات  جمموع��ة  يف  وتتمث��ل 
ينظمه��ا املرك��ز او يش��ارك يف تنظيمه��ا م��ن وق��ت آلخ��ر, 
كما يرس��ل املركز من يس��اهم فى املش��اركة اخلارجية 
حت��ت مس��مى حض��ور املؤمت��رات لن��دوا العلمي��ة, والباحثون 
الذي��ن يش��اركون يف حض��ور تل��ك الن��دوات واملش��اركات 
اخلارجية هم حمدودون ممن هلم تأثر على رئاسة املركز 
حبيث يتم تقاسم السفريات دون مشاركتهم بأوراق عمل 
وكذل��ك حض��ور مع��ارض دولي��ة للكتاب س��واء يف بروت 
أو القاه��رة أو غره��ا م��ن العواص��م العربي��ة وقليل��ة ج��دًا 
املؤمت��رات او الن��دوات العلمي��ة الدولي��ة ال��ي اذا حضره��ا 
احدهم فيكون ذلك جملرد احلضور وليس للمش��اركات 

يف جلس��ات ب��أوراق علمي��ة.
أم��ا بالنس��بة للهي��كل التنظيم��ي للمرك��ز فيتضم��ن 
وفق��ًا للق��رار اجلمه��وري بالقان��ون رق��م )7( لس��نه 1978م 
اجلمه��وري  الق��رار   ( التالي��ة  التنظيمي��ة  التش��كيالت 

بالقان��ون رق��م )7( لس��نة 1978م م��ادة 6 ص�����������4 (
جملس االمناء ويتألف على النحو التالي :أ- 

  )6( مخسة اشخاص من ذوي الكفاءات املتخصصة 
يعينون بقرار من مدير اجلامعة بعد موافقة جملس األمناء 

ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد .
وخيتص جملس األمناء باملهام التالية:

	 رسم االجتاهات الرئيسية ألعمال املركز وااٍلشراف
على  تنفيذها .

	 ٍاق��رار اخلط��ة العام��ة للبح��وث والدراس��ات والتنس��يق
فيم��ا بينه��ا وتوف��ر االمكاني��ات الالزمة هلا .

	 قب��ول التربع��ات ال��ي ت��رد للمرك��ز عن طري��ق الوقف
والوصاي��ة وغره��ا بش��رط اال تتع��ارض م��ع الغ��رض 

األصل��ي ال��ذي أنش��ئ املرك��ز م��ن أجله .
	.ٍاقرار املنح واملكافأة إلجراء البحوث والدراسات
	 املصادق��ة عل��ى تقري��ر رئي��س املرك��ز ع��ن أعم��ال

املرك��ز قب��ل عرض��ه عل��ى اجله��ات املختص��ة .
	.النظر يف مشروعات امليزانية واحلساب اخلتامي
	. املوضوعات الي حييلها عليه رئيس اجمللس

الفني��ة ب-  أعمال��ه  تت��وىل  وال��ذى  املرك��ز:  رئي��س 
وااٍلداري��ة ويص��در بتعيين��ه ق��رار مجه��وري بن��اًء عل��ى عرض 
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رئي��س جمل��س الألمن��اء, ويك��ون لرئي��س املركز س��لطات 
نائ��ب الوزي��ر املنص��وص عليه��ا يف قان��ون موظف��ي الدول��ة 

بالنس��بة ٍاىل املوظف��ني وااٍلداري��ني  باملرك��ز.
ج-   نائ��ب رئي��س املرك��ز: يع��اون رئ��ٍاس املرك��ز يف 
ادارة شؤونه ويقوم مقامه عند غيابه ويصدر بتعيينه قرار 
مجه��وري بن��اًء عل��ى عرض رئيس املرك��ز وموافقة جملس 
األمن��اء ويك��ون لنائ��ب الرئي��س  س��لطات وكي��ل ال��وزارة 

املنص��وص عليه��ا يف قان��ون موظفي الدولة . 
د-  االدارات الي يتكون منها املركز وهي :

-ٍادارة التحقيق��ات والبح��وث - ٍادارة التوثي��ق - ٍادارة 
الرمج��ة - ٍادارة النش��ر - ٍادارة الش��ؤون املالي��ة  وٍادارات 

أخ��رى يقره��ا جمل��س األمن��اء .
           ٍاال أن ذل��ك مل يع��د قائم��ًا اآلن يف كث��ر م��ن 

مكوناته وبالتالي س��يتم التطر
التنظيم��ي للمرك��ز كم��ا ه��و يف  ف ٍاىل اهلي��كل 

الوض��ع الراه��ن ووفق��ًا ملش��روع الالئح��ة التنظيمي��ة .
       وميك��ن توضي��ح ذل��ك كم��ا يل��ى)1( )مش��روع 

)3-11 ص�����  للمرك��ز  التنظيمي��ة  الالئح��ة 
      ويتك��ون اهلي��كل الع��ام للمرك��ز )وفق��ًا للوض��ع 
الراه��ن( م��ن التش��كيالت العلي��ا ودوائ��ر البح��ث العلم��ي 

وااٍلدارات العام��ة والف��روع يف املافظ��ات .
ويتبع رئيس املركز مباشرة ما يلي :

اجمللس العلمي .	 
جملس املركز.	 
ٍاالدارة العامة للنشر .	 
ٍاالدارة العامة ملكتب رئيس املركز .	 
ٍاالدارة العامة للشؤون القانونية .	 
ٍادارة املراجعة الداخلية .	 
اللجان الفنية الدائمة واملؤقتة .	 

ث��م تأت��ي دوائ��ر البح��ث العلم��ي وع��دده 10  دوائ��ر 
: متخصص��ة وه��ي 

دائرة الدراسات والبحوث االقتصادية .	 
دائرة الدراسات والبحوث القانونية وٍاالدارية .	 
دائرة الدراسات والبحوث االجتماعية واألنثروبولوجيا 	 
.
دائرة الدراسات والبحوث التارخيية .	 
دائرة الدراسات والبحوث السياسية .	 
دائرة الدراسات والبحوث األدبية واللغوية .	 

دائرة الرمجة وشؤون الباحثني األجانب .	 
دائرة الدراسات والبحوث التطبيقية وتقنية املعلومات 	 
.
دائرة الراث الشعيب واملوروث الثقايف .	 
دائرة النشر .	 
مهام رئيس املركز :	 
يص��در بتعيين��ه ق��رار ٍامه��وري وبدرج��ة وزي��ر ويت��وىل 	 

والبحثي��ة  العلمي��ة  املرك��ز  أعم��ال  عل��ى  االش��راف 
والفني��ة وااٍلداري��ة واملالي��ة وميثل��ه ل��دى الغ��ر .

 ع��رض خط��ة املرك��ز البحثي��ة الس��نوية ل��دى اجله��ات 	 
املختصة وفقًا للقوانني واللوائح النافذة.

ااٍلش��راف عل��ى وض��ع اخلط��ط والربام��ج التنفيذي��ة 	 
اخلاص��ة بأعم��ال املرك��ز .

تقدي��م التقاري��ر الدوري��ة ٍاىل رئي��س ال��وزراء أو رئي��س 	 
اجلمهوري��ة ع��ن س��ر عم��ل املرك��ز ومس��توى تنفي��ذ 

خطط��ه وبراجم��ه .
مهام نائب رئيس املركز :أ- 
نائب رئيس املركز للش��ؤون املالية وااٍلدارية والبحث 	 

العلم��ي ويص��در تعيين��ه بق��رار مجه��وري بدرج��ة نائ��ب 
وزي��ر ويت��وىل امله��ام واالختصاص��ات املتعلق��ة بالش��ؤون 
العلم��ي ويس��اعد رئي��س  املالي��ة وااٍلداري��ة والبح��ث 

املرك��ز يف ٍادارة ش��ؤونه .
ويالح��ظ هن��ا م��دى القص��ور يف الالئح��ة التنظيمي��ة من 
حيث عدم ااٍلشارة ٍاىل أن قرار تعيني النائب يتم بناًء على 
ع��رض رئي��س املرك��ز وبع��د موافقة رئيس جمل��س الوزراء 
كم��ا يالح��ظ العش��وائية يف مس��مى املنص��ب حي��ث جع��ل 
البح��ث العلم��ي تابع��ًا للش��ؤون املالي��ة وااٍلدارية األس��اس يف 
املهم��ة املتاح��ة هل��ذا النائ��ب. وكان األح��رى أن يت��م فص��ل 
مه��ام الش��ؤون املالي��ة  وااٍلداري��ة ع��ن مه��ام البح��ث العلم��ي 
حبي��ث يك��ون هن��اك ثالث��ة قطاع��ات يف هيكل املركز .

قط��اع البح��ث العلم��ي ويت��وىل مه��ام البح��ث العلم��ي 	 
.قط��اع الش��ؤون املالي��ة وااٍلداري��ة ويت��وىل مهام الش��ؤون 

املالي��ة وااٍلداري��ة 
ه��ذا 	  يق��وم  أن  عل��ى  والتدري��ب  املعلوم��ات  قط��اع 

القط��اع بأع��داد وتقدي��م برام��ج تدريبي��ة ملؤسس��ات 
العام��ة واخلاص��ة واالهلي��ة ومؤسس��ات اجملتمع املدني 
والشركات وليس كما هو قائم اآلن اكتفى بنائب 

واح��د فق��ط كم��ا يف الس��نوات الس��ابقة .
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والتدري��ب  	  الفني��ة  للش��ؤون  املرك��ز  رئي��س  نائ��ب 
واملعلوم��ات:

ويص��در بتعيين��ه ق��رار مجه��وري بدرج��ة نائ��ب وزير 	 
ٍادا ش��ؤونه ومهام��ه  ويس��اعد رئي��س املرك��زيف 
اليومي��ة فيم��ا يتعل��ق بالش��ؤون الفني��ة والتدري��ب 

ونظ��م املعلوم��ات وين��و ب��ه عن��د غياب��ه .
ج-  اجمللس العلمي :	 
ويتكون من:	 
 ويت��وىل اجملل��س العلم��ي امله��ام واالختصاص��ات 	 

التالي��ة :
بنش��اط 	  املتعلق��ة  والربام��ج  العلمي��ة  اخلط��ط  وض��ع 

. املرك��ز 
ترش��يح املس��تحقني لأللق��اب م��ن ب��ني الباحث��ني يف 	 

املرك��ز وفق��ًا لتصني��ف الباحث��ني ال��وارد يف مش��روع  
الالئح��ة ويف القوان��ني واللوائ��ح اخلاص��ة بالبح��ث العلم��ي.

إج��ازة الدراس��ات والبح��وث ال��ي يتق��دم به��ا الباحث��ون 	 
وتك��ون صاحله للنش��ر.

تلق��ي اخلط��ط والربام��ج املتعلقة بالدراس��ات والبحوث 	 
ع��ن الدوائر البحثية وإقرارها .

تكلي��ف الدوائ��ر املعني��ة بالقي��ام بالبح��وث وتقدي��م 	 
االستش��ارات لألجه��زة احلكومي��ة .

إق��رار ترش��يح الباحث��ني للمش��اركة يف املؤمت��رات 	 
والن��دوات العلمي��ة يف الداخ��ل واخل��ارج مب��ا خي��دم 

طبيع��ة أعم��ال املرك��ز.
إص��دار حتلي��ل ف��رق البحث واللوائ��ح واجلان املختصة 	 

واالستش��ارات الي تقوم بتنظيمها اخلطط والربامج .
تقوي��م نتائ��ج الدراس��ات والبح��وث بنهاي��ة كل خط��ة 	 

حبثي��ة .
ما حييله إليه ورئيس املركز من موضوعات .	 
جيتم��ع اجملل��س م��رة كل ش��هر بدع��وة م��ن رئي��س 	 

املركز وجيوز للرئيس الدعوة الجتماعات اس��تثنائية 
كلم��ا دع��ت الض��رورة كذل��ك وتك��ون اجتماع��ات 
اجمللس شرعية حبضور األغلبية املطلقة من األعضاء 

وتتخ��ذ قرارات��ه بأغلبي��ة أص��وات احلاضري��ن.
جملس املركز ويتكون من :ح( 

ويتوىل جملس املركز املهام واالختصاصات التالية:
• مناقشة خطط العمل يف اجملاالت الفنية واإلدارية .	
• دراسة مشروعات ميزانية املركز وحسابة اخلتامي .	

• مناقش��ة التقاري��ر اليومي��ة ع��ن أعم��ال األجه��زة الفني��ة 	
واإلداري��ة .

• مناقشة املشاريع والقوانني واللوائح واألنظمة اخلاصة 	
بنشاط املركز وفروعه .

• العم��ل 	 املتعلق��ة بس��ر  املوضوع��ات  مناقش��ة كاف��ة 
. اآلداء  وحتس��ني  وإجن��ازه 

• جيتم��ع اجملل��س بن��اًء عل��ى دع��وة الرئي��س م��رة كل 	
ثالث��ة أش��هر عل��ى األقل وجيوز ل��ه دعوته ٍاىل االجتماع 
كلم��ا دع��ت الض��رورة لذل��ك كما جيوز له اس��تدعاء  

م��ن ي��راه م��ن العامل��ني داخ��ل املرك��ز .
ويتض��ح مم��ا س��بق أن��ه مت اس��تعادة وإلغ��اء كث��ر م��ن 
الوح��دات التنظيمي��ة يف املرك��ز وفق��ًا للوضع الراهن جند 

ان��ه مت اس��تحداث التال��ي:
اجمللس العلمي .	 
جملس املركز .	 
منصب نائبني لرئيس املركز بداًل من نائب واحد .	 
الفروع يف املافظات .	 
استحداث عشر دوائر حبثية متخصصة .	 
 اس��تحداث مث��ان إدارات كاف��ة منه��ا ث��الث إدارات 	 

عام��ة تتب��ع رئي��س املرك��ز 
جملة دراسات مينية  دون حتديد مستواها التنظيمية 	 

والتكوين��ات  الوح��دات  م��ن  ع��دد  إلغ��اء  مت  وق��د 
والتنظيم��ات ومنه��ا :

جملس األمناء .أ- 
مراكز مجع املراجع والوثائق .ب- 
إدارة الترجمة وتحويلها إلى دائرة بحثية متخصصة .	- 
 اٍالدارة العامة للنشر وتحويلها مؤخراً الى دائرة بحثية .د- 

وبناًء على ما سبق فٍانه ميكن االنتقال اىل دور أكثر 
فاعلي��ة للمرك��ز ع��ن طري��ق وض��ع بع��ض التوصي��ات ال��ي 
تتس��م بالوض��وح والواقعي��ة وقابليته��ا للتنفي��ذ وال��ي يت��م 
به��ا االرتق��اء بأنش��طته وأدائ��ه واملس��توى الكم��ي والنوعي 
إلنتاجه البحثي واحداث تطوير شامل ومتكامل لالنتقال 
ب��ه  م��ن وضع��ه احلال��ي اىل وض��ع أفض��ل وأكث��ر فاعلي��ة 
وديناميكية وذلك من خالل تطوير يف منظومة السياسات 

املنظم��ة واملوجه��ة للعم��ل باملرك��ز وذل��ك كم��ا يلى :
تطوير اإلطار القانوني  للمركز:	 
إع��داد قان��ون إع��ادة تنظي��م املرك��ز( مب��ا يواك��ب 	 

التط��ورات اجلاري��ة يف البيئ��ة الداخلي��ة واخلارجي��ة 
ويعكس توجيهات الدولة يف اإلصالحات االقتصادية 
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والتنمي��ة اجملتمعي��ة 
إنش��اء الئح��ة تنظيمي��ة متكامل��ة وفق��ًا لقان��ون إع��ادة 	 

تنظي��م املرك��ز ومبا ينس��جم مع اخلطة اإلس��راتيجية 
والتوجيه��ات اجلدي��دة واعتماده��ا يف اجله��ات املعني��ة 

. الدول��ة  يف 
تطوير اخلطة االسراتيجية :	 

وذل��ك بإع��داد خط��ة اس��راتيجية ش��املة ذات رؤي��ة 
طموح��ة م��ن القي��م املؤثرة وآلي��ات ومعاير دقيقة ملتابعة 
وتقيي��م وتقوي��م اآلداء وأس��س وقواع��د واضح��ة لتنظي��م 

النش��اط البحث��ي واإلداري يف املرك��ز .
تطوير البنية التنظيمية واإلدارية:	 

وذلك من خالل ما يأتي:
يت��م 	  حبي��ث  للمرك��ز  التنظيمي��ة  اهليكل��ة  إع��ادة 

إع��داد هي��كل تنظيم��ي مالئ��م يك��ون أكث��ر مرون��ة 
ويتناسب مع طبيعة عمل املركز وخصوصية أنشطته 
وحي��دد بوض��وح امله��ام واالختصاص��ات والصالحي��ات 
األدوار  رس��م  ويت��م  اإلش��راف  ونط��اق  واملس��ؤوليات 
املطلوب��ة م��ن كل ف��رد وعالق��ة الوظيف��ة بالوظائ��ف 

األخ��رى .
إع��ادة هندس��ة العملي��ات األساس��ية وتصميمه��ا وفق��ًا 	 

لألولويات وتطوير نظم وأساليب وإجراءات العمل مبا 
حيق��ق بس��اطه التنفي��ذ وس��رعة االجن��از وتتاب��ع تنفي��ذ 
العملي��ات وتكامله��ا مم��ا يقل��ل م��ن اجله��د والوق��ت 

واهل��در يف امل��واد .
تطوير وتنمية القدرات البشرية لكوادر املركز :	 

متكام��ل  نظ��ام  وتطبي��ق  وض��ع  خ��الل  م��ن  وذل��ك 
إلدارة امل��وارد البش��رية يق��وم عل��ى أس��اس فلس��فة ااٍلداري��ة 
اإلس��راتيجية التنموي��ة وحتدي��د االحتياج��ات التدريبي��ة 
لتحس��ني مس��توى ونوعي��ة الكف��اءات البحثي��ة وحتضره��ا 
وتقيي��م أدائه��ا بش��كل فع��ال وبن��اء ثقاف��ة تنظيمي��ة قوي��ة 
وترس��يخ القي��م االجيابي��ة ل��دى املنتس��بني للمرك��ز  كافة 

كاملب��ادرة واالبت��كار واإلب��داع والتمي��ز .
تطوير وتعزيز البنية التحتية واملادية :	 

وذل��ك م��ن خ��الل إع��ادة تأهي��ل وتوس��يع مبن��ى املرك��ز 
وتطوي��ره وحتس��ني البني��ة املادي��ة واملؤسس��ية للمكتب��ة 
العامة وحتويل ما ميكن حتويلة من مقتنياتها الورقية اىل 
حمت��و رقم��ي وإتاحته��ا للجميع من املهتمني واملس��اهمني يف 
رف��د القطاع��ات واجله��ات الرمسية وغ��ر الرمسية باإلنتاج 

املعريف الوطين واإلقليمي والدولي الذي يسهم يف حتسني 
األداء الع��ام للمرك��ز وملختل��ف املؤسس��ات .

تطوير البنية التقنية واملعلوماتية :	 
وذل��ك م��ن خالل توفر نظ��م وقواعد املعلومات املختلفة 
والالزم��ة لتطوي��ر العم��ل البحث��ي واإلداري وبن��اء ش��بكة 
معلوم��ات حديث��ة ومتط��ورة لرب��ط املرك��ز ش��بكيًا عل��ى 
املس��توى الداخل��ي واخلارج��ي مب��ا يس��اعد عل��ى تطوي��ر 
باملس��توى  االرتق��اء  وبالتال��ي  االجن��از  وس��رعة  اآلداء 
الكمي والنوعي لإلنتاج البحث للمركز وتطوير فعاليته 

التنظيمي��ة. 
تطوير وتعزيز االمكانات املالية للمركز :	 

وذل��ك مب��ا ميكن��ه من القيام مبهامه وتوس��يع أنش��طته 
وجتوي��د خدمات��ه وتقدميه��ا بكف��اءة وفعالية . 

 اخلامتة
تضمت هذه الورقة حماولة علمية نقل واقع التحديات 
التى يواجهها مركز الدراسات والبحوث اليمين وقد 
سعت الورقة من خالل دراستها لواقع املركز لتقديم 

رؤية وخطة تطوير ألداء املركز فى سبيل حتقيق 
أهدافه الي وجد من أجلها واالنتقال به من وضعة 

احلالي إىل وضع أفضل وذلك من خالل تطوير البناء 
القانوني والتشريعي مبا يواكب التطورات اجلارية يف 

البيئة الداخلية واخلارجية ,وتطوير خطة إسراتيجية 
شاملة لتنظيم النشاط البحثي واإلداري ,وتطوير البنية 

التنظيمية واإلدارية ,وتطوير وتنمية القدرات البشرية 
وذلك من خالل وضع نظام متكامل إلدارة املوارد 

البشرية أيضًا تعزيز البنية التحتية واإلمكانيات املالية 
للمركز مبا ميكنه من القيام مبهامه وتوسيع أنشطته 

وجتويد خدماته وتقدميها بكفاءة وفعالية.
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Abstract 

The institutions and scientific research centers, one of the most important types of establishments meaningful and 

that lead to the production of scientific services and intellectual individuals and society, and seen the productivity of 

organizations working to invest the human mind and the expansion of the perceptions of human resources available 

and the expected and thus leading the advancement of society and push his career forward.

Yemen is the Center for Studies and Research Yemen›s first center was established in order to produce serious research 

and to support the decision-maker in the promotion of development the fact that scientific research is leading to 

community development comprehensive and sustainable lead any  future based on careful planning strategies and 

it is therefore important to know the reality of the Center of Studies and Research and the challenges that effect its 

efficiency and how to solve them
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واقــع تمويل المراكز العلمية والبحثية اليمنية
وسبل تطويرها في ضوء الخبرات العالمية الحديثة

الملخص
هدف البحث إىل التعرف على واقع متويل املراكز العلمية والبحثية اليمنية، وسبل تطويرها يف ضوء اخلربات العاملية، وذلك من خالل:

1- التعرف على واقع متويل املراكز العلمية والبحثية اليمنية يف اجلامعات احلكومية.
2- عرض أبرز اخلربات العاملية احلديثة يف متويل املراكز العلمية والبحثية اجلامعية.

3- الوصول إىل السبل املقرحة لتطوير متويل املراكز العلمية والبحثية اليمنية يف اجلامعات احلكومية.   
ولتحقي��ق ذل��ك اعتم��دت الباحث��ة عل��ى املنه��ج الوصف��ي، حي��ث قام��ت برص��د ومس��ح بع��ض الدراس��ات ال��ي أجري��ت على 
املراكز العلمية والبحثية اليمنية يف اجلامعات احلكومية للتعرف على واقع متويلها، واملعوقات الي تواجهه، ولتطوير 
هذا الواقع مت رصد اخلربات العاملية احلديثة للمراكز العلمية والبحثية يف جمال التمويل، ومن خالل كل ما سبق مت 

التوصل إىل السبل املقرحة لتطويرها وتركزت يف إدارة التمويل، وترشيد اإلنفاق، وتنويع مصادر التمويل. 
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المقدمة:
زاد االهتمام باملراكز العلمية والبحثية عامليًا بشكل 
واض��ح وملح��وظ يف العق��ود األخ��رة م��ن الق��رن العش��رين، 
حي��ث مث��ل ذل��ك أح��د الدالئ��ل اهلام��ة عل��ى تط��ور الدول��ة 
وتقييمها للبحث العلمي واستش��رافها آلفاق املس��تقبل. لذا 
ش��هد الع��امل الي��وم تط��ورًا كب��رًا يف جم��ال العل��م واملعرفة 
نتيج��ة الث��ورة املعلوماتي��ة يف كاف��ة اجمل��االت، كما يتخذ 
البحث العلمي دورًا مهمًا ومؤثرًا يف تلك اجملاالت، كونه 
األداة األساس��ية يف تولي��د املعرف��ة، وتطويره��ا وتس��خرها 

يف حتقي��ق التنمي��ة االقتصادي��ة واالجتماعي��ة. 
ول��ذا تتب��وأ املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة يف العدي��د م��ن 
اجلامع��ات العربي��ة واألجنبي��ة مكان��ة علمي��ة مرموق��ة، 
ومسع��ة كب��رة، وهل��ا أدوار رئيس��ية ومهم��ة يف التطوي��ر 
والتنمي��ة س��واء أكان ذل��ك عل��ى مس��توى اجلامع��ات أو 
عل��ى مس��توى اجملتم��ع، فه��ي إح��دى حلق��ات الوص��ل ال��ي 
ترب��ط اجلامع��ات باجملتم��ع، وم��ن خالهل��ا تق��دم اجلامع��ة 
م��ن  لع��دد  البحثي��ة  العلمي��ة، والدراس��ات  االستش��ارات 
مؤسس��ات اجملتم��ع، كم��ا ت��درب ه��ذه املراك��ز منتس��يب 
اجلامعة وموظفي الوزارات واملؤسسات. )وزارة التخطيط 
والتع��اون الدول��ي :2014 (. ونتيج��ة لتزاي��د املش��كالت 
ال��ي تواج��ه اجملتم��ع، باإلضاف��ة إىل تزاي��د مطال��ب احلياة 
وطموحات اجملتمعات املختلفة يف النمو والتقدم، لذا تزايد 
انتشار مراكز البحث العلمي، وخصصت الدول األموال 
الالزم��ة هل��ا يف موازناته��ا من أجل القي��ام بالبحوث الالزمة 
حل��ل املش��كالت االقتصادي��ة، واالجتماعي��ة، والربوي��ة 
وباقي اجملاالت املختلفة. فالبحث العلمي )س��واًء كان يف 
مؤسس��ة جامعي��ة أم يف مؤسس��ة حبثي��ة متخصص��ة( يظ��ل 
امل��رك األساس��ي ل��كل القطاع��ات املختلف��ة، كالقطاع 
االقتصادي، والعسكري، والسياسي. ولذا ميثل البحث 
العلم��ي دعام��ة لتنمي��ة اجملتمع��ات ورقيه��ا، وأضح��ى أح��د 
مقاييس الرقي واحلضارة يف العامل، ومؤشر من مؤشرات 

التنمي��ة. )احلداب��ي: 2006 (. 
ويش��ر تقرير اليونس��كو للعام 2010م إىل أن مستوى 
اإلنف��اق املل��ي اإلمجال��ي يف الع��امل العرب��ي عل��ى البح��ث 
العلم��ي والتطوي��ر دون املس��توى، وذل��ك من��ذ حوال��ي أربع��ة 
عق��ود، حي��ث ي��راوح م��ا ب��ني )0.1 % و%1( م��ن النات��ج 
املل��ي اإلمجال��ي، وه��ي نس��بة ضعيفة ج��دًا، ودون املعدل 
أن  التقري��ر  وأض��اف  العامل��ي،  املس��توى  عل��ى  املتوس��ط 

متوس��ط اإلنف��اق عل��ى البح��ث العلم��ي والتطوي��ر يف ال��دول 
العربي��ة األفريقي��ة ت��راوح ب��ني )%0.3 و%0.4( م��ن الناتج 
املل��ي اإلمجال��ي ع��ام 2002، وبل��غ املتوس��ط )0.1%( 
يف ال��دول العربي��ة اآلس��يوية يف الع��ام نفس��ه، بينم��ا ت��راوح 
املتوس��ط يف إس��رائيل بني)4.6 % و4.8 %( عام 2006. 
ويف املقابل ختصص البلدان التابعة ملنظمة التعاون والتنمية 
يف املي��دان االقتص��ادي حوال��ي )%2.2( م��ن النات��ج امللي 
اإلمجال��ي ألغ��راض البح��ث العلم��ي والتطوي��ر. )حمم��د: 

.)2011
ال��ي تواجه��ه  أب��رز املش��كالت  التموي��ل م��ن  ويع��د 
املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة يف الوط��ن العرب��ّي؛ فالتموي��ل 
ه��و مفت��اح البح��ث؛ وم��ن دون��ه يتع��ذر عل��ى الباحث��ني اجناز 
باألث��اث  فت��ح مؤسس��ة حبثي��ة وجتهيزه��ا  أو  املطل��وب، 
املكت��يب وأجه��زة احلاس��وب ووس��ائل االتص��ال ومكتب��ه 
ورواتب للكوادر البحثية والعاملة.  وكما هو معروف اّن 
الباحث حيتاج إىل استقرار مادي، وتفّرغ كامل لنشاطه 
البحثّي؛ مما يقتضي خلق موازنة تتوافق مع املهمة الي على 
الباح��ث القي��ام به��ا. وق��د تفض��ي ه��ذه العقب��ات بالباح��ث 
إىل اللج��وء إىل ب��الد أخ��رى )خصوص��ا البل��دان األوروبي��ة( 
حي��ث ميكن��ه أن حيظ��ى بروات��ب مغري��ة تقدمه��ا مراك��ز 
األحب��اث، س��عيًا إىل اس��تقطاب الكف��اءات العربية؛ وهلذا 
توج��د مش��كلة يف توّف��ر الك��وادر البحثي��ة املؤهل��ة. ودون 
التمويل ال يتسّنى للمركز أن يقوم بأنشطته، وال أن حيقق 
أهدافه من خالل املؤمترات والندوات وورش العمل ونشر 
الكتب واجملالت. وكّل هذه الوسائل، هي من أهم أدوات 
البح��ث العلم��ي. )حمم��ود:2013 (. كم��ا تواج��ه املراكز 
العلمي��ة والبحثي��ة العربي��ة غي��اب اجله��ات الراعي��ة هل��ا ) أي 
ضعف مش��اركة املؤسس��ات املالية الكربى والش��ركات 
واألثري��اء م��ن األف��راد يف نفق��ات البح��ث العلم��ي(، ويع��د 
القط��اع احلكوم��ي املم��ول الرئي��س ملؤسس��ات البح��ث 
العلم��ي العرب��ي حي��ث يقدر حج��م التمويل حبوالي)80%( 
م��ن مجل��ة التموي��ل املخص��ص  للبح��وث والتطوي��ر مقارن��ة 
حبج��م متوي��ل القط��اع اخل��اص ال��ذي يق��در حبوالي )3%( 
فق��ط، وم��ع ذل��ك فهن��اك من��اذج جي��دة ق��د ب��دأت تظه��ر يف 
القط��اع اخل��اص العرب��ي كق��وة داعم��ة للبح��ث العلم��ي، 
ومنها النموذج الكويي حيث فرضت الدولة نس��بة معينة 
م��ن أرب��اح ش��ركات القط��اع اخل��اص لتموي��ل املراك��ز 

العلمي��ة والبحثي��ة املختلف��ة يف الدول��ة. )حاف��ظ:2014(.
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واجلدي��ر بالذك��ر أن املش��كالت املالي��ة ق��د ترج��ع 
بطبيع��ة احل��ال إىل أن املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة تتطل��ب 
نفق��ات كب��رة وال ت��در م��ردودات س��ريعة ومباش��رة األم��ر 
ال��ذي ق��د يدف��ع صاح��ب الق��رار إىل ص��رف النظ��ر عنه��ا 
السيما يف البداية بسبب احلاجة إىل إنفاقه على االستثمار 
يف األص��ول الثابت��ة كاملبان��ي واملع��دات والتجهي��زات أو 
ب��دالت الس��فر. )األغ��ربي، 2009(. كم��ا يؤك��د تقري��ر 
التنمي��ة اإلنس��انية العربي��ة لع��ام 2003 عل��ى أن افتق��ار 
مراك��ز البح��ث والتطوي��ر ملقوماته��ا األساس��ية وعلى وجه 
اخلصوص تدني مستوى اإلنفاق على البحث العلمي وعدم 
االهتمام مبراكز البحث والتطوير وختلفها عن نظراتها 
يف البل��دان املتقدم��ة يف الف��رة الراهن��ة، وك��ذا قص��ور يف 
فعالي��ة البح��ث العلم��ي يف تهيئ��ة املن��اخ املع��ريف واجملتمع��ي 
الالزمني إلنتاج املعرفة. كما أدى افتقار املراكز العلمية 
إىل التموي��ل اىل نتيجت��ني  والبحثي��ة يف ال��دول العربي��ة 

اساس��يتني وهم��ا: )الب��دوي:2012(.
البح��ث ع��ن جه��ات ممول��ة للبح��ث العلم��ي ق��د تك��ون  -1

حكومي��ة أو أجنبي��ة )وه��ذا يرت��ب علي��ه ف��رض اجن��دات 
معين��ه لتوجي��ه خمرج��ات البح��وث(.

ضعف خمرجات البحوث بسبب تدني كفاءة األدوات  -2
املستخدمة يف مجع البيانات وحتليلها.

الدراسات السابقة:   •
أش��ارت دراس��ة )الش��ال والبلبيس��ي، د. ت( إىل واق��ع 
متوي��ل املراك��ز البحثي��ة العلمي��ة ومش��كالتها، وأه��م 
اخل��ربات العاملي��ة املعاص��رة يف متوي��ل املراك��ز البحثي��ة 
العلمية، والس��بل املقرحة لتطوير متويل املراكز البحثية 
العلمية. وتوصلت إىل ضرورة احلد من اإلجراءات الروتينية 

بوصفه��ا وس��يلة لرش��يد وخف��ض التكلف��ة.
أم��ا دراس��ة )chang،1999( فق��د حبث��ت يف إع��ادة 
توزيع نفقات األحباث يف املعاهد الكورية العليا، وكذا 
إجي��اد العالق��ة ب��ني مع��دالت التكالي��ف غ��ر املباش��رة 
مع��دالت  أبع��اد  أبع��اد:  بثالث��ة  تق��اس  ال��ي   ( املس��ردة 
التكالي��ف غر املباش��رة احلقيقي��ة، ومعدالت التكاليف 
غ��ر املباش��رة املس��ردة، والفج��وة بني املعدل��ني(. وقد بينت 
نتائ��ج الدراس��ة أن متوي��ل األحب��اث يف املعاه��د الك��ربى 
لديه��ا مع��دالت أق��ل يف التكلفة املباش��رة احلقيقية. كما 
أن متوي��ل األحب��اث يف املؤسس��ات التعليمي��ة املهتمة بالعلوم 
الطبيعي��ة لديه��ا مع��دالت أق��ل يف التكلف��ة غ��ر املباش��رة. 

وك��ذا حتتاج املؤسس��ات التعليمي��ة املنتجة لألحباث إىل 
دع��م حكوم��ي إض��ايف يف التكلف��ة غ��ر املباش��رة.

م��دى  ع��ن   )2002 )العبي��دي:  دراس��ة  وكش��فت 
تب��ين مؤسس��ات التعلي��م العال��ي التوج��ه االس��راتيجي 
م��ن  اليمني��ة  التنم��وي يف اجلمهوري��ة  العلم��ي  للبح��ث 
خ��الل تع��رف دور أبع��اده الثالث��ة وعالقته��ا باحلرك��ة 
التنموي��ة اليمني��ة بالبعد االس��راتيجي املهاري واإلبداعي 
والقيم��ي واملنهج��ي. وتوصل��ت الدراس��ة إىل أن الرصي��د 
املال��ي املخص��ص للبحوث التنموية غر كافية، وهنالك 
ضعف يف العالقة التعاونية مع مراكز البحوث التنموية 

يف الع��امل.
كم��ا أوضح��ت دراس��ة )القحطان��ي:2002( واق��ع 
متوي��ل البح��ث العلم��ي يف اجلامع��ات الس��عودية، وس��بل 
تنمية املوارد املالية احلكومية وغر احلكومية للبحث 
العلم��ي يف اجلامع��ات الس��عودية. ولق��د توصل��ت إىل أن 
واقع متويل البحث العلمي يف اجلامعات السعودية يعاني 
م��ن ضع��ف إس��هام القط��اع اخل��اص يف متوي��ل البح��ث 
العلم��ي، وضع��ف االعتم��ادات املالي��ة املخصص��ة للبح��ث 
بأهمي��ة  اجملتم��ع  قطاع��ات  قناع��ة  وضع��ف  العلم��ي، 
البح��ث العلم��ي، وضع��ف اإلمكانات املتواف��رة للبحوث 
العلمي��ة. كم��ا توص��ل البح��ث إىل أب��رز س��بل تنمي��ة 
امل��وارد املالي��ة احلكومي��ة للبح��ث العلم��ي م��ن خ��الل 
دع��م ميزاني��ات اجلامع��ات املخصص��ة للبح��وث العلمي��ة، 
ومن��ح اجلامع��ات املرون��ة الكافية للتص��رف يف وفوراتها 
بامليزاني��ة، وتطوي��ر اللوائ��ح واألنظم��ة اإلداري��ة واملالي��ة 
للجامعات، واإلفادة من جتارب وخربات الدول الناجحة 
يف جمال تنويع متويل البحث العلمي، وتسهيل اجراءات 
الص��رف املتعلق��ة باألحب��اث العلمي��ة. أما أبرز س��بل تنمية 
امل��وارد املالي��ة غ��ر احلكومي��ة للبح��ث العلم��ي فتمث��ل 
يف إس��هام القط��اع اخل��اص يف تقدي��م قوائ��م موضوع��ات 
حبثي��ة للجامع��ات، ورب��ط اجلامع��ات والقط��اع اخل��اص 
بقواعد معلومات تس��هل التعاون بينهما، وتزويد القطاع 
اخل��اص باملعلوم��ات املتعلق��ة بالبح��وث العلمي��ة املتواف��رة 
يف اجلامع��ات، وتنظي��م الغ��رف التجاري��ة لزي��ارة رج��ال 
البح��ث  لتعزي��ز دوره��م يف دع��م  للجامع��ات  األعم��ال 
العلم��ي، وتكري��م الغ��رف التجاري��ة للمس��همني يف دع��م 

البح��ث العلم��ي اجلامع��ي.
أه��م   )2003 )مشس��ان،  دراس��ة  تناول��ت  ولق��د 
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املش��كالت اإلداري��ة ال��ي يواجهه��ا أعضاء هيئ��ة التدريس 
جبامع��ة صنع��اء وتؤثر يف ممارس��ة حبوثه��م العلمية، ومنها 
: )املش��كالت املالية( وتوصلت الدراس��ة إىل جمموعة من 
النتائج أهمها عدم وجود موازنة مالية سنوية معتمدة ترصد 
إلجراء البحوث على مستوى اجلامعة، وكذا عدم وجود 
موازنة سنوية مقرحة للبحوث يف األقسام العلمية للجامعة 
كم��ا ه��و وارد يف امل��ادة رق��م)29( م��ن قان��ون اجلامع��ات 
اليمني��ة رق��م )17( لس��نة 1995، باإلضاف��ة إىل كث��رة 
اإلج��راءات الروتيني��ة املطول��ة للحص��ول عل��ى بع��ض الدع��م 
املال��ي عن��د تواف��ره لتأدية مهم��ات البحث العلمي، وضعف 
التغطي��ة املالي��ة لقرطاس��ية ومس��تلزمات الطباع��ة وتأم��ني 
مصاري��ف ونفق��ات انتق��ال الباح��ث، وقل��ة الف��رص املتاح��ة 
للباح��ث للحض��ور أو للمش��اركة يف الندوات أو املؤمترات 
العلمي��ة خ��ارج الب��الد عل��ى نفق��ة اجلامع��ة، وع��دم كفاي��ة 
نفقات اإلقامة والسفر للباحث املشارك يف ندوة أو مؤمتر 
علم��ي داخ��ل أو خ��ارج الب��الد، وحتم��ل الباح��ث ش��خصيًا 
معظم أعباء متويل البحث العلمي منذ اإلعداد له والقيام 
ب��ه إىل ح��ني االنته��اء من��ه، ضع��ف الدع��م املال��ي الرمس��ي 
املخصص للبحث العلمي على مس��توى اجلمهورية، وعدم 
إس��هام معظم املؤسس��ات اليمنية يف متويل البحث العلمي 
يف اجلامع��ة، وضع��ف دع��م الباح��ث م��ن قب��ل اجله��ات 

املستفيدة من نتائج حبثه. 
وأش��ارت دراس��ة )س��عيد وعب��ده: 2006( إىل معوق��ات 
البحث العلمي )اإلدارية والبيئية( من وجهة نظر عضو هيئة 
التدريس، وحددت أكثر املشكالت واملعوقات تأثرًا يف 
البح��ث العلم��ي ال��ي تتمث��ل يف غي��اب االهتم��ام الرمس��ي 
اجلاد بالبحث العلمي، وهذا ميكن مالحظتُه من خالل 
ع��دم ظه��ور أي خمصص��ات مالي��ة لتطوي��ر ودع��م البح��ث 
العلم��ي ال يف امليزاني��ة العام��ة للدول��ة، وال يف ميزاني��ات 
املؤسس��ات والش��ركات العامة واخلاصة، وال يف ميزانية 
اجلامع��ة نفس��ها. وك��ذا حمدودي��ة املخصص��ات املالي��ة 
املرص��ودة للجامع��ات إمج��ااًل وع��دم وج��ود أي خمصص��ات 
مالي��ة خاص��ة بالبح��ث العلم��ي يف ميزانياته��ا، األم��ر ال��ذي 
ينعك��س س��لبًا عل��ى ق��درات اجلامع��ات وجتهيزه��ا العلمي 
واألكادميي املناس��ب، باإلضافة إىل التحكم املركزي 

بأوج��ه إنف��اق املخصص��ات املالية املرص��ودة للجامعات. 
كم��ا تناول��ت دراس��ة )قن��وع وآخ��رون، 2010( واق��ع 
البح��ث  العرب��ي حي��ث ترك��ز جه��ود  العلم��ي  البح��ث 

والتطوي��ر يف املراك��ز احلكومي��ة العربي��ة )اجلامع��ات - 
مراك��ز البح��وث(، ويالح��ظ غي��اب دور القط��اع اخل��اص 
يف عملي��ة البح��ث والتطوي��ر ويف متويله��ا، فالبحث العلمي 
العرب��ي يتص��ف باخنف��اض حجم اإلنف��اق عليه حيث يتدنى 
حج��م اإلنف��اق عل��ى البح��ث العلم��ي والتطوي��ر دون احل��د 
املقب��ول عاملي��ًا )%1( م��ن الدخ��ل القوم��ي اإلمجالي. وهذا 
ي��ؤدي إىل ع��دم توف��ر البني��ة التحتي��ة الالزم��ة للبح��ث، 
واخنف��اض االنتاجي��ة العلمي��ة يف الوط��ن العرب��ي. كم��ا مت 
التط��رق إىل العوام��ل ال��ي أوصل��ت اجملتم��ع العرب��ي إىل 
مس��تواه العلم��ي احلال��ي، والصعوب��ات ال��ي تعي��ق الباح��ث 
العرب��ي وحت��د م��ن إنتاجه العلمي ومن أهم هذه الصعوبات 

ع��دم توف��ر التموي��ل املال��ي ال��الزم.          
ولق��د أوضح��ت دراس��ة )مك��رد: 2010( واق��ع البحث 
العلمي باجلامعات اليمنية واملعوقات الي تواجهه، وكذا 
أه��م اخل��ربات العاملي��ة احلديثة للجامعات يف جمال البحث 
العلم��ي وكيفي��ة االس��تفادة م��ن ه��ذه اخل��ربات يف تطوي��ر 
واق��ع البح��ث العلم��ي باجلامع��ات اليمني��ة. وتوصل��ت إىل 
أن هن��اك اهتمام��ًا ملحوظ��ًا بالبح��ث العلم��ي يف جامع��ات 
ال��دول املتقدم��ة لثق��ة ه��ذه اجلامع��ات ب��أن للبح��ث العلم��ي 
انعكاسات على اجلامعات نفسها من حيث زيادة مواردها 
باإلضاف��ة إىل انعكاس��اته عل��ى اجملتم��ع بزي��ادة تقدم��ه 

وتطوره.
 اما دراسة )اخلوالني: 2012( فقد قامت ببناء أمنوذج 
مقرح لتمويل البحث العلمي يف اجلامعات اليمنية، ويتمثل 
يف إدارة التموي��ل، ترش��يد التموي��ل، التموي��ل اجملتمع��ي، 
التمويل اخلارجي، التمويل احلكومي، التمويل الذاتي. 

التعليق على الدراسات السابقة: •
يتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة اآلتي:

	 أن متوي��ل املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة مش��كلة عاملي��ة
وإقليمي��ة وحملية.

	 اعتم��اد كث��ر م��ن املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة عل��ى
احلكوم��ة يف متويله��ا خصوص��ًا ال��دول العربي��ة.

	 أن هن��اك قص��ورًا يف الدع��م احلكوم��ي للمراك��ز
العلمي��ة والبحثي��ة.

	 العلمي��ة املراك��ز  متوي��ل  مص��ادر  تنوي��ع  ض��رورة 
والبحثي��ة؛ باإلضاف��ة إىل إدارت��ه وترش��يده بكف��اءة 
وفاعلي��ة، فق��د اس��تطاعت ال��دول الغربي��ة وحتدي��دا 
أوروب��ا والوالي��ات املتح��دة أن ختل��ق آلي��ات ووس��ائل 
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متكنها من توفر امليزانيات الالزمة لإلنفاق بس��خاء 
عل��ى مراك��ز األحب��اث ومصادره��ا؛ عل��ى الرغ��م م��ن 

س��عة انتش��ارها وزي��ادة أعداده��ا.  
	 غي��اب دور القط��اع اخل��اص يف متويل املراكز العلمية

والبحثية يف الدول العربية عامًة واليمن خاصة.
مشكلة البحث: •

يعان��ي البح��ث العلم��ي يف اجلامع��ات اليمني��ة ومراك��ز 
األحب��اث املتخصص��ة التابع��ة لل��وزارات واملص��احل واهليئات 
احلكومي��ة م��ن قص��ور االعتم��ادات املالي��ة املخصص��ة 
للبح��ث العلم��ي وال��ي ل���م تتج��اوز )%0.05( م��ن النات��ج 
املل��ي اإلمجال��ي مقارن��ة مب��ا ينف��ق عل��ى البح��ث العلم��ي 
يف بع��ض ال��دول، كم��ا أن املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة يف 
اجلامع��ات اليمني��ة تعان��ي م��ن ضآل��ة وحمدودي��ة التموي��ل 
احلكوم��ي م��ن املوازنة العامة للبحث العلمي، وحمدودية 
مص��ادر التموي��ل، وك��ذا ضع��ف إس��هام اجملتم��ع والقط��اع 
اخل��اص يف متويله��ا. باإلضاف��ة اىل افتق��ار ه��ذه املراك��ز 
ل��إلدارة والتخطي��ط بأس��اليب حديث��ة وه��ذا يتضح يف س��وء 

اس��تخدام امل��وارد املتاح��ة للبح��ث العلم��ي فيه��ا.
ومم��ا س��بق يتض��ح أنن��ا يف الع��امل العرب��ي بص��ورة عام��ة 
ويف اليم��ن بص��ورة خاص��ة حباج��ة إىل االهتم��ام مبراك��ز 
البح��ث العلم��ي م��ن حي��ث توف��ر األم��وال الالزم��ة هل��ا، 
وتنميتها وإدارتها بفاعلية وكفاءة، ومن هنا ميكن بلورة 

مش��كلة البح��ث يف الس��ؤال الرئي��س التال��ي:
م��ا واق��ع متوي��ل املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة اليمني��ة، 

وس��بل تطويره��ا يف ض��وء اخل��ربات العاملي��ة؟
أهداف البحث: •

ه��دف البح��ث إىل التع��رف عل��ى واق��ع متوي��ل املراك��ز 
ض��وء  يف  تطويره��ا  وس��بل  اليمني��ة،  والبحثي��ة  العلمي��ة 

اخل��ربات العاملي��ة، وذل��ك م��ن خ��الل:
	 التع��رف عل��ى واق��ع متوي��ل املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة

اليمني��ة يف اجلامع��ات احلكومي��ة.
	 العاملي��ة احلديث��ة يف متوي��ل اخل��ربات  أب��رز  ع��رض 

اجلامعي��ة. والبحثي��ة  العلمي��ة  املراك��ز 
	 الوص��ول إىل الس��بل املقرح��ة لتطوي��ر متوي��ل املراك��ز

العلمي��ة والبحثي��ة اليمني��ة يف اجلامعات احلكومية.   
أهمية البحث:  •

تتمثل أهمية البحث يف أنُه:
	 يلق��ي الض��وء عل��ى بع��ض اخل��ربات العاملي��ة يف متوي��ل

املراك��ز العلمي��ة والبحثية، لالس��تفادة منها يف إجياد 
مص��ادر متوي��ل جدي��دة للمراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة 
اليمني��ة، كم��ا تأت��ي أهميت��ه م��ن حاج��ة املراك��ز 
العلمي��ة والبحثي��ة إىل تنمي��ة مص��ادر متويله��ا يف ظ��ل 

حمدودي��ة التموي��ل احلكوم��ي.
	 يس��اهم يف توف��ر قاع��دة أساس��ية ع��ن س��بل متوي��ل

املراكز العلمية والبحثية، وإمكانات توثيق عالقات 
التفاع��ل املتب��ادل بني هذه املراكز والقطاع اخلاص، 
وأنظمة اجملتمع وأنش��طته املختلفة، كما أن توضيح 
اجملتم��ع  وقطاع��ات  املراك��ز  ب��ني  العالق��ة  أهمي��ة 
إىل  س��يؤدي  اخل��اص  القط��اع  وخاص��ًة  املختلف��ة، 
زي��ادة وع��ي وح��رص املس��ئولني عل��ى دع��م وتعزي��ز هذه 
العالقة، وتوفر كافة الظروف واإلمكانات الالزمة 

لتفعيله��ا.
	 يس��اعد متخ��ذي الق��رار عل��ى حتدي��د أولوي��ات متوي��ل

املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة اليمني��ة عل��ى أس��اس درجة 
الض��رورة، وفعالي��ة التكلف��ة، والعائ��دات النامج��ة 

عن��ه، س��واء للف��رد، أو للمجتم��ع.
	 ق��د يث��ر اهتم��ام الباحث��ني مس��تقباًل لدراس��ة جوان��ب

أخ��رى مل ُيغِطه��ا البح��ث احلال��ي.
حدود البحث: •
	 رك��ز عل��ى دراس��ة متوي��ل املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة

اجلامعية.
	 رك��ز عل��ى املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة اليمني��ة يف

احلكومي��ة. اجلامع��ات 
	 رك��ز عل��ى دراس��ة متوي��ل املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة

يف جامعة صنعاء )أمانة العاصمة( باعتبارها أمنوذجًا 
للجامع��ات اليمني��ة احلكومية.

مصطلحات البحث: •
التمويل: 	

م��ن  جمموع��ة  بأن��ُه:   )128 )بش��ر،2004:  ُيعرف��ُه 
األس��س واحلقائ��ق ال��ي تتعام��ل يف تدبر األم��وال وكيفية 
اس��تخدامها خلدم��ة املؤسس��ات التعليمي��ة، س��واء كان��ت 
ه��ذه األم��وال م��ن األجه��زة احلكومي��ة أم األف��راد أم أي 
مصدر آخر، حتى حتقق هذه املؤسسات أهدافها بكفاءة 

وفاعلي��ة عالي��ة.
كم��ا يعرف��ُه )العب��ادي وآخ��رون،2008: 611( بأن��ُه: 
إجي��اد مص��ادر مالي��ة إضافية قادرة عل��ى تغطية احتياجات 
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اجلامع��ات حت��ى تتمك��ن م��ن حتقي��ق أهدافه��ا ورس��التها 
الربوي��ة والعلمي��ة والبحثي��ة واالقتصادي��ة.

وتع��رف الباحث��ة التموي��ل بأن��ُه: جمموع��ة األس��اليب 
واملص��ادر املالي��ة الالزم��ة ألداء البح��ث العلم��ي يف املراكز 
العلمي��ة والبحثي��ة ال��ي متن��ح للجامع��ة م��ن جه��ات خمتلف��ة. 

املراكز العلمية والبحثية: 	 
ه��ي أي منظم��ة أو مؤسس��ة توص��ف بأنه��ا مرك��ز 
لألحب��اث والدراس��ات او مرك��ز للتحلي��الت حول املس��ائل 

العام��ة واملهم��ة. )حمم��ود:2013(.
ويقصد بها يف هذا البحث: املراكز التابعة للجامعات 
اليمني��ة احلكومي��ة ال��ي تعتم��د على أكادميي��ني لتطبيق 

منهجيات البحث العلمي وحتليله.
 منهج البحث: •

س��يكون م��ن املناس��ب يف ه��ذه الدراس��ة اس��تخدام 
املنه��ج الوصف��ي املس��حي حي��ث يق��وم ه��ذا املنه��ج عل��ى 
وص��ف الظاه��رة ومج��ع املعلوم��ات والبيان��ات عنه��ا ث��م 
تصنيفها وتنظيمها مبا يساعد إىل الوصول لالستنتاجات 
والتعميم��ات ال��ي تس��اعد عل��ى فه��م وتطوي��ر الواق��ع ال��ذي 

يدرس��ه.
ويسري البحث وفقًا لآلتي:

أواًل: واق��ع متوي��ل املراك��ز العلمية والبحثية اليمنية يف 
اجلامعات احلكومية ويتضمن )نبذة عن املراكز العلمية 

والبحثية - إدارة املراكز - متويل املراكز(. 
ثاني��ًا: اخل��ربات العاملي��ة احلديث��ة يف مت��ول املراك��ز 
)نب��ذة ع��ن مص��ادر متوي��ل  العلمي��ة والبحثي��ة ويتضم��ن 
املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة عاملي��ًا - أب��رز اخل��ربات العاملي��ة 

احلديث��ة يف متوي��ل املراك��ز(.
ثالث��ًا: الس��بل املقرح��ة لتطوي��ر متوي��ل املراك��ز العلمية 

والبحثي��ة اليمني��ة يف اجلامع��ات احلكومية.
أواًل: واق��ع متوي��ل املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة اليمني��ة 

يف اجلامع��ات احلكومية: 
نبذة عن املراكز العلمية والبحثية:  •

حتت��ل اليم��ن املرتب��ة العاش��رة ب��ني ال��دول العربي��ة يف 
ع��دد مراك��ز البح��ث العلم��ي، حي��ث يوج��د يف اجلامعات 
اليمنية احلكومية حاليًا ما يزيد عن )29( مركزًا حبثيًا 
واستش��اريًا وخدميًا، وعلى الرغم من تزايد عدد مراكز 
البحوث فيها فإنها تتباين من حيث اإلمكانات والفاعلية، 
ألن أغلبها يف بداياتها خاصة باجلامعات الناشئة. )اجمللس 

األعلى لتخطيط التعليم: 2008(. ولقد بلغ عدد املراكز 
 )22( وع��دن  صنع��اء  جامع��ي  يف  والتدريبي��ة  البحثي��ة 
مرك��زًا، أنش��ئت خ��الل الف��رة 2005-1988، فض��اًل 
ع��ن ع��دٍد م��ن املراك��ز يف اجلامع��ات احلكومي��ة األخرى 
ال��ي ترتب��ط بطبيعة املافظة الي تتواجد فيها اجلامعة، 
كمرك��ز ط��ب املناط��ق احل��ارة يف جامع��ة احلدي��دة، 
ومرك��ز البيئ��ة يف جامع��ة حضرم��وت. )وزارة التخطي��ط 
والتع��اون الدول��ي: 2004(. وتتطل��ع الرؤي��ة االس��راتيجية 
لليم��ن 2025 إىل زي��ادة أع��داد املراك��ز البحثي��ة، وزي��ادة 
اإلنف��اق عليه��ا، ودعمها، وتفعيل دورها، وتعزيز التنس��يق 
فيما بينها، وربطها بقطاعات اإلنتاج واخلدمات املختلفة.
ولقد شهد البحث العلمي يف املراكز العلمية والبحثية 
تط��ورًا ملحوظ��ًا مقارن��ة مب��ا كان عليه الوضع خالل العام 
األول بع��د إع��ادة حتقي��ق الوح��دة، حي��ث مل يك��ن يتجاوز 
ع��دد مراك��ز األحب��اث واالستش��ارات يف اجلامع��ات ع��ام 
90/91 س��وى أربع��ة مراك��ز فق��ط، فيم��ا وص��ل ع��دد 
املراك��ز ع��ام 2009 يف اجلامع��ات اليمني��ة احلكومي��ة 
)38( مرك��زًا. )وزارة التعلي��م العال��ي والبح��ث العلم��ي، 
2010: 13(. ويوض��ح ج��دول رق��م )1( اآلت��ي تط��ور ع��دد 
املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة يف كلٍّ م��ن جامع��ات )صنع��اء 
- ع��دن - تع��ز - حضرم��وت - احلدي��دة - إب( حت��ى الع��ام 

.2013
ج��دول)1( / تط��ور ع��دد املراك��ز العلمي��ة، والبحثي��ة 
يف كلٍّ من جامعات )صنعاء - عدن -  تعز -  حضرموت 

-  احلدي��دة - إب( حت��ى الع��ام 2013.

العلم��ي،  والبح��ث  العال��ي  التعلي��م  )وزارة  املص��در: 
2007 (، و)اجملل��س األعل��ى لتخطي��ط التعلي��م 2013(.
ويتبني من جدول رقم )1( كثرة املراكز يف جامعي 
صنع��اء، وع��دن حبك��م قدمهم��ا حتى وصل��ت عام 2013 
يف جامع��ة صنع��اء إىل )20( مرك��زًا، ووصل��ت إىل )10( 
اجلامع��ات  يف  قل��ت  بينم��ا  ع��دن،  جامع��ة  يف  مراك��ز 
األخ��رى، فوصل��ت إىل )4( مراك��ز يف كلٍّ م��ن جامع��ي 
تعز وحضرموت، و)3( مراكز يف جامعة احلديدة، و)2( 

مركزي��ن يف جامع��ة إب.
ويس��تنتج مم��ا س��بق ذك��رُه أن ع��دد املراك��ز التابع��ة 
للجامع��ات اليمني��ة قليل��ة مقارن��ة بع��دد املراك��ز التابع��ة 
لبع��ض اجلامع��ات العربي��ة واألجنبي��ة؛ باإلضاف��ة إىل أن 
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جدول)2( / بنود التمويل احلكومي للبحث العلمي يف جامعات )صنعاء - عدن - تعز(.  املبلغ بآالف الرياالت

بنود التمويل احلكومي للبحث 
العلمي اجلامعي

جامعة تعزجامعة عدنجامعة صنعاء
200920102009201020092010

حضور م�ؤمترات وانتقاالت 
206,826133,668116,247934,00067,32654,675خارجية.

نفقات البحوث 
87,47558,0623,0002,25023,31822,671وال��ت�ط���وي�������ر.

3,6043,6294,1064,1851,2181,230ال�������م�����ن���ح.

1,013,036892,564595,583545,908480,947456,037الب�ع�ثات الدراسية.

1,310,9411,087,923718,9361,486,343572,809534,613اإلج�م�ال�ي

املصدر: )وزارة املالية: جملدات املوازنة العامة للدولة، 2010(.

جدول)3( / قائمة بأكرب )15( دولة يف العامل من ناحية اإلنفاق على البحث العلمي ومصادره واجلهات املنفذة له 
للعام 2009.

الدولةم
اجلهة املنفذة للبحث %مصادر التمويل %اإلنفاق على البحث

بليون 
اجلامعاتاحلكومةالصناعةاحلكومةالصناعةGDP%دوالر

3632.66726721013الواليات املتحدة1
1433.3751378912اليابان2
75177غ. م.1004,175الصني3
712.56621691614أملانيا4
441,24929631718فرنسا5
381.84023631718بريطانيا6
78129غ. م.363.075كوريا اجلنوبية7
252.04525501040كندا8
61307غ. م.231.162روسيا9
غ. م.غ. م.غ. م.غ. م.غ. م.210.9اهلند10
561720غ. م.201.148إيطاليا11
غ. م.غ. م.غ. م.غ. م.غ. م.170.9الربازيل12
152.27025741112تايوان13
151.14727512326اسبانيا14
151.85322581028اسراليا15

�����������������������������124,11.9اإلمجالي العاملي

املصدر: )خضر،2011: 10(.شكل )1(/أهمية حاضنات األعمال.املصدر: )بوكميش وعلي، د.ت: 11(.
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لديه��ا  لي��س  العدي��د م��ن املراك��ز التابع��ة للجامع��ات 
امليزانية الكافية حتى يف حدودها الدنيا لتس��ير أعماهلا 
وأنش��طتها، وبالتال��ي ف��إن العدي��د م��ن تل��ك املراك��ز ش��به 
معطلة وال متارس أي مهام. كما تفتقر اجلامعات اليمنية 
احلكومي��ة إىل بع��ض املراك��ز الي تعد ضرورية لتحقيق 
وظائفه��ا والقي��ام مبهامه��ا، وحتس��ني موارده��ا الذاتي��ة، 
كم��ا تعان��ي م��ن غي��اب مراكز تس��ويق منتجات وخدمات 
اجلامع��ة أو أعض��اء هيئ��ة التدري��س، باإلضاف��ة إىل غي��اب 
مراك��ز االستش��ارة، ومراكز خدم��ة اجملتمع، ومراكز 
اجل��ودة واالعتم��اد األكادميي��ة، ومراك��ز تنمي��ة ق��درات 
أعض��اء هيئ��ة التدري��س من املراكز الي تعد من املراكز 
والتع��اون  التخطي��ط  )وزارة  أي جامع��ة.  الضروري��ة يف 

.)26 الدول��ي،2014: 
إدارة املراكز العلمية والبحثية: •

قان��ون  اىل  احلكومي��ة  اليمني��ة  اجلامع��ات  تس��تند 
اجلامع��ات اليمني��ة، والالئح��ة التنفيذي��ة هل��ا، والالئح��ة 
التنظيمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يف تس��ير 
أمورها اإلدارية واملالية، إال أنها ال تعد كافية، فلقد أشار 
جملس الشورى أثناء مناقشة موضوع ) البحث العلمي يف 
اليم��ن ( ال��ذي عق��د يف أكتوب��ر 2010، إىل أن قطاع��ات 
البح��وث يف اجلامع��ات اليمني��ة احلكومي��ة تعان��ي م��ن 
إشكاليات يف التمويل واإلدارة، كما شددت املناقشات 
يف جلساتها على أهمية وجود تنسيق كامل بني اجلامعات 
اليمني��ة احلكومي��ة يف م��ا خيص األحباث العلمية، ودعت 
املناقش��ة اجلامع��ات إىل املش��اركة يف اختي��ار املوضوع��ات 
ال��ي يتخص��ص فيه��ا مبتعثوه��ا إىل اجلامع��ات اخلارجي��ة 
بغ��رض الدراس��ات العلي��ا يف ختصص��ات معين��ة ومتابع��ة 

املبتعث��ني أثناء الدراس��ة. 
كم��ا يالح��ظ غي��اب اس��راتيجية للبح��ث العلم��ي، 
وضع��ف تناس��ب اخلط��ط والربام��ج البحثي��ة عل��ى مس��توى 
والكلي��ات واملراك��ز البحثي��ة وفق��ًا  العلمي��ة  األقس��ام 
الحتياج��ات التنمي��ة وحتقي��ق أهدافه��ا، وغي��اب تهيئ��ة 
املن��اخ البحث��ي املالئ��م لتنمي��ة النش��اط البحث��ي ألعض��اء 
هيئ��ة التدري��س يف اجلامع��ة. )مشس��ان: 2003(. باإلضاف��ة 
إىل غي��اب التنظي��م املؤسس��ي وغي��اب التنس��يق والتع��اون 
ب��ني املراك��ز واملؤسس��ات البحثي��ة عل��ى املس��توى املل��ي 
والعرب��ي والدول��ي، فعل��ى الرغ��م م��ن وج��ود قط��اع البح��ث 
العلم��ي يف وزارة التعلي��م العال��ي والبح��ث العلم��ي، إال أنه��ا 

مل تعم��ل عل��ى توجي��ه البح��ث العلم��ي وحتدي��د أولويات��ه 
خلدمة قضايا التنمية يف اليمن. )اجمللس األعلى لتخطيط 

التعلي��م،2005(.
اجلدي��ر باإلش��ارة أن مش��كلة التموي��ل ميك��ن حله��ا 
لي��س فق��ط م��ن خ��الل البحث عن مص��ادر متويل إضافية، 
وإمن��ا ع��ن طريق االس��تخدام األمثل لكل امل��وارد املتاحة، 
الذي يتطلب اجراء إصالحات جذرية يف النظام اجلامعي، 
خاصة يف النظام املالي للجامعات اليمنية احلكومية، ملا 
لُه من أهمية يف مصر العملية التعليمية والبحثية برمتها، 
ل��ذا وج��ب االعتم��اد عل��ى التخطي��ط العلم��ي الس��ليم ل��كل 
املوارد املتاحة للجامعات عند إعداد املوازنة، والبحث عن 

بدائ��ل ومص��ادر جديدة متنوع��ة. )باطويح: 2000(.
متويل املراكز العلمية والبحثية:  •

يع��د متوي��ل املراك��ز العلمي��ة والبحثية حجم��ًا ومصدرًا 
وآلي��ة م��ن أعق��د املش��كالت ال��ي تواجهه��ا اجلامع��ات 
اليمني��ة احلكومي��ة، ل��ذا عمل��ت وزارة التعلي��م العال��ي 
والبح��ث العلم��ي بدع��م م��ن البن��ك الدول��ي عل��ى إع��داد 
اس��راتيجية وطني��ة لتطوير التعلي��م العالي والبحث العلمي 
يف ضوء )رؤية اليمن االسراتيجية 2025(. كما سلطت 
االس��راتيجية الض��وء عل��ى متوي��ل التعلي��م العال��ي والبح��ث 
العلم��ي يف اجلامع��ات اليمني��ة احلكومي��ة. وذل��ك يف ن��ص 
اهل��دف الرئي��س الثان��ي:« توف��ر مص��ادر متوي��ل أخ��رى 
)حكومي��ة -غ��ر حكومي��ة( لدع��م وتطوير قط��اع التعليم 
العال��ي به��دف الوص��ول إىل ق��در أكرب م��ن التمويل الذاتي 
ملؤسس��ات التعلي��م اجلامع��ي، وميك��ن حتقي��ق ه��ذه الغاية 
م��ن خ��الل فت��ح قن��وات للش��راكة احلقيقي��ة م��ع القط��اع 
اخل��اص«. )وزارة التعلي��م العال��ي والبحث العلمي، 2006: 
50(. كذل��ك تطرق��ت للبح��ث العلم��ي م��ن خ��الل اهل��دف 
الرئيسي الرابع على:« تطوير... وخدمات البحث العلمي، 
ل��ة مبخرج��ات  م��ع الركي��ز عل��ى عناص��ر اجل��ودة املتصِّ
التعليم العالي، ومبا يس��اعد على نش��ر املعرفة وتكييفها 
)وزارة  التنموي��ة.  وقضاي��اه  اجملتم��ع  ملش��اكل  للتص��دي 

التعلي��م العال��ي والبح��ث العلم��ي: 2006 (. 
ولقد أوضحت عدد من اللوائح املنظمة للش��ؤون املالية 
للجامعات أساليب تنويع مصادر التمويل وتصريفها، ففي 
قانون اجلامعات اليمنية أورد الباب الرابع عدة مواد، هي: 

)وزارة الشئون القانونية: 2007 (:
مادة )53( بصياغتها املعدلة بالقانون رقم )30( لسنة  •
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1997 نصت على » أن يكون لكل جامعة موازنة خاصة 
به��ا يعده��ا جمل��س اجلامعة ويتوىل رئيس اجلامعة عرضها 
عل��ى جه��ات االختص��اص وفق��ًا ألح��كام القان��ون، وتدي��ر 
كل جامع��ة أمواهل��ا بنفس��ها وت��درج يف ب��اب اإلي��رادات 

العادي��ة م��ن ميزانيتها: 
االعتم��ادات املخصص��ة ل��كل جامع��ة م��ن ميزاني��ة 	 

الدول��ة وأي��ة مبال��غ أخ��رى ختصصه��ا الدول��ة للجامع��ة. 
اهلبات واإلعانات واملنح والوصايا. 	 
غلة أمواهلا املنقولة والثابتة. 	 
الوافدي��ن م��ن غ��ر 	  الط��الب  ال��ي يؤديه��ا  الرس��وم 

اليمني��ني. 
إي��رادات اخلدم��ات اجلامعي��ة 	  م��ن  حص��ة اجلامع��ة 

املتمثلة يف البحوث واالستش��ارات والدراس��ات العلمية 
والنش��ر والرمج��ة ال��ي تقوم بها للغ��ر، وغر ذلك من 

اخلدم��ات ال��ي تقدمه��ا اجلامع��ة. 
الرس��وم والضرائ��ب املضاف��ة ال��ي تفرضه��ا الدول��ة 	 

بقان��ون لص��احل اجلامع��ة.
أي موارد أخرى حتصل عليها اجلامعة. 	 
يف  • اجلامع��ة  تتص��رف   « عل��ى:  نص��ت   )54( م��ادة 

أمواهل��ا وتديره��ا بنفس��ها وخيض��ع ه��ذا التصرف يف أموال 
اجلامع��ة وإدارة ه��ذه األم��وال للنظ��ام املال��ي ال��ذي يق��ره 
جمل��س اجلامع��ة باالتف��اق م��ع وزارة املالي��ة، وال يلغ��ي ه��ذا 
ح��ق اجله��ات املختص��ة يف الدول��ة يف مراجع��ة احلس��ابات 
واملس��تندات بع��د الص��رف للتأك��د م��ن صح��ة اإلج��راءات 

التص��رف«.  وس��المة 
أم��ا م��ادة )55( بصياغته��ا املعدل��ة بالقان��ون رق��م )30(  •

لسنة 1997 نصت على » للجامعة حق استراد احتياجاتها 
م��ن اخل��ارج مب��ا ال يتعارض مع القوانني النافذة«. 

واجلدي��ر بالذك��ر أن امل��واد الس��ابقة مل تتضم��ن وجود 
ميزاني��ة خاص��ة أو من��ح خاصة بالبحث العلمي وأنش��طته، 
إال أن هن��اك )ب��دل حب��ث علم��ي( يت��م صرف��ه ش��هريًا ضمن 
الرات��ب، ومبوجب��ه يت��م من��ح مجي��ع أعض��اء هيئ��ة التدري��س 
اليمني��ني ومس��اعديهم مبل��غ ش��هري يس��مى )ب��دل حب��ث 
علم��ي( يت��م دفع��ة م��ع الرات��ب نهاي��ة الش��هر عل��ى أن��ُه ال 
حي��ق بع��د ذل��ك ألعض��اء هيئ��ة التدري��س املطالب��ة ب��أي دعم 
مال��ي أو متوي��ل أو ميزاني��ة لنش��اطاتهم البحثي��ة. )مشس��ان: 
2003(. باإلضاف��ة إىل أن اجلامع��ات احلكومي��ة ال توف��ر 
خمصص��ات كافي��ة لتموي��ل املؤمت��رات العلمي��ة الداخلي��ة 

واألحب��اث العلمي��ة اجل��ادة يف إط��ار نفقاته��ا اجلاري��ة كم��ا 
ال تس��عى إىل تنمي��ة مص��ادر متويلي��ة بديل��ة، لذل��ك ف��إن 
اجلامع��ات تش��هد حال��ة من الرك��ود األكادميي واجلمود 
العلمي والراجع النسيب يف رسالتها التعليمية واجملتمعية. 
)احل��اوري: 2005 (. كم��ا تواج��ه اجلامع��ات احلكومي��ة 
مش��كلة حقيقي��ة تتعل��ق بكمية امل��وارد املالية املتاحة هلا، 
وع��دد منه��ا ينقص��ُه كث��ر م��ن التجهي��زات املطلوب��ة، ولذا 
أوضح��ت االس��راتيجية الوطني��ة لتطوي��ر التعلي��م العال��ي 
والبح��ث العلم��ي أن مص��ادر التموي��ل املمكن��ة للجامع��ات 
احلكومية تنحصر يف ثالثة مصادر أساس��ية هي: )وزارة 

التعلي��م العال��ي والبح��ث العلم��ي: 2006(.
الرئيس��ي 	  املص��در  وميث��ل  احلكوم��ي:  التموي��ل 

للجامع��ات، ولق��د ش��هد املص��در من��وًا مط��ردًا خ��الل 
الف��رة املاضي��ة، حي��ث زاد من )12,793( مليون ريال 
يف عام 2001 إىل )30,131( مليون يف عام 2005، 
وه��ذا ميث��ل يف املتوس��ط )%95( م��ن إمجالي التمويل 
ال��ذي حصل��ت علي��ه اجلامع��ات م��ن املص��ادر املختلف��ة 

خ��الل الف��رة 2001-2005.
رسوم الطالب الدراسية.	 
اجلامع��ات 	  تقدمه��ا  ال��ي  م��ن اخلدم��ات  العائ��دات 

للقط��اع اخل��اص.
وبالنس��بة ملص��ادر التموي��ل األخ��رى: فإنه��ا تش��كل 	 

دخ��اًل إضافي��ًا إىل جان��ب االعتم��ادات املخصص��ة م��ن 
الدول��ة، لكنه��ا ختتل��ف من جامع��ة إىل أخرى، ورمبا 
مل تتجاوز )%5( من امليزانية الكلية لكل جامعة، 
وتأت��ي املص��ادر األخ��رى م��ن رس��وم التعلي��م امل��وازي، 
ومتوي��ل االبتع��اث، والقروض واملن��ح اخلارجية، وهذه 
املص��ادر ال يتطل��ب توريده��ا إىل وزارة املالي��ة كما هو 
احلال بالنسبة للمخصصات احلكومية. وعلى الرغم 
م��ن تن��وع مص��ادر التموي��ل ال��واردة يف اللوائ��ح املنظم��ة 
للش��ؤون املالي��ة للجامع��ات اليمني��ة احلكومي��ة، ف��إن 
متويل البحث العلمي فيها يعتمد على مصدر رئيس��ي 
البن��ود  إط��ار  يف  احلكوم��ي  التموي��ل  ه��و  واح��د، 
العامة ملوازنة اجلامعة، وتندر مصادر التمويل البديلة 
األخ��رى، حي��ث يس��هم القط��اع اخل��اص االنتاج��ي أو 
اخلدم��ي يف دع��م ومتوي��ل أنش��طة البح��ث العلم��ي عرب 
إس��هامات متواضع��ة ج��دًا ال ت��كاد تذك��ر، وذلك يف 
نفق��ات حم��ددة ل��ورش العمل أو الن��دوات أو املؤمترات 
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العلمي��ة. )ال��دوش: 2003 (. 
وعن��د تتب��ع م��ا يرص��د للبح��ث العلم��ي يف إط��ار املوازن��ة 
العام��ة لبع��ض اجلامع��ات اليمني��ة احلكومي��ة يف كل م��ن 
)صنع��اء - ع��دن - تع��ز( يالح��ظ أن م��ا يرص��د ل��كل م��ن 
جامع��ي صنع��اء وع��دن أك��رب مم��ا يرص��د جلامع��ة تع��ز 
)وه��ذا ق��د يرج��ع ألقدميتهم��ا يف البح��ث العلم��ي(، كم��ا 
يالح��ظ  تناق��ص املخصص��ات عام��ًا بع��د ع��ام، وه��ذا ق��د 
يرج��ع إىل احلال��ة االقتصادي��ة ال��ي تعان��ي منها اليمن، لذا 
البد للجامعات من االجتاه إىل إجياد بدائل للتمويل؛ لكن 
امللف��ت لالنتب��اه ه��و ضآل��ة البن��د الفعلي املخص��ص لنفقات 
البحوث والتطوير مقارنة بالبنود األخرى، وهذا قد يفسر 

س��بب ضع��ف البح��ث العلم��ي اجلامع��ي. 
ويوضح جدول )2( بنود التمويل احلكومي للجامعات 
اليمنية احلكومية املخصصة للبحث العلمي يف جامعات 

)صنعاء - عدن - تعز(.
ج��دول)2( / بن��ود التموي��ل احلكوم��ي للبح��ث العلم��ي 
يف جامع��ات )صنع��اء - ع��دن - تع��ز(. 	 املبل��غ ب��آالف 

الري��االت
املصدر: )وزارة املالية: جملدات املوازنة العامة للدولة، 

.)2010
املخصص��ات  تداخ��ل   )2( رق��م  ج��دول  م��ن  ويتب��ني 
واملصروف��ات املرتبط��ة بالبح��ث العلم��ي والدراس��ات العلي��ا 
واملراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة اجلامعي��ة م��ع ع��دد م��ن البنود 
واملسميات املتعددة، مما ال مُيّكن من إجراء قياس دقيق 
حلجم التمويل املباشر هلا، ومعرفة نسبة ما يرصد للبحث 
العلم��ي إىل املوازن��ة العام��ة للجامع��ة، كم��ا أن الباحث��ة 
مل تتمك��ن م��ن احلص��ول عل��ى املعلوم��ات الكافي��ة ع��ن 
حج��م املص��ادر املالي��ة اإلضافي��ة املخصص��ة للبحث العلمي 
اجلامعي وخصوصًا املراكز العلمية والبحثية، س��واًء من 

املنظم��ات وال��دول اخلارجي��ة أو م��ن املؤسس��ات امللي��ة.
ويف ض��وء كل م��ا س��بق ذك��رُه ميك��ن اإلش��ارة إىل 
أن الئح��ة البح��ث العلم��ي جبامع��ة صنع��اء يف الب��اب الراب��ع 
والعش��رين منه��ا ح��ددت مص��ادر متوي��ل البح��ث العلم��ي يف 

اآلت��ي: )جامع��ة صنع��اء، 2007: 23-24(. 
حصة نيابة الدراسات العليا من ميزانية اجلامعة.	 
ميزاني��ة مس��تقلة حت��ول مركزي��ًا م��ن وزارة التعلي��م 	 

العال��ي أو الدول��ة. 
اجلهات املستفيدة. 	 

املعونات واهلبات واملساعدات وفق األصول املتبعة من 	 
داخل اليمن وخارجه.

ما يوقف للبحث العلمي من األفراد واملؤسسات.	 
نس��بة حت��دد م��ن عوائ��د البح��ث العلمي واالستش��ارات 	 

وب��راءات  واملخت��ربات  والتحالي��ل  واالختب��ارات 
والنش��اطات. والنش��ر  االخراع��ات 

نسبة من العقود البحثية.	 
نس��بة م��ن مبيع��ات النتاج��ات العلمي��ة وتس��ويق البح��ث 	 

العلمي.
ويتض��ح مم��ا س��بق أنن��ا يف الع��امل العرب��ي بص��ورة عام��ة 
ويف اليم��ن بص��ورة خاص��ة حباج��ة إىل االهتم��ام مبراك��ز 
البح��ث العلم��ي م��ن حي��ث توف��ر األم��وال الالزم��ة هل��ا، 
وزي��ادة املدرج��ات املالي��ة املعتم��دة للبح��ث العلم��ي وش��حذ 
همم الباحثني يف زيادة أحباثهم واملش��اركة يف املؤمترات 
الدولي��ة وفت��ح مراك��ز علمي��ة تهت��م بالباحث��ني املبدع��ني 
ودع��م ب��راءة االخ��راع، والب��د م��ن توعي��ة القط��اع اخل��اص 
وتوجيه��ه للمش��اركة يف اإلنف��اق واالس��تثمار يف املراك��ز 

العلمي��ة والبحثي��ة.
ولق��د أج��رت الباحث��ة دراس��ة اس��تطالعية الس��تكمال 
اجلوانب الي مل يغطها املسح على عينة قصدية من مدراء 
املراكز العلمية والبحثية يف جامعة صنعاء للعام 2012، 
وذل��ك به��دف معرف��ة واقع متويله��ا واملعوقات الي حتد من 

التمويل، وقد أظهر املس��ح اآلتي:
مص��ادر متوي��ل املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة يف جامع��ة  •

صنعاء:
واخلارجي��ة 	  )امللي��ة(  الداخلي��ة  واملن��ح  املعون��ات 

)األجنبي��ة(.
البح��وث والدراس��ات ال��ي متوهل��ا جه��ات خاص��ة أو 	 

أجنبي��ة.
االستش��ارات واخلربات الي تقدمها املراكز ملختلف 	 

اجلهات.
 رسوم طلبة الدراسات العليا يف املراكز.	 
بعض رس��وم اس��تخدام املعامل واملختربات واملكتبات 	 

التابعة له.
منظم��ات ماحن��ة كصن��دوق األمم املتح��دة، واملنظمة 	 

األملانية )gtiz( واهلولندية وغرها الي تدعم املراكز 
البحثية من خالل التجهيزات وتأهيل الكوادر.

العلمي��ة  • املراك��ز  متوي��ل  م��ن  حت��د  ال��ي  املعوق��ات 
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صنع��اء: جامع��ة  يف  والبحثي��ة 
معوقات تتعلق بالسياسات والتشريعات ومنها:	 
واملراك��ز  • ال��ي خت��ول اجلامع��ة  التش��ريعات  غي��اب 

ممتلكاته��ا. اس��تثمار 
واملراك��ز  • للجامع��ة  تتي��ح  ال��ي  التش��ريعات  غي��اب 

االستفادة من ريع أمالكها بداًل من توريدها لوزارة املالية.
غموض اللوائح اخلاصة باإلنفاق على البحث العلمي. •
ونياب��ة  • املالي��ة  وزارة  قب��ل  م��ن  املرك��زي  التحك��م 

املالي��ة. املخصص��ات  إنف��اق  بأوج��ه  العلي��ا  الدراس��ات 
مقارن��ة  • االس��تثمارية  النفق��ات  اعتم��ادات  ضآل��ة 

اجلامع��ات. موازن��ات  يف  اجلاري��ة  النفق��ات  باعتم��ادات 
معوقات تتعلق باإلدارة، منها:	 
غموض الرؤية االسراتيجية للمراكز. •
غي��اب التخطي��ط لتموي��ل املراك��ز بن��اًء عل��ى أس��س  •

علمي��ة دقيق��ة وواقعي��ة.
القط��اع  • يس��هم  أن  ال��ي ميك��ن  اجمل��االت  غم��وض 

متويله��ا. يف  اخل��اص 
ضعف أساليب إعداد املوازنة ومناقشتها واعتمادها. •
قل��ة فاعلي��ة الط��رق املس��تخدمة يف إدارة امل��وارد املالي��ة  •

للمراكز.
ع��دم وج��ود وح��دة تنظيمية خمتصة ُتعن��ى بتنمية موارد  •

املراكز.
كث��رة االج��راءات الروتينية املعق��دة واملكلفة املطلوبة  •

للتمويل.
ضع��ف ق��درة املراك��ز عل��ى الرب��ط ب��ني امل��وارد املتاح��ة  •

وامكانية اس��تغالهلا بكفاءة وفاعلية.
ضعف املش��اركة الفعلية ملمثلي قطاع اإلنتاج والقطاع  •

اخلدم��ي يف جمالس اجلامعة واملراكز.
س��وء اس��تخدام اإلدارة للمخصص��ات البح��ث العلم��ي  •

وانفاقه��ا يف أمور أخرى.
املعوقات االقتصادية، منها:	 
ضعف القدرات االقتصادية واملالية للدولة. •
للقطاع��ات  • واملالي��ة  االقتصادي��ة  الق��درات  ضع��ف 

االنتاجية.
قلة مردود االستشارات البحثية. •
عج��ز املراك��ز ع��ن تقدي��م خدم��ات متنوع��ة ملؤسس��ات  •

اجملتمع االنتاجية واخلدمية.
تدن��ي مش��اركة مؤسس��ات القط��اع اخل��اص لتموي��ل  •

املراك��ز.
اخنفاض درجة استفادة قطاع االنتاج والقطاع اخلدمي  •

من خدمات املراكز.
غياب مشاركة قطاعي االنتاج واخلدمات يف مشاريع  •

املراكز.
الدولي��ة  • التع��اون  اتفاقي��ات  م��ن  االس��تفادة  ضع��ف 

واجلامع��ة. البحثي��ة  املراك��ز  ب��ني  والثنائي��ة 
معوقات تتعلق باملناخ العام، منها: 	1
ع��دم تواف��ر بيئ��ة جاذب��ة )غ��ر ط��اردة( يف اجلامع��ة  •

الداخ��ل أو اخل��ارج. للمس��تثمرين س��واًء م��ن 
مث��ل:  • للمراك��ز  والبحثي��ة  البني��ة األساس��ية  ضع��ف 

)املعام��ل- املخت��ربات - األجه��زة - املبان��ي(.
ب��ني املراك��ز واملؤسس��ات  • ضع��ف قن��وات االتص��ال 

االنتاجية.
غي��اب التنس��يق ب��ني مراك��ز البح��وث واجلامع��ات يف  •

الداخ��ل أو اخل��ارج.
ن��درة بع��ض التخصص��ات البحثي��ة يف املراك��ز مث��ل  •

التخصص��ات التطبيقي��ة يف بع��ض اجمل��االت العلمي��ة.
يف  • البحثي��ة  التخصص��ات  ب��ني  مواءم��ة  وج��ود  ع��دم 

والع��ام. العم��ل اخل��اص  املراك��ز واحتياج��ات س��وق 
املتاح��ة  • املعلوم��ات  ونظ��م  البيان��ات  قواع��د  قص��ور 

للمراك��ز.
طغي��ان اجلان��ب النظ��ري عل��ى اجلان��ب التطبيق��ي يف  •

األحب��اث العلمي��ة.
ضعف اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس والباحثني  •

يف املراكز.
ضع��ف ارتب��اط الربام��ج البحثي��ة مبش��كالت اجملتم��ع  •

ومؤسساته االنتاجية.
املعوقات اجملتمعية، منها:	 
قلة الوعي اجملتمعي بأهمية دعم املراكز. •
ضع��ف ثق��ة بع��ض املس��تثمرين أو املتربع��ني بقي��ادات  •

املراك��ز.
غي��اب احلواف��ز املعنوي��ة ال��ي تش��جع أف��راد اجملتم��ع  •

ومؤسس��اته عل��ى االس��تثمار يف اجمل��ال البحث��ي للمراك��ز.
غي��اب احلواف��ز املعنوي��ة ال��ي تش��جع أف��راد اجملتم��ع  •

ومؤسس��اته عل��ى الت��ربع يف اجمل��ال البحث��ي للمراك��ز.
باخل��ربات  • اخل��اص  القط��اع  مؤسس��ات  ثق��ة  ضع��ف 

املراك��ز. يف  البحثي��ة 
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ضع��ف التوعي��ة اإلعالمي��ة بأهمية املش��اركة يف متويل  •
املراكز.

غي��اب االهتم��ام الرمس��ي اجل��اد بالبح��ث العلم��ي يف  •
املراك��ز.

غياب تنش��يط دور املؤسس��ات اخلرية لتمويل املراكز  •
مثل: مؤسسة الزكاة والوقف.

ويس��تنتج مما س��بق ذكرُه، أن متويل املراكز العلمية 
والبحثي��ة يف اجلامع��ات اليمني��ة احلكومي��ة يواج��ه ع��ددًا 
م��ن املعوق��ات ال��ي تق��ف أمام��ه وحت��د منه، ل��ذا وجب على 
املراكز العلمية والبحثية يف اجلامعات البحث عن بدائل 
حديثة للتمويل تعمل من خالهلا على إزالة تلك املعوقات أو 
عل��ى األق��ل التخفي��ف م��ن حدته��ا، ول��ذا يس��تعرض البحث 
فيم��ا يأت��ي بع��ض م��ن أب��رز اخل��ربات العاملي��ة احلديث��ة يف 
متويل املراكز العلمية والبحثية لالس��تفادة منها يف تنمية 

وتنوي��ع مصادرها.
وامللف��ت لالنتب��اه أن املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة متتل��ك 
العدي��د م��ن املص��ادر املالي��ة ال��ي ميك��ن تفعيله��ا لع��ل 
أبرزه��ا الوق��ف العلمي، فف��ي العصر احلالي كان للوقف 
دوًر ب��ارزًا يف متوي��ل التعلي��م اجلامع��ي يف اليم��ن، فلق��د 
أنش��أت هيئ��ة ال��رب اخلري��ة جامعة األحق��اف يف حضرموت 
ع��ام1995، وتغط��ي اجلامع��ة مصروفاته��ا ع��ن طري��ق 
الرس��وم الدراس��ية م��ن الطلب��ة القادري��ن، كم��ا تق��دم 
اجلامعة س��نويًا منحًا دراس��ية ملن ال يس��تطيع دفع الرس��وم 
الدراس��ية م��ن الطلب��ة املبدع��ني، وذل��ك ع��ن طريق صندوق 
خري جيمع الكفاالت بطريقتني: األوىل من عوائد نظام 
الوق��ف، والثاني��ة مم��ا يدفع��ه الكفي��ل م��ن رس��وم س��نوية 
للطلبة بشكل مباشر. وتغطي اجلامعة العجز يف النفقات 

بالتربع��ات العام��ة. )احلكيم��ي، 2012: 148(.
ثاني��ًا: اخل��ربات العاملي��ة احلديث��ة يف متوي��ل املراك��ز 

العلمي��ة والبحثي��ة:
نب��ذة ع��ن مص��ادر متوي��ل املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة  •

عاملي��ًا: 
العلمي��ة  املراك��ز  يف  العلم��ي  البح��ث  متوي��ل  يع��د 
والبحثية أحد أهم املؤشرات على تقدم الشعوب ونهضتها، 
ل��ذا اهتم��ت ال��دول املتقدم��ة بالبح��ث العلم��ي، وخصص��ت 
ل��ه امل��وارد املالي��ة املناس��بة م��ن أجل اس��تمرار عجل��ة التطور 
والنماء، من خالل االستفادة من نتائج البحوث والدراسات 
خلدم��ة أه��داف التنمي��ة، كم��ا أن اإلنف��اق عل��ى البح��وث 

العلمي��ة والتطوي��ر، اس��تثمار إجياب��ي مه��م، س��واًء كان��ت 
ه��ذه البح��وث حبوثًا أساس��ية لفتح نواف��ذ جديدة يف العلوم 
واملع��ارف أم حبوث��ًا تطبيقي��ة م��ن أج��ل ح��ل مش��كالت 
مس��تعصية أو حتقي��ق ه��دف أو أكث��ر م��ن أج��ل رفاهي��ة 

وتق��دم الش��عوب.)املهندس:2005(.
وخيتل��ف متوي��ل البح��ث العلم��ي م��ن دول��ة إىل أخ��رى، 
الس��يما  متويل��ه،  ط��رق  يف  عدي��دة  أس��اليب  وتظه��ر 
اجلامع��ات، وميك��ن تلخي��ص تل��ك األس��اليب يف اآلت��ي: 

.)2007 )الربيع��ي: 
رصد موازنة موحدة للتدريس والبحث العلمي.	 
رص��د موازن��ة خمصص��ة للبح��ث العلم��ي اجلامع��ي، 	 

تكون خمصصة ملواضيع حبثية حمددة، أو بناًء على 
الق��درات والكف��اءات البحثي��ة املتواف��رة، أو بناًء على 

وج��ود بع��ض املراك��ز البحثي��ة أو مراك��ز التميز. 
به��ا 	  تق��وم  ال��ي  الرائ��دة  البحثي��ة  املش��اريع  متوي��ل 

وتق��دم  إليه��ا،  املنتس��بون  األعض��اء  أو  اجلامع��ات 
احلكوم��ة أو اجله��ات املاحن��ة التموي��ل ال��الزم لعم��ل 

تل��ك املش��اريع بع��د تقييمه��ا واملوافق��ة عليه��ا. 
ويأت��ي معظ��م متوي��ل البح��وث م��ن مصدري��ن أساس��يني 
بالري��اض،2012:  الصناعي��ة  التجاري��ة  )الغرف��ة  هم��ا: 

 :)4-6
البح��وث  -1 الش��ركات: م��ن خ��الل إدارات أو أقس��ام 

والتطوي��ر به��ا.
اجلامع��ات  -2 رئيس��ية يف  بصف��ة  متمثل��ة   احلكوم��ة: 

واملؤسسات احلكومية البحثية املتخصصة؛ ففي الواليات 
املتحدة األمريكية متول احلكومة ما يعادل )36 %( من 
البح��وث الطبي��ة. فاألحب��اث الي متوهلا احلكومة ميكن 
أن تق��وم به��ا احلكوم��ة نفس��ها، أو أن تك��ون يف ش��كل 
من��ح تقدمه��ا إىل مراك��ز البح��وث. وم��ن مزاي��ا التموي��ل 
احلكوم��ي للبح��ث العلم��ي أن النتائ��ج املكتس��بة تك��ون 
مبثاب��ة مكاس��ب عام��ة ويف مصلح��ة اجملتم��ع ككل، 
بينم��ا األحب��اث ال��ي متوهل��ا الش��ركات أو األف��راد أو 
القطاع اخلاص تكون مبثابة أفكار حمتكرة جملموعة 
أو جله��ة معين��ة، وبالتال��ي ف��إن البح��وث املمول��ة حكومي��ًا 
تعترب تعاونية ذات فائدة عامة للجميع خارج نطاق األحباث 
اخلاص��ة؛ ه��ذا وتوج��د جت��ارب دولي��ة عدي��دة، اخت��ذ فيه��ا 
التموي��ل احلكوم��ي ش��كل متوي��ل كراس��ي حبثي��ة، م��ن 
أبرزه��ا جترب��ة كن��دا. كم��ا أن هن��اك نس��بة صغري��ة م��ن 
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األحب��اث العلمي��ة متوهل��ا املؤسس��ات اخلري��ة أو مؤسس��ات 
اجملتمع املدني، خاصة فيما يتعلق بتطوير األدوية والعالج 
لبع��ض األم��راض كالس��رطان واملالري��ا واإلي��دز وغره��ا. 
ويتن��اول )باص��رة يف: القحطان��ي، 2002: 99( بع��ض 

ه��ذه املص��ادر بش��يء م��ن التفصي��ل يف اآلت��ي: 
• التمويل احلكومي: واملتمثل يف: 
• نظ��ام موازن��ات احلكوم��ة الس��نوية: وه��و أح��د  

املصادر املهمة األساس��ية يف دعم البحث العلمي، ويندرج 
ضم��ن بن��ود ه��ذه املوازن��ات كل م��ا يتعل��ق بأنش��طة البحث 
العلمي، كاألجور والرواتب ونفقات املنح الدراسية وعقد 

الن��دوات وبن��اء املخت��ربات والورش.
• صنادي��ق التنمي��ة: أسس��ت بع��ض ال��دول صنادي��ق  

للتنمي��ة به��دف اإلس��هام يف تنمي��ة ال��دول العربي��ة الفق��رة 
وبع��ض ال��دول النامي��ة، حي��ث تق��دم الدعم للبح��ث العلمي 
بط��رق عدي��دة غ��ر مباش��رة، مث��ل متوي��ل بع��ض الدراس��ات 
واملش��اريع ال��ي ميوهل��ا الصن��دوق، واإلس��هام يف بناء بعض 
يف  للعم��ل  املتخصص��ني  وتدري��ب  العلمي��ة،  املؤسس��ات 
املش��اريع ال��ي تق��وم الصنادي��ق بتموي��ل بنائه��ا، أو تقدي��م 
دع��م للبح��ث العلم��ي بش��كل مباش��ر أو غ��ر مباش��ر، 
كعقود االتفاقيات مع األساتذة والباحثني إلعداد أحباث 

ودراس��ات هل��ا عالق��ة باختص��اص وزارة معين��ة.
• جوائ��ز تش��جيع البح��ث العلم��ي: يق��وم القط��اع  

احلكومي يف بعض البلدان العربية بتمويل جوائز س��نوية 
لتش��جيع البح��ث العلم��ي يف خمتل��ف أن��واع الثقاف��ة والعل��وم 

والربي��ة وغره��ا م��ن اجمل��االت.
• العلمي��ة:   واجلمعي��ات  املنظم��ات  بع��ض  متوي��ل 

ويتمثل ذلك من خالل النسبة املالية املقررة على كل دولة 
يف موازنة االحتادات العلمية أو اجلمعيات العلمية، أو من 
خالل ما تقدمه بعض الدول الغنية من هبات أو منح مالية 
هل��ذه املنظم��ات أو اجلمعي��ات، وينطب��ق ه��ذا األم��ر عل��ى 
االحتادات واجلمعيات واملنظمات ذات الصفة احلكومية 
أو ش��به احلكومي��ة، ومنه��ا عل��ى س��بيل املث��ال ال احلص��ر: 
احتاد جمالس البحث العربية، واحتاد اجلامعات العربية، 
واجمللس العربي للدراسات العليا والبحث العلمي، واهليئة 
العربية للعلوم والتكنولوجيا، واملنظمة اإلسالمية للربية 

والثقاف��ة والعلوم.
متويل الشركات املنتجة والتمويل اخلاص:	 

ومتث��ل مش��اركة القط��اع اخل��اص يف متوي��ل صنادي��ق 

وقن��وات البح��ث العلم��ي يف البل��دان العربي��ة نس��بة صغ��رة 
ج��دًا، ولع��ل ذل��ك يرج��ع إىل ضعف العالقة بني املؤسس��ات 
العلمي��ة ومؤسس��ات القط��اع اخل��اص، واعتم��اد معظ��م 
مؤسس��ات القط��اع اخل��اص اخلدماتي��ة واإلنتاجي��ة عل��ى 
اخل��ربات واالستش��ارات األجنبي��ة لتقدي��م البح��وث ذات 

العالق��ة بتطوير أنش��طتها. 
واجلدي��ر ذك��ره أن القط��اع احلكوم��ي يع��د املم��ول 
الرئيس��ي لنظ��م البح��ث العلم��ي يف ال��دول العربي��ة، حي��ث 
املخص��ص  التموي��ل  م��ن جمم��وع   )80%( حوال��ي  يبل��غ 
للبح��وث والتطوي��ر مقارن��ة ب��� )3 %( للقط��اع اخل��اص، و 

)%17( م��ن مص��ادر خمتلف��ة )مح��زة، 2009: 2(.
أه��م مص��ادر اإلنف��اق عل��ى البحث العلمي بش��كل عام  •

فيتمثل يف:  
القطاع اخلاص الرحبي.	 
القطاع احلكومي.	 
التعليم العالي.	 
القطاع اخلاص غر الرحبي.	 
املصادر اخلارجية.	 
مصادر أخرى.	 

فف��ي الياب��ان، يصل إس��هام القطاع اخل��اص يف اإلنفاق 
عل��ى البح��ث العلم��ي إىل )%75( ويق��رب ه��ذا اإلس��هام 
إىل )%71 و%72( عل��ى الرتي��ب يف ُكل م��ن الص��ني 
وكوري��ا اجلنوبي��ة؛ وال يق��ل ه��ذا اإلس��هام ع��ن )%40( يف 
باق��ي ال��دول املتقدم��ة، ع��دا االحت��اد الروس��ي، حي��ث تبلغ 
النس��بة )%26( فق��ط. أم��ا اس��هام القط��اع احلكوم��ي 
فيص��ل إىل )%67( يف االحت��اد الروس��ي، ويتقل��ص يف 
دول أخ��رى حت��ى يص��ل إىل )%18( يف الياب��ان، و)14%( 
يف إس��رائيل. ويبل��غ اس��هام التعلي��م العال��ي يف اإلنف��اق عل��ى 
البحث العلمي إىل )%6( يف كل من اليابان واملكسيك، 
وينخف��ض إىل )%4( يف الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة، 
ث��م إىل )%3( يف إس��رائيل و)%2( يف س��نغافورة. )وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي:2013(. أما نس��بة التمويل 
العرب��ي للبح��ث العلم��ي، ت��راوح ب��ني )%0.1 و0.3%( 
جملم��ل الوط��ن العرب��ّي، وتدخ��ل ضمنه��ا النفق��ات اإلداري��ة. 

)حمم��ود:2013(.
ويوض��ح ج��دول)3( قائم��ة أك��رب )15( دول��ة يف الع��امل 
من ناحية اإلنفاق على البحث العلمي ومصادرها واجلهات 

املنف��ذة له للعام 2009.
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ج��دول)3( / قائم��ة بأك��رب )15( دول��ة يف الع��امل م��ن 
ناحي��ة اإلنف��اق عل��ى البح��ث العلم��ي ومص��ادره واجله��ات 

املنف��ذة ل��ه للع��ام 2009.

املصدر: )خضر:2011 (.
ويتب��ني م��ن ج��دول رق��م )3( االهتم��ام اجل��اد بالبح��ث 
العلم��ي والتطوي��ر، وال��ذي يتض��ح يف مس��اهمة كل م��ن 
احلكوم��ة والقط��اع الصناعي واجلامعات يف االنفاق على 
البح��ث العلم��ي والتطوي��ر، كم��ا يالح��ظ تن��وع مص��ادر 
التموي��ل واجله��ات املنف��ذة هل��ا، وه��ذا ي��دل عل��ى أهمي��ة 
مش��اركة مجي��ع القطاع��ات املختلف��ة يف دع��م البح��ث 

العلم��ي.  
أبرز اخلربات العاملية احلديثة يف متويل املراكز: •

مراكز التميز يف كندا:	 
تع��رَّف مراك��ز التفوق بأنها: مراكز حبث مش��ركة 
ب��ني اجلامع��ة والقط��اع اخل��اص الصناعي، أو هي مراكز 
للبح��ث، تق��وم بتس��هيل االتص��االت ب��ني مراك��ز البح��ث 
الداخلي��ة يف اجلامع��ات، أي تلعب دور ش��بكة االتصاالت 
بني األكادمييني، والباحثني يف قسم أو جامعة أو أكثر، 
تدرس أو تبحث يف نفس اجملاالت، ولقد مت استخدام أول 
مرك��ز للبح��ث لتدعي��م وتوس��يع املش��اركة ب��ني اجلامع��ة 
والصناع��ة يف األحب��اث يف أوائ��ل الس��بعينيات عندما مولت 
مؤسس��ة )N.S.F( أش��كااًل خمتلف��ة م��ن برام��ج تش��جيع 
وتدعيم التعاون البحثي بني اجلامعات والصناعة. ويف عام 
1987 أنش��أت حكوم��ة أونتاري��و يف كن��دا برناجم��ًا مل��دة 
)5( س��نوات بتكلف��ة )240( ملي��ون دوالر، إلنش��اء )7( 
مراكز تفوق، وبعد تقييم الربامج تقرر مد الربنامج )5( 
س��نوات أخ��رى، وخص��ص ل��ُه )200( ملي��ون دوالر. كان 
الغ��رض األساس��ي م��ن إقام��ة ومتوي��ل مراك��ز التف��وق يف 
أونتاريو هو تدعيم وتوسيع التعاون والتفاعل بني الصناعة 
والعلماء يف اجلامعة، لنقل التكنولوجيا واحتدام املنافسة 
يف جم��ال الصناع��ة. كم��ا أنش��أت احلكوم��ة الكندي��ة 
اجملل��س األعل��ى للتكنولوجي��ا ع��ام 1986 بتمويل )بليون( 
دوالر، ليساعد على دفع أونتاريو لتكون يف مقدمة القيادة 
االقتصادي��ة والتكنولوجي��ا والتحدي��ث. ويتك��ون اجمللس 
م��ن ممثلني عن املؤسس��ات الك��ربى والصناعات الصغرة 
واجلامع��ات واحت��ادات العم��ال الك��ربى، و)4( وزارات 
ممثلة جمللس الوزارة من الصناعة واجلامعة. )الكفافى، 

.)61- 60 :2007
ومتث��ل مراك��ز التمي��ز وح��دات علمية تتس��م باجنازات 
حبثية نوعية ملموسة حتقق الريادة واملكانة الرفيعة مقارنة 
مبثيالته��ا م��ن املراك��ز البحثي��ة، وم��ن أه��م خصائصه��ا: 

)باطوي��ح وباخمرم��ة: 2009 (.
الركيز على جمال علمي حمدد. •
اجلمع بني أكثر من ختصص يف اجملال. •
إجياد الدعم من املؤسسة أو اجلامعة احلاضنة. •
نظام إدارة باملرونة والفاعلية. •
حاضنات األعمال: -1

ه��ي منظوم��ة متكامل��ة ميث��ل كل مش��روع صغ��ر 
فيه��ا باملول��ود ال��ذي حيت��اج إىل الرعاي��ة الفائق��ة واالهتم��ام 
الشامل، ولذا حيتاج إىل حضانة تضمُه منذ مولده، لتحميه 
م��ن املخاط��ر ال��ي حتي��ط به، ومت��ده بطاقة االس��تمرارية، 
وتدف��ع ب��ه تدرجيي��ًا إىل النم��اء. )ش��ليب:2002(. ولق��د مت 
إنش��اء حاضن��ات األعم��ال يف اجلامع��ات من أج��ل خلق دور 
جديد وحس��اس هلا يس��هم يف التنمية االقتصادية، فعالوة 
على األدوار التقليدية للجامعة )التدريس، البحث العلمي، 
خدم��ة اجملتم��ع( تق��وم اجلامع��ة بتوف��ر ف��رص اس��تثمارية 
وتش��غيلية ملخرجاتها النهائية، على رأس��ها البحث العلمي 
ع��ن طري��ق ه��ذا الن��وع م��ن احلاضن��ات. )بوكميش وعلي، 
 )Tornatzky et al,2002: 3( وحي��دد   .)14 د.ت: 

أه��داف احلاضن��ات يف اآلت��ي:
تطوي��ر أف��كار جدي��دة خلل��ق وإجي��اد مش��روعات أ- 

إبداعي��ة جدي��دة، أو املس��اعدة عل��ى توس��عة مش��روعات 
قائم��ة.

مس��اعدة أصح��اب االبت��كارات واالخراع��ات يف ب- 
حتوي��ل أفكاره��م إىل منتج��ات أو من��اذج أو عملي��ات قابلة 

للتسويق.
اإلرش��ادية ت-  واخلدم��ات  والتموي��ل  الدع��م  توف��ر 

ملنتس��بيها. املتاح��ة  والتس��هيالت 
حي��ث ث-  م��ن  التمويلي��ة  للجه��ات  خدم��ات  توف��ر 

األحب��اث واملعرف��ة والتدري��ب واإلش��راف واملراقب��ة، لزي��ادة 
وتعزي��ز النم��و.

مراجعة عمليات التش��غيل ملنتس��بيها بصورة دورية، ج- 
لتحقيق األهداف املرسومة.

إنتاج مؤسسات ناجحة متتلك القدرة على التحكم ح- 
يف برناجمه��ا املال��ي، والق��ادرة عل��ى البق��اء واالس��تمرارية 
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باالعتم��اد على ذاتها.
مس��اعدة اخلرجي��ني عل��ى احلص��ول عل��ى ف��رص خ- 
عم��ل.

وتس��ويق د-  الس��كانية،  واملناط��ق  األحي��اء  إنع��اش 
التكنولوجيات، وتعزيز االقتصاديات امللية، والوطنية.
عالق��ات  توطي��د  يف  األعم��ال  حاضن��ات  أهمي��ة  إن 
التعاون بني خمتلف األطراف املعنية )اجلامعات، ومراكز 
حبث، واجملتمع، واحلكومة، والش��ركات، والعمالء، 
أو زبائن احلاضنات( ميكن توضيحها من خالل الشكل 

رق��م )1( اآلتي: 
شكل )1(/أهمية حاضنات األعمال.

املصدر: )بوكميش وعلي، د.ت: 11(.
وهناك عدد من التصنيفات املختلفة ألنواع احلاضنات، 
وذل��ك حس��ب اهل��دف ال��ذي أنش��ئت م��ن أجل��ه احلاضن��ة، 

ويوض��ح )ش��ليب،2002: 5( أهمه��ا يف اآلت��ي: 
حاضن��ة إقليمي��ة: خت��دم منطق��ة جغرافي��ة معين��ة أ- 

به��دف تنميته��ا، واس��تخدام موارده��ا امللي��ة من اخلامات 
واخلدمات، واستثمار الطاقات الشبابية العاطلة فيها، أو 

خدم��ة أقلي��ات معين��ة، أو ش��رحية م��ن اجملتم��ع.
امل��ال ب-  رأس  الس��تقطاب  ت��روج  دولي��ة:  حاضن��ة 

األجن��يب م��ع عملي��ة نق��ل التقني��ة، مؤك��دة عل��ى اجل��ودة 
للخ��ارج. والتصدي��ر  العاملي��ة، 

حاضن��ة صناعي��ة: تق��ام داخ��ل منطق��ة صناعي��ة ت- 
بع��د حتدي��د احتياج��ات املنطقة م��ن الصناعات واخلدمات 
الكب��رة  املصان��ع  مناف��ع  تب��ادل  يت��م  املس��اندة، حي��ث 
واملش��روعات الصغ��رة املنتس��بة للحاضن��ة، م��ع الركي��ز 

عل��ى املعرف��ة، والدع��م التق��ين م��ن املصان��ع الكب��رة.
حاضن��ة قط��اع حم��دد: ته��دف إىل خدم��ة قط��اع أو ث- 

نشاط حمدد، كالربجميات أو الصناعات اهلندسية على 
س��بيل املثال، وتدار بواس��طة خرباء متخصصني بالنش��اط 

امل��راد الركيز عليه.
حاضن��ة تقني��ة: تتمي��ز املش��روعات فيه��ا مبس��توى ج- 

التقني��ة املتق��دم، م��ع اس��تثمار تصميمات متقدم��ة ملنتجات 
جدي��دة غ��ر تقليدي��ة وامتالكه��ا ملعدات وأجه��زة متقدمة.

حاضن��ة حبثي��ة: عادة م��ا تكون داخل حرم جامعي ح- 
أو مرك��ز أحب��اث لتطوي��ر أف��كار وأحب��اث وتصميم��ات 
أعض��اء هيئ��ة التدري��س، باإلضاف��ة إىل االس��تفادة م��ن 

ال��ورش، واملعام��ل املتواف��رة باجلامع��ة.

حاضن��ة افراضي��ة: ه��ي حاضن��ة ب��دون ج��دران، خ- 
حي��ث يت��م تقدي��م خدماته��ا دون احتضانه��ا بالعق��ار ال��ذي 
يتواف��ر باألن��واع الس��ابقة، وتع��د مراك��ز تنمي��ة املنش��آت 
الصغ��رة واملتوس��طة بالغ��رف التجاري��ة الصناعي��ة مث��ااًل 

جي��دًا هل��ا.
حاضن��ة اإلنرن��ت: م��ن حي��ث املب��دأ ه��ي مؤسس��ة د- 

تساعد شركات اإلنرنت والربجميات الناشئة على النمو 
والوص��ول ملرحل��ة النضج، ونتيجة التزايد امللحوظ يف عدد 
مستخدمي اإلنرنت يتوقع أن يستمر ازدياد حجم التجارة 
ال��ي تت��م ع��رب اإلنرنت، وبالتالي س��وف ت��زداد احلاجة إىل 
حاضن��ات أكث��ر تطورًا لتلبية احتياجات األعداد املتزايدة 

من املس��تخدمني.
الدول��ة  رعاي��ة  أهمي��ة  ال��دول  خ��ربات  أثبت��ت  ولق��د 
للحاضنات كما هو احلال يف الواليات املتحدة األمريكية 
)SBA( الي تتبع إدارة الرئاسة األمريكية، ويف فرنسا، 
وماليزي��ا يت��م رعايته��ا م��ن خ��الل وزارة خاص��ة باملنش��آت 
الصغ��رة، واملتوس��طة، ويف مجهوري��ة مص��ر العربي��ة يت��م 
رعايته��ا م��ن الصن��دوق االجتماع��ي للتنمي��ة التاب��ع لرئاس��ة 

جمل��س ال��وزراء. )بوكمي��ش وعل��ي، د.ت: 9(.
املراكز التعاونية يف اليابان:  -2

هن��اك املئ��ات م��ن مراكز البح��وث التعاونية يف اليابان 
تق��ع معظمه��ا داخ��ل اجلامع��ات الياباني��ة، فف��ي جامع��ي 
البح��وث  إلج��راء  مرك��زًا   )56( وتوهوك��و  طوكي��و 
التعاونية بني املؤسس��ات اجلامعية واملؤسس��ات اإلنتاجية، 
مهمته��ا البح��ث يف املش��كالت ال��ي تواج��ه الصناع��ة 
اليابانية، وطرح األفكار الي تقوي العالقة بني الصناعة 
واجلامع��ة. )اخلطي��ب ومعايع��ة:2006 (. ولقد مت إنش��اؤها 
يف أوائل الثمانينيات بهدف جتس��يد النموذج األمريكي، 
من خالل إجياد عالقة وثيقة بني البحوث واإلنتاج، وتنشيط 
البح��وث اإلبداعي��ة عل��ى نطاق واس��ع، وتفعي��ل التعاون بني 
ش��تى فروع الصناعة واملراكز البحثية واجلامعات. وأدت 
تل��ك املش��اريع البحثي��ة إىل التطوي��ر العلم��ي والتكنولوجي 
يف الياب��ان، باإلضاف��ة إىل متوي��ل البح��ث العلم��ي وارتف��اع 
املبال��غ املصروف��ة عل��ى البح��ث العلم��ي. )صائ��غ ومتول��ي: 

.)  2005
ويتمث��ل التع��اون ب��ني مراك��ز البح��وث يف اجلامع��ات 
وجمال الصناعة واملؤسسات اإلنتاجية يف اجملاالت البحثية 

يف ثالث��ة أن��واع، ه��ي: )اخلطي��ب، 2003: 170-174(
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حب��وث مش��ركة م��ع القط��اع اخل��اص: حي��ث يق��دم  •
القط��اع اخل��اص التموي��ل املال��ي املطل��وب، فلق��د مت دع��م 
)1,600( باح��ث م��ن القط��اع الصناع��ي اخل��اص يف ع��ام 
1994، ومت تقدي��م )326( طل��ب ب��راءة اخ��راع، نتيج��ة 

لألحب��اث املش��ركة يف الس��نة نفس��ها.
حب��وث مدفوع��ة األج��ر: حي��ث تق��وم اجلامع��ة بإج��راء  •

البح��وث اعتم��ادًا عل��ى باحثيه��ا وخرباته��م، وذل��ك ملصلح��ة 
القطاع اإلنتاجي وبتمويل منه، ففي سنة 1994 مت توقيع 
)2.586( عقدًا ملشاريع حبثية من قبل املؤسسات اإلنتاجية 
بقيم��ة )6.6( بلي��ون ي��ن )أي حوال��ي 57.4 ملي��ون دوالر 

حصل��ت عليه��ا اجلامعة(.
املنح واهلبات: تقوم اجلامعات الوطنية بإجراء البحوث  •

الي متوهلا املؤسسات الصناعية عن طريق املنح واهلبات، 
وتقوم احلكومة بإعفاء املؤسسات اإلنتاجية من الضريبة 
بشكل كلي أو جزئي، وقد وصلت هذه املنح والتربعات 
ع��ام 1994 إىل حوال��ي )425.2( ملي��ون دوالر معف��اة م��ن 

الضريبة.
الوقف العلمي:	 

ل عائ��د األوق��اف العلمي��ة أب��رز م��وارد التعلي��م  ش��كَّ
والبح��ث العلم��ي يف تاري��خ احلض��ارة اإلس��المية، حي��ث 
مثل املصدر التمويلي الرئيس��ي يف دعم املش��اريع التعليمية 
والثقافي��ة، فلق��د كان للوق��ف دوٌر رائ��د يف دع��م املش��اريع 
البحثي��ة العلي��ا، كالدراس��ات واملؤلفات واألحباث للعلماء 
والباحث��ني وطلب��ة العل��م يف ش��تى بق��اع الع��امل اإلس��المي، 
وكان��ت هن��اك مؤسس��ات ثقافية من مكتبات ودور نش��ر 
وزواي��ا حيت��وي بعضه��ا عل��ى مالي��ني الكت��ب واملذك��رات 
العلمي��ة واألدبي��ة وغ��ر ذل��ك م��ن مس��تلزمات املكتبات من 
تصوي��ر ونس��خ، وكله��ا قائمة على الوق��ف. )الصالحات، 
2004: 141(. كم��ا كان للمراك��ز الوقفيَّ��ة العلميَّة يف 
الّتاري��خ اإلس��المي عق��اراٌت وقفيَّ��ٌة كثرة؛ ينف��ق من َريعها 
على مستلزمات تلك املراكز؛ من تأمني رواتب للمدّرسني، 
وتأمني ُكلِّ ما حيتاجه الّطالب من كتب وملبس ومأكل 

َفاِع��ي:2011 (. باإلضاف��ة إىل عناص��ر أخ��رى. )الرِّ
ويف الوق��ت ال��ذي ختل��ت في��ه معظ��م اجملتمع��ات العربية 
ع��ن نظ��ام الوق��ف وأع��دت القوان��ني ال��ي ته��دم فكرت��ه، 
تأث��رت األم��م األخ��رى بفكرة الوق��ف، حيث ال توجد أمه 
إال وهلا ما يش��به نظام الوقف ومدلوالته، فالقانون املدني 
الفرنس��ي حي��وي اهلب��ة املتنقل��ة ال��ي تش��به إىل ح��د كب��ر 

الوق��ف ال��ذري )األهل��ي( ل��دى املس��لمني. فيج��وز للوال��د أن 
يوص��ي أو يه��ب العق��ار للول��د م��ن بع��ده، ث��م باق��ي األوالد، 
وهك��ذا، ويف أمري��كا يوج��د صن��دوق االئتم��ان ال��ذي 
تس��تفيد من��ه طبق��ة معين��ة وحم��دودة كاأليت��ام وغره��م. 
كم��ا أن كل أس��رة أوربي��ة وأمريكي��ة ختص��ص تلقائي��ًا 
بش��كل منتظ��م حن��و )%2( من دخله��ا للجمعيات اخلرية 
واملنظمات غر احلكومية وبعض اجلامعات احلكومية، 
وهن��اك أوق��اف للتعلي��م يف أوروبا، وجوائ��ز نوبل، وغرها؛ 
وهن��اك وق��ف للمش��اركة يف اخ��راع دواء لبعض األمراض 
العصري��ة، أي أنه��م م��ن حي��ث ال ي��درون يلتزم��ون بتطبي��ق 
مش��روع الوق��ف اإلس��المي، وإن مل يس��موه به��ذا االس��م. 

)عب��د الس��الم:2007(.  
وتس��هم املؤسس��ات الوقفي��ة يف كث��ر م��ن جم��االت 
احلي��اة يف الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة، وم��ن ضمنه��ا 
التعليم، ويزيد عدد هذه املؤسس��ات على اثنتني وعش��رين 
ألف مؤسسة وقفية خرية، قدمت أنواعًا متعددة من الدعم 
للتعلي��م، وألهمي��ة الدع��م ال��ذي تقدم��ه ه��ذه املؤسس��ات 
الوقفي��ة وال��ذي متث��ل اهلب��ات، واملن��ح التطوعي��ة بعي��دًا ع��ن 
التدخالت السياس��ية، أو القيود على األفراد واملؤسس��ات 
املاحنة، انتشرت هذه املؤسسات يف طول البالد وعرضها 
مؤدي��ة أهدافه��ا بكف��اءة وجن��اح. وتتضم��ن ه��ذه األوق��اف 
كاف��ة اهلب��ات والتربعات الي أوقفت للجامعات، وتش��مل 
إىل  اإلحص��اءات  وتش��ر  والعق��ارات.  واألس��هم  األم��وال 
أّن حوال��ي )%11( م��ن العق��ارات املوج��ودة يف الوالي��ات 
املتح��دة متتلكه��ا مؤسس��ات غ��ر هادف��ة للرب��ح، وتش��مل 
فعل��ى  واجلامع��ات،  واملستش��فيات  الديني��ة  املؤسس��ات 
قائم��ة  هارف��ارد  جامع��ة  تص��درت  اجلامع��ات  مس��توى 
اجلامع��ات األمريكي��ة ال��ي لديه��ا أك��رب قيم��ة لألوق��اف 
ع��ام 1992، حي��ث بلغ��ت قيم��ة أوقافه��ا ما يزي��د على )5( 
مليار دوالر يف عام 1993 أي حوالي )%23( من إمجالي 

إيراداته��ا يف ذل��ك الع��ام. )احلكيم��ي: 2012(. 
الكراسي العلمية: 	 

يف  أكادميي��ة  أو  حبثي��ة  برام��ج  ع��ن  عب��ارة  ه��ي 
اجلامع��ات ته��دف إىل إث��راء املعرف��ة اإلنس��انية، وتطوي��ر 
الفكر، وخدمة قضايا التنمية امللية، ومُتَوَّل عن طريق 
منح��ة نقدي��ة دائم��ة أو مؤقت��ة، يتربع بها فرد أو مؤسس��ة أو 
ش��ركة أو ش��خصية اعتباري��ة، ويع��ني فيها أحد األس��اتذة 
املتخصص��ني املش��هود هل��م بالتمي��ز العلمي واخل��ربة الرائدة 
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والس��معة الدولي��ة. )باطوي��ح وباخمرم��ة:2009(. وهن��اك 
نوع��ان م��ن الكراس��ي العلمية، هم��ا: )العمراني:2009(.

الكراسي العلمية الوقفية الي يتم متويلها عن طريق  •
األوقاف العينية الدائمة للجامعة.

الكراسي املؤقتة الي يتم متويلها عن طريق التربعات  •
واملنح والوصايا، وال تقل مدة متويلها عن ثالث سنوات.

ويتم متويلها بإحدى طريقتني، هما: 
)اجلالل:2010(. 

وق��ف نق��دي أو عي��ين يطل��ق علي��ه )كرس��ي وقف��ي( أ- 
يستثمر أصلُه، ويكون العائد منُه كافيًا لتغطية نفقات 
الكرس��ي الس��نوية، عل��ى أن خيص��ص ج��زء م��ن عائ��دِه 
املصروف��ات،  ه��ذه  لتغطي��ة  اجلامع��ة(  )حي��دده جمل��س 
ويض��اف اجل��زء اآلخ��ر إىل رصي��د الوق��ف لتنمي��ة األص��ل 

بإع��ادة اس��تثماره لتحقي��ق االس��تمرارية. 
ت��ربع أو منح��ة مالي��ة مقطوع��ة، أو دفع��ات تق��دم ب- 

لتمويل نفقات كرسي مؤقت بتغطية مصروفاته التشغيلية 
والتجهيزات الالزمة لُه، ومدته ثالث سنوات على األقل، 
وجي��وز للمت��ربع حتوي��ل الكرس��ي املؤق��ت إىل كرس��ي 

وقفي.
وتنتش��ر الكراس��ي العلمي��ة يف مجي��ع أحن��اء الع��امل، 
وتعد الواليات املتحدة األمريكية رائدة يف عدد الكراسي 
العلمي��ة، حي��ث يوج��د بها اآلالف من الكراس��ي العلمية، 
ويوج��د أكث��ر م��ن )2000( كرس��ي علم��ي يف كن��دا، 
كما يوجد يف جنوب أفريقيا أكثر من )200( كرسي 
علم��ي، ويوج��د يف اململك��ة العربي��ة الس��عودية حت��ى نهاي��ة 
ع��ام 2007 أكث��ر م��ن )50( كرس��يًا علمي��ًا. )باطوي��ح 
وباخمرمة:2009(. وُتعد الكراس��ي العلمية على مس��توى 
املنظوم��ة العاملي��ة م��ن األوعي��ة االس��تثمارية املهم��ة لدع��م 
ومتوي��ل البح��ث العلم��ي يف اجلامع��ات، فه��ي نت��اج ومث��رة 
البحثي��ة  ب��ني املؤسس��ات  الفاعل��ة  للش��راكة اجملتمعي��ة 
وجه��ات الدع��م والتموي��ل بأمناطه��ا الفردي��ة أو االعتباري��ة 
م��ن املؤسس��ات احلكومي��ة واألهلي��ة واألف��راد. )اجل��الل: 

.)2010
إدارة متويل املراكز العلمية والبحثية يف الصني: -3

أج��رت الص��ني عملي��ة حت��ول وإع��ادة هيكل��ة كب��رة 
للسياس��ات اخلاص��ة بالبح��ث العلم��ي اجلامع��ي من��ذ الع��ام 
1985، وذل��ك به��دف حتوي��ل اجتاه��ات البح��وث العلمي��ة 
إىل حب��وث تطبيقي��ه يف الصناع��ة واالقتص��اد. وش��رعت يف 

 ،)Torch( ���الع��ام 1988 إلع��داد برنام��ج قوم��ي يع��رف ب
وق��د بن��ت عناص��ره الرئيس��ة عل��ى أس��اس ثالث��ة مقوم��ات 
حمورية من أجل النهوض بالبحث العلمي اجلامعي، هي: 

)احلارث��ي:2001(.
تقوية وتنشيط عمليات اإلبداع التكنولوجي. •
تنمية وتطوير التكنولوجيا العاملية وتطبيقاتها. •
ورف��ع  • التصني��ع،  عملي��ات  وتطوي��ر  حتدي��ث  إمت��ام 

الصيني��ة. للمنتج��ات  التكنولوج��ي  املت��وى 
ومت تنفي��ذ برنام��ج )Torch( عل��ى املس��توى املرك��زي 
احلدائ��ق  إقام��ة  يف  التوس��ع  خ��الل  م��ن  واإلقليم��ي، 
واحلاضن��ات واملراكز التكنولوجية والقواعد الصناعية 
وبرام��ج التموي��ل اخلاصة. ويرك��ز برنامج )Torch( على 
تس��ويق األحباث، وتطوير التصنيع، واالجتاه حنو العوملة. 

.)10  :2001 )احلارث��ي، 
 ولقد أدى الربنامج إىل خلق )54( حديقة تكنولوجية 
خ��الل التس��عينيات. وجن��ح يف إقام��ة )465( حاضن��ة حت��ى 
أكتوب��ر 2002، مجيعه��ا تقريب��ًا حاضنات تكنولوجية، 
مم��ا حق��ق للص��ني املرك��ز الثان��ي يف الع��امل يف ع��دد 
احلاضن��ات بع��د الوالي��ات املتح��دة، وقب��ل أملاني��ا ال��ي 
كانت تربع على املركز الثاني حبوالي )300( حاضنة. 
ووص��ل ع��دد الش��ركات ال��ي ُأقيم��ت يف ه��ذه احلدائ��ق 
للس��وق  تق��دم  ش��ركة   )20,796( إىل  التكنولوجي��ة 
منتج��ات عالي��ة التكنولوجي��ا، وق��د بل��غ جمم��وع دخ��ل 
ه��ذه الش��ركات حوال��ي )115( ملي��ار دوالر أمريك��ي 
نت��ج عنه��ا )13( ملي��ار دوالر أمريك��ي م��ن الضرائ��ب. 
وبلغ��ت مكاس��ب ه��ذه الش��ركات م��ن تصدي��ر املنتج��ات 
التكنولوجي��ة حوال��ي )18.6( ملي��ار دوالر أمريك��ي. ويف 
نهاي��ة الع��ام 2001 بل��غ جمم��وع عوائد الش��ركات يف هذه 
احلدائق التكنولوجية إىل رقمًا قياسيًا جديدًا هو )150( 
ملي��ار دوالر أمريكي. كم��ا أعي��دت هيكل��ة اجلامع��ات 
الصيني��ة م��ن خ��الل مش��روع يطل��ق علي��ه )مش��روع 211( 
الذي وضع لتطوير مائة جامعة صينية رائدة، وإعدادها، 
وتهيئته��ا للدخ��ول إىل الق��رن احل��ادي والعش��رين. فكثر 
م��ن اجلامع��ات الصيني��ة متتل��ك ش��ركات خاص��ة به��ا، 
تق��وم بتقدي��م اخلدم��ات، وعم��ل املش��روعات خ��ارج إط��ار 
اجلامع��ات، فمث��اًل هن��اك )57( جامع��ة يف بك��ني لديه��ا 
)30( ش��ركة.  منه��ا  الدول��ة  ش��ركات خاص��ة متتل��ك 

.)11  :2001 )احلارث��ي، 



المجلد )1( العدد )1(

219

اس��راتيجية متوي��ل املراك��ز البحثي��ة يف اجلامع��ات  -4
األس��رالية:

يف  البحثي��ة  للمراك��ز  التموي��ل  اس��راتيجية  تعتم��د 
اجلامعات األسرالية على املبادئ واألسس اآلتية: )الشال 

والبلبيس��ي، د. ت: 13(
من��ح االس��تقاللية التام��ة للمراك��ز البحثي��ة لتحدي��د  •

الرس��وم الدراس��ية ال��ي حُتص��ل م��ن الطلب��ة.
دفع الرسوم الدراسية مقدمًا كائتمان ضرييب. •
إعطاء منح دراسية ال تسرد لغر القادرين من الطلبة. •

    وتعتم��د ه��ذه االس��راتيجية عل��ى إتاح��ة الف��رص 
للمراك��ز البحثي��ة اجلامعي��ة لتحديد الرس��وم حبرية تامة) 
وفق��ًا ملس��توى اخلدم��ات املقدم��ة للدارس��ني( وحتصيله��ا، 
عل��ى أن ختص��م م��ن الوع��اء الضري��يب للدخ��ل الع��ام ألس��ر 
الط��الب، ث��م تق��وم الدول��ة بف��رض ضرائ��ب عل��ى الرس��وم 
ه هذه الضرائب إىل املنح  املصلة من أسر الطالب، وُتَوجَّ
والقروض الي تعطى للطالب غر القادرين ماديًا، وبذلك 
ل��ن يك��ون هن��اك حاج��ة إىل ما يعرف بربنامج اإلس��هام يف 
التعلي��م العال��ي )HECS( القائ��م عل��ى اس��تقطاع ق��در معني 
م��ن ضريب��ة الدخ��ل الع��ام وتوزيع��ه بش��كل غ��ر م��دروس 
عل��ى ط��الب الدراس��ات العلي��ا، ه��ذا فض��اًل ع��ن أنَّ الطلبة 
الذين س��يقومون بدفع الرس��وم الدراس��ية من أنفس��هم دون 
االعتم��اد عل��ى أس��رهم س��يتم حس��اب م��ا دفع��وه للرس��وم 
الدراس��ية م��ن نس��بة الضرائ��ب ال��ي س��وف يدفعونه��ا بع��د 
خترجه��م والتحاقه��م بس��وق العمل.)الش��ال والبلبيس��ي، د. 
ت: 13(. وميك��ن تلخي��ص ه��ذه االس��راتيجية يف ش��كل 

رق��م )2(.
األس��رالية  اجلامع��ات  اس��راتيجية   /  )2( ش��كل 

اجلامع��ات. والبحثي��ة يف  العلمي��ة  املراك��ز  لتموي��ل 
املصدر: )الشال والبلبيسي، د.ت: 13(.

تطوير متويل املراكز يف ماليزيا:  -5
أقام��ت ماليزي��ا ع��ام 1997 ع��ددًا م��ن الش��ركات 
واملؤسس��ات، عل��ى رأس��ها ش��ركة تطوي��ر التكنولوجي��ا 
املاليزي��ة ال��ي ته��دف إىل تس��ويق ونقل األف��كار اإلبداعية 
ال��ي تص��در ع��ن اجلامع��ات واملعاه��د البحثي��ة املاليزي��ة. 
املاليزي��ة  التكنولوجي��ا  تطوي��ر  ش��ركة  وحتتض��ن 
لتتي��ح  أسس��ت  فلق��د  اجلدي��دة،  الصغ��رة  املش��روعات 
القطاع��ات  يف  املتخصص��ة  الصناعي��ة  للش��ركات 
اإلنتاجي��ة، واخلدمي��ة اجلدي��دة، كمج��االت الوس��ائط 

احليوي��ة  والتكنولوجي��ا   ،)Multimedia( املتع��ددة 
)Biotechnology( أن تعمل يف إطار تعاون مشرك مع 
أعض��اء هيئ��ة التدري��س باجلامع��ات. وقد أقامت الش��ركة 
تطوي��رًا حديث��ًا بتنمية مراكز تطوي��ر التكنولوجيا وذلك 
يف أرب��ع جامع��ات ماليزي��ة، ه��ي )جامع��ة مالي��ا، وجامع��ة 
بي��را ماليزي��ا، وجامع��ة كيباجيس��ان ماليزي��ا، وجامع��ة 
تكنولوجي��ا ماليزي��ا(، وتعم��ل ه��ذه املراكز على تنش��يط 
البح��ث واالبت��كار والتطوي��ر التكنولوج���ي يف قطاع��ات 

.) )احلارث��ي:2011  املتخصص��ة.  الصناع��ة 
الش��ركة  املاليزي��ة  احلكوم��ة  دعم��ت   ولق��د 
 2001 الس��نوات  خ��الل  دوالر  ملي��ون   )200( حبوال��ي 
تطوي��ر  مرك��ز  يف  العم��ل  فلس��فة  -2005. وتتمث��ل 
)احلارث��ي:2011(. اآلت��ي:  يف  مباليزي��ا  التكنولوجي��ا 

• تنشيط تسويق نتائج األحباث، والتنمية امللية،  
فالشركات الي أقيمت من خالل تطبيقات تكنولوجية 

خرجت من معاهد حبثية حملية. 
• تعم��ل الش��ركات املاليزي��ة بالقرب من اجلامعات  

ومراكز البحوث، ما يدفع إىل حتسني وتطوير منتجاتها؛ 
وبالتالي يساعد على منوها وجناحها.

• التع��اون   ف��رص  تنمي��ة  عل��ى  املراك��ز  تعم��ل 
االسراتيجي بني الشركات واجلامعات واملعاهد البحثية.

• تتم اإلفادة من التسهيالت الي تقدمها اجلامعة،  
مثل املعدات واملعامل.

والعامل��ني  الباحث��ني  ب��ني  العم��ل  عالق��ات  تطوي��ر 
مبج��ال التكنولوجي��ا م��ن جه��ة، والعاملني يف الش��ركات 
الصناعية من جهة أخرى، وضمان جناح الشراكة بينهم.

• وتتمث��ل خدم��ات الدع��م ال��ي تقدمه��ا املراك��ز  
التكنولوجي��ة يف اآلت��ي:

• البحث، والتطوير، واالستشارات اهلندسية. 
• نق��ل التكنولوجي��ا العاملي��ة، والتع��اون الدول��ي  

املش��رك.
• تنمية املوارد البشرية. 
• خلق شبكات ومؤسسات للمشروعات. 
• دعم برنامج إدارة اجلودة. 
• دعم برنامج تنمية عمليات التصنيع. 

تقديم خدمات التحليل املالي. -6
تسويق البحوث ونتائجها:  

قد يتصور بعض أن النش��اط التس��ويقي يرتبط بالس��لع 
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واملنتج��ات املادي��ة فق��ط، ويتخيل��ُه آخ��رون أح��د مكون��ات 
والزراعي��ة  الصناعي��ة  للمش��روعات  التجاري��ة  األنش��طة 
لتحقيق األرباح، ولكن هذه النظرة التقليدية ال تعكس 
املفه��وم احلقيق��ي للتس��ويق اجلامع��ي ال��ذي أصب��ح نش��اطًا 
اجتماعي��ًا تق��وم علي��ه احلضارة اإلنس��انية احلديثة، وامتد 
ليش��مل اخلدم��ات واألف��كار والقي��م والرم��وز اإلنس��انية. 
فالتس��ويق اجلامعي مس��ئول عن انس��ياب املنتجات البحثية 
واملعارف العلمية والتكنولوجية من منتجيها يف اجلامعات 
ومراك��ز البح��وث إىل املس��تفيدين منه��ا، فتتحق��ق بذل��ك 
املنفع��ة املكاني��ة والزماني��ة واحلي��ازة واالس��تغالل، حبيث 
تصب��ح األحب��اث ذات قيم��ة أك��رب وم��ردود أعل��ى للمجتم��ع 
يف��وق قيمته��ا الس��اكنة بني اجمللدات وأرف��ف املكتبات، 
والسلع البحثية ال تباع وال تشرى لذاتها، وإمنا ملا توصلت 
إلي��ه تل��ك البح��وث من معارف علمي��ة وتكنولوجية جديدة 
تنت��ج يف إط��ار التطبي��ق العمل��ي هل��ا حل��وال للمش��كالت 
القائمة، أي أنها تباع وتشرى من أجل املنفعة الي حتققها 
ملس��تخدميها. وم��ن هن��ا ميك��ن اعتب��ار املع��ارف العلمي��ة 
والتكنولوجي��ة س��لعة اقتصادي��ة ختض��ع لعملي��ة التب��ادل 
التج��اري، ويتمث��ل الطلب على الس��لعة البحثية من العمالء 
الذين يبحثون عنها للحصول على املنفعة الي حتققها هلم. 

)فاي��د، 2000: 385 -386(. 
ويوض��ح الش��كل رق��م )3( اآلت��ي أه��م حم��اور وأن��واع 

التس��ويق اجلامع��ي املعاص��ر.
شكل )3( / أنواع التسويق اجلامعي املعاصر.

املصدر: )القحطاني: 2002(. •
التعليق:

يس��تنتج م��ن اس��تعراض اخل��ربات العاملي��ة احلديث��ة يف 	 
جم��ال متوي��ل املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة اآلتي:

أن ج��زًا كب��رًا م��ن التموي��ل يأت��ي من خ��الل قطاعات 	 
اخل��اص،  القط��اع  خصوص��ًا  املختلف��ة  اجملتم��ع 
واألوق��اف العلمي��ة، والكراس��ي العلمي��ة، والتربع��ات 
واملن��ح واهلب��ات املقدم��ة م��ن األف��راد أو رج��ال األعم��ال 

أو املنظم��ات وغ��ره. 
أن هن��اك تفعي��اًل للمص��ادر الذاتي��ة للمراك��ز م��ن 	 

خ��الل اس��تثمار البح��وث وتس��ويق خدماته��ا ومنتجاته��ا.
لي��س هن��اك اعتم��اد كل��ي عل��ى التموي��ل احلكوم��ي 

ورس��وم الطلب��ة.
 ثالث��ًا: الس��بل املقرح��ة لتطوير متوي��ل املراكز العلمية 

والبحثية اليمنية.   
يتض��ح م��ن مجي��ع ما س��بق عرضُه يف هذا البحث حول  -1

متوي��ل املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة والدراس��ات الس��ابقة 
واخل��ربات العاملي��ة احلديث��ة لتموي��ل املراك��ز أنه��ا رك��زت 
عل��ى اإلدارة الفاعل��ة للتموي��ل، والرش��يد األمث��ل للنفقات، 
وتنوي��ع مص��ادر متويل��ه املختلف��ة م��ن: )متوي��ل حكوم��ي، 
القطاع اخلاص، الوقف، متويل ذاتي، التربعات واهلبات 
واملن��ح( وتنميته��ا وتس��ويق خدماته��ا وانتاجاته��ا، وعلي��ه 
ميك��ن تطوي��ر متوي��ل املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة اليمني��ة 

م��ن خ��الل الس��بل املقرح��ة اآلتي��ة: 
اليمني��ة  • والبحثي��ة  العلمي��ة  املراك��ز  متوي��ل  إدارة 

أهمه��ا: م��ن  احلديث��ة  باألس��اليب 
تطبيق التخطيط االسراتيجي. •
وض��ع ضواب��ط عن��د االس��تعانة باهليئ��ات واملنظم��ات  •

األجنبي��ة.
وض��ع خريط��ة حبثي��ة للمراك��ز لتوجي��ه ورب��ط البحوث  •

مبش��كالت اجملتمع وحاجاته.
فتح إدارة متخصصة بتسويق البحوث ونتائجها. •
تطوير اللوائح واألنظمة اإلدارية واملالية للمراكز. •
القي��ام بدراس��ات ج��دوى لتحديد األولوي��ات البحثية يف  •

املراكز.
تطبيق املتابعة املستمرة والرقابة األكادميية واإلدارية  •

واملالية على املراكز.
املشاركة الفعلية والفاعلة ملمثلي القطاعات املختلفة. •
اإلع��الن ع��رب الوس��ائل اإلعالمي��ة ع��ن برام��ج املن��ح  •

البحثي��ة املطل��وب اإلس��هام يف متويله��ا عن طريق التربعات.
حتدي��د اجمل��االت البحثي��ة ال��ي ميك��ن متويله��ا م��ن  •

القطاع��ات املس��تثمرة.
إنشاء مكتب للعالقات العامة والتنسيق بني املراكز  •

العلمية والبحثية املختلفة داخليًا وخارجيًا.
إتاحة املناخ املناسب للبحث العلمي يف املراكز. •
تبسيط اإلجراءات املطلوبة لتمويل املراكز. •
توجي��ه سياس��ات البح��ث العلم��ي يف املراك��ز حن��و  •

االقتص��اد. احتياج��ات قطاع��ات 
تدري��ب قي��ادات املراك��ز عل��ى إدارة التموي��ل بكف��اءة  •

وفاعلية.
إتاح��ة نظ��ام للتواصل والتنس��يق الفع��ال داخل املراكز  •

وخارجها.
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إجي��اد قن��وات اتص��ال ب��ني املراك��ز ومجي��ع اهليئ��ات  •
واملؤسس��ات احلكومي��ة واألهلي��ة والعاملي��ة، واالس��تفادة 

منه��ا يف التموي��ل.
اعتماد مبدأ اإلدارة بالشفافية والنزاهة. •
تفعيل قواعد البيانات ونظم املعلومات وإتاحتها. -2
ترش��يد اإلنف��اق يف املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة اليمني��ة  •

م��ن خالل:
ضب��ط أوج��ه اإلنف��اق حبس��ب بن��ود امليزاني��ة املخصص��ة  •

للمراكز.
عل��ى  • اإلنف��اق  اخلاص��ة مبؤش��رات  البيان��ات  حتلي��ل 

املراك��ز.
والعائ��د  • التكلف��ة  لتحدي��د  جدي��دة  مداخ��ل  إجي��اد 

واملخاط��ر.
استغالل املوارد املتاحة للمراكز بكفاءة وفاعلية. •
التحكم يف صور اهلدر املختلفة. •
احلد من ظاهرة إقامة املؤمترات خارج اجلامعات. •
االس��تفادة م��ن الربوتوك��والت واالتفاقي��ات الدولي��ة  •

للحص��ول عل��ى املن��ح واملس��اعدات لدع��م املراك��ز.
تقن��ني أوج��ه االس��تفادة م��ن املن��ح والق��روض األجنبي��ة  •

ال��ي تق��دم للمراك��ز.
غ��ر  • أو  االقتصادي��ة  غ��ر  البحثي��ة  املراك��ز  حتوي��ل 

الفاعل��ة يف اجلامع��ة إىل وح��دات إنتاجي��ة.
رب��ط التموي��ل احلكوم��ي للمراك��ز مبس��تويات األداء  •

والعائد.
دعم فكرة اجملموعات البحثية. •
املراك��ز  • يف  البحثي��ة  التخصص��ات  ب��ني  املواءم��ة 

العم��ل. س��وق  واحتياج��ات 
التطبيقي��ة  • اجلوان��ب  إىل  املراك��ز  حب��وث  توجي��ه 

مقاب��ل دعمه��ا ومتويله��ا م��ن مؤسس��ات القط��اع اإلنتاج��ي 
واخل��اص. واحلكوم��ي 

تطبي��ق اجل��ودة يف حب��وث املراك��ز ومراع��اة متطلب��ات  -3
الس��وق والقدرة على املنافس��ة.

تنوي��ع مص��ادر متوي��ل املراك��ز العلمي��ة والبحثي��ة أ- 
اليمني��ة م��ن خ��الل تفعي��ل:

التمويل احلكومي )جملس الوزراء(: •
خ��الل  • م��ن  للمراك��ز  املت��اح  التموي��ل  حج��م  زي��ادة 

جمموع��ة متنوع��ة م��ن األدوات املالي��ة )الق��روض امليس��رة، 
واملنح، وترتيبات املشاركة يف التكاليف، إعفاء أنشطة 

ومس��تلزمات املراك��ز م��ن اجلم��ارك(.
تقديم حوافز ضريبية مهمة للداعمني للمراكز. •
احلص��ول عل��ى مس��اعدة فني��ة ومالي��ة م��ن اجله��ات  •

املاحن��ة لتطوي��ر املراك��ز.
ختصيص موازنة مس��تقلة للمراكز من املوازنة العامة  •

للدولة.
التوعي��ة العام��ة ملختل��ف منظم��ات اجملتم��ع ح��ول أهمي��ة  •

دع��م املراكز.
من��ح املراك��ز صالحي��ات واس��عة إلج��راء التعاق��دات  •

القطاع��ات  م��ع  وأحباثه��ا  أفكاره��ا  لتس��ويق  البحثي��ة 
واخلاص��ة. احلكومي��ة 

الب��دء يف برنام��ج قوم��ي للتطوي��ر املؤسس��ي يس��تهدف  •
املراك��ز بغي��ة إجي��اد هي��اكل تتمت��ع بدرج��ة عالي��ة م��ن 

احلكوم��ة م��ع وج��ود متثي��ل للقط��اع اخل��اص به��ا.
إتاح��ة اجمل��ال أم��ام املراك��ز الس��تثمار أراض��ي ومباني  •

ومزارع تابعة هلا وغرها؛ لإلنفاق على إجراء البحوث الي 
خت��دم التنمي��ة وقضايا اجملتمع اليمين.

الش��راكة ب��ني املراك��ز اجلامعي��ة ووزارات الدول��ة  •
املختلف��ة م��ن خ��الل العقود البحثية واملكاتب االستش��ارية 

والتدري��ب.
إنش��اء صن��دوق وط��ين لدع��م املراك��ز، مي��ول م��ن  •

ميزاني��ات ال��وزارات املش��رفة عل��ى نظ��م التعلي��م، وم��ن 
ميزانيات اجلامعات احلكومية، ومن الزكاة واألوقاف، 

وم��ن ال��دول املاحن��ة. 
إنش��اء صندوق اس��تثماري لتمويل مش��اريع املراكز من  •

خالل سندات أسهم، وتشجيع مؤسسات اإلنتاج واألعمال 
يف استثمار نسبة من أمواهلم يف هذا الصندوق.

إنشاء صندوق اإلبداعات البحثية.ب- 
التمويل الذاتي للمراكز واستثمارها: •
البحثي��ة  • للمنتج��ات  التس��ويقية  املع��ارض  إقام��ة 

املراك��ز. لص��احل  منه��ا  العائ��د  وختصي��ص 
فتح معامل املراكز للباحثني من خارجها الستخدامها  •

مقابل رسوم مالية.
إنش��اء ش��بكة إلكروني��ة مركزي��ة تتص��ل باملراك��ز  •

حملي��ًا ودولي��ًا للحص��ول عل��ى املعلومات وإتاحته��ا للباحثني 
مقاب��ل رس��وم معينة.

البحثي��ة ت-  املراك��ز  بع��ض  خصخص��ة  أو  تأج��ر 
العلمي��ة  اخلدم��ات  بع��ض  تق��دم  ال��ي  باجلامع��ات 
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واالختب��ارات  الطبي��ة  التحالي��ل  مث��ل  والتكنولوجي��ة 
لقياس��ات. وا

التموي��ل اجملتمع��ي م��ن القطاع��ات املختلف��ة )خصوص��ًا  •
القط��اع اخل��اص والوق��ف العلم��ي( من خالل:

االهتم��ام والركي��ز عل��ى حتدي��د حاج��ات ورغب��ات  •
املس��تفيدين م��ن املراك��ز. 

نش��ر الوع��ي ب��ني أف��راد اجملتم��ع واالهتم��ام الرمس��ي  •
اجلاد بتمويل املراكز يف اجلامعات اليمنية احلكومية، 
وضرورة إدراك احلكومة واجملتمع ألهمية املشاركة يف 

ذلك.
تكريم الغرف التجارية والصناعية املس��اهمة يف دعم  •

املراكز.
دع��وة رج��ال األعم��ال لإلس��هام يف دع��م املراك��ز م��ن  •

معامل وورش والتجهيزات وغرها وإطالق أمسائهم عليها.
الش��راكة ب��ني املراك��ز اجلامعي��ة والقط��اع اخل��اص  •

ومنظم��ات اجملتم��ع املختلف��ة م��ن خ��الل العق��ود البحثي��ة 
واملكات��ب االستش��ارية والتدري��ب.

تنشيط دور املؤسسات اخلرية وربطها باملراكز.  •
ختصيص جزء من األوقاف احلكومية لصاحل متويل  •

املراكز.
إقامة مؤسسة مينية وقفية للبحث العلمي. •
حتديد نسبة من أموال الزكاة لصاحل البحث العلمي،  •

ميكن أن تصل إىل )%10( على أن تضع اهليئة املش��رفة 
عل��ى ه��ذا الصن��دوق تص��وًرا لس��بل حتصيله��ا وصرفه��ا يف 

كل حمافظ��ة.
اجملتم��ع  • أبن��اء  م��ن  واملوس��رين  املوص��ني  تش��جيع 

البح��ث. ملراك��ز  وصاياه��م  م��ن  ج��زء  بتخصي��ص 
تبين برامج توعوية ألفراد اجملتمع حتثهم على التربع،  •

ووضع خطة عملية لتوطيد العالقة مع املتربعني.
دع��م مراك��ز البح��ث العلم��ي مبستش��ارين ش��رعيني،  •

واقتصادي��ني؛ لتنمي��ة أم��وال التربعات واهلبات والعمل على 
استثمارها.

تش��جيع الواقف��ني م��ن أه��ل اخل��ر عل��ى وق��ف )كت��ب -  •
مكتب��ات - أجهزة(.

تش��جيع القطاع اخلاص لالس��تثمار يف طباعة الكتب  •
والرسائل واجملالت العلمية.

حل��ل  • العلي��ا  الدراس��ات  طلب��ة  أطروح��ات  توجي��ه 
املشكالت اإلنتاجية واخلدمية مقابل مردود مالي لصاحل 

متوي��ل املراك��ز.
تقدي��م االستش��ارات والتدريب��ات للمؤسس��ات اخلاص��ة  •

واخلدمي��ة مقابل رس��وم مالية.
رعاي��ة املؤمت��رات والندوات املتعلقة بالبحث العلمي من  •

قبل القطاعات املختلفة.
املراك��ز  • لتموي��ل  الش��عبية  املش��اركات  تش��جيع 

ع��ن طري��ق اهلب��ات والتربع��ات واملن��ح م��ن رج��ال األعم��ال 
والقادري��ن م��ن خ��الل منحه��م ممي��زات ضريبي��ة.

إنش��اء كراس��ي أكادميي��ة بأمس��اء مموليه��ا أو إنش��اء  •
كراس��ي حبثي��ة وقفية.

إنش��اء مجعية أصدقاء اجلامعة تضم يف عضويتها ث- 
ش��خصيات فخرية من أصحاب اجلاه لتمويل املراكز.

التموي��ل اخلارج��ي م��ن منظم��ات أجنبي��ة ودول خارجي��ة  •
من خالل:

الش��راكة م��ع مراك��ز أجنبي��ة أكادميي��ًا أو مادي��ًا أو  •
ماليًا.
توجيه جانب من املعونات والقروض الدولية للمراكز. •
اجلامع��ات  • ب��ني  األكادمي��ي  التب��ادل  برام��ج  دع��م 

واملراك��ز.
توطي��د عالق��ة الش��راكة ب��ني احلكوم��ة وش��ركاء  •

اإلع��داد  يف  املاحن��ة  اجله��ات  ممثل��ي  بإش��راك  التنمي��ة 
والتنفي��ذ والتقيي��م عن��د متويله��م للمراك��ز.

إنش��اء صن��دوق دع��م تعاون��ي دول��ي لتنش��يط وتطوي��ر  •
املراك��ز.

التوعي��ة بأهمي��ة متوي��ل املراك��ز م��ن خ��الل املش��اركة  •
يف الن��دوات العلمي��ة واملؤمت��رات الدولي��ة وامللية.

مش��ركة  • سياس��ات  وض��ع  ع��رب  اخل��ربات  تب��ادل 
وتطويره��ا. للمراك��ز 

تقديم احلوافز لرأس املال العربي واألجنيب لالستثمار  •
يف املراكز العلمية والبحثية.

الـــمـــراجـــــع
 املهن��دس، أمح��د عبد القادر. متويل البحث العلمي، 	

الرياض اليومية، العدد )13570(. 2005.
 	http://www.nabialrahma.com

 األغ��ربي، ب��در س��عيد عل��ي. تاري��خ الربي��ة والتعلي��م 	
يف اجلمهوري��ة اليمني��ة. ط)2(، دار املتف��وق للطباع��ة 

والنش��ر والتوزي��ع، صنع��اء: اليم��ن. 2009.
 باطوي��ح، حمم��د عم��ر, وباخمرم��ة، أمح��د س��عيد. 	

اجلامعة املنتجة الالرحبية يف الدول اإلسالمية صيغة 
متويلي��ة مقرح��ة. املؤمت��ر العرب��ي الثاني”اجلامع��ات 
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)21(، معه��د البح��وث والدراس��ات اإلس��راتيجية: 

جامع��ة أم درم��ان اإلس��المية: الس��ودان. 2012.
 بش��ر، حي��ي منص��ور. واق��ع متوي��ل نظ��ام التعلي��م يف 	

اجلمهوري��ة اليمني��ة وآفاق��ه املس��تقبلية. جمل��ة الباحث 
اجلامع��ي، الع��دد )7(، جامع��ة إب: اليم��ن، 2004 

.154 ����� ص 123 
 جامع��ة صنع��اء. الئح��ة البح��ث العلم��ي، نياب��ة رئاس��ة 	

اجلامع��ة لدراس��ات العلي��ا والبح��ث العلم��ي، دار جامع��ة 
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 احل��اج، أمح��د. الدراس��ات العلي��ا والبح��ث العلم��ي 	
يف اجلامع��ات اليمني��ة وإس��راتيجية تطويره��ا. جمل��ة 
البح��وث والدراس��ات الربوي��ة، الع��دد )15(، الس��نة 
)7(، مرك��ز البح��وث والتطوي��ر الرب��وي، صنع��اء: 

ص77-152.  2000 اليم��ن، 
 عب��ده حمم��د. حتدي��ات مراك��ز حب��وث 	 حاف��ظ، 

الدراسات االجتماعية يف البالد العربية ومشكالت 
التعام��ل م��ع القضاي��ا املعاصرة، املؤمتر الدولي األول 
تطوير البحث العلمي يف التعليم العالي املنعقد خالل 

الف��رة 13-11 أغس��طس، عم��ان: األردن. 2014.
 احل��اوري، حمم��د أمح��د. مص��ادر متوي��ل التعلي��م 	

العال��ي يف اجلمهوري��ة اليمني��ة، ورق��ة عم��ل مقدم��ة 
لورش��ة العم��ل الثاني��ة ملناقش��ة مس��ودة اإلس��راتيجية 
الوطني��ة لتطوي��ر التعلي��م العال��ي املنعق��دة يف صنع��اء 

خ��الل الف��رة 6-5 فرباي��ر، اليم��ن. 2005.
 البح��ث 	 معوق��ات  املل��ك.  عب��د  داود  احلداب��ي، 

العلم��ي يف اجلمهوري��ة اليمني��ة. ن��دوة البح��ث العلم��ي 
ومشكالته يف اجلمهورية اليمنية، مؤسسة السعيد 

للعل��وم والثقاف��ة، تع��ز: اليم��ن. 2006.
 تنوي��ع مص��ادر متوي��ل 	 احلكيم��ي، خال��د ش��رف. 

التعلي��م اجلامع��ي احلكومي يف اجلمهورية اليمنية “ 
الواق��ع وتطلع��ات املس��تقبل”، أطروح��ة دكتوراه غر 

منش��ورة، جامع��ة القاه��رة: مص��ر. 2011.
 خض��ر، مجي��ل أمح��د. تس��ويق خمرج��ات البح��ث 	

اجل��ودة  متطلب��ات  م��ن  رئي��س  كمتطل��ب  العلم��ي 
والشراكة اجملتمعية، ورقة عمل مقدمة إىل املؤمتر 
العرب��ي الدول��ي لضم��ان ج��ودة التعلي��م العال��ي املنعقد 

خ��الل الف��رة 13-9 ماي��و، جامع��ة الزرق��اء اخلاص��ة: 
.2011 األردن. 

 اخلطي��ب، أمح��د حمم��ود , معايع��ة ، ع��ادل س��امل. 	
اإلدارة اإلبداعي��ة للجامع��ات » من��اذج حديث��ة ». ع��امل 
الكت��ب احلدي��ث للنش��ر والتوزي��ع، أرب��د: األردن. 

.2006
 اخلطي��ب، أمح��د. البح��ث العلم��ي والتعلي��م العال��ي. 	

دار املس��رة للنش��ر والتوزي��ع، عم��ان: األردن. 2003.
 “املكس��ب 	 املعرف��ة  اقتص��اد  معت��ز.  خورش��يد، 

واخلس��ارة يف البح��ث العلم��ي”، جمل��ة وجهات نظر، 
العدد )90(، يوليو، الشركة املصرية للنشر العربي 

والدول��ي: مص��ر،  2006.
 اخلوالني، زمزم صاحل. أمنوذج مقرح لتمويل البحث 	

العلم��ي يف اجلامع��ات اليمني��ة، رس��الة ماجس��تر غ��ر 
منش��ورة، جامعة صنعاء: اليمن.2012 .

 ال��دوش، عل��ي عب��ده. عالق��ة البح��ث العلم��ي بالتنمية 	
م��ن وجه��ة نظ��ر أعض��اء هيئ��ة التدري��س جبامعة عدن. 
رسالة ماجستر غر منشورة، كلية الربية، جامعة 

ع��دن: اليمن. 2003.
 الربيع��ي، س��عيد ب��ن مح��د. التعلي��م العال��ي يف عص��ر 	

املعرفة “ التغرات والتحديات وآفاق املستقبل”، دار 
الش��روق للنش��ر والتوزي��ع، األردن: عم��ان. 2008.

 ��د. حن��و كلي��ة إداري��ة وقفي��ة 	 مَّ َفاِع��ي، َحَس��ن حُمَ الرِّ
للعل��وم الوقفي��ة، حب��ث مق��دم إىل مؤمت��ر” أثر الوقف 
اإلس��المي يف النهض��ة العلمية”املنعق��د خ��الل الف��رة 

10-9 أي��ار، جامع��ة الش��ارقة: األم��ارات. 2011.
 س��عيد، ع��وض , عب��ده، ف��ؤاد. معوق��ات ومش��اكل 	

البحث العلمي اإلدارية والبيئية يف اجلامعات اليمنية 
من وجهة نظر عضو هيئة التدريس. منشورات املنظمة 
العربي��ة للتنمي��ة اإلدارية عن البحث العلمي يف الوطن 
العرب��ي ومش��كالت النش��ر، جامع��ة ال��دول العربية، 

مص��ر: القاهرة. 2006.
 الش��ال، حممود ,  البلبيس��ي، حممد. )د. ت(.  متويل 	

املراك��ز البحثي��ة العلمي��ة” الواق��ع وس��بل تطويره��ا 
يف ض��وء اخل��ربات العاملي��ة”، جامع��ة اإلس��كندرية: 

مص��ر.2008.
 ش��ليب، نبي��ل حمم��د. من��وذج مق��رح حلاضن��ة تقني��ة 	

باململك��ة العربي��ة الس��عودية. ورق��ة عم��ل مقدم��ة إىل 
ندوة واقع ومش��كالت املنش��آت الصغرة واملتوس��طة 
وس��بل دعمه��ا وتنميته��ا، املنعق��د خ��الل الف��رة 8-9 
بالري��اض:  الصناعي��ة  التجاري��ة  الغرف��ة  أكتوب��ر، 

.2002 الس��عودية. 
 مشس��ان، أمح��د حمم��د. أث��ر املش��كالت اإلداري��ة 	

عل��ى البح��ث العلم��ي يف اجلمهوري��ة اليمني��ة )دراس��ة 
تطبيقي��ة عل��ى جامع��ة صنع��اء(، أطروح��ة دكت��وراه 
غ��ر منش��ورة، أكادميي��ة الس��ادات للعل��وم اإلداري��ة، 
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املعه��د القوم��ي ل��إلدارة العلي��ا: مص��ر. 2003.
 متول��ي، مصطف��ى 	 الرمح��ن أمح��د,  صائ��غ، عب��د 

حمم��د. التنس��يق والتع��اون والتكام��ل بني مؤسس��ات 
التعلي��م ومؤسس��ات األعم��ال واإلنت��اج “ جتارب بعض 
ال��دول املتقدم��ة “، مكت��ب الربي��ة العرب��ي ل��دول 
اخللي��ج، اململك��ة العربي��ة الس��عودية: الري��اض. 2005.

 الصالح��ات ، س��امي. دور الوق��ف يف تفعي��ل التعلي��م 	
العال��ي يف اجلامع��ات اإلس��المية، ن��دوة الدراس��ات 
العلي��ا يف الوط��ن العرب��ي: الواق��ع واملس��تقبل املنعق��دة 
خ��الل 29-27 نوفم��رب، دار جامع��ة ع��دن للطباع��ة 

والنش��ر، ع��دن: اليم��ن. 2004.
 العب��ادي، هاش��م وآخ��رون. إدارة التعلي��م اجلامع��ي، 	

األردن.  والتوزي��ع، عم��ان:  للنش��ر  ال��وراق  مؤسس��ة 
.2008

 عب��د الس��الم، مصطف��ى حمم��ود. تفعي��ل دور الوق��ف 	
يف الوط��ن العرب��ي، جمل��ة جامع��ة املل��ك عب��د العزي��ز: 
 ،)1( الع��دد  جمل��د)20(،  اإلس��المي،  االقتص��اد 

.37-62 2007 ص  الس��عودية،  
 االس��راتيجي 	 التوج��ه  ج��ربان.  س��يالن  العبي��دي، 

للبح��ث العلم��ي يف اليم��ن. جمل��ة كلي��ة التج��ارة، 
العدد )18( و)19(، جامعة صنعاء، كلية التجارة، 

.2002 اليمني��ة.  اجلمهوري��ة 
 الغرف��ة التجاري��ة بالري��اض. دواف��ع وتطلع��ات القط��اع 	

اخلاص من كراس��ي البحث » مس��ار مقرح لتعظيم 
االستفادة باجملتمع السعودي«، ورقة عمل مقدمة إىل 
ندوة كراسي البحث يف اململكة العربية السعودية« 
التجرب��ة امللي��ة يف ض��وء اخل��ربات الدولي��ة« واملنعق��د 

خ��الل الف��رة 18-17 أبريل، الس��عودية. 2012.
 العلم��ي 	 والبح��ث  التعلي��م  متوي��ل  غنيم��ة، حمم��د. 

العربي املعاصر “ أس��اليب جديدة “، ط )2(، الدار 
املصري��ة اللبناني��ة، القاه��رة: مص��ر. 2002

 فاي��د، عب��د اجملي��د بهج��ت. تس��ويق البح��وث العلمي��ة 	
والتكنولوجية » املصدر املستقبلي لتمويل اجلامعات 
». جمل��ة احت��اد اجلامع��ات العربي��ة، العدد املتخصص 
رق��م )3(، اجلامع��ة اللبناني��ة: ب��روت: لبن��ان. 2000 

ص385-415.
 القحطاني، منصور عوض. متويل البحث العلمي يف 	

اجلامعات السعودية وسبل تنميته. أطروحة دكتوراه 
غ��ر منش��ورة، كلي��ة الربي��ة، جامع��ة أم الق��رى: 

الس��عودية. 2002
 قنوع، نزار وآخرون. البحث العلمي يف الوطن العربي 	

واقع��ة ودورة يف نق��ل وتوط��ني التكنولوجي��ا. جمل��ة 
جامعة تش��رين للدراس��ات والبحوث العلمية، سلس��لة 
العل��وم االقتصادي��ة والقانوني��ة، اجملل��د )27(، الع��دد 

)4(، س��وريا، 2005 ص79-93.
 الكفاف��ى، حمم��د مج��ال. االس��تثمار يف امل��وارد 	
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.2005 اليم��ن.  املختلف��ة)2003/2004م(. 
 اجملل��س األعل��ى لتخطي��ط التعلي��م. مؤش��رات التعلي��م 	

يف اجلمهوري��ة اليمني��ة » مراحل��ه، أنواع��ه املختلف��ة 
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 اجملل��س األعل��ى لتخطي��ط التعلي��م. مؤش��رات التعلي��م 	
يف اجلمهوري��ة اليمني��ة » مراحل��ه، أنواع��ه املختلف��ة 
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 حممد، أمحد أبو زيد. تقرير اليونس��كو عن العلوم 	

يف الع��امل ع��ام 2010 “ اإلنف��اق عل��ى البح��ث العلمي 
يف الع��امل العرب��ي”. جمل��ة املعرف��ة، الع��دد )190(، 
تص��در ع��ن وزارة الربي��ة والتعليم يف اململكة العربية 
السعودية، الناشر روناء، الرياض: السعودية، 2011 

 .108-115 ص 
 يف 	 األحب��اث  مراك��ز  دور  ولي��د.  خال��د  حمم��ود، 

الوطن العربي “ الواقع الراهن وش��روط االنتقال إىل 
فاعلي��ة أك��رب”، املرك��ز العرب��ي لألحب��اث ودراس��ة 

السياس��ات، الدوح��ة: قط��ر. 2013.
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العلم��ي الراب��ع جلامع��ة ع��دن » ج��ودة التعلي��م العال��ي 
حن��و حتقي��ق التنمي��ة املس��تدامة » املنعق��د خ��الل 11- 
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 وزارة التخطي��ط والتع��اون الدول��ي. مش��روع الرؤي��ة 	
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شكل )1(/أهمية حاضنات األعمال.
املصدر: )بوكميش وعلي، د.ت: 11(

شكل )3( / أنواع التسويق اجلامعي املعاصر.
املصدر: )القحطاني، 2002: 128(.

للجامعات ومراكز البحوث
منطقة حبث وتطوير• 
دخل اطفاقي • 
حلقة وصل مع مركز • 

البحث العلمي والتطوير

للقطاعات العامة واملشرتكة
االبداع. • 
اكتساب التكنولوجيا.• 
عائد على رأس املال .• 
مسؤولية اجتماعية.• 

للحكومات واجملتمعات 
تطوير لالقتصاد • 
أعمال و وظائف جديدة• 
تغيري ثقافة األعمال• 

للشركات العمالء
إحالل موارد جديدة• 
تقليل املخاطر والوقت يف • 
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تسويق اخلدمات

التسويق املاليتسويق االخرتاعات

تسويق املنتجات

تسويق املوارد البشرية

التسويق الزراعي 

التسويق اهلندسي

التسويق التجاري التسويق التجاري

التسويق املعلوماتي 

التسويق ال��ج�ام��ع�ي 
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The reality of funding scientific and research centers Yemen

And ways to develop them in the light of recent global expertise

Abstract 

The research aims to identify the reality of funding for scientific and research centers of Yemen, and ways to develop 

them in the light of the global experiences, through:

1) Recognize the reality of funding Yemeni scientific and research centers in the state universities.

2) View the most prominent modern international experience in finance and scientific research centers.

3) Access to the means to develop the proposed financing Yemeni scientific and research centers in the state univer-

sities.

To achieve this, adopted a researcher on the approach descriptive survey, where the researcher to monitor and survey 

some studies conducted on the scientific and research centers of Yemen in public universities to know the reality of 

funding, as well as the obstacles facing it, but the development of this fact has been monitoring the modern interna-

tional experience and scientific research centers in the field of finance and through all of the above has been reached 

to the proposed ways to develop and concentrated in finance management, and the rationalization of expenditure, 

and diversify funding sources.
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إسهام مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع بكلية المجتمع – سيئون في 
التنمية المجتمعية بوادي وصحراء حضرموت

مدرس. أحمد عبداهلل بافضل
 مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

كلية المجتمع سيئون  
AASB124@HOTMAIL.COM

أ.المساعد. عبد القادر حسين الكاف
/ مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

كلية المجتمع - سيئون  
HAKK132@YAHOO.COM

الملخص: 
     ه��ذه الدراس��ة تس��لط الض��وء عل��ى إس��هام مرك��ز التعلي��م املس��تمر وخدم��ة اجملتم��ع بكلي��ة اجملتم��ع - س��يئون يف التنمي��ة اجملتمعية بوادي 
وصحراء حضرموت منذ فرة تأسيسه حتى نهاية عام 2014م، من خالل ذكر الربامج الي يقدمها املركز وأهم القطاعات الي استفادت 

منه وذكر أهم التحديات واملعوقات الي تعيق عمل الكلية ومركز التعليم املس��تمر وخدمة اجملتمع يف حتقيق التنمية اجملتمعية.
خلص��ت الورق��ة إىل أن مرك��ز التعلي��م املس��تمر وخدم��ة اجملتم��ع س��اعد عل��ى خل��ق وتوثي��ق ش��راكات وعالق��ات تعاون بني مؤسس��ات القطاع 
العام واخلاص ومنظمات اجملتمع املدني وبني الكلية، كما انه يليب حاجات اجملتمع وأفراده بتنظيم دورات تدريبية حسب طلب، وتسهيل 

عمليات التس��جيل ومس��اعدة ذوي املهن املختلفة من املوظفني وغر املوظفني على اكتس��اب املهارات.
كلمات مفتاحية : التعليم املستمر، خدمة اجملتمع، كلية اجملتمع، التنمية.
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المقدمة :
للق��رار  وفق��ا  س��يئون   - اجملتم��ع  كلي��ة  تأسس��ت 
اجلمه��وري رق��م 330 لع��ام 2003 م وبدأ اول عام دراس��ي 
ديس��مرب   8 يف  بالتحدي��د  2005م   -  2004 بالكلي��ة 
2004 م كمؤسس��ة تعليمي��ة مل��ا بع��د الثانوي��ة العام��ة وفقا 
مل��ا ج��اء يف قان��ون إنش��اء كلي��ات اجملتم��ع رق��م 5 لع��ام 
1996 م وال��ذي ح��دد أهدافه��ا وأبرزه��ا: إع��داد ك��وادر 
وس��طية لتأم��ني متطلب��ات التنمي��ة م��ن الق��وى البش��رية ذات 
الكف��اءات التقني��ة والفني��ة واملهني��ة يف اجملاالت اهلندس��ية 
التنموي��ة  واجمل��االت  األعم��ال  وإدارة  والتكنولوجي��ة 
املختلفة، وترسيخ مبدأ مشاركة اجملتمع يف نشر التعليم 
وإنش��اء نظ��ام تعليم��ي يتمّي��ز باملرون��ة ومواكب��ة التقني��ات 
احلديث��ة انطالق��ًا م��ن احتياج��ات س��وق العم��ل واإلس��هام 
يف تنش��يط التدري��ب والتأهي��ل لالرتق��اء باملس��توى العلم��ي 

وامله��ين وامله��اري.
       حيث بلغ عدد الطالب امللتحقني يف العام الدراسي 
األول للكلية 62 طالبًا موزعني على قس��مني الي فتحت 
 32 املعلوم��ات  وتكنولوجي��ا  التمري��ض  الكلي��ة  بهم��ا 
طال��ب بالتمري��ض 30 طالب��ا بقس��م تكنولوجي��ا املعلومات 
دون فتي��ات ال��ي ب��دأن اإلقب��ال عل��ى التعلي��م بالكلي��ة يف 
الع��ام الدراس��ي الثان��ي لالفتت��اح وبلغ��ن 19 طالب��ة منه��ن 9 
يف قس��م التمري��ض 10 يف قس��م املش��روعات الصغ��رة , 
مشرا بأنه بلغ عدد الطالب املقيدين حاليًا بالكلية للعام 
الدراسي 2014 - 2015 م ) 631 ( طالب وطالبة منهم 
) 94 ( طالبة موزعني على 7 ختصصات بالكلية وهي ) 
التمريض , التخدير , نظم معلومات كمبيوتر , تكنولوجيا 
معلومات , الكرونيات , هندسة تكييف وتربيد , حماسبة 
( فيم��ا بل��غ أعض��اء هيئ��ة التدري��س بالكلي��ة ) 26( منهم ) 
3 ( دكات��رة )10( م��درس و )13( معي��دًا مبتع��ث منه��م 
)7( للدكت��وراه و )7( ماجس��تر بينم��ا الطاق��م اإلداري 
والوظيف��ي بالكلي��ة )57( موظف��ًا منهم )40( موظفًا ثابتا 

و )8( متعاق��د حكوم��ي )9( متعاق��د ذات��ي.
 حي��ث بل��غ إمجال��ي الط��الب املتخرج��ني م��ن الكلي��ة 
لثم��ان دفع��ات من��ذ افتتاحه��ا إىل الع��ام الدراس��ي املاض��ي 
بل��غ )828( طال��ب وطالب��ة منه��م )98( طالب��ة يف خمتل��ف 
التخصص��ات بالكلي��ة. ومينح الطالب بعد خترجه ش��هادة 
الدبل��وم الف��ين العال��ي بع��د اجتي��ازه ث��الث س��نوات دراس��ية 
تب��دأ بالع��ام األول متهي��دي ث��م عامان دراس��ة ختصصية يف 

التخصص الذي اختاره كما أن لدى الكلية إمكانيات 
ممي��زه تتواف��ق م��ع العملي��ة التعليمي��ة وخاص��ة يف اجلان��ب 
التطبيق��ي لتل��ك املع��ارف العلمي��ة ال��ي ت��درس للط��الب م��ن 
خ��الل خمت��ربات جمه��زة بكاف��ة اإلمكاني��ات م��ن وس��ائل 
ع��رض حديث��ة م��ن ) تلفزي��ون, فيدي��و, كمبيوت��ر( مم��ا 
يتواكب مع الطرق احلديثة يف الدراسة والتدريب إضافة 
خمت��ربات احلاس��وب ومعم��ل اللغ��ات االلكرون��ي وخمت��رب 
الصيان��ة  وخمت��رب  الصحي��ة  للعل��وم  األساس��ية  امله��ارات 
اىل  إضاف��ة  والتكيي��ف  التربي��د  وخمت��رب  االلكروني��ة 
مكتب��ة جمه��زة تتوف��ر به��ا مص��ادر املعلوم��ات يف خمتل��ف 
التخصص��ات كم��ا أن الكلي��ة خ��الل تل��ك الف��رة خلق��ت 
عالقات متينة مع أجهزة الدولة املختلفة بوادي حضرموت 
ال��دورات  تنظي��م  يف  س��وى  حضرم��وت  وادي  وكلي��ات 
للعامل��ني ضم��ن مش��روع التنمي��ة البش��رية , إضافة إىل عدد 
من املؤسسات والشركات الي تأتي يف نطاق ختصصاتها 
وال��ي ته��دف اىل التعري��ف مبخرج��ات الكلية الس��تيعابها 

يف س��وق العم��ل والتطبي��ق العمل��ي فيه��ا.
مشكلة الدراسة:

يف وقتن��ا احلاض��ر مل يقتص��ر دور املؤسس��ات التعليمية 
عل��ى التعلي��م والبح��ث العلمي فقط ، بل أصبحت مس��ئولة 
ع��ن وظيف��ة ثالث��ة ت��كاد تك��ون م��ن أه��م وظائفه��ا وه��ي 
الوظيفة املعنية خبدمة اجملتمع ، واهلدف من هذه الوظيفة 
ه��ي رف��ع الكفاي��ة املهني��ة والثقافي��ة لش��رائح اجملتم��ع 
املختلف��ة بالتع��اون م��ع اجله��ات املعني��ة بذل��ك . وهل��ذا جاءت 
هذه الدراس��ة للوقوف على إس��هام مركز التعليم املس��تمر 
وخدم��ة اجملتم��ع بكلي��ة اجملتم��ع س��يئون ب��وادي وصح��راء 

حضرم��وت م��ن خ��الل اإلجاب��ة عل��ى التس��اؤالت التالي��ة:  
وم��ا 	  وأهميت��ه،  املس��تمر،  التعلي��م  مفه��وم  م��ا 

وأعمدت��ه. خصائص��ه، 
ماه��ي الربام��ج وال��دورات التدريبي��ة ال��ي يقدمه��ا 	 

مركز التعليم املس��تمر وخدمة اجملتمع بكلية اجملتمع - 
س��يئون ، وماه��ي التحدي��ات الي تواجهه؟

هدف الدراسة :
جاءت هذه الدراسة يف إلقاء الضوء على إسهام مركز 
التعليم املس��تمر وخدمة اجملتمع بكلية اجملتمع - س��يئون 
يف التنمي��ة اجملتمعي��ة ب��وادي وصحراء حضرموت منذ فرة 
تأسيس��ه حتى نهاية عام 2014م من خالل ذكر الربامج 
ال��ي يقدمه��ا املرك��ز وأهم القطاعات الي اس��تفادت منه 
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وذك��ر اه��م التحدي��ات واملعوق��ات الي تعي��ق عمل الكلية 
ومركز التعليم املستمر وخدمة اجملتمع يف حتقيق التنمية 

اجملتمعية.
أهمية الدراسة :

     تعت��رب كلي��ات اجملتم��ع م��ن املؤسس��ات التعليمي��ة 
الرائدة يف خدمة وتطوير اجملتمع وتنميته من خالل إعداد 
وتأهي��ل الك��وادر البش��رية ال��ي يت��م م��ن خالهل��ا حتقي��ق 
التنمي��ة للمجتم��ع، ويت��م ذل��ك م��ن خ��الل وظيفته��ا الثالث��ة 
واملتمثل��ة يف خدم��ة اجملتم��ع. وق��د س��عت كلي��ة اجملتم��ع 
س��يئون من��ذ نش��أتها لتنفي��ذ أهدافه��ا ب��وادي وصح��راء 
حضرموت من خالل تقديم الربامج واألنشطة الي تساهم 
يف حتقي��ق التنمي��ة اجملتمعي��ة. وق��د ج��اءت ه��ذه الدراس��ة 
م��ن خ��الل رص��د أهمي��ة ال��دور ال��ذي يلعب��ه مرك��ز التعليم 

املس��تمر وخدم��ة اجملتم��ع ب��وادي وصح��راء حضرم��وت .
منهج الدراسة :

اعتم��د الباحث��ان يف دراس��تهم عل��ى املنه��ج الوصف��ي 
التحليل��ي، لتواف��ق ه��ذا املنه��ج م��ع طبيع��ة الدراس��ة إضاف��ة 
إىل أنه يقدم بيانات ومعلومات واضحة ودقيقة عن املوضوع 
قي��د الدراس��ة . إضاف��ة اىل العدي��د م��ن املراج��ع ذات الصلة 

مبوضوع الدراس��ة. 
محاور الدراسة :

احمل��ور األول : مفه��وم التعلي��م املس��تمر، وأهميت��ه، وم��ا 
خصائصه، وأعمدته.

ال��ي  احمل��ور الثان��ي : الربام��ج التدريبي��ة والتأهيلي��ة 
يقدمه��ا مرك��ز التعلي��م املس��تمر وخدم��ة اجملتم��ع بكلي��ة 
اجملتم��ع - س��يئون يف التنمي��ة اجملتمعي��ة ب��وادي وصح��راء 

حضرم��وت، والتحدي��ات ال��ي تواجه��ه.
مصطلحات الدراسة :

التعليم املستمر : 	
 التعلي��م املس��تمر ه��و تعلي��م إض��ايف يق��دم يف األس��اس 
للكب��ار م��ن كل األعم��ار بع��د املرحل��ة الثانوي��ة والتعلي��م 
اجلامعي، ويتضمن برامج شاملة ومصممة جلعل املهنيني 
عل��ى اتص��ال دائ��م ب��كل م��ا ه��و جدي��د يف جم��ال عمله��م، 
كم��ا يتضم��ن أيض��ا عديدًا من الربام��ج املعتمدة واملتنوعة 
واملصمم��ة خصيص��ًا للكب��ار ولإلرش��اد امله��ين وخدم��ة 
التغ��رات املهني��ة باإلضاف��ة اىل ع��دد م��ن الربام��ج احل��رة 

.)GENE,1973,26(

خدمة اجملتمع : 	
 The ورد مفه��وم خدم��ة اجملتم��ع يف موس��وعة الربي��ة
Encyclopedia of Education عل��ى أن��ه اخلدم��ات 
والنش��اطات ال��ي تقدمه��ا الكلية جملتمعه��ا امللي حبيث 
يس��تفيد منه��ا م��ن حيتاجه��ا يف الوق��ت وامل��كان املناس��بني 
، ويس��تفيد م��ن مجي��ع اإلمكاني��ات املادي��ة م��ن معام��ل 
البش��رية  ... اخل وم��ن اإلمكاني��ات  ومكتب��ات وأدوات 
م��ن أعض��اء هيئ��ة التدري��س والط��الب واإلداري��ني . وي��رى 
)البه��واش: 1996( » أن مث��ل ه��ذا املفه��وم خلدم��ة اجملتمع 
يتطلب من الكلية حتديد احتياجات اجملتمع امللي ، ثم 
التخطي��ط للوف��اء به��ا يف ض��وء إمكان��ات الكلي��ة ، ويل��ي 
ذلك ترمجة هذه االحتياجات إىل نشاطات علمية وتعليمية 

يف البيئ��ة امليط��ة بالكلي��ة .
كلية اجملتمع :

هي عبارة عن » مؤسسة فريدة من نوعها بني مؤسسات 
التعلي��م العال��ي تق��دم جمموعة واس��عة ومتنوعة من الربامج 
الدراسية بعد املرحلة الثانوية العامة ودون املرحلة اجلامعية 
وتتصف بالش��مولية واملرونة وتتناس��ب مع حاجات ورغبات 
األف��راد واجملتم��ع وخط��ط التنمي��ة امللية«)حياري:1990 
(.وه��ي أيض��ا » كل مؤسس��ة تعليمي��ة جامعي��ة متوس��طة 
فني��ة عام��ة أو خاص��ة اش��تملت عل��ى أي نوع م��ن أنواع املواد 
التعليمي��ة أو امله��ارات ويلتح��ق به��ا الطلب��ة بع��د احلص��ول 
عل��ى ش��هادة الدراس��ة الثانوي��ة العام��ة أو م��ا يعادهل��ا حبي��ث 
تق��ل م��دة الدراس��ة فيه��ا ع��ن أربع س��نوات ويتب��ع فيها نظام 
الس��اعات املعتمدة والفصول الدراسية«)أبو الرب:1416( 
كما أنها »مؤسسة تعليمية من مؤسسات التعليم اجلامعي 
مدته��ا تق��ل ع��ن أرب��ع س��نوات ومتتاز بتقدي��م برامج متنوعة 
أكادميي��ة ومهني��ة تطبيقي��ة وته��دف إىل إع��داد الط��الب 
أكادميي��ًا إلكم��ال الدراس��ة يف اجلامع��ة أو إعداده��م 

مهني��ًا لس��وق العمل«)احلبي��ب:1425(.
التنمية :

تع��رف التنمي��ة بأنه��ا تل��ك »العملي��ات ال��ي تب��ذل فيه��ا 
نش��اطات مقص��ودة وف��ق سياس��ة عام��ة إلح��داث تط��ور 
اجتماع��ي واقتص��ادي وسياس��ي وثق��ايف ومع��ريف للن��اس 
يف بيئته��م امللي��ة، وذل��ك باالعتم��اد أساس��ا عل��ى اجله��ود 
واملتكاملة«)أبومس��رة:  املنس��قة  واحلكومي��ة  األهلي��ة 
2007(،وتع��رف أيض��ا بأنه��ا إجي��اد بيئ��ة معين��ة يس��تطيع 
الف��رد م��ن خالهل��ا تطوي��ر ذات��ه بذات��ه إىل أقص��ى ما تس��مح 
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ب��ه مقدرات��ه م��ن أج��ل أن يعي��ش حيات��ه وفق��ًا الهتمامات��ه 
.)UNDP,2001( وطموحات��ه  واحتياجات��ه 

احمل��ور األول : مفه��وم التعلي��م املس��تمر، وأهميت��ه، و 
خصائص��ه، وأعمدت��ه.

مفهوم التعليم املستمر : 	
     لق��د تع��ددت املصطلح��ات ال��ي أطلق��ت عل��ى ه��ذا 
الن��وع م��ن التعلي��م فمنه��ا الربي��ة املس��تمرة والربي��ة م��دى 
احلي��اة ، والتعلي��م الذات��ي أو التوجي��ه الذات��ي ، وكله��ا 
تؤك��د أن الربي��ة عملي��ة مس��تمرة ت��دوم م��دى احلي��اة 
وتتضمن إكس��اب الفرد املعلومات واالجتاهات واملهارات 
والقي��م بالتعلي��م حت��ى حيق��ق التكي��ف م��ع نفس��ه وبيئت��ه 
الطبيعي��ة واالجتماعي��ة ، وبالتال��ي التعلي��م باالس��تمرارية 
وال يقتص��ر عل��ى مرحل��ة م��ن العم��ر أو ينحص��ر يف س��نوات 
دراس��ية حمددة ، وإمنا يس��تمر باس��تمرار احلياة متالمحًا 

معه��ا ويف س��ياقها )ب��ركات:1988(.
     كم��ا توج��د هن��اك الكث��ر م��ن التعريف��ات للتعلي��م 
املستمر بالرغم من أنها ختتلف من حيث الشكل لكنها 
تتشابه من حيث املضمون ، من املفيد إيراد عدد من هذه 
التعريف��ات يف س��بيل اس��تخالص ص��ورة واضح��ة ع��ن ه��ذا 
املفه��وم . م��ن ذل��ك : أن التعلي��م املس��تمر اصطالح��ًا يش��ر 
إىل “إتاح��ة ف��رص تعليمي��ة مس��تمرة ط��وال حي��اة الف��رد ، 
وذل��ك بقص��د تنمي��ة مجي��ع أف��راد اجملتم��ع ، وتطويره��م، 
لك��ي يتمكن��وا م��ن حتقي��ق التكي��ف م��ع املتطلب��ات 
احلضاري��ة، وحت��ى يك��ون مبقدوره��م التفاع��ل م��ع برامج 

التنمية”)فلية،ب��دون:(.
 Life(L.L.L  وال يع��د مفه��وم التعلي��م م��دى احلي��اة
Long Learning( أو التعلي��م املس��تمر مفهوم��ًا جدي��دًا 
فق��د كان س��قراط وأفالط��ون م��ن ب��ني الفالس��فة األوائ��ل 
الذين أدركوا معنى التعليم كعملية مستمرة مدى احلياة 
. وكانت اثينا القدمية مدينة تعليم ، رقت التعليم وشجعت 
مش��اركة املواطن��ني في��ه ، وأك��دت الربي��ة الصيني��ة 
القدمي��ة أهمي��ة التعلي��م م��دى احلي��اة يف حتقي��ق التنمي��ة ، 
“وش��اع املث��ل الصي��ين ال��ذي انتش��ر ع��ام 645ق.م، عندم��ا 
ختط��ط لس��نة ازرع قمح��ًا ، وعندم��ا ختط��ط لعق��د ازرع 
شجرًا ، وعندما ختطط ملدى احلياة فعلم اإلنسان وثقفه 
www.bahaedu./vb/f33/a-39934.html“(“

)http://gov.sa
وق��د عرف��ه بع��ض الباحثني بأن��ه “ذلك النوع من التعليم 

ال��ذي يه��دف إىل مس��اعدة الف��رد يف مواجه��ة املتغ��رات 
احلضارية- االجتماعية- سواء يف جمال العمل أو اجملتمع، 
حتقيقًا للتكامل والرابط بني اإلنسان والبيئة الي يعيش 
فيه��ا، وص��واًل إىل النه��وض به��ا ع��ن طريق حش��د الطاقات 
البشرية وإمنائها، وحشد طاقات البيئة واالستفادة منها، 
وذل��ك طبق��ًا خلط��ط وإج��راءات تنظيمي��ة، تق��وم ب��دور 
الوس��يط بني هذه الطاقات كمدخالت، وبني املخرجات 

املس��تهدفة كنتائ��ج مس��توحاة”)جرب:1998(.
     من التعريفات السابقة للتعليم املستمر يالحظ بان 
هن��اك اتفاق��ًا عل��ى إن التعليم املس��تمر هو أكرب من جمرد 
النظر إليه على انه تعليم مساعد أو إضايف أو ثانوي عابر 
أو س��طحي يتلق��اه الف��رد يف أوق��ات فراغ��ه ، ب��ل ه��و مب��دأ 
ترب��وي وعملي��ة تعليمي��ة هادف��ة . كم��ا يتف��ق الباحثون على 
امل��دى الزم��ين واملكان��ي والفئ��وي لتطبيق��ات مب��دأ التعليم 
املس��تمر ، ف��ال زم��ان حي��ده بالنس��بة للف��رد س��وى عج��زه او 
موته ، وال مكان حيصره، وال فئة اجتماعية معينة يتجه 
إليه��ا دون غره��ا . فه��و مت��اح للجمي��ع وعل��ى ط��ول الزم��ان 
ومبختل��ف األمكن��ة . ويلح��ظ يف التعريف��ات كذل��ك أنه��ا 
جعلت للتعليم املستمر أغراضا حيققها على مستوى الفرد 
وعل��ى مس��توى اجملتم��ع ، وفتح��ت أمام��ه كل الوس��ائل 
املمكن��ة ليص��ل إىل ذل��ك . كم��ا يالح��ظ عل��ى التعريف��ات 
أنها أعطت للتعليم املستمر صفة الدينامية والفاعلية ، فهو 
عملي��ة مواكب��ة للتغ��رات االجتماعي��ة واحلضاري��ة ومنبثق 
منها، ويسهم يف حتسينها وتوجيهها.ومما تقدم يالحظ أن 
التعلي��م املس��تمر يف أصل��ه مب��دأ ترب��وي تنم��وي، يتم تفعيله 
ع��رب خمتل��ف الوس��ائط اإلعالمي��ة واألنش��طة التعليمي��ة، 
لتمكينه��م م��ن النج��اح يف التعام��ل م��ع مس��تجدات احلي��اة 
وحتدياتها، واإلفادة منها يف س��بيل حتقيق النمو والتقدم.
وم��ن خ��الل التأمل يف جمموعة التعريفات للتعليم املس��تمر 
لعدد من الباحثني، يلحظ بان هناك اتفاقًا على إن التعليم 
املس��تمر ه��و اك��رب م��ن جم��رد النظ��ر إلي��ه عل��ى ان��ه تعلي��م 
مس��اعد أو إض��ايف أو ثان��وي عاب��ر وس��طحي يتلق��اه الف��رد 
أوق��ات فراغ��ه، ب��ل ه��و “مب��دأ ترب��وي”، “وعملي��ة تعليمي��ة 

هادفة”)خطاطب��ة:2013،(.
2-التعليم املستمر يف احلضارة اإلسالمية:

ج��اء اإلس��الم بالتوحي��د مس��تهدفًاحمو الش��رك ب��اهلل 
تعاىل ، وملا مل يكن التغير متاحًا بدون أن تكون هنالك 
أداة مس��اعدة علي��ه فق��د كان��ت تل��ك األداة ه��ي التعلي��م 
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ال��ذي مل يك��ن منتش��رًا يف ب��الد الع��رب. وق��د كان ظه��ور 
اإلس��الم يف جزي��رة الع��رب يع��ين ح��دوث حرك��ة ش��املة 
إلنس��ان اجملتم��ع اإلس��المي، وحرك��ة اإلنش��اء احلضاري��ة 
حت��دث أواًل يف حي��اة الكب��ار وتنظيماته��م وم��ن ث��م كانت 
العناية بالكبار، فقد توجه إليهم الرسول صلى اهلل عليه 
وس��لم بالدع��وة ألنه��م ه��م املكلفون والق��ادرون على الفهم 
والتطبي��ق الف��وري وعل��ى إرش��اد أهله��م وذويهم م��ن الرجال 

والنس��اء واألطف��ال() مدك��ور:1986(.
إن التعلي��م املس��تمر خبصائص��ه وأهداف��ه واجتاهات��ه 
العربي��ة اإلس��المية فك��رًا  ودواعي��ه أصي��ل يف الربي��ة 
املس��تمر«  »التعلي��م  احلديث��ة  التس��ميات  وم��ا  وممارس��ة 
و«الربية الدائمة« و »الربية املستمرة« و »الربية املستدمية« 
و »التعلي��م املتواص��ل« أو الدائ��م إال تس��ميات لفك��ر راس��خ 
متتد جذوره يف البدايات األوىل للربية العربية اإلس��المية 
ال��ي ن��ادت بربي��ة اجملتم��ع ب��كل أف��راده ب��دون متيي��ز يف 
الل��ون أو اجلن��س أو الع��رق ، فه��ي مصطلح��ات مس��تحدثة 
يف  ومتأص��ل  أصي��ل  املس��تمر  التعلي��م  لفكرعتي��ق.إذن 
الفك��ر اإلس��المي ألن احلي��اة تتطل��ب معرف��ة مس��تمرة 
دائمة الكتشاف جماهيلها، وبذلك يشر سبحانه وتعاىل 
يف كتاب��ه الكري��م »وم��ا أوتيت��م من العل��م إال قليال« وهذا 
ي��دل عل��ى أن كل العل��م ال��ذي توص��ل إلي��ه اإلنس��ان م��ا هو 
إال قط��رة يف حمي��ط ه��ذا الكون اهلائل)إبراهيم:2013(. 

3-التعليم املستمر يف العصر احلديث: 
يع��ود التعلي��م املس��تمر مبفاهيم��ه وخصائص��ه وأط��ره 
احلديث��ة إىل املفك���ر كومني��وس ال��ذي ع��اش يف الف��رة 
1670-1592م وال��ذي ن��ادي بربي��ة مس��تمرة متكامل��ة 
والطبق��ات  املهني��ة  الفئ��ات  مبختل��ف  الن��اس  ل��كل 
االجتماعي��ة حبي��ث ال يف��رق فيه��ا بني رج��ل وامرأة، أوغين 
وفقر، ألن الربية حترر الناس من س��لبياتهم ونقائصهم، 
وتسمو بإنسانيتهم وتنمى العقل والفكر والعمل. وما زال 
الربويون يرددون شعاره وهو«تعليم الكل للكل بشكل 
كل��ي« فالتعلي��م املس��تمر به��ذا االجت��اه خيتل��ط م��ع مفه��وم 
تعلي��م الكب��ار ال��ذي متت��د ج��ذوره يف أعم��اق التاريخ، ويف 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر شهد خماض التعليم 
املس��تمر لدواع��ي النهض��ة الصناعي��ة واتس��اع احلرك��ة 
العلمي��ة والفني��ة وانتش��ار املب��ادئ الدميقراطي��ة. وم��ع ظهور 
التح��والت االجتماعي��ة يف دول أوروبا الغربية.فإذا تكلمنا 
ع��ن تعلي��م الكب��ار كج��زء أساس��ي من مكون��ات التعليم 

املس��تمر، ف��إن ه��ذه النظ��رة جتعلن��ا نق��ول إن بع��ض ال��دول 
الغربي��ة ش��هدت مول��د اجلامع��ات الش��عبية وفت��ح فص��ول 
مل��و األمي��ة وامل��دارس الصيفية وم��دارس األحد، وقاعات 
ال��دروس املس��ائية ومراك��ز الثقاف��ة العمالية إىل آخر هذه 
الصي��غ التعليمي��ة املوجه��ة للكب��ار من��ذ س��نة1860م فعلى 
سبيل املثال ال احلصر كان يوجد يف فرنسا عام 1869م 
أربع��ة وثالث��ون أل��ف برنامج دراس��ي يس��تفيد منها مثامنائة 
عامل.ويف إجنلرا وسعت جامعة )اكسفورد( من وظائفها 
حتت اس��م )اجلامعة املمتدة( وقد أنش��ئ  فيها قس��م تعليم 

الكب��ار س��نة 1845م. )النعيم��ات، مق��ال(
قرراملؤمت��ر الع��ام لليونس��كو ع��ام 1968م  اثين عش��ر 
هدف��ًا لع��ام الربي��ة الدول��ي و كان م��ن بينها ه��دف الربية 
املتقدم��ة تؤك��د يف  ال��دول  م��ن  إن الكث��ر  املس��تمرة. 
سياس��تها التعليمي��ة عل��ى ض��رورة تناغ��م النظ��م التعليمي��ة 
فيها مع التطورات واملتغرات الي تطرأ يف كيفية ونوعية 
املع��ارف وامله��ارات املتصل��ة بالتقدم التقين ووس��ائل اإلنتاج 
وم��ا ي��ؤدي ذل��ك يف تطوي��ر امله��ن و ترقي��ة األداء، وم��ن تل��ك 
اإلج��راءات تطوي��ر أنظم��ة التعلي��م عن بع��د والتعليم املفتوح 
وجامعات اهلواء وغرها من املؤسس��ات الي تهتم بالتعليم 
التقلي��دي وغ��ر التقلي��دي، حت��ى خت��دم غ��رض التعلي��م 
املس��تمر كم��ا تق��وم هذه املؤسس��ات بتطوي��ر وتدريب أداء 
الفني��ني واملهني��ني واملرف��ني ع��رب املؤمت��رات والس��منارات 
وورش العم��ل وتعريفه��م باجلدي��د واملفي��د؛ لرقي��ة األداء و 

توس��يع امل��دارك ورف��اه اجملتمع.)إبراهي��م،2013 ،4(
 ويف الياب��ان يع��د التعلي��م املس��تمر م��ن أه��م املفاتي��ح يف 
إس��راتيجية التعلي��م الياباني��ة ، لذل��ك فق��د خص��ص قس��م 
التعلي��م م��دى احلي��اة ب��وزارة الربي��ة والعل��وم والثقاف��ة يف 
الياب��ان ، ويف ع��ام 1990م ويف إط��ار احلرك��ة الكلي��ة 
واالس��راتيجية الش��املة إلص��الح التعلي��م يف الياب��ان مت 
إص��دار قان��ون التعلي��م م��دى احلي��اة بع��د موافق��ة الربمل��ان 
اليابان��ي علي��ه ، كم��ا انش��ئ جمل��س التعلي��م م��دى احلي��اة 
والثقاف��ة  والعل��وم  الربي��ة  لوزي��ر  استش��اري  كجه��از 

.)أوكاموت��و:1999(.
      وإذا أردنا أن نشر إىل اهتمام بعض الدول بالتعليم 
املس��تمر ، فيمكنن��ا أن نكتف��ي بالق��ول ب��أن احلكوم��ة 
ق��د عين��ت وزي��رًا للتعلي��م م��دى احلي��اة ، ويعك��س ه��ذا 
الت��زام بريطاني��ا بتطوي��ر مدخل جديد حنو الربية والتعليم 
والتدري��ب واالقتص��اد واجملتم��ع ، ويعكس ايضًا االدراك 
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املتحض��ر ل��دور التعلي��م املس��تمر يف تقدي��م اجملتم��ع تقافي��ًا 
واقتصاديًا وسياسيًا. ويتضح أهتمام احلكومة الربيطانية 
بالتعليم املستمر يف وضع عدة تقارير للتعليم املستمر منها 

.)حج��ي : 2003(:
• تقري��ر كيني��دي : وكان اهل��دف م��ن التقري��ر ه��و 	

االهتمام بتش��جيع االقبال على التعليم االضايف للذين 
مل يش��اركوا يف التعلي��م والتدري��ب ومل يفي��دوا منه��ا .

• تقري��ر ديرن��ج : فأهت��م مباش��رة بالتعلي��م املس��تمر ، 	
مشرًا اىل ان اهلدف منه هو تغطية حياة الفرد كلها 
، وان��ه يس��هم يف النوعي��ة الكلي��ة للحي��اة وجودته��ا ، 
ويرك��ز ه��ذا التقري��ر عل��ى التعلي��م العال��ي ودوره يف 
تطوير اجملتمع وافراده ، ويش��ر التقرير اىل أن االمم 
الناجح��ة اقتصادي��ًا يف الق��رن احل��ادي والعش��رين ه��ي 
االم��م املتح��دة ال��ي تعت��رب جمتمع��ات التعلي��م ، حي��ث 
يلت��زم اجلمي��ع م��ن خ��الل التعلي��م والتدري��ب بالتعلي��م 

م��دى احلي��اة ،.
• تقري��ر فري��ر : ه��دف ه��ذا التقري��ر اىل تقدي��م املش��ورة 	

للوزارة يف االمور املتصلة بتعليم الكبار ، مع االشارة 
اخلاص��ة بتوس��يع دائ��رة التعلي��م م��دى احلي��اة ، وإعادة 
بن��اء ق��درات جديدة والكفاءة االقتصادية والتماس��ك 

االجتماعي .
4- أهمية التعليم املستمر:

إن االهتم��ام مبوض��وع التعلي��م املس��تمر جت��اوز بع��د 
املمارس��ة امليداني��ة التطبيقي��ة من��ذ أوائ��ل األربعيني��ات م��ن 
الق��رن املاض��ي عندم��ا ق��ررت بعض اجلامع��ات األمريكية 
أكادميي��ا  ختصصي��ًا  حق��اًل  املس��تمر  التعلي��م  اعتم��اد 
للدراس��ات العلي��ا ، لي��س م��ن ب��اب ال��رف أو الله��ث خل��ف 
التقلي��دات العاب��رة بق��در م��ا هو إمي��ان متجذر مبدى أهمية 
ه��ذا احلق��ل وانعكاس��اته املباش��رة عل��ى حتس��ني نوعي��ة 
احلياة يف اجملتمع، ومنذ ذلك الوقت بدأ االهتمام العاملي 
ببح��ث الظواه��ر امليدانية اخلاصة بتعليم الكبار، خاصة 
فلس��فة الدارس��ني في��ه واهتماماته��م ودوافعه��م، وإدارة 
براجمه وتطوير مناهجه وغر ذلك من املوضوعات. ولعبت 
اجلامع��ات األمريكي��ة والكندي��ة والربيطاني��ة واملنظم��ة 
األمريكية للتعليم املستمر، دورًا رياديًا يف مسالة التنظر 
حلرك��ة تعلي��م الكب��ار ووضع��ت من��اذج ميك��ن االهت��داء 

به��ا واحل��ذو حذوها.)الس��نبل:2000(.
    وتوج��د هن��ا الكث��ر م��ن التوجه��ات العاملي��ة ال��ي 

تطال��ب بتطبي��ق مب��دأ التعلي��م املس��تمر لتحقي��ق التنمي��ة يف 
الق��رن احل��ادي والعش��رين، وه��ذه م��ا دع��ت إلي��ه التقاري��ر 

واملؤمت��رات )أب��و الع��ال:2013( التالي��ة:
• التعلي��م 	 ال��ذي اعت��رب  اليونس��كو )1999م(  تقري��ر 

املس��تمر أساس��ا لتحقي��ق التعلي��م للجمي��ع، ووضعت��ه 
وزارة التعلي��م العال��ي والبحث العلمي أول مرتكزاتها 

التعليمي��ة”
• املؤمت��ر العامل��ي للتعليم للجمي��ع )عبداحلميد،2000( 	

ال��ذي أوص��ى بض��رورة توف��ر تعلي��م جي��د للجمي��ع 
وحتس��ني نوعي��ة التعلي��م، وضم��ان االمتي��از للجمي��ع، 
كي حيقق مجيع الدارسني نتائج معرفًا بها وميكن 

قياس��هًا.
• التعليم حق من حقوق اإلنسان والتوسع الكمي فيه، 	

وتوفره لكل مواطن إعمااًل ملبدأ اليونسكو”)وزارة 
التعليم العالي،2002(.

• األول- 	 العرب��ي  التاس��ع-  الس��نوي  القوم��ي  املؤمت��ر 
)القاه��رة، 2002م( ال��ذي أوص��ى بض��رورة التعلي��م 
املس��تمر م��ن خ��الل مؤسس��ات التعلي��م العال��ي لتحقي��ق 

التنمي��ة املس��تدامة.
• ق��رار اجلمعي��ة العمومي��ة لألم��م املتح��دة)57/254(	

 ”)2015 العق��د)2005-  بإق��رار مش��روع   )2002(
التعليم من اجل التنمية املستدامة” )ESD( ويعين أن 
التعلي��م ه��و الذي يكس��ب األفراد الق��درة على الرؤية 
للحي��اة  امله��ددة  املش��كالت  ومواجه��ة  املس��تقبلية، 

.)unesco,2002(.وحله��ا
• ال��ذي 	 )2003م(  العربي��ة  اإلنس��انية  التنمي��ة  تقري��ر 

أك��د ض��رورة أن يس��تجيب التعلي��م العرب��ي ألن��واع 
التعلي��م املس��تمر ال��ذي يل��يب حاج��ات ش��رائح عريض��ة 
م��ن املتعلم��ني الذي��ن ال تس��مح ظروفه��م الش��خصية 
بالدراس��ة يف اجلامع��ات أو الربام��ج التعليمي��ة املعت��ادة.

)احل��وت:2003(.
• اإلس��راتيجية العربي��ة للتعلي��م عن بع��د )تونس2005( 	

ال��ي دع��ت إىل ض��رورة العم��ل عل��ى نش��ر نظ��م التعلي��م 
دميقراطي��ة  وحتقي��ق  العرب��ي  الوط��ن  يف  املس��تمر 
التعلي��م، وتوف��ر ف��رص لكاف��ة ش��رائح اجملتمع��ات 

أخ��رون:2005(. و  العربية.)زاه��ر 
 وق��د نبع��ت أهمي��ة التعلي��م املس��تمر م��ن حقائق واضحة 
متي��ز العص��ر احلدي��ث وتطبع��ه بس��مات معين��ة ليصب��ح 
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معه��ا التعلي��م املس��تمر مطلب��ًا أساس��يًا وحاج��ة ملح��ة )أب��و 
الع��ال:2013 (، وم��ن ه��ذه الس��مات م��ا يل��ي:

• يتص��ف العص��ر احلال��ي بأن��ه عص��ر املعرف��ة، وبن��اء 	
جمتم��ع املعرف��ة يع��ين اعتم��اد املعرف��ة مب��دأ ونظام��ًا 
للحي��اة البش��رية ، به��دف تطوي��ر نهض��ة إنس��انية يف 
الوط��ن العرب��ي ع��رب إنت��اج املعرف��ة والتوظي��ف الكف��ؤ 
هل��ا. ويع��د النش��ر الكام��ل للتعلي��م راق��ي النوعية ، مع 
إي��الء عناي��ة خاصة لطريف املتص��ل التعليمي، وللتعليم 
املس��تمر م��دى احلي��اة وتوط��ني العل��م وبن��اء ق��درة ذاتية 
يف البح��ث والتطوي��ر التق��ين يف مجي��ع النش��اطات 
اجملتمعي��ة م��ن أركان جمتم��ع املعرفة.)تقري��ر التنمي��ة 

اإلنس��انية العربي��ة،2003(.
• التغ��ر الس��ريع واملس��تمر يف خمتل��ف مظاه��ر احلي��اة 	

، وخاص��ة يف ميادي��ن العل��وم والتكنولوجي��ا ، وم��ا 
يصاحبه��ا م��ن تغ��رات اقتصادي��ة واجتماعي��ة وتغ��رات 
يف القي��م الثقافي��ة ال��ي حتكم العالق��ات االجتماعية 
ب��ني البش��ر ، تل��ك التغ��رات ال��ي مي��زت بس��رعتها 
الفائقة ومشوليتها وعامليتها وتعدد أبعادها، أن التغر 
الس��ريع يف العل��م والتكنولوجي��ا واملعرف��ة يف ميادينها 
املختلف��ة أدت إىل ظه��ور وظائ��ف جدي��دة ، واختف��اء 
أخ��رى ، كم��ا أدت إىل ظه��ور أدوات جدي��دة لإلنت��اج 
واختفاء أخرى ، ويتطلب هذا التغير أن جيري الفرد 
خ��الل س��نوات عم��ره تكيف��ات جدي��دة لع��دة م��رات ، 
وه��ذا يع��ين أن التعلي��م ال��ذي حيص��ل علي��ه يف س��نوات 
عم��ره املبك��رة مل يع��د كافي��ًا لينقل��ه ع��رب س��نوات 

العم��ر براح��ة وطمأنينة)أبو الع��الء:2013(.
• حي��دث 	 عندم��ا   : الس��يكولوجية  التهدي��دات 

التغي��ر بش��كل س��ريع يف ميادي��ن العم��ل والعالق��ات 
االجتماعي��ة ، فم��ن األف��راد يفق��دون املعاني احلقيقية 
لتفاعالته��م م��ع بيئاتهم االجتماعية، وبالتالي يفقدون 
الثقة يف أنفسهم وعالقاتهم مع اجملتمع ، وهذه احلالة 
الداخلي��ة م��ن ع��ف اليق��ني عن��د الف��رد م��ن املمكن أن 
ت��ؤدي إىل ظه��ور مش��اعر االغ��راب اهل��دام لكي��ان 
الف��رد ، كم��ا أن الركي��ز عل��ى اجلوان��ب العقلي��ة 
واملهارية حلياة الفرد على حس��اب اجلوانب االنفعالية 
والوجداني��ة وطغي��ان القي��م املادي��ة على القي��م الروحية 
واجلمالي��ة يس��اعد عل��ى ازدي��اد مظاه��ر االغ��راب 

لديه)ت��وق:1985(.

• البني��ة 	 يه��دد  الس��ريع  التهدي��د  :إن  تهدي��د اجملتم��ع 
االجتماعي��ة ال��ي يتفاع��ل ضمنه��ا األف��راد بالتف��كك 
وال��زوال س��واء كان ذل��ك يف مؤسس��ات األس��رة أو 
العمل أو اجلماعة الصغرة الي ينتمي إليها اإلنسان. 
أن ه��ذه املؤسس��ات ه��ي املص��ادر احلقيقي��ة للقي��م 
واملعاي��ر ال��ي تطب��ع س��لوك األف��راد وحت��دد أدواره��م 
املؤسس��ات  ه��ذه  تزعزع��ت  فعندم��ا   ، اجملتم��ع  يف 
حل��ت العدائي��ة والش��ك واخل��وف حم��ل الثق��ة والتفاهم 

الع��ال:2013(. والتعاطف.)أب��و  والطمأنين��ة 

خصائص التعليم املستمر: -
توج��د هن��اك جمموع��ة م��ن اخلصائص للتعليم املس��تمر 

هي:
إنه يعطي الفرص املتكافئة من ارتياد خمتلف أبواب 	 

املعرف��ة، وأماك��ن التدري��ب واخلدم��ات التعليمي��ة، 
وتكامل مؤسساته وتنوع مصادره ووسائله الي تتبع 
انس��ياب فوائ��ده وغزارته��ا وحتقي��ق م��راد امللتحق��ني 

به)ب��ركات: 1987(
ميت��از التعلي��م املس��تمر كذل��ك بأن��ه عملي��ة مس��تمرة 	 

م��دى احلي��اة، وال تتوق��ف عن��د التعلي��م املدرس��ي أو 
اجلامع��ي، وإن��ه أكث��ر انس��جامًا م��ع طبيع��ة احلي��اة 

والنف��س اإلنس��انية)جرب:1998(
تتص��ف برام��ج التعلي��م املس��تمر بأنه��ا انعكاس��ات 	 

حلاج��ات ومش��كالت اجملتم��ع، وأنه��ا اختياري��ة يف 
جوهره��ا، خيت��ار ال��دارس م��ا يناس��به منه��ا، كما أن 
أنش��طته التعليمي��ة متصل��ة مب��ا ميارس��ه املتعلم��ون م��ن 
أعم��ال يف جم��االت احلي��اة، وترك��ز عل��ى اس��تخدام 
الوس��ائل احلديث��ة، وتهت��م بالتعلي��م الذات��ي وتنمي��ة 
مب��دأ االعتم��اد عل��ى النف��س، وفي��ه بع��د أفق��ي حيق��ق 
التكام��ل يف خ��ربات املتعلم��ني املدرس��ية منه��ا وغ��ر 

املدرس��ية)محيدي:1988(.
للجمي��ع 	  ومفتوح��ة  مس��تمرة  عملي��ة  بكون��ه  ميت��از 

ومس��تدمية لكل فرد، ومتعددة األس��اليب والوس��ائل 
واملناشط، فإنه ميكن لكل فرد أو مؤسسة أو دولة 
ان ختت��ار م��ا ي��راه مناس��باً م��ن ب��ني ذلك)ب��ركات:1987(.

تس��مح طبيع��ة التعلي��م املس��تمر وخصائص��ه جلمي��ع 	 
أف��راد اجملتم��ع م��ن خمتل��ف األعمار واألعم��ال لإلفادة 
م��ن براجم��ه، فه��و يغطي فئة األطف��ال والتالميذ وفئة 
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املراهق��ني الذي��ن تس��ربوا م��ن املدرس��ة، وفئ��ة العم��ال 
املهرة ذوي التعليم البسيط، وفئات الفنيني والتقنيني 

واملختص��ني واملس��نني)اخلطيب:1983(.
املس��تمر،  التعلي��م  إىل  احلاج��ة  كان��ت  هن��ا  وم��ن   
حاج��ة إنس��انية حضاري��ة، الزم��ت اإلنس��ان من��ذ وج��وده . 
فالتعلي��م املس��تمر ان كان جدي��د م��ن حي��ث املصطل��ح أو 
اآلليات احلديثة املستخدمة يف تنفيذه ، إال انه كفكرة 
ومضم��ون قدي��م ق��دم احلض��ارات اإلنس��انية. لكن العصر 
احلدي��ث كان األكث��ر اهتمام��ًا وطلب��ًا للتعلي��م املس��تمر 
املعرفي��ة  والفضائي��ة  التكنولوجي��ة  الث��ورات  بس��بب   ،
وحت��ى اإلنس��انية الكب��رة ال��ي أحدث��ت تغ��رات س��ريعة 
وقوي��ة يف البن��ى االجتماعي��ة واحلضارية ، والي أثبتت انه 
لي��س مبق��دور التعلي��م املدرس��ي وح��ده مواجه��ة كل ه��ذه 
التغ��رات والتحدي��ات والتط��ورات ، وان��ه الب��د م��ن التعلي��م 
املس��تمر)اخلطاطبة:2013(. وه��ذا م��ا أوص��ى ب��ه تقري��ر 
“إيدج��ار ف��ور” من��ذ الس��بعينيات من القرن العش��رين الذي 
ج��اء في��ه حت��ت عن��وان “االبداع والبحث عن حلول بديلة “: 
“إذا اخدنا بعني االعتبار يف الظروف الراهنة االمكانيات 
اهلائل��ة املتوف��رة ، واخل��ربة املكتس��بة اىل ح��د الي��وم ، فان 
القي��ام بإصالح��ات جزئي��ة ال تكف��ي عل��ى وج��ه العم��وم ، 
حت��ى ول��و كان��ت تل��ك اإلصالح��ات مفي��دة . وهل��ذا فالب��د 
من اإلبداع ، والبد من البحث عن حلول بديلة لكي تقوم 
مقام املفاهيم والبنيات الربوية    البائدة ، فيجب أن تتاح 
ل��كل ف��رد فرص��ة التعلي��م طوال حيات��ه . إن فكرة الربية 
املستمرة هي الدعامة األساسية يف صرح الربية ، بل هي 
املب��دأ ال��ذي يق��وم علي��ه التنظي��م الرب��وي الش��امل”)إجياد 

ف��ور وآخ��رون:1976(
أعمدة التعليم املستمر:	 

إن الق��رن احل��ادي والعش��رين يف حاج��ة اىل التن��وع 	 
يف املواه��ب ل��ذا جي��ب أن تت��اح ف��رص االكتش��اف 
والتجري��ب وتنمي��ة اخلي��ال واإلب��داع ، والب��د أن 
التكنولوج��ي  التق��دم  البش��ري  اخلي��ال  يس��بق 
وإقامة اجلسور بني نظم التعليم املختلفة واالرتقاء 
مبس��تويات التعلي��م إلقام��ة جمتم��ع التعلي��م .)اب��و 
العال،544(.يق��وم التعلي��م املس��تمر يف أي جمتم��ع 
عل��ى أربع��ة أعم��دة حدده��ا تقري��ر اليونس��كو يف 

اآلت��ي:) ديل��ور،1999(:
التعلي��م لنع��رف: يتطل��ب ذل��ك تكوي��ن معرف��ة عام��ة 	 

عريض��ة كافي��ة م��ع تواف��ر الف��رص للعم��ل وال��دروس 
بعم��ق يف ع��دد صغ��ر م��ن املوضوع��ات، وأن نفي��د م��ن 

الف��رص ال��ي يوفره��ا التعلي��م املس��تمر.
التعلي��م لنعم��ل: أي لنكس��ب مه��ارة مهني��ة، ولك��ي 	 

نكتس��ب الكف��اءة يف معاجل��ة كث��ر م��ن املواق��ف 
ولنعم��ل يف ف��رق Teams وق��د تك��ون ه��ذه اخل��ربات 
غ��ر نظامي��ة نتيج��ة للس��ياق املل��ي أو القوم��ي، أو 
نظامي��ة تتضم��ن وتتطل��ب مق��ررات دراس��ية ت��درس 

بالتن��اوب م��ع العم��ل.
التعلي��م لنك��ون: حبي��ث ينم��ي الف��رد ش��خصيته عل��ى 	 

حنو أفضل وأن يكون قادرًا على التصرف باستقالل 
ذاتي أعظم، وحكم أرش��د، ومس��ئولية ش��خصية.

التعلي��م للعي��ش مع��ًا: نتيج��ة فهمن��ا اآلخري��ن وتقديرن��ا 	 
لالعتم��اد املتب��ادل يف القي��ام مبش��روعات وتعلي��م إدارة 
الصراعات بروح من االحرام للتعدية يف القيم والفهم 

املتبادل والس��الم.
إن الوف��اء بدعائم��ه الس��ابقة يتطل��ب إع��ادة النظ��ر 	 

يف نظ��ام التعلي��م املس��تمر حبي��ث يرتك��ز عل��ى 
األبع��اد الثالث��ة التالي��ة )أب��و الع��ال:2013م(:

أن يأخذ التعليم املستمر إشكاال خمتلفة من التعليم 	 
الرمسي وغر الرمسي .

أن يت��م التوس��ع يف التعلي��م املس��تمر س��واء يف اجلامع��ة 	 
أو م��ن خ��الل التفاع��ل االجتماع��ي يف مواق��ع العم��ل 

واإلنت��اج أو التعلي��م الذاتي.
 	 ، التعليم��ي  النظ��ام  ع��رب  املس��تمر  التعلي��م  يت��م  أن 

وبالتحديد عن طريق إسراتيجية “تعلم التعلم”و”تعلم 
كي��ف تتعل��م” أي أن املفه��وم اجلدي��د للتعليم املس��تمر 
تطلب تصحيحًا يف العملية التعليمية يقوم على تعميق 
العالق��ة ب��ني التعل��م والعم��ل ، ورف��ع احلواف��ز القائم��ة 

ب��ني نظ��ام التعلي��م الرمس��ي ومواقع العمل .
مصاعب التعليم املستمر يف العامل العربي:	 

العربي��ة  البل��دان  التعلي��م يف  أه��م مصاع��ب  نلخ��ص 
يف الوق��ت احلاض��ر يف حرم��ان األطف��ال م��ن التعلي��م قب��ل 
املدرس��ي، وتدن��ي نس��ب االلتحاق باملرحل��ةاألوىل االلزامية 
مقرون��ًا بارتف��اع معدالت التس��رب يف بداي��ة  املرحلة والذي 
يزي��د عل��ى % 20 األم��ر ال��ذي يضيف إىل الرصيد املرتفع 
أصاًل لألمية بني الكبار والذي يدور حول % 50 ويرتفع 
إىل 65 % عند اإلناث يضاف إىل هذا أمية ثقافية تصيب 
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حن��و 80 % م��ن جمم��ل الس��كان كم��ا يعان��ي حن��و 8 % 
م��ن الذي��ن تزي��د أعماره��م عن 15 عامًا م��ن األمية التقنية. 
ولق��د ظه��ر مفه��وم األمية التقنية حديث��ًا بعد التقدم التقين 
اهلائ��ل وعص��ر انبث��اق فج��ر ث��ورة االتصاالت حي��ث اعتربت 
بعض الدول كاليابان مثال أن عدم التعامل مع احلاسوب 
ومايتعلق به نوعًا من األمية، كما أن هنالك بعض الدول 
تعم��ل اآلن عل��ى تنفي��ذ برنام��ج احلكوم��ة اإللكروني��ة 
واملواط��ن االلكرون��ي وال��ي م��ن خالهل��ا يت��م إدارة الدول��ة 
ع��رب احلاس��وب والش��بكة العنكبوتية)بوس��نينة:2006(. 
إن حم��و األمي��ة التقني��ة يظل مرهونا مبحو األمية األجبدية 
حي��ث أن األم��ي أجبدي��ًا ال يتأت��ى ل��ه التعام��ل م��ع التقان��ة 
احلديث��ة إال بع��د أن ميح��و أميت��ه األجبدية)رافاي:2006(.
هنال��ك ع��دة أس��باب ميك��ن أن تش��كل عقب��ة   
كأداة تع��وق التق��دم يف جمال��ي التعلي��م املس��تمر و تعلي��م 
الكب��ار يف الع��امل العرب��ي عل��ى س��بيل املث��ال ال احلص��ر 
،ب��دون(: منها)إبراهي��م،2013  اآلت��ي  ذك��ر  ميك��ن 

1- ال��ردد يف اخت��اذ الق��رارات اجلريئ��ة ال��ي تتبن��ى 
اجلدي��د املفي��د يف عص��ر انفج��ار املعرف��ة.

2- جتاه��ل عظ��م ش��أن التعلي��م كأح��د االس��تثمارات 
املضمون��ة العائ��د ولك��ن يف املدى البعيد.

3-   ضع��ف االعتم��اد املال��ي املرص��ود للتعلي��م عموم��ا 
ناهي��ك ع��ن تعليم الكبار والتعليم املس��تمر.

4-  جتاه��ل التعلي��م املس��تمر وتعلي��م الكب��ار وع��دم 
ربط��ه خبط��ط التنمي��ة.

5- ع��دم وج��ود فلس��فة واضح��ة فيم��ا خي��ص مفه��وم 
التعلي��م املس��تمر واأل طروالقوان��ني ال��ي حتكم��ه.

6-  فقدان الدوافع املادية واملعنوية لدى املتعلمني.
7- تتع��دد املآخ��ذ عل��ى حمتوي��ات املناه��ج  وأس��اليب 

التعلي��م.
8- جتاهل العلماء والباحثني وعدم تبين نتائج أحباثهم 

أو نشرها.
إدارات  ذل��ك  مب��ا يف  اإلداري��ة  املس��ؤولية  غي��اب   -9

التعلي��م ·
10- ع��دم االهتم��ام بتطوي��ر املعل��م ال��ذي ه��و رك��ن 

أساس��ي ل��كل نهضة.
8- التحديات الي تواجه التعليم املستمر :

     توج��د هن��اك الكث��ر م��ن التحدي��ات ال��ي تواج��ه 
التعلي��م املس��تمر ،علم��ًا ان ه��ذه التحدي��ات مل حت��دث 

بش��كل تدرجي��ي ومس��تمر يف اجت��اه حم��دد وبش��كل 
متزايد ولكن يف شكل حتول ، ومن أهم تلك التحوالت 

:)1994،Drucker(:مايل��ي
التحوالت التكنولوجية: 	

حتول��ت اجملتمع��ات وانتقل��ت م��ن اجملتم��ع الزراع��ي اىل 
اجملتمع الصناعي وأخرًا جمتمع املعرفة ، وجمتمع املعرفة 
هو جمتمع يقوم على اساس انتاج املعارف، وان ظهور هذا 
اجملتمع ادى اىل إحداث تغرات واسعة يف خمتلف جماالت 
احلياة مما أوجد حتديات ال حصر هلا على مستوى العامل 
، حي��ث حدث��ت تغرات مباش��رة جنمت ع��ن التقدم العلمي 
والتقين والتقدم يف وسائل االصال ، كما حدثت تغرات 
غ��ر مباش��رة كالتغ��رات الثقافي��ة والفكري��ة والقيمي��ة ، 
فمجتمع املعرفة يقوم على افراض ان اجملتمعات متشابهة 
حي��ث  م��ن  ، وخمتلف��ة  املش��كالت  حي��ث جوه��ر  م��ن 
االستجابة ، باعتبار أن االستجابات ختضع لنظم تعليمية 
وسياس��ية وفكري��ة واجتماعي��ة ختتل��ف من جمتمع آلخر.) 

زاهر:1995(.
     واملتتبع لتاريخ الثورة التعلمية والتكنولوجية جيد أنها 
م��رت بث��الث مراحل أساس��ية وه��ي: ) اخلضري،2000، 

:)35-46
الس��ابع 	  الق��رن  يف  ب��دأت   : األوىل  املرحل��ة 

وبالتحديد يف بريطانيا وبناء على ذلك حتولت بريطانيا اىل 
ق��وة عاملي��ة مؤث��رة مل��دة قرن من الزمان ، وقد اسس��ت هذه 
الثورة احلضارة الصناعية احلديثة ومهدت اىل بروز آليات 
حديث��ة وكان هل��ا ال��دور يف بداي��ة عص��ر الصناعة الثقيلة .
- املرحلة الثانية : بدأت يف القرن العشرين بعد احلرب 
العاملي��ة الثاني��ة وترك��زت يف أمري��كا وق��د قام��ت ه��ذه 
الث��ورة عل��ى أس��اس تطور احلاس��ب االلي وتقني��ات الفضاء 
وقد ساعدت هذه الثورة على تقارب شعوب العامل ومهدت 

لدخوهل��م عص��ر العوملة .
املرحل��ة الثالث��ة : ب��دأت يف الرب��ع االخ��ر م��ن الق��رن 	 

العش��رين ومازال��ت يف ط��ور التش��كيل ، رغ��م أن معامله��ا 
االساس��ية ونتائجه��ا احلياتي��ة والفكري��ة أكث��رًا وضوح��ًا 
وهنا ترتبط الثورة العلمية والتكنولوجية بعدة جوانب منها 
م��ا ه��و خ��اص بالتط��ورات املدهش��ة يف ع��امل الكمبيوت��ر 
ومنه��ا م��ا ه��و خ��اص بتطور وس��ائل وتكنولوجي��ا االتصال 
ومنها ما هو متعلق باملستجدات يف حقل اهلندسة الوراثية 

واالنرنت.
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التغر العاملي يف متطلبات العمل وفرصه :	 
يش��هد اجملتم��ع املع��ريف تغ��رات كب��رة يف متطلب��ات 
التحدي��ات  اه��م  وه��ذا ميث��ل   ، العم��ل  وف��رص  الس��وق 
ال��ي تواج��ه برام��ج التعلي��م بصف��ة عام��ة والتعلي��م املس��تمر 
للكبار بصفة خاصة ، وأصبحت املهارات املعرفية العليا 
واملؤهالت العلمية اجلامعية من أهم متطلبات سوق العمل 
، بيد أن هناك عددًا من التحديات الي تفرض نفس��ها ، 
فأغلب القوى العاملة يف اجملتمع خارج دائرة التعليم العالي 
، وأغل��ب االف��راد ل��ن يتمكن��وا من إكم��ال التعليم العالي 
الس��باب اقتصادي��ة أو اجتماعي��ة ، كذل��ك ان االس��تثمار 
يف التعليم مازال ال يتناس��ب مع متطلبات س��وق العمل على 
كال املستويني امللي والعاملي ، مما يفرض احلاجة ملزيد 
م��ن التدري��ب والتطوي��ر لالف��راد معرفي��ًا وعلمي��ًا ملواكب��ة 
هذه املتطلبات . ويف ضوء ذلك جيب تضمني قضايا العمل 

يف برام��ج التعلي��م املس��تمر وذل��ك مبراع��اة ما يلي: 
تعزيز احلق يف العمل من خالل برامج التعليم.	- 
التأك��د عل��ى مدخ��ل العم��ل ملختل��ف املس��تويات 	- 

والقطاع��ات .
تن��وع حمتوي��ات واطر برامج التعليم املس��تمر املرتبطة ه- 

بالعمل .
تنمية مهارات العمل يف سياق التقنية واملعلوماتية.ح- 

تطور مفهوم التنمية البشرية :	 
تعت��رب التنمي��ة البش��رة كن��وز حقيقي��ة يف االقتصادي��ات 
احلديثة نظرًا ملا تساهم به يف حتقيق االهداف االسراتيجية 
، ودوره��ا يف تثم��ني باق��ي امل��وارد ، حي��ث يتح��دد مس��توى 
نش��اط خمتل��ف الوظائ��ف داخ��ل التنظي��م مب��دى كف��اءة 
وفعالي��ة امل��ورد البش��ري ، فاالهتم��ام بامل��وارد البش��رية يعد 

أح��د أه��م أه��داف االدارة احلديث��ة وأكثره��ا صعوبة.
احملور الثاني :الربامج التدريبية والتأهيلية الي يقدمها 
مرك��ز التعلي��م املس��تمر وخدم��ة اجملتم��ع بكلي��ة اجملتم��ع 
س��يئون يف التنمي��ة اجملتمعي��ة ب��وادي وصح��راء حضرم��وت 

والتحدي��ات ال��ي تواجهه:
تعترب كليات اجملتمع من املؤسسات التعليمية الرائدة 
يف خدمة وتطوير اجملتمع وتنميته من خالل إعداد وتأهيل 
الك��وادر البش��رية ال��ي يت��م م��ن خالهل��ا حتقي��ق التنمي��ة 
للمجتم��ع، وق��د س��عت كلي��ة اجملتم��ع س��يئون منذ نش��أتها 
لتنفي��ذ أهدافه��ا ب��وادي وصح��راء حضرم��وت م��ن خ��الل 
تقدي��م الربام��ج واألنش��طة ال��ي تس��اهم يف حتقي��ق التنمي��ة 

اجملتمعي��ة. مم��ا جعله��ا تق��وم بإنش��اء دائ��رة جدي��دة يف ع��ام 
)2006( حتت مسمى _دائرة التعليم املستمر _ و يف عام 
2012 ق��رر ترقي��ة ه��ذه الدائ��رة إىل مرك��ز حت��ت مس��مى 
) مرك��ز التعلي��م املس��تمر وخدم��ة اجملتم��ع ( وكان م��ن 

أهدافه:
اإلس��هام يف تنمي��ة اجملتم��ع م��ن خ��الل تقدي��م مجلة من 	 

اخلدمات االستش��ارية الفنية واالقتصادية.
تنمي��ة امله��ارات والق��درات وإكس��اب اخل��ربات ل��ذوي 	 

املؤه��الت اجلدي��دة م��ن خ��الل إقام��ة ال��دورات التدريبية.
مساعدة منظمات القطاع اخلاص يف حتقيق أهدافها 	 

اإلس��راتيجية املتمثل��ة بالبق��اء والنم��و واالس��تمرار م��ن 
خ��الل تقدي��م مجل��ة م��ن الدراس��ات االستش��ارية الفنية 

يف خمتل��ف اجمل��االت.
حي��ث بل��غ ع��دد ال��دورات ال��ي مت تنفيذه��ا قب��ل وبع��د 
ترقيت��ه إىل مرك��ز )60 ( دورة تدريبي��ة اس��تفاد منه��ا 

)1265 ( ش��خص موزع��ة كالتال��ي:
أوال: منظمات دولية عاملة يف املنطقة:

جنح��ت دورات التعلي��م املس��تمر يف خل��ق ش��راكة م��ع 
هيئ��ات ومنظم��ات دولي��ة عامل��ة يف املنطق��ة حي��ث بل��غ عدد 
ال��دورات التدريبي��ة ال��ي مت تنفيذه��ا )12( دورة اس��تفاد 

منه��ا )200( مت��درب. واجل��دول التال��ي يوض��ح ذل��ك:
ج��دول )1( يب��ني ال��دورات املنف��ذة ملنظم��ات دولي��ة م��ن 

ع��ام 2012-2006م
يالح��ظ م��ن بيان��ات اجل��دول )1( أن الدورات تركزت 
وفق��ا لتخصص��ات الكلي��ة )6( دورات يف دائ��رة العل��وم 
اهلندسية ، حيث متتلك ورشة فريده ، ودورتني يف العلوم 
اإلدارية ومثلها يف العلوم الصحية الي لديها خمترب جمهز 
للدراس��ة األولي��ة لتخص��ص التمري��ض فيه��ا ، ودورت��ني 
يف اللغ��ة االجنليزي��ة باعتب��ار اللغ��ة االجنليزي��ة أساس��ية 
يف الكلي��ة ومتل��ك خمت��رب لغ��وي متطور.كم��ا أن الف��رة 
امل��ددة ش��هدت تكثي��ف العم��ل م��ن املنظم��ات الدولي��ة 
وخاصة برامج األمم املتحدة اإلمنائي ) UNDP ( الناتج 
عن كارثة السيول الي شهدها وادي حضرموت يف نهاية 
الع��ام وتوج��ه منظم��ة اوكس��فام ) OXFAM ( يف حم��ور 

التمك��ني االقتص��ادي للم��رأة.
ثانيًا: موظفي وطالب الكلية :

مت تقدي��م ع��دد م��ن ال��دورات التدريبي��ة ملوظفي وطالب 
الكلي��ة بلغ��ت)   10   ( دورات اس��تفاد منه��ا )557 ( 
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اجلهة املمولةعدد املتدربنيالتاريخالدورةالرقم

صيانة وإصالح قوارب 1
الفيربجالس

 - /26/9(
)10/2012//1613)UNDP(

صيانة املكائن واملضخات 2
الزراعية

 - /22/9(
)21/10/201214)UNDP(

صيانة وإصالح املكائن 3
)UNDP(14)29/9/- 21/10/2012(البحرية

مهارات احلاسوب وإعداد 4
التقارير

 - 22/12012
مشروع إعمار املعيشة املبكر      3/8/20119

)UNDP(

-24/9/2011دورة التكييف والتربيد5
شركة كالفالي + جهات 8/10/20118

متعددة

شركة هوك العاملية28/5/2008/20/415-دورة اللغة االجنليزية6

7
-7/6/2008اإلسعافات األولية

13/6/200825)BGP(الشركة الصينية

دورة التكييف والتربيد 8
الثانية

29/1/2008-
14/2/200820

وكالة تنمية املنشأت 
الصغرة )الصندوق 
اإلجتماعي للتنمية(

10/11/2007 التكييف والتربيد9
-25/11/200726

وكالة تنمية املنشأت 
الصغرة )الصندوق 
اإلجتماعي للتنمية(

10
الشركة الصينية )BGP(2/9/200723 8/9- 2007دورة اإلسعافات األولية

11
دورة تنمية املهارات 

القيادية للمشروعات 
الصغرة

منظمة أوكسفام1/2021/ �� 1/31/ 2007

12
-27/11/2006اللغة االجنليزية

28/6/200612)GTZ( مرشدي السياحة

جدول )1( يبن الدورات املنفذة ملنظمات دولية من عام 2012-2006م



المجلد )1( العدد )1(

239

مت��درب ، اجل��دول التال��ي يوض��ح ذلك:ج��دول )2( يب��ني 
ال��دورات املنف��ذة ملوظف��ي وط��الب الكلية خالل الفرة من 

2014-2006م
      من اجلدول )2( نالحظ أن الكلية تهتم بطالبها 
يف إعطائه��م مه��ارات تس��اعدهم يف بن��اء ش��خصيتهم لتل��ك 
ال��ي ال يتضمنه��ا الربنام��ج األكادمي��ي م��ن خ��الل مركز 
التعلي��م املس��تمر ،وتتمث��ل ه��ذه ال��دورات بالن��وع األول وه��و 
جلمي��ع الط��الب ون��وع آخ��ر ختصص��ي، ومجيعه��ا يعط��ى 
فيها شهادات مشاركة ،إضافة أيضا إىل تأهيل وتدريب 
كادرها الوظيفي يف الربامج الي يقدمها مركز التعليم 

املس��تمر وخدم��ة اجملتمع.
ثالثًا : جهات متعددة :

ويقص��د هن��ا جبه��ات متع��ددة ه��و حض��ور كل م��ن 
منظم��ات اجملتم��ع املدن��ي واحلكوم��ي والقط��اع خ��اص 
واألف��راد مجيعه��م برنام��ج تدري��يب واح��د، حي��ث بل��غ ع��دد 
 )   110   ( ( واس��تفاد منه��ا    10   ( املقدم��ة  ال��دورات 

واجل��دول التال��ي يوض��ح ذل��ك :
جدول )3( يبني الدورات املنفذة جلهات متعددة خالل 

الفرة من 2014-2006م
م��ن اجل��دول رق��م )3( نالح��ظ أن املرك��ز يق��دم برامج 
يف  خمتلف��ة   ختصص��ات  ويف  متع��ددة  جله��ات  ودورات 
جم��ال احلاس��وب واللغ��ة االجنليزي��ة والربام��ج املاس��بية 
االلكرونية ومع ذلك إال أن هذا الدورات والربامج ما هي 
حبج��م إمكاني��ات وكادر املرك��ز وهل��ذا يفض��ل تنش��يط 
الربام��ج م��ن خ��الل زي��ادة األنش��طة الروجيي��ة واإلعالني��ة  

للربام��ج ال��ي يقدمه��ا املرك��ز .
رابعًا: مكاتب وهيئات حكومية:

اس��تطاع التعلي��م املس��تمر خل��ق ش��راكة م��ع مكات��ب 
وهيئات حكومية بوادي وصحراء حضرموت ، حيث بلغ 
عدد الدورات املنفذة)25( واستفاد منها )353( واجلدول 

التال��ي يوضح ذلك:
ج��دول )4( يب��ني ال��دورات املنف��ذة ملكات��ب وهيئ��ات 

حكومي��ة م��ن الف��رة 2006-2013
      يالح��ظ م��ن اجل��دول الس��ابق رق��م )4( أن ال��دورات 
ال��ي نف��ذت لص��احل اهليئ��ات واملكاتب التنفيذي��ة واهلادفة 
لرفع مستوى الكادر الوظيفي يف احلاسوب )10( دورات 
، لوج��ود )5( خمت��ربات للحاس��وب تابع��ة لدائ��رة العل��وم 
التطبيقي��ة واحلاس��وبية باإلضاف��ة لرف��ع مس��توى ال��كادر 

الوظيف��ي يف اللغ��ة االجنليزي��ة ، ع��الوة عل��ى ال��دورات 
اإلس��عافات  )5( يف  و  اإلداري��ة  العل��وم  يف   )4( األخ��رى 
األولي��ة و )6( يف اللغ��ة االجنليزية.كم��ا يالحظ أن اهتمام 
املؤسس��ات اإلرادية أخذت نصيب األس��د يف تلك الدورات 
النات��ج ع��ن وج��ود خط��ط تدريبي��ة فيه��ا وال ختض��ع لروت��ني 

املوازن��ة العامة للدولة .
خامسًا: منظمات جمتمع مدني والقطاع اخلاص: 

    ترتبط كلية اجملتمع سيئون بعالقة شراكة متينة 
م��ع منظم��ات اجملتم��ع املدن��ي والقط��اع اخل��اص باملنطق��ة 
حي��ث بل��غ ع��دد ال��دورات ال��ي مت تنفيذه��ا م��ن قب��ل دائ��رة 
ومرك��ز التعلي��م املس��تمر وخدم��ة اجملتم��ع بالكلي��ة )2( 
دورة وبل��غ ع��دد املس��تفيدين منه��ا)45( مت��درب. واجل��دول 

التال��ي يوض��ح ذل��ك:
ج��دول )5( يب��ني ال��دورات املنف��ذة ملنظم��ات جمتم��ع 
مدن��ي والقط��اع اخل��اص م��ن الف��رة     2013-2006م

     نالح��ظ م��ن اجل��دول أع��اله ان��ه بل��غ ع��دد ال��دورات 
التدريبي��ة ال��ي أقامه��ا املرك��ز دورت��ان فق��ط وه��ذه نس��بة 
ضعيف��ة مقارن��ة مبنظم��ات اجملتم��ع املدن��ي املتواج��دة يف 
وادي وصح��راء حضرم��وت ، وم��ا تقدم��ه من منح ملثل هذه 
الربام��ج التدريبي��ة ال��ي يقيمه��ا املرك��ز أو حس��ب الطلب .  
سادسًا: التحديات الي تواجه مركز التعليم املستمر 
وخدمة اجملتمع بكلية اجملتمع - سيئون يف زيادة إسهامه 

يف خدمة اجملتمع :
الكلي��ة برغ��م تطوره��ا م��ن ع��ام إىل آخ��ر إىل إن هن��اك 
ع��ددًا م��ن الصعوب��ات واملعوق��ات ال��ي تواجهه��ا ومرك��ز 

التعلي��م املس��تمر وخدم��ة اجملتم��ع وأبرزه��ا:
األع��داد 	  الس��تيعاب  احلال��ي  املبن��ى  مالئم��ة  ع��دم 

امللتحقة والراغبة يف االلتحاق بالكلية مشرًا اىل أنه 
مت وض��ع حج��ر أس��اس ملش��روع مبن��ى الكلية بس��يئون 
ع��ام 6002 م وبرغ��م املتابع��ة املس��تمرة م��ع خمتل��ف 

اجله��ات املعني��ة وال��وزارة لك��ن دون ج��دوى.
 ع��دم تضم��ني موازن��ة الكلية من موازنة العام 2010 	 

م أي مبالغ يف الباب الرابع رغم مطالبتنا الستكمال 
بعض املختربات وحتديث البعض منها منذ التأس��يس 

.
ع��دم فه��م كث��ر م��ن قي��ادات املكات��ب التنفيذي��ة 	 

ألهمي��ة التدري��ب املس��تمر لكادره��ا الوظيف��ي ب��وادي 
وصح��راء حضرم��وت .
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جدول )2( يبن الدورات املنفذة ملوظفي وطالب الكلية خالل الفرتة من 2014-2006م

اجلهة املستهدفة  عدد
املتدربني التاريخ الدورة الرقم

موظفو وخرجيو الكلية وجهات أخرى 45 7-12/12/2014/9 دورة الرخصة الدولية للحاسب 
) I CDL (االلي

1

طالب الكلية وأفراد من خارج الكلية 70 2/4/2014 التفوق الدراسي 2

طالب مستوى ثالث 26 2014/5/10 �� 2014/5/8 دورة التسويق الذاتي 3

طالب الكلية وأفراد من خارج الكلية 70 12/4/2014-1 املاسبة العملية1 4

 طالب وطالبات املستوى االول للعام
الدراسي 2014 - 2015 200 11/3/2014

دورة يف مهارات التفوق 
الدرسي 5

طالب مستوى ثالث )ختصص إدارة 
مشروعات صغرة( 50 2012/12/17 �� 

2012/12/15
كيف تنشئ مشروعك 

اخلاص 6

طالب نظم املعلومات بالكلية 12 2012/12/10 �� 
2012/11/26 دورة صيانة احلاسوب 7

خرجو كلية اجملتمع - سيئون 60 2012/11/21 �� 
2012/11/20

التسويق الذاتي 8

خرجيو كلية اجملتمع - سيئون 24 2012/11/18 �� 
2012/11/17 فن البيع بالتجزئة 9

كلية اجملتمع -سيئون )موظفني + طالب 
+مدرسني ( 27 1/19/2010

إدارة الذات والتنظيم 
الشخصي 10
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جدول )3( يبن الدورات املنفذة جلهات متعددة خالل الفرتة من 2014-2006م

عدد التاريخالدورةالرقم
اجلهة املستهدفةاملتدربني

دورة التحليل اإلحصائي 1
)SPSS(2014/4/20-2325جهات متعددة

طالب كلية اهلندسة )املقيمني 2011/9/1515 ــ 2011/9/5التصميم اهلندسي باألتوكاد2
بوادي حضرموت (

جهات متعدده2010/11/213 ــ 2010/10/18مين سوفت األوىل3

جهات متعددة+ )خرجيي 2011/1/45 ــ 2010/12/12مين سوفت الثانية4
حماسبة (

جهات متعددة12/9/200710-27/8الربنامج املاسيب املتكامل            5

جهات متعددة2007/4/153 ــ 2007/3/3دورة اللغة االجنليزية6

جهات متعددة2007/2/217 ــ 2006/11/11دورة اللغة االجنليزية7

جهات متعددة2006/5/1310 ــ 2006/6/15دورة األوراكل8

جهات متعددة2006/6/289 ــ 2006/5/13دورة الشبكات9

جهات متعددة21/12/2006/7/213-تطبيقات احلاسوب10
      

جدول )5( يبن الدورات املنفذة ملنظمات جمتمع مدني والقطاع اخلاص من الفرتة     2013-2006م

اجلهة املستهدفة  عدد
املتدربني التاريخ الدورة

الرقم

معهد التفوق للتدريب 
والتأهيل بسيئون 10 2013/1/1 2012/11/25 �� صيانة الثالجات والغساالت ) 

برنامج مهني ( 1

مدارس االرتقاء األهلية 35 2009/3/23 2009/3/22 �� اإلسعافات األولية  2
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عدد التاريخالدورةالرقم
اجلهة املستهدفةاملتدربني

مكتب اخلدمة املدنية بالوادي 19/12/201325-10مبرنامج التطوير اإلداري1
والصحراء

السلطة امللية ) إدارة 2010/2/89 �� 2009/12/27الوندوز + الوورد2
الوكيل(

3B4 مطار سيئون2009/2/239 �� 2009/1/24اللغة االجنليزية املستوى الثاني

مطار سيئون2008/8/189 �� 2008/7/19دورة اللغة االجنليزية الثالثة4

مطار سيئون2009/2/239 �� 2009/1/24دورة اللغة االجنليزية الثانية5

املؤسسة العامة للكهرباء21/6/200820-17مدورة إتاب6

مطار سيئون2008/5/219 �� 2008/4/20دورة اللغة االجنليزية املستوى األول7

8
اإلسعافات

األولية للمشرفني الصحيني
املشرفني الصحيني ملديريي 2007/11/2622�� 2007/11/19

شبام - والقطن

البنك اليمين لإلنشاء والتعمر2007/7/78 �� 2007/6/5تطبيقات حاسوب9

املشرفني الصحيني مبدارس 2007/3/2820 �� 2007/3/17اإلسعافات األولية10
مديرية تريم

البنك األهلي اليمين15/11/200617-11متطبيقات احلاسوب11

اإلدارة امللية24/5/20065-13دورة الشبكات12

املشرفني الصحيني مبديرية 2006/5/419 �� 2006/4/29اإلسعافات األولية13
ساه

اخلطوط اجلوية اليمنية2006/8/114 �� 2006/4/15دورة علوم احلاسوب14

املشرفني الصحيني 2006/4/2021 �� 2006/4/15اإلسعافات األولية15
مبديريي سيئون - وساه

اإلدارة املالية بوادي وصحراء 2006/5/315 �� 18/2006/3التطوير املالي املعاصر16
حضرموت

اإلدارة امللية2006/5/1413 �� 2006/3/18تطبيقات احلاسوب17

املوارد املائية2006/4/197 �� 2006/3/11دورة اللغة االجنليزية18

إدارة أمن املرور3/422��/ 2006/3/18دورة اإلسعافات األولية19

مستشفى سيئون3/12/2006/25/10-تطبيقات احلاسوب )اجملموعة الثانية(20

مستشفى سيئون2006/6/219 �� 2006/3/11تطبيقات احلاسوب ) اجملموعة األوىل (21

املؤسسة امللية 2006/5/1311 �� 2006/3/4اللغة االجنليزية22
للمياه والصرف الصحي

تطبيقات احلاسوب والعلوم اإلدارية 23
اإلدارة امللية2006/413/  �� 2006/2/26املعاصرة

اإلدارة امللية2006/3/2515 �� 2006/2/25التطوير اإلداري املعاصر24

املؤسسة امللية للمياه2/718- 2006/3/12تطبيقات احلاسوب25

جدول )4( يبن الدورات املنفذة ملكاتب وهيئات حكومية من الفرتة 2006-2013
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عدم وجود معاير للرخيص بإنشاء املراكز واملعاهد 	 
التدريبي��ة ، مم��ا ي��ؤدي إىل ذه��اب طال��يب التدري��ب 

لألرخ��ص.

النتائج والتوصيات
أوال: النتائج:

أن مرك��ز التعلي��م املس��تمر و خدم��ة اجملتمع بالكلية 	 
يل��يب حاج��ات اجملتم��ع وأفراده بتنظي��م دورات تدريبية 

حس��ب طلب مؤسس��ات اجملتمع .
تلم��س املرك��ز حلاج��ات اجملتم��ع وتس��هيل عملي��ات 	 

التس��جيل يف الربام��ج التدريبي��ة، إيصال ما يس��تحدث 
من املعارف واملعلومات، سواء كانوا من العاملني يف 
الكلي��ة أو خارجه��ا، ورب��ط التدري��ب حباجات عملهم 

اليومي.
يف 	  للعامل��ني  الف��رص  تهيئ��ة  عل��ى  املرك��ز  س��اعد 

قطاع��ات الدول��ة املختلفة لالطالع على اجلديد املفيد 
يف العلوم والتكنولوجيا لتحقيق النمو املهين والرضا 

الوظيف��ي وحتس��ني األداء. 
يوفر مركز التعليم املستمر وخدمة اجملتمع شهادات 	 

أكثر اعتمادًا.
س��اعد املرك��ز عل��ى تدري��ب ط��الب الكلي��ة عل��ى 	 

بعض الربامج التدريبية والي ستساعدهم يف حياتهم 
العملي��ة .

ضع��ف يف الربام��ج التدريبي��ة ال��ي يقيمه��ا املرك��ز 	 
ملنظم��ات اجملتم��ع املدن��ي ب��وادي وصح��راء حضرم��وت .

ثانيًا: التوصيات :	 
يوص��ي الباحث��ان مرك��ز التعلي��م املس��تمر وخدم��ة 	 

اجملتم��ع بالكلي��ة إىل تلبي��ة حاج��ات اجملتم��ع وأف��راده 
والتدري��ب  التثقي��ف  يف  برام��ج  تقدمي��ه  حي��ث  م��ن 

الزراع��ي تواف��ق خصائ��ص املنطق��ة البيئي��ة .
تع��اون مرك��ز التعلي��م املس��تمر وخدم��ة اجملتم��ع  م��ع 	 

اجلامع��ات والكلي��ات األخ��رى يف اجملتم��ع يف جم��ال 
التدري��ب و التخطي��ط .

يوص��ي الباحث��ان املرك��ز من االس��تفادة م��ن الطاقات 	 
والكوادر اجملتمعية البارزة و املبدعة من خالل مظلة 
الكلي��ة لتقدي��م برام��ج متنوعة من أجل تنمية مهارات 

و خ��ربات أف��راد اجملتم��ع.
يوص��ي الباحث��ان بزيادة وتكثيف األنش��طة الروجيية 	 

للربامج والدورات الي يقدمها املركز أكثر مما هو 
علي��ه اآلن والن��زول ملنظم��ات اجملتم��ع املدن��ي م��ن اج��ل 

رب��ط عالق��ة ش��راكة وتع��اون يف جمال التدريب .
المراجع	 

أب��و ال��رب: أمح��د حمم��ود )1416ه���(:« دور كلي��ات 	 
اجملتمع يف نظام التعليم األردني«، رسالة املعلم، وزارة 
الربي��ة والتعلي��م باألردن، اجمللد الس��ادس والثالثون، 

العدد الرابع.
ابو العال: س��هر عبداللطيف)2013(، “دور اجلامعة 	 

يف تفعي��ل التعلي��م املس��تمر يف ض��وء خصائص اقتصاد 
الربوي��ة  العل��وم  مقرح��ة”، جمل��ة  رؤي��ة   - املعرف��ة 
والنفسية - جامعة القصيم، اجمللد)6(، العدد )2(، 

رج��ب 1434ه��� / ماي��و 2013م. 
أبو مسرة: حممد)2007(:” استقراء واقع الدراسات 	 

العلي��ا يف اجلامع��ات الفلس��طينية واالرتق��اء به��ا اىل ما 
يل��يب حاج��ات حتقي��ق التنمي��ة الش��املة”. ورق��ة عم��ل 
مقدمة للمؤمتر الثالث الحتاد نقابات أساتذة وموظفي 
اجلامع��ات الفلس��طينية “اجل��ودة والتمي��ز واالعتم��اد 
يف مؤسس��ات التعلي��م العال��ي” ،اجملل��د االول جامع��ة 

القدس.
أوكاموتو: كارو)1999(: تربية الش��مس املش��رقة- 	 

مقدم��ة يف الربي��ة يف الياب��ان”، القاه��رة، املرك��ز 
القوم��ي للبح��وث الربوي��ة والتنموي��ة .

البه��واش: الس��يد عب��د العزي��ز )1996( : » دور كلي��ة 	 
الربي��ة بالعري��ش يف خدم��ة جمتم��ع مش��ال س��يناء : 
املعوقات وسبل التغلب عليها يف ضوء اخلربات العاملية 
ورقة عمل مقدمة للمؤمتر السنوي الثالث عشر لقسم 
أصول الربية : دور كليات الربية يف خدمة اجملتمع 
وتنمية البيئة . كلية الربية جامعة املنصورة 24-25 

ديسمرب.
دور 	  حممد)1425ه���(:«  الرمح��ن  عب��د  احلبي��ب: 

الف��رص  تكاف��ؤ  حتقي��ق  يف  اجملتم��ع  كلي��ات 
التعليمي��ة«، جمل��ة جامع��ة املل��ك س��عود، م17، العل��وم 

.)2( اإلس��المية  والدراس��ات  الربوي��ة 
احل��وات: عل��ي)2003(: “بن��اء الق��درات البش��رية- 	 

التعلي��م يف تقري��ر التنمي��ة اإلنس��انية العربي��ة للع��ام 
القادم��ة”،  لألجي��ال  الف��رص  خل��ق  2002م- 
العلمي��ة. والدراس��ات  للبح��وث  ليبيا:املركزالقوم��ي 
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اخلض��ري: حمس��ن أمحد)2000(:”العومل��ة مقدم��ة 	 
يف الفكر واقتصاد وإدارة عصر الالدولة ،القاهرة، 

جمموع��ة النيل العربية.
اخلطي��ب، الربي��ة املس��تمرة: “سياس��تها، براجمه��ا، 	 

وأس��اليب تنفيذه��ا”، اجملل��ة العربي��ة للربي��ة، الع��دد2 
.1983،

الس��نبل : عبدالعزي��ز ب��ن عب��داهلل )2000(:”الربي��ة 	 
املس��تمرة يف العامل العربي متغر”، تعليم اجلماهر، 

س27، ع47، تونس.
إجرائي��ة 	  عبداحلميد:طلعت)2000(:”موجه��ات 

لسياس��ات تعلي��م الكب��ار يف ال��دول العربي��ة )2000� 
2015( - املنظم��ة العربي��ة للربي��ة والثقاف��ة والعل��وم: 
املؤمت��ر اإلقليم��ي ح��ول التعليم للجميع/ القاهرة -24

27/1/2000م.
بركات ، علي )1988( :” التعليم املستمر والتثقيف 	 

الذاتي” ، القاهرة ، دار الفكر العربي.
وأس��اليبه 	  املس��تمر  التعلي��م  بركات،علي”مفاهي��م 

)من��وذج م��ن اروب��ا الغربي��ة(”، “ن��دوة التعلي��م املس��تمر 
وتنميت��ه”،1987م.

اجملتم��ع 	  كلي��ة  عمي��د   ، أمح��د)2014(  بزع��ل: 
قلي��ل  الكلي��ة  “م��ا حتق��ق يف  ل�”الث��ورة”:  بس��يئون 
..والطموح��ات كث��رة”، صحيف��ة الث��ورة، صنعاء 13 

.18286 الع��دد  ديس��مرب2014م، 
دخ��ل 	  العرب��ي  س��نينة:املنجي)2006(:”العامل  ب��و 

الق��رن احلاديوالعش��رين مثق��ل بس��بعني ملي��ون أم��ي 
معظمه��م م��ن النس��اء”. جمل��ة الوع��ي اإلس��المي العدد 

.  2006-12-23  .493
ت��وق ، حم��ح الدي��ن )1985(:”الربي��ة املس��تمرة ودور 	 

اجلامع��ات يف تطويره��ا”، رس��الة اخللي��ج العرب��ي ، 
الس��نة5، الع��دد15، الري��اض.

ج��رب:” التعلي��م املس��تمر : وجه��ة نظ��ر جدي��دة”، جمل��ة 	 
التعري��ب، الع��دد 16.

حج��ي : أمح��د امساعي��ل )2003(: “الربي��ة املس��تمرة 	 
والتعلي��م م��دى احلي��اة “، القاهرة ، دار الفكر العربي.

محي��دي: عب��د الرمح��ن س��عد، “حاجة التعلي��م العالي 	 
يف البلدان العربية لألخذ بسياس��ة التعليم املس��تمر”، 
جمل��ة احت��اد اجلامع��ات العربي��ة - عم��ان، الع��دد2، 

1988م.

حي��اري: عاي��ش س��المة)1990م(: »دلي��ل الطال��ب إىل 	 
كليات اجملتمع األردنية«، الطبعة األوىل.

التعلي��م 	  مصطف��ى)2013(:”  عدن��ان  خطاطب��ة: 
املس��تمر: يف مواجه��ة حتدي��ات العومل��ة االجتماعي��ة 
م��ن منظ��ور ترب��وي إس��المي”،جملة دراس��ات، عل��وم 

الع��دد2.   ،40 اجملل��د  والقان��ون،  الش��ريعة 
الكن��ز 	  ذل��ك  التعلي��م:   ”:)1999( ج��اك،  ديل��ور: 

الكام��ن”، تقري��ر قدمت��ه ال��ي اليونس��كو اللجن��ة 
الدولي��ة املعني��ة بالربي��ة للق��رن احل��ادي والعش��رين، 

القاه��رة، مرك��ز مطبوع��ات اليونس��كو.
رف��اي: عم��ر إبراهيم)2006(.”تقوي��م جترب��ة مراك��ز 	 

السودان”,رس��الة  يف  الكب��ار  وتعلي��م  األمي��ة  حم��و 
دكت��وراه غ��ر منش��ورة، جامع��ة الزعي��م األزه��ري 

كلي��ة الربي��ة. 
زاهر: ضياء الدين، قمرب: حممود مصطفى)2005(: 	 

“اإلس��راتيجية العربي��ة للتعلي��م ع��ن بع��د”، تون��س، 
املنظم��ة العربي��ة للربي��ة والثقاف��ة والعل��وم.

العلي��ا 	  )1995(:”الدراس��ات  الدي��ن  ضي��اء  زاه��ر: 
العربي��ة بع��ني الواق��ع وس��يناريوهات املس��تقبل، جمل��ة 

الربية،جملد1،مص��ر. مس��تقبل 
فلية: أمحد زكي،” معجم مصطلحات الربية”.	 
ف��ور: إجي��اد وآخرون)1976(:«تعلم لتكون، ترمجة: 	 

حنفي بين عيسى، الشركة الوطنية- اجلزائر .
تعلي��م 	  )1986(:”منه��ج  أمح��د  عل��ى  مدك��ور: 

الكب��ار”، الطبع��ة االوىل، القاه��رة، دار الفك��ر 
العرب��ي.

مرك��ز التعلي��م املس��تمر وخدم��ة اجملتم��ع)2014(: 	 
كلي��ة اجملتم��ع س��يئون،  الكش��وفات والس��جالت.

مرك��ز تطوي��ر التعلي��م اجلامع��ي)2002(: املؤمت��ر 	 
القوم��ي الس��نوي التاس��ع - العرب��ي األول- التعلي��م 
اجلامع��ي العرب��ي ع��ن بع��د: رؤي��ة مس��تقبلية، املنعق��د 
يف الف��رة18-17 ديس��مرب، القاه��رة، جامع��ة ع��ني 

مش��س.
يف 	  العال��ي  العالي)2002(:التعلي��م  التعلي��م  وزارة 

مجهوري��ة مص��ر العربي��ة. مرتكزات��ه، إس��راتيجية 
تطوي��ره، أه��م اجنازات��ه، القاه��رة: وزارة التعلي��م العال��ي.
 23- Gene Hawes & Lynne Hawes )1973(.
 The Concise Dictionary of Educations ,
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New York , Hill book Company.
 24-Drucker , peter )1994(. Know
 ledge Work and Knowledge Society: The
 Transformation of this century. The 1994
 Edwin L. Godkin Social Lecture, John
 Kennedy School of Govenmment At

Harvard University, May 4.
 25- UNDB, )2001(. UNDP
 Distance Education and Training Site,
 UNESCO;www.undp.orq / info21 / Saudi

 /home .htm
26-UNESCO )2002(.Education for All 

- Is the world on track, available at: http://
www.portal.unesco.org/educatio

27- تقري��ر التنمي��ة اإلنس��انية العربي��ة )2003(”حن��و 
إقام��ة جمتم��ع املعرف��ة يف البل��دان العربي��ة، برنام��ج األم��م 

.UNDP املتح��دة اإلمنائ��ي
www./vb/f33/a-39934.html“(  -28

.)http: //bahaedu .gov .sa
29- إبراهي��م: عبداحلمي��د أدريس:«التعلي��م املس��تمر 

وتعلي��م الكب��ار«، جامع��ة الزعي��م االزه��ري2013م
h t t p : / / o m e r h a g o . b l o g s p o t .
c o m / 2 0 1 3 / 0 4 / b l o g - p o s t . h t m l
http://www.: اهلل  م��د  املعل��م  النعيم��ات:   -30
moe .gov . jo/school/ei l/searchs/

search3 .htm



المجلد )1( العدد )1(

246

Abstract

     This study investigates the basic role of continuous educational center and society service at the community col-

lege – Seiyun. This Centre was established to develop a huge number of society members in the Valley and Desert 

– Hadhramout since its foundation in 2014. It is worth mentioning that this center provides different programs for 

many public and private sectors. In addition, this study discusses the critical challenges and obstacles which hinder 

the Centre›s task at the college to achieve the societal development.

This paper has concluded that the continuous education at center and society service helps in different ways to 

strengthen the partnerships and relations among the public and private sectors and the civilian organizations and the 

community college. Furthermore,  this Centre meets the necessary needs of the society members throughout carrying 

out more training courses to help the lower income employees and other persons who have different jobs and gain 

different skills.

Key words: continuous education, society service, community college and deve
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مركز األصول الوراثية ودوره في التنمية المجتمعية 
الدكتور / مرشد جابر أحمد علي الدعبوش

جامعة صنعاء - مركز األصول الوراثية
daaboosh1971@gmail.com : بريد الكتروني

 الملخص
ُيعد البحث العلمي ركيزة أساس��ية من ركائز تقدم األمم وعلو ش��أنها وتعتمد عليه يف فهم مش��كالتها املختلفة 
ووض��ع احلل��ول العلمي��ة املناس��بة هل��ا ، وتش��كل مراك��ز األحب��اث والدراس��ات خزان��ات للفك��ر واملعرف��ة ، لعب��ت دورًا 
كب��رًا يف صناع��ة الق��رار السياس��ي والتنمي��ة اجملتمعي��ة املس��تدامة ، وبل��غ عددها أكثر من 21 مرك��زًا علميًا وحبثيًا 

يف جامع��ة صنع��اء وحدها .
ه��دف البح��ث اىل التعري��ف باملراك��ز البحثي��ة وأهميته��ا، وأهمي��ة األصول الوراثية واحلف��اظ عليها يف حتقيق تنمية 
زراعي��ة مس��تدامة، والتع��رف عل��ى مرك��ز األص��ول الوراثي��ة واأله��داف ال��ي ق��ام عليه��ا، ودوره يف  التنمي��ة اجملتمعي��ة 

وخدم��ة اجملتم��ع، وأه��م املعوق��ات أمام��ه، ومقرح��ات وبرام��ج تطويره يف املس��تقبل .
اعتم��د الباح��ث عل��ي األدبي��ات الص��ادرة عن املركز واألس��لوب االس��تطالعي بالركيز عل��ي خربات وآراء جمموعة 
من أعضاء هيئة التدريس العاملني يف املركز واألقسام األكادميية عن طريق أخذ عينة عشوائية من جمتمع الدراسة 
  SPSS يف كلية الزراعة واملركز واستخدم يف التحليل االحصائي الوصفي التكرارات واملتوسط احلسابي بربنامج

لتحليل النتائج . 
وتوص��ل الباح��ث إىل جمموع��ة م��ن النتائ��ج املهم��ة ال��ي ت��ربز أهمي��ة ال��دور ال��ذي يق��وم ب��ه املرك��ز يف احلف��اظ عل��ى 
األصول الوراثية النباتية واحليوانية وتعزيز دورها يف التنمية اجملتمعية لتحقيق تنمية زراعية مستدامة ، وأهم املعوقات 
ال��ي تعي��ق عم��ل املرك��ز س��واء كان��ت ه��ذه املعوق��ات : مالي��ة ، إدارية ، تقنية ، قانونية ، سياس��ية ، مرتبطة بالباحث 
األكادميي نفسه ، أو معوقات أخرى ، وخلص البحث إىل بعض املقرحات والتوصيات لتطوير وحتسني أداء املركز 

يف املس��تقبل .            
الكلمات املفتاحية :

مراكز البحث ، أصول وراثية نباتية ، أصول وراثية حيوانية ، تنمية جمتمعية ، تنمية زراعية ، تنمية مستدامة .
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أوال : المقدمة والمشكلة البحثية وأهداف البحث :
أ- املقدمة :

ُيعد البحث العلمي ركيزًة أساس��ية من ركائز تقدم األمم وعلو ش��أنها وتعتمد عليه يف فهم مش��كالتها املختلفة 
ووضع احللول العلمية املناسبة هلا وملا للبحث العلمي من أهمية بالغة يف حتقيق التنمية املستدامة وتنمية اجملتمع ))111، 
وتزاي��د األهتم��ام مبراك��ز األحب��اث والدراس��ات عاملي��ًا بش��كل واض��ح وملح��وظ يف العق��ود األخرة من القرن العش��رين 
، فق��د أصبح��ت متث��ل أح��د الدالئ��ل اهلام��ة عل��ى تط��ور الدول��ة وتقييمه��ا للبح��ث العلم��ي واستش��راف آف��اق املس��تقبل ، 
تكتس��ب مراكز األحباث والدراس��ات أهميتها وضرورة وجودها من احلاجة هلا ، ومقتضيات الضرورات السياس��ية 
واالقتصادي��ة واالعالمي��ة واألكادميي��ة واألجتماعي��ة والتنموي��ة ، وأهميته��ا الكب��رة يف التنمي��ة اجملتمعي��ة ويف صناع��ة 
القرار السياسي يف كل دول العامل ، ووصل عددها اىل أكثر من 21 مركزًا حبثيًا يف جامعة صنعاء فقط ، وتتنوع 
أهميته��ا حبس��ب اهل��دف ال��ذي انش��ئت م��ن أجل��ه ، وم��ن أه��م هذه املراك��ز مركز األصول الوراثية ، والذي يس��عى إىل 
تعزي��ز دور اجلامع��ة يف خدم��ة اجملتم��ع م��ن خ��الل املافظة عل��ى األصول الوراثية النباتية واحليواني��ة للجمهورية اليمنية 
وتنوعه��ا احلي��وي واالس��هام يف حتقي��ق تنمي��ة زراعي��ة مس��تدامة ، ويطم��ح املرك��ز بع��د حصول��ه عل��ى االهتم��ام والدع��م 
املناس��ب أن يك��ون مرك��زًا علمي��ًا متخصص��ا متمي��زًا يف جم��ال حف��ظ وإدارة املص��ادر واألص��ول الوراثي��ة الطبيعي��ة ، 
وحيقق الريادة يف تطوير اخلربات واملعارف يف جماالت املصادر الوراثية وهندستها والتنوع احليوي والتنمية املستدامة 

حمليًا ، وتوسيع أنشطته اقليميًا ودوليًا .
وتلع��ب األص��ول الوراثي��ة النباتي��ة دورًا رئيس��يًا يف حف��ظ ه��ذا التن��وع ال��ذي احت��اج تش��كله عل��ى الك��رة األرضية إىل 

حوال��ي ثالث��ة آالف ملي��ون س��نة م��ن التط��ور ليظه��ر على هيئة تنوع بيئ��ي و جيين و أنواع حية))112.
وحتظى النباتات باعراف عاملي كعنصر حيوي للتنوع البيولوجي العاملي ومورد أساس��ي لكوكبنا ، وتكتس��ب 
آالف النباتات الربية أهمية اقتصادية وثقافية كبرة حيث توفر األغذية ، واألدوية ، والوقود ، وامللبس واملأوى لبنى 
البش��ر يف مجي��ع أحن��اء الع��امل وت��ؤدي النبات��ات أيض��ا دورًا رئيس��ًا يف احلف��اظ عل��ى ت��وازن بيئ��ة األرض واس��تقرار النظام 

األيكولوجي كما تقدم املأوى حلياة احليوانات واحلشرات يف العامل ))113.
وكث��رة ه��ي أن��واع النبات��ات امله��ددة بس��بب حت��ول املوط��ن ، واالس��تهالك املف��رط واألن��واع الغريب��ة الدخيل��ة والتلوث 
وتغ��ر املن��اخ ، وه��ي مه��ددة اآلن باإلنق��راض ، ويط��رح إختف��اء ه��ذه الكمي��ات احليوي��ة واهلائل��ة م��ن التن��وع البيولوج��ي 
واح��دًا م��ن أك��رب التحدي��ات ال��ي تواج��ه اجملتم��ع العامل��ي ، أال وه��و وق��ف دم��ار التن��وع النبات��ي الذي يعترب أداة أساس��ية 

لتلبي��ة احتياج��ات البش��رية يف احلاض��ر ويف املس��تقبل ))114.
إن احلف��اظ عل��ى األص��ول الوراثي��ة النباتي��ة واحليواني��ة باس��تخدام تقان��ات متع��ددة كاحلف��ظ داخ��ل وخ��ارج البن��وك 
الوراثي��ة واحلف��ظ ع��ن طري��ق اإلس��تخدام يعت��رب م��ن أولوي��ات اإلهتم��ام العامل��ي خاص��ة م��ع الزي��ادة الس��كانية املضط��ردة 
املرافق��ة م��ع احنس��ار امل��وارد وال��ي  أدت بدوره��ا إىل اخنف��اض ملم��وس يف م��دى التن��وع احلي��وي مم��ا يه��دد اس��تدامته  

وانتاجيت��ه  و بالتال��ي تده��ور النظ��ام البيئ��ي كام��اًل.
ب- املشكلة البحثية :

إن ملرك��ز األص��ول الوراثي��ة أهمي��ًة كب��رًة يف التنمي��ة اجملتمعي��ة والتنمي��ة الزراعي��ة ، ونظ��رًا مل��ا حيتل��ه املرك��ز م��ن 
أهمي��ًة كب��رًة تتمث��ل يف األه��داف املرس��ومة وال��ي يس��عى املرك��ز إىل حتقيقه��ا ، ف��إن املش��كلة البحثي��ة تتمحور حول 
دراس��ة دور مرك��ز األص��ول الوراثي��ة يف التنمي��ة اجملتمعي��ة وأه��م املعوق��ات ال��ي تق��ف عائق��ا أم��ام حتقي��ق ذل��ك الدور ، 

))111 جملس البحث العلمي الفلسطيين  : دليل أولويات البحث العلمي يف فلسطني 2014- 2019م ، 2013 ص1.
 http://www.ncare.gov.jo/OurNCAREPages/PUPLICATIONMENU/RelatedPages-AR/AnnualReports/p3.5.htm 112((

))13( أمانة االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي ) BGCI ( : تقرير عن حفظ النبات استعراض التقدم املرز يف تنفيذ االسراتيجية العاملية حلفظ النباتات ، 
2009م ، ص2 .

))14( مرجع سابق ، ص2 .
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اخلروج ببعض املقرحات لتطوير وحتسني أداء املركز تنمويًا وجمتمعيًا يف املستقبل .
ج- تساؤالت البحث : يركز البحث على سؤال أساسي : ما هو دور مركز األصول الوراثية يف التنمية اجملتمعية 
؟ ويتحق��ق ذل��ك م��ن خ��الل اإلط��ار النظ��ري للبح��ث وع��دة أس��ئلة فرعي��ة تغط��ى أه��داف ه��ذا البح��ث وحم��اور صحيف��ة 

االس��تبيان وهي :
ماهية املراكز البحثية ؟ 	 
ما هي رسالة مركز األصول الوراثية وما هي أهدافه ؟	 
ماهي أهمية األصول الوراثية والتنوع احليوي يف التنمية الزراعية والتنمية املستدامة ؟	 
ما دور املركز يف حتقيق التنمية اجملتمعية وخدمة اجملتمع ؟	 
ما هي أهم املعوقات أمام املركز الي تعوقه عن القيام بدوره ؟	 
ماهي مقرحات وبرامج تطوير أداء املركز يف املستقبل ؟	 

د- أهداف البحث :
التعريف باملراكز البحثية وأهميتها ؟	 
ابراز أهمية األصول الوراثية واحلفاظ عليها يف حتقيق التنمية الزراعية والتنمية املستدامة .	 
التعريف مبركز األصول الوراثية واألهداف الي قام عليها .	 
توضيح دور املركز يف حتقيق التنمية اجملتمعية وخدمة اجملتمع .	 
تبيان أهم املعوقات أمام املركز .	 
دراسة مقرحات وبرامج تطوير أداء مركز األصول الوراثية يف املستقبل .	 

ه� - أهمية البحث :
تتمثل أهمية البحث يف عدة نقاط :

تزاي��د اإلهتم��ام باألص��ول الوراثي��ة النباتي��ة واحليواني��ة عل��ى مس��توى الع��امل يف البح��ث والتطوي��ر التنم��وي والتنمي��ة 	 
الزراعي��ة .

أق��رت قم��ة األرض املنعق��دة يف ري��ودي جان��رو)Rio de janiero( يف حزي��ران 1992 برنام��ج البيئ��ة العامل��ي ال��ذي 	 
يرك��ز عل��ى أهمي��ة حف��ظ األص��ول الوراثي��ة النباتي��ة كعام��ل ه��ام حلفظ وتطوير األن��واع النباتية و اس��تدامة التنوع 

احلي��وي ))111.
تعترب األصول الوراثية جزءًا من األمن القومي والي ينبغي اإلهتمام بها وتسخر كل اإلمكانيات للمحافظة على 	 

هذه الثروة .
التع��رف عل��ى أه��م املعوق��ات ال��ي تق��ف عائق��ًا أم��ام املرك��ز يف حتقي��ق أهداف��ه املنش��ودة واخل��روج بأه��م املقرحات 	 

واملش��روعات والربام��ج ال��ي ميك��ن اإلس��تفادة منه��ا يف النه��وض بالعم��ل داخ��ل املرك��ز وإع��داد مصفوف��ة بتل��ك 
املش��روعات .

و- أسلوب الدراسة امليدانية : 
تف��رض طبيع��ة ه��ذا البح��ث اإلعتم��اد عل��ي األدبي��ات الص��ادرة عن املركز واألس��لوب اإلس��تطالعي وذلك بالركيز 
على خربات وآراء جمموعة من املش��تغلني وأعضاء هيئة التدريس الباحثني يف املركز وبعض األقس��ام األكادميية يف 

كلي��ة الزراعة .
ز- أداة مجع البيانات :

استخدمت صحيفة االستبيان كأداة جلمع البيانات, احتوت على عدة حماور أساسية تشكل يف جمملها اإلجابة 
علي سؤال البحث األساسي .

)http://qafilah.com/ar/  11بنوك-البذور/
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ح - جمتمع وعينة البحث :
حتدد جمتمع البحث بعدد من أعضاء هيئة التدريس الباحثني العاملني يف مركز األصول الوراثية وعينة عشوائية 
م��ن أعض��اء هيئ��ة التدري��س يف األقس��ام األكادميي��ة يف كلي��ة الزراع��ة - جامع��ة صنعاء حي��ث بلغ عدد احلاالت ) 30 ( 
عينة عمدية يف مركز األصول الوراثية وعشوائية يف األقسام األكادميية ، ومت تطبيق ذلك يف منتصف شهر ديسمرب 

من عام 2014م .
ثانيا : اإلطار النظري للبحث : 

يتن��اول اإلط��ار النظ��ري للبح��ث جوان��ب متعلق��ة باملراك��ز البحثي��ة  أواًل : م��ن حي��ث النش��أة والتعري��ف واألن��واع وفق��ا 
ملعاي��ر ، التموي��ل ، اإلجت��اه السياس��ي واأليديولوج��ي ، اإلس��تقاللية ، م��ع الركي��ز عل��ى مرك��ز األص��ول الوراثي��ة يف 
جامعة صنعاء نشأًة وتطورًا ، ورؤيًة ، ورسالًة ، وأهدافًا ، وهيكليًة ، وثانيًا : أهمية األصول الوراثية والتنوع احليوي 
يف التنمية اجملتمعية واستدامتها، واإلستنزاف الوراثي و خماطره  ، والبنوك الوراثية يف مواجهة هذا اإلستنزاف ومت 

تناوهل��ا عل��ى النحو التالي :
1-2 : نشأة مراكز األحباث والدراسات وتعريفها وأنواعها :

1- نشأة مراكز األحباث والدراسات :
خيتل��ف الباحث��ون يف حتدي��د البداي��ة التارخيي��ة لتأس��يس مراك��ز األحب��اث والدراس��ات ، فهن��اك م��ن حي��دد نش��أتها 
األوىل يف عام 1831 مع تأس��يس املعهد امللكي للدراس��ات الدفاعية يف بريطانيا))111 ، وهناك من يربط نش��أتها بعام 

1884 م��ع تأس��يس اجلمعي��ة الفابي��ة الربيطاني��ة ال��ي تعنى بدراس��ة التغ��رات االجتماعية))112. 
وبصرف النظر عن البداية التارخيية لنشوء هذه املراكز ، فإنه مع مطلع القرن العشرين املاضي تصاعدت حركة 
تأسيس��ها، فف��ي الوالي��ات املتح��دة مت تأس��يس معه��د كارنيج��ي للس��الم الدول��ي ع��ام 1910، ثم معه��د بروكينغزعام 
1916، ومعه��د هوف��ر ع��ام 1918 ، واملكت��ب الوط��ين ألحب��اث االقتص��اد ع��ام 1920 ، ومعه��د غال��وب عام 1920 ، 

ومؤسس��ة راند عام 1945 بإش��راف القوات اجلوية األمريكية))113. 
أما يف بريطانيا فتم تأس��يس املعهد امللكي للش��ؤون الدولية عام 1920 ، ويف فرنس��ا مت تأس��يس املعهد الفرنس��ي 
للعالقات الدولية ، ويف أملانيا  مت تأسيس األكادميية األملانية للسالم عام 1931. وقد استمرت حركة تأسيس هذه 
املراك��ز بالتصاع��د حت��ى وصل��ت ذروته��ا يف ع��ام 1996 مبع��دل 150 مرك��ز مت تأسيس��ها س��نويا ، ويف ع��ام 2011 
بينت إحصائية أمريكية ملراكز األحباث والدراسات أن عددها وصل إىل 6480 مركزا منها فقط %5 يف الشرق 

األوس��ط ومشال أفريقيا))114. 
وتأت��ي يف املرتب��ة األوىل م��ن حي��ث األهمي��ة والتأث��ر يف عملي��ة صن��ع الق��رار السياس��ي مراك��ز األحب��اث األمريكي��ة 
) فاملراكز الثالث األوىل عامليًا تعود للواليات املتحدة وهي حسب الرتيب : معهد بروكينغز ، ومؤسسة كارنيجي 
للسالم الدولي ، وجملس العالقات اخلارجية( ، تليها بريطانيا والصني ، ثم أملانيا وسويسرا والدمنارك وروسيا ودول 
أوربا الش��رقية و تركيا واس��راليا ، أما دور مراكز األحباث والدراس��ات يف الش��رق األوس��ط فمحدود وهذا التنامي 
الكم��ي والنوع��ي ملراك��ز األحب��اث ي��دل عل��ى أنه��ا مؤسس��ات أصيل��ة ومهم��ة يف بن��اء احلض��ارة اإلنس��انية يف احلاض��ر 

واملستقبل .

www.: 1( هاشم حسن حسني الشهواني . أهمية مراكز األحباث ، مقال منشور على الشبكة الدولية للمعلومات )االنرنيت( على املوقع االلكروني(
elections.akhbarak.net

))12( نيلي كمال األمر . دور املراكز البحثية يف تشكيل الرأي العام وصورة اآلخر: دراسة حلالة مركز الدراسات اآلسيوية جبامعة القاهرة ، حبث منشور 
www.iugaza.edu.ps: على الشبكة الدولية للمعلومات ) االنرنيت( على املوقع االلكروني

)13   وصلت ميزانية الصرف السنوية ملؤسسة راند إىل 100 مليون دوالر عام 1999 ، بينما كانت ميزانية جيبوتي 82 مليون دوالر ، أما عدد العاملني فيها 
فوصل إىل 1600 ، ولديها فروع داخل أمريكا وخارجها وهي قريبة جدا من صانع القرار األمريكي . وللمزيد انظر : منار الرشواني وأمحد فال بن الدين . 

www.ar.shvoong.com: مؤسسة راند : الولد الشرعي للبنتاغون . مقال منشور على الشبكة الدولية للمعلومات )االنرنيت( على املوقع االلكروني
)14   سامي اخلزندار وطارق األسعد . دور مراكز الفكر والدراسات يف البحث العلمي وصنع السياسات العامة . حبث منشور على الشبكة الدولية للمعلومات 

 .  www.univ-ouargla.dz: االنرنيت( على املوقع االلكروني(



المجلد )1( العدد )1(

251

-2 تعريف مراكز األحباث والدراسات :
تع��رف مراك��ز األحب��اث بأنه��ا: “مؤسس��ات تق��وم بالدراس��ات والبح��وث املوجه��ة لصانع��ي الق��رار ، وال��ي تتضم��ن 
توجيهات أو توصيات معينة حول القضايا امللية والدولية ، بهدف متكني صانعي القرار واملواطنني لصياغة سياسات 
ح��ول قضاي��ا السياس��ة العام��ة..) كم��ا تع��رف بأنه��ا ( مراكز إنت��اج أو إدارة املعرفة البحثية ، وتتخصص يف جماالت أو 
قضايا معينة ، علمية أو فكرية ، ومبا خيدم تطوير وحتس��ني أو صنع السياس��ات العامة أو ترش��يد القرارات أو بناء 
الرؤى املستقبلية للمجتمع أو الدولة”))111 ، كما تعرف هذه املراكز بأنها :” جتمع وتنظيم لنخبة متميزة ومتخصصة 
م��ن الباحث��ني تعك��ف عل��ى دراس��ة معمق��ة ومس��تفيضة لتقدم استش��ارات أو س��يناريوهات مس��تقبلية ميكن أن تس��اعد 
أصحاب القرارات يف تعديل أو رسم سياستهم بناء على هذه املقرحات يف جماالت خمتلفة”))112 . أو هي “ جامعات بال 
طالب ، أحباثها األكادميية عالية اجلودة ، هدفها بيان العواقب املتملة إلتباع جمموعة من اخليارات يف السياس��ة 

اخلارجية ”))113 . 
وهناك من حياول التمييز يف التعريف بني مراكز الفكر ومراكز األحباث والدراسات استنادًا إىل اعتقاده بأن 
مراك��ز األحب��اث والدراس��ات” ال ترم��ي إىل أبع��د م��ن الغاي��ات األكادميي��ة واحلي��اد املوضوعي الص��رف .. أما مراكز 
الفك��ر أو التفك��ر فتس��تهدف غاي��ات إس��راتيجية حم��ددة م��ن خ��الل س��عيها إىل اإلخن��راط يف صنع القرار السياس��ي 
العام ”))114 ، ويبدو أن هذا الرأي من قبل القائل به ناجم عن اعتقاده بأن مراكز األحباث والدراسات هي فقط تلك 
التابعة للجامعات واملؤسسات األكادميية  ، لذا سيطرت جتربة هذا النوع من املراكز عليه يف إصدار هكذا حكم 
، ومل يطلع بعمق على جتارب املراكز غر املرتبطة باملؤسسات األكادميية ، إذ تصبح مراكز األحباث والدراسات 
هي ذاتها مراكز وخزانات للفكر واملعرفة ، على أي حال ، فإن تعريف مراكز األحباث والدراسات يعكس مقدار 
أهميته��ا ودوره��ا احلي��وي يف بن��اء ال��دول واجملتمع��ات احلديث��ة ، كم��ا يعك��س احلاج��ة املتنامي��ة إليها م��ع تعقد قضايا 
الفك��ر واملعرف��ة ، وتصاع��د األزم��ات والصراع��ات ، وتش��ابك املص��احل ، وتع��دد مص��ادر املعلوم��ات يف ع��امل يتج��ه إىل 

مزيد من التقارب يف ظل تنامي  حركة العوملة و تقدم مستوى التقانة . 
وإن الصل��ة ال��ي ترب��ط ب��ني مراك��ز األحب��اث والدراس��ات واملس��ؤولني وصن��اع الق��رار جعل��ت البع��ض يصفه��ا بأنه��ا 
ن��وادي نص��ف سياس��ية ونص��ف مراك��ز حبثي��ة وأكادميي��ة))115. وه��ذه املؤسس��ات البحثية قد تس��مى مراك��ز أو معاهد 
أو مجعي��ات أو جمال��س أو وح��دات .. لك��ن ه��ذه التس��ميات ال تؤث��ر عل��ى دوره��ا ال��ذي تلعب��ه يف صن��ع الق��رار السياس��ي 
ورس��م السياس��ات العامة ، طاملا أن آليات عملها واهلدف من تأسيس��ها واحد ، ويعرف الباحث املراكز البحثية بأنها 
“مؤسسات حبثية أكادميية تقوم بإعداد الدراسات واألحباث الي تعاجل املشكالت اإلسراتيجية الواقعية والتنموية 
يف شتى جماالت احلياة إقتصاديا وإجتماعيا وسياسيا والي تساعد صانعي القرار على إختيار القرار املناسب واألفضل 

واملب��ين على أولويات إس��راتيجية .
3- أنواع مراكز األحباث والدراسات :

ميكن التمييز بني مراكز األحباث والدراس��ات من خالل ثالثة معاير حيددها الس��يدان س��امي اخلزندار وطارق 
األس��عد يف دراس��تهما القيم��ة ع��ن ) دور مراك��ز الفك��ر والدراس��ات يف البح��ث العلم��ي وصن��ع السياس��ات العام��ة ( ، 

وه��ذه املعاي��ر هي ))116:

)11   سامي اخلزندار وطارق االسعد . مصدر سابق .
)12   انظر: نيلي كمال األمر . مصدر سابق.

)13  هاشم حسن حسني الشهواني . مصدر سابق.
)14  امحد فرحات . مراكز الفكر والبحوث يف العامل بني سلطة املعرفة وسلطة السياسة . مقال منشور على الشبكة الدولية للمعلومات)االنرنيت( على املوقع 

www.main.omandaily.om : االلكروني
)15 امحد فرحات . مصدر سابق .

)16  سامي اخلزندار وطارق األسعد . مصدر سابق
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1: معيار التمويل :
ووفقا هلذا املعيار تنقسم املراكز إىل :

مراك��ز حبثي��ة حكومي��ة ، مث��ل : معه��د البن��ك الدول��ي ومعه��د دائ��رة حب��وث الكونغ��رس يف الوالي��ات املتح��دة ، 	 
والدوائ��ر امللكي��ة املتح��دة لدراس��ات األم��ن والدف��اع يف بريطاني��ا ، و security studies policy التابع لالحتاد 

األورب��ي وغرها . 
مراكز حبثية أكادميية ، سواء كانت تابعة جلامعات أو تعتمد على جامعيني يف عملها مثل معهد هوفر التابع 	 

جلامع��ة س��تانفورد ، ومرك��ز التنمي��ة الدول��ي ومرك��ز بيلف��ر للعل��وم والش��ؤون الدولية التابع��ان جلامعة هارفارد ، 
ومركز الدراس��ات والبحوث الدولية التابع جلامعة الس��ور بون .

مراكز حبثية خاصة س��واء ارتبطت بتقديم النفع العام أو تقديم النفع للجهات الي أسس��تها كالش��ركات مثال 	 
وهذه كثرة ومتنوعة .

2: معيار اإلجتاه السياسي أو األيديولوجي :
ووفقًا هلذا املعيار تنقسم املراكز إىل :

مراكز حبثية ليربالية .	 
مراكز حبثية حمافظة )دينية ، قومية ، إجتماعية ( .	 
مراكز حبثية يسارية .	 
مراكز حبثية  مستقلة فكريا .	 

3: معيار اإلستقاللية :
ووفقا هلذا املعيار تنقسم املراكز إىل : 

مراكز حبثية مستقلة .	 
مراكز حبثية شبه مستقلة .	 
مراكز حبثية جامعية .	 
مراكز حبثية حزبية ، مثل : مؤسس��ة فريدريك ايربت ومؤسس��ة كونراد اديناور يف أملانيا ، ومركز الدراس��ات 	 

السياس��ية يف فرنس��ا ، ومعهد احلزب املركزي ) ترانوفا ( يف الصني .
مراكز حبثية حكومية .	 

إن تقس��يم املراك��ز وفق��ا هل��ذه املعاي��ر الثالث��ة ال خيل��و م��ن تداخ��ل بينه��ا ، وكل صن��ف م��ن ه��ذه املراك��ز س��يتميز 
ع��ن غ��ره م��ن حي��ث درج��ة الق��وة والتأث��ر والعالق��ة مع صانع القرار ، وفضاء احلرية الي يتمتع بها ، فعلى س��بيل املثال 
املراك��ز التابع��ة للحكوم��ات غالب��ًا م��ا تك��ون بيئ��ة اإلب��داع الفك��ري فيه��ا حم��دودة بس��بب تقلي��ص مس��احة احلري��ة 
املمنوح��ة هل��ا م��ن قب��ل النظ��ام احلاك��م ، أم��ا تل��ك املرتبط��ة باجلامع��ات فتعتم��د آلي��ات ومناه��ج التفك��ر األكادمي��ي 

املع��روف ، فيج��د صان��ع الق��رار- أحيان��ا - أنه��ا ال خت��دم حاجت��ه ، بس��بب كونها: 
متي��ل إىل التنظ��ر) بن��اء النظري��ات( ، بينم��ا حيت��اج صان��ع الق��رار إىل التفس��ر الواض��ح واملباش��ر الخت��اذ خطوات��ه 	 

وإجراءات��ه ملواجه��ة مش��اكل الواق��ع السياس��ي.
متيل إىل املثالية األخالقية ، بينما حيتاج صانع القرار إىل الواقعية العملية.	 
متيل إىل إهمال التجاذبات والقيود البروقراطية وطبيعة التوازنات بني مراكز القوى ، بينما حيتاج صانع القرار 	 

إىل إدراك هذه القيود بشكل مفصل ، وتقديم الرؤى والتوصيات املناسبة لتجاوزها.
وتنوعت املراكز البحثية يف اجلمهورية اليمنية ما بني مراكز حبثية حكومية ، حزبية ، خاصة ، أكادميية ، 
ويف جامع��ة صنع��اء وحده��ا يوج��د أكث��ر م��ن 21 مرك��زًا حبثي��ًا ))111 وفق��ًا ملا جاء يف تقرير املراك��ز البحثية يف جامعة 

صنع��اء ومن هذه املراكز : 
)11  جامعة صنعاء : مكتب نائب رئيس اجلامعة لشئون املراكز ، التقييم العام للمراكز العلمية والبحثية جبامعة صنعاء 2012م ، ص147 .
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مركز األصول الوراثية . 	 
مركز املياه والبيئة .	 
مركز دراسات وأحباث النوع اإلجتماعي والتنمية .	 
مركز اإلرشاد الربوي والنفسي .	 
مركز خدمات اجملتمع للرمجة .	 
مركز الدراسات السياسية واإلسراتيجية .	 
مركز البيئة املمية الزراعية .	 
مركز املختربات املركزية .	 
مركز احلاسب اآللي .	 
مركز تطوير التعليم اجلامعي .	 
مركز حقوق اإلنسان وقياس الرأي العام .	 
مركز العلوم والتكنولوجيا .	 
مركز التحكيم والدراسات القانونية .	 
مركز اهلجرة والالجئني .	 
املركز األستشاري اهلندسي .	 
املركز الثقايف للمكفوفني .	 
مركز الدراسات التارخيية واألثرية .	 
مركز إدارة األعمال للدراسات العليا .	 
مركز التعليم عن بعد .	 
مركز تطوير اإلدارة العامة .	 
مركز التدريب والدراسات السكانية .	 

) YGRC () Yemeni Genetic Resources Center ( 4:مركز األصول الوراثية
أ- النشأة والتطور : 

ُيع��د مرك��ز األص��ول الوراثي��ة م��ن أه��م املراك��ز التخصصي��ة يف جامع��ة صنع��اء ، وه��و نواة لتأس��يس مرك��ز التنوع 
احليوي واملعرفة امللية ، بدأ التحضر إلنشاء مركز األصول الوراثية عام 1997م ، وصدر قرار رئيس اجلامعة رقم 
)601( لس��نة 2006م بإنش��اء مرك��ز األص��ول الوراثي��ة باجلامع��ة ، والق��رار رق��م )23( لس��نة 2011م بإص��دار الالئحة 
التنظيمي��ة ))111 ونتيج��ة ألن جمم��ل نش��اط البح��ث العلم��ي الزراع��ي يف اجلامع��ات ومراك��ز األحب��اث ترتك��ز على مدى 
توفر املوارد الوراثية النباتية واحليوانية والي ميكن حتسينها واستخدامها يف برامج الربية وإنتاج األصناف الزراعية 
النباتي��ة امللبي��ة لش��روط اإلنت��اج ، ه��ذه امل��وارد الوراثي��ة متنوع��ة ومتع��ددة يف بلد مثل اليمن نتيجة تع��دد البيئات واألقاليم 
املناخي��ة ، ألن االهتم��ام باملص��ادر الوراثي��ة ص��ار قضي��ة عاملي��ة حتظ��ى بدع��م كل ال��دول واملنظم��ات للحف��اظ عليه��ا م��ن 

اإلنقراض .
ب- رؤية املركز ))112:

يس��عى مركز األصول الوراثية إىل تعزيز دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع من خالل املافظة على األصول الوراثية 
يف اجلمهورية اليمنية وتنوعها احليوي واإلسهام يف حتقيق تنمية زراعية مستدامة ، ويطمح املركز بعد حصوله على 
الدعم املناس��ب أن يكون مركزًا علميًا ختصصيًا متميزًا يف جمال حفظ وإدارة املصادر واألصول الوراثية الطبيعية 

، وأن حيقق الريادة يف تطوير اخلربات واملعارف يف جماالت املصادر الوراثية وهندستها والتنوع احليوي والتنمية 

)11 )( جامعة صنعاء : مكتب رئيس اجلامعة : قرار رئيس اجلامعة رقم )23( لسنة 2011م بإصدار الالئحة التنظيمية ملركز األصول الوراثية جبامعة صنعاء ، 
بتاريخ 18/1/2011م ، ص 1.

)12 )( جامعة صنعاء : مكتب نائب رئيس اجلامعة لشئون املراكز ، التقييم العام للمراكز العلمية والبحثية جبامعة صنعاء 2012م ، ص97 .
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املستدامة حمليا ، كما يتطلع املركز إىل أن يتسع نطاق أنشطته إقليميًا ودوليًا .
ج� - رسالة املركز ))111:

يعن��ى املرك��ز حبف��ظ األص��ول الوراثي��ة النباتي��ة واحليواني��ة ، م��ن خ��الل تنفي��ذ عملي��ات طويل��ة ومس��تمرة تش��مل 
االستكش��اف واحلصر واجلمع والتوصيف والتقييم واحلفظ جلميع األصول الوراثية امللية وإتاحتها لالس��تخدامات 
البحثي��ة والتنموي��ة ، ويعم��ل عل��ى حتس��ني وتطوي��ر اخل��ربات واملع��ارف للك��وادر الوطني��ة يف جم��االت التكنولوجي��ا 
احليوي��ة واهلندس��ة الوراثي��ة وحتوي��ر الصف��ات الوراثي��ة للمحاصي��ل االقتصادي��ة ، وتنفي��ذ الربامج والبح��وث التطبيقية ، 
وعق��د دورات وورش عم��ل ون��دوات ومؤمت��رات يف ه��ذا اجمل��ال ، والتع��اون اإلجيابي مع مجيع مؤسس��ات الدولة والقطاع 

اخل��اص واملنظم��ات الدولي��ة ومراك��ز األحب��اث وتقدي��م االستش��ارات العلمي��ة التخصصي��ة هل��ا .
د- أهداف مركز االصول الوراثية ))112:

إتب��اع املنه��ج العلم��ي املتكام��ل يف : الكش��ف ، احلص��ر ، اجلم��ع ، التوصي��ف ، التقيي��م ، احلف��ظ ، الصيان��ة 	 
واالس��تخدام املس��تدام للم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة واحليواني��ة امللي��ة وتس��جيل املعلوم��ات املصاحب��ة لذل��ك .

إجي��اد منظوم��ة فعال��ة حلف��ظ األص��ول الوراثي��ة والعم��ل على إدارته��ا وصيانتها يف بيئتها الطبيعية باس��تخدام أحدث 	 
التقنيات .

إنشاء قاعدة بيانات شاملة لتسجيل وتوثيق األصول الوراثية للجمهورية اليمنية مبا يليب متطلبات احلماية حلقوق 	 
ملكيتها الفكرية عامليا .

إكث��ار األن��واع واألصن��اف امللي��ة واالس��تفادة منه��ا يف تنفي��ذ برام��ج تربي��ة يش��رك فيها املزارع��ون لتطوير أصناف 	 
حملي��ة متمي��زة ، والتش��جيع عل��ى اس��تخدام األصن��اف امللي��ة الن��ادرة والش��به منقرضة .

القيام بكل النشاطات العلمية يف جماالت األصول واملصادر الوراثية واإلجنراف الوراثي للموارد الوراثية النباتية 	 
واحليوانية يف البيئة امللية ودراسات التنوع احليوي .

مجع وتوثيق املعارف امللية اخلاصة بإدارة املصادر الطبيعية ، وإقامة برامج تدريبية وتأهيلية وتعليمية متخصصة 	 
وورش عمل وندوات ومؤمترات يف جماالت املصادر الوراثية والتنوع احليوي والتنمية املستدامة .

تقدي��م اإلستش��ارات العلمي��ة وبرام��ج التنمي��ة املهني��ة يف اجملاالت ذات الصلة باألص��ول واملصادر الوراثية واإلجنراف 	 
الوراثي للموارد الطبيعية ودراسات التنوع احليوي والتنمية الزراعية .

التعاون والتنس��يق مع اجلامعات ووزارات الدولة ومؤسس��اتها املعنية للمش��اركة الفعالة يف الربامج الوطنية إلدارة 	 
املصادر الوراثية ومكونات التنوع احليوي والنظم البيئية والتنمية الزراعية .

التع��اون م��ع املنظم��ات واهليئ��ات امللي��ة واإلقليمي��ة والدولي��ة العامل��ة يف جماالت املص��ادر الوراثية وامل��وارد الطبيعية 	 
وكل م��ا ل��ه عالق��ة بالتن��وع احلي��وي والنظ��م البيئي��ة والتنمية الزراعية املس��تدامة لتطوير برام��ج تنموية فعالة .

خل��ق من��اخ أكادمي��ي حمف��ز ومثم��ر ومس��تدام ألعض��اء هيئ��ة التدري��س الناش��طني يف كل م��ا ل��ه صل��ة باألص��ول 	 
الوراثي��ة النباتي��ة واحليواني��ة م��ن أج��ل حتس��ني األداء .

املب��ادرة يف إنش��اء برام��ج أكادميي��ة وحبثي��ة واحلف��اظ عليه��ا والتح��ري والدق��ة يف عمله��ا يف اجمل��االت ذات الصل��ة 	 
باألص��ول الوراثي��ة وخصوص��ا فيم��ا يتعل��ق باجملتم��ع اليم��ين .

التنظي��م واملش��اركة يف اللق��اءات املتخصص��ة ال��ي تع��اجل قضاي��ا اجملتم��ع اليم��ين مث��ل حلق��ات العم��ل والن��دوات 	 
واملؤمت��رات عل��ى املس��تويات امللي��ة واإلقليمي��ة والدولي��ة .

نش��ر األحب��اث والدراس��ات العلمي��ة م��ن خ��الل إص��دار النش��رات واجمل��الت والكت��ب التخصصي��ة ، ورف��ع مس��توى 	 
الوع��ي الش��عيب والرمس��ي بأهمي��ة األص��ول الوراثي��ة وض��رورة احلف��اظ عليه��ا وتنميته��ا .

)11 )( مرجع سابق ، ص 97 .
)12 )( جامعة صنعاء : مكتب رئيس اجلامعة : قرار رئيس اجلامعة رقم )23( لسنة 2011م بإصدار الالئحة التنظيمية ملركز األصول الوراثية جبامعة صنعاء ، 

بتاريخ 18/1/2011م ، املادة )4( ص 3 .
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ه� - اهليكل التنظيمي ملركز األصول الوراثية - جامعة صنعاء )11
2-2 : أهمية األصول الوراثية والتنوع احليوي يف التنمية اجملتمعية واستدامتها : 

تع��رف األص��ول الوراثي��ة النباتي��ة بأنه��ا جمموع��ة م��ن أمن��اط وراثي��ة نباتي��ة خمتلف��ة ميك��ن حفظه��ا واس��تخدامها 
)International Plant Genetic Resources Institute( )IPGRI ( وه��ي املك��ون األق��دم لتش��كيل التن��وع 
النبات��ي ال��ذي عرفت��ه )IPGRI( بأن��ه التن��وع اإلمجال��ي الطبيع��ي ضم��ن أن��واع الكائن��ات احلي��ة وم��ا بينه��ا وتأقل��م ه��ذه 
الكائن��ات م��ع الظ��روف البيئي��ة امليط��ة به��ا ل��ذا ف��إن األص��ول الوراثي��ة تعت��رب  املرجعي��ة األوث��ق واألضم��ن م��ن ناحي��ة 
اإلس��تخدام بهدف حتس��ني وتطوير األصناف النباتية وذلك مبا حتتويه من جينات متميزة قادرة على املس��اهمة بفاعلية 

يف تلبي��ة املتغ��رات البيئي��ة وغ��ر البيئي��ة )12.
وجتدر اإلشارة إىل أنه يف حزيران 1992 قام برنامج البيئة العاملي بوضع اإلتفاقية الدولية يف قمة األرض املنعقدة يف 
ريودي جانرو )Rio de janiero( والي حتمل يف طياتها ثالثة أهداف رئيسة  أوهلا املافظة على التنوع البيولوجي 
، وثانيها وهو اإلستخدام أو اإلستفادة املستدامة ملكونات التنوع البيولوجي أما اهلدف الثالث فهو املشاركة يف املنافع 

الي تنشأ عن اإلنتفاع التجاري وأي انتفاع آخر للموارد اجلينية بطريقة عادلة ومنصفة))113.
كم��ا نص��ت اإلتفاقي��ة عل��ى أن املافظ��ة عل��ى التن��وع البيولوج��ي ه��و » ش��أن مش��رك للجن��س البش��ري« وأن��ه ج��زء 
متكام��ل م��ن عملي��ة التنمي��ة  باإلضاف��ة إىل أنه��ا تغطي كل األنظمة البيئية واألنواع واملوارد اجلينية وتربط اجملهودات 

التقليدي��ة للمحافظ��ة عل��ى التن��وع البيولوج��ي باهل��دف االقتص��ادي الس��تعمال امل��وارد البيولوجي��ة بص��ورة مس��تدامة ))114.
ر لإلنسان اليوم 95 % من حاجاته من الطاقة الغذائية، وأن أربعة منها فقط ،  وتبني أن 30 حمصواًل غذائيًا يوفِّ
هي األرز والقمح والذرة والبطاطس، توفر أكثر من 60 % من هذه اإلحتياجات ، ونظرًا ألهمية هذا العدد الصغر 
نس��بيًا من املاصيل لألمن الغذائي العاملي، أصبح صون التنوع ضمن كل من املاصيل الرئيس��ية ذا أهميًة حموريًة 
عملي��ًة ، وبينم��ا ُيع��د ع��دد أن��واع النبات��ات ال��ي توف��ر معظ��م الطاقة والربوتني يف العامل صغرًا نس��بيًا، فإن التنوع ضمن 
كل من هذه األنواع كثرًا ما يكون على درجة كربى من الغزارة ، من ذلك مثاًل أن عدد األصناف املختلفة من نوع 

األرز يزي��د ، على 100,000 صنف))115. 
وتزرع اجملتمعات امللية يف جبال األنديز أكثر من 175 صنفًا من أصناف البطاطس الي حتمل أمساًء حملية ، 
وهذا التنوع ضمن كل نوع هو الذي ميكّ�ن من زراعة املاصيل يف مناطق العامل املختلفة ، ويف ظروف متباينة من 
حيث نوعية الربة والظروف اجلوية امليطة ، كما ميكن للتنوع الوراثي النباتي أن يوفِّر مسات عالية القيمة الزمة 
لتحدي��ات املس��تقبل، مث��ل تكي��ف املاصي��ل لتتعاي��ش م��ع الظ��روف املناخي��ة املتغ��رة أو لتحم��ل تفش��ي األم��راض ))116 ، 

وميك��ن تن��اول موضوعني هامني هما :
)1( : اإلستنزاف الوراثي: 

إن التن��وع الوراث��ي النبات��ي مه��دد مب��ا يس��مى »اإلس��تنزاف الوراث��ي«، وه��و مصطل��ح وضعه العلماء للتعب��ر عن فقدان 
املورثات الفردية وكذلك جمموعات املورثات ، ويكمن السبب الرئيسي يف اإلستنزاف الوراثي، يف اإلستعاضة عن 
األصن��اف القدمي��ة يف حق��ول املزارع��ني بأصن��اف جدي��دة، ألن املورث��ات املوج��ودة يف األصن��اف القدمي��ة ليس��ت موج��ودة 
مجيعها يف األصناف احلديثة ، كثرًا ما حتّد األصناف التجارية عندما تدخل يف النظم الزراعية التقليدية من العدد 
الكبر لألصناف الي كانت ش��ائعة اإلس��تخدام ، ومن األس��باب األخرى لإلس��تنزاف الوراثي ظهور آفات أو أعش��اب 

طفيلي��ة أو أم��راض جدي��دة ، وتده��ور البيئ��ة ، والتصح��ر، وإزالة األش��جار إما من خ��الل عمليات إزالة الغابات أو من 

)11  جامعة صنعاء : مكتب رئيس اجلامعة : قرار رئيس اجلامعة رقم )23( لسنة 2011م بإصدار الالئحة التنظيمية ملركز األصول الوراثية جبامعة صنعاء ، 
بتاريخ 18/1/2011م ، املادة )5( ص 4.

http://www.ncare.gov.jo/OurNCAREPages/PUPLICATIONMENU/RelatedPages/AnnualReports/p3.5.htm  12(
)http://qafilah.com/ar/   13بنوك-البذور/

)http://qafilah.com/ar/ 14بنوك-البذور/
)15 نفس املرجع السابق .

)http://qafilah.com/ar/  16بنوك-البذور/
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جراء احلرائق.
)2( :البنوك الوراثية ) بنوك اجلينات ( :

��زت الط��رق التقليدي��ة ملكافح��ة اإلس��تنزاف الوراث��ي عل��ى ص��ون الب��ذور يف بنوك للمورث��ات ختتص باملاصيل  تركَّ
)خ��ارج مواقعه��ا الطبيعي��ة( ، أم��ا الي��وم  فق��د اتض��ح أن اإلس��راتيجية األفض��ل جتم��ع بني الصون خ��ارج املواقع الطبيعية  
والص��ون عل��ى األرض ) يف املواق��ع الطبيعي��ة( م��ن خ��الل م��ا يق��وم ب��ه املزارع��ون يف إط��ار نظمهم البيئي��ة الزراعية ، أو يف 

املناط��ق املمي��ة م��ن خ��الل األق��ارب الربي��ة للمحاصي��ل ، وذلك لألثر البيئي اإلجياب��ي هلذه الطريقة.
ونظ��رًا ألهمي��ة األص��ول الوراثي��ة فق��د أوضح اختصاصي املاصيل أمحد عمري، الذي يرأس وحدة املوارد الوراثية 
يف »إيكاردا«، قائاًل،أن بنك املصادر الوراثية حيوي كنزًا حقيقيًا من بذور املاصيل املس��توطنة يف املناطق اجلافة 
حول العامل، مضيفًا » هذا مورد مثني وفريد للعلماء الزراعيني الذين يبحثون عن مورثات ميكن استعماهلا يف برامج 
التهجني الدولية والوطنية، لتطوير سالالت من املاصيل تتحمل التحديات املتعلقة بالتغر املناخي واألمراض واآلفات 

والظروف املناخية القاسية« ))111.
وبينم��ا متث��ل ه��ذه الط��رق يف حف��ظ التن��وع الوراث��ي النبات��ي أهميًة حيوية، فإن اإلس��تخدام املس��تدام للم��وارد الوراثية 
��ر التأم��ني ض��د س��وء األح��وال يف  النباتي��ة ل��ه أهمي��ة مماثل��ة ، فالتن��وع الوراث��ي النبات��ي يزي��د م��ن اخلي��ارات املتاح��ة ويوفِّ
املس��تقبل ، لكن اس��تغالل هذه اإلمكانات يتطلب القدرة على حتس��ني األصناف من خالل تهجني النبات، وكذلك 
إقامة ش��راكات وش��بكات تش��مل مجيع أصحاب املصلحة، من امُلزارع إىل الباحث إىل مدير بنك املورثات ، وجيمع 

دول الع��امل الي��وم جه��د مش��رك هل��ذه الغاي��ة النبيلة بدأ منذ ع��ام 1983م )12.
ثالثًا : النتائج واملناقشات

) 1 ( جمتمع البحث : ) اجلنس - احلالة االجتماعية - املستوى التعليمي (:
1- اجلنس :         

جدول رقم )1( جنس عينة املبحوثني
النسبةالعدداجلنس

2790ذكر

310أنثى

30100اإلمجالي 

املصدر : استمارة االستبيان .
يتبني من بيانات اجلدول رقم )1( أن حجم العينة بلغ 30 مفردة توزعت على اجلنس��ني فبلغت 27 مفردة للذكور 

بنس��بة %90 بينما بلغت نس��بة النس��اء 3 مفردات بنس��بة %10 من حجم العينة .
2- احلالة االجتماعية :

)11  صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4290 - اجلمعة 06 يونيو 2014م املوافق 08 شعبان �ه1435

)12 كونب/http://qafilah.com/ar-/روذبلا
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جدول رقم )2( يوضح احلالة اإلجتماعية للمبحوثني
النسبةالعدداحلالة اإلجتماعية 

2996.7متزوج

13.3أعزب 

00مطلق 

00أرمل 

30100اإلمجالي 

املصدر : استمارة االستبيان .
يتض��ح م��ن البيان��ات يف اجل��دول رق��م )2( أن احلال��ة اإلجتماعي��ة للمبحوث��ني توزع��ت بنس��بة %96.7 مت��زوج بينم��ا 

األع��زب حص��ل عل��ى %3.3 ، وكان��ت صف��رًا بالنس��بة للمطل��ق واألرم��ل .
3- املستوى التعليمي : 

جدول رقم )3( يوضح احلالة التعليمية للمبحوثني
النسبةالعدداحلالة التعليمية 

26.7جامعي 

413.3ماجستر

2480دكتوراه

30100اإلمجالي 

املصدر : استمارة االستبيان .
وأوضح��ت البيان��ات يف اجل��دول رق��م )3( أن احلال��ة التعليمي��ة للمس��تهدفني يف البح��ث بلغ��ت أعل��ى نس��بة هل��ا 80% 
للحاصلني على درجة الدكتوراه ، يليها احلاصلني على درجة املاجس��تر بنس��بة %13.3 بينما بلغت نس��بة اجلامعيني 

%6.7 م��ن حج��م العينة .
4-  مكان العمل : 

جدول رقم )4( يوضح مكان العمل للمبحوثني
النسبةالعددمكان العمل 

00قسم االنتاج حيواني 

13.3قسم االقتصاد واإلرشاد الزراعي 

13.3قسم وقاية النبات 

723.3قسم املاصيل واملراعي 

516.7قسم البساتني والغابات 

26.7قسم األراضي واملياه

13.3قسم اهلندسة الزراعية 
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413.3قسم علوم وتقنية االغذية 

930مركز األصول الوراثية 

30100اإلمجالي 

املصدر : استمارة االستبيان .
أش��ارت البيان��ات يف اجل��دول رق��م )4( أن %30 م��ن حج��م العين��ة م��ن أعضاء هيئة التدريس ومس��اعديهم يعملون يف 
مرك��ز األص��ول الوراثي��ة ، يليه��م قس��م املاصي��ل واملراع��ي وقس��م البس��اتني والغابات بنس��بة %23.3 ، %16.7 على 
التوالي وتوزعت بقية النس��بة على بقية األقس��ام يف الكلية بنس��ب متفاوتة كما هو موضح يف اجلدول بينما مل ترجع 

استمارات مت توزيعها يف قسم اإلنتاج احليواني .
) 2 ( أهمية األصول الوراثية يف التنمية :

متث��ل األص��ول الوراثي��ة أهمي��ة كب��رة يف التنمي��ة الزراعي��ة والتنمي��ة اجملتمعي��ة كونه��ا متث��ل األم��ن القوم��ي الغذائي 
وتع��د ث��روة اس��راتيجية ال ميك��ن التفري��ط فيه��ا .

ويت��م حف��ظ الراكي��ب الوراثي��ة حل��ني احلاج��ة إليها فيما يع��رف ببنك املعلومات الوراثية أو بنك اجلينات حيث يقوم 
البن��ك الوراث��ي باس��تثمار أرصدت��ه م��ن الراكي��ب الوراثي��ة يف تطوير اإلنتاج الزراعي بش��قيه النبات��ي واحليواني وتطوير 
اإلنتاج الصناعي كما ميكن اس��تثمار الودائع الوراثية بتلك البنوك يف إثراء التنوع البيولوجي ويف التحس��ني البيئي .
وأوض��ح مدي��ر ع��ام »إي��كاردا« حمم��ود الصل��ح أن »مج��ع املص��ادر الوراثي��ة للحف��اظ عل��ى التن��وع احلي��وي للمحاصي��ل 
وضم��ان اإلم��دادات الغذائي��ة يف املس��تقبل ب��ات مهم��ًا بش��كل خ��اص ألن تغ��ر املن��اخ يش��كل تهديدًا خط��رًا للمحاصيل 

واألم��ن الغذائ��ي يف الع��امل النامي«))111.
وخي��زن يف س��فالبارد حالي��ًا حن��و ثل��ث س��الالت املاصي��ل الغذائي��ة املهم��ة يف الع��امل، ويت��وىل إدارة القب��و الصن��دوق 
العاملي لتنوع املاصيل واملركز الشمالي للموارد اجلينية وحكومة النرويج ، وهو مبثابة »تأمني« لدول العامل حتسبًا 

ألي دم��ار كارثي للمحاصيل))112.
جدول رقم )5( يوضح مدى أهمية األصول الوراثية يف التنمية

املصدر : استمارة االستبيان .
وأوضح��ت نتائ��ج الدراس��ة امليداني��ة م��ن بيان��ات اجل��دول رق��م )5( وال��ذي وجه��ت في��ه جمموع��ة م��ن األس��ئلة لعينة من 
أعض��اء هيئ��ة التدري��س الباحث��ني يف مرك��ز األص��ول الوراثي��ة واألقس��ام األكادميية يف كلي��ة الزراعة والي تبني مدى 
أهمي��ة األص��ول الوراثي��ة يف التنمي��ة اجملتمعي��ة ، حي��ث اتض��ح أن %50 م��ن عين��ة  املبحوث��ني  موافق��ة بش��دة ب��أن التن��وع 
احلي��وي يس��هم يف حتقي��ق األم��ن الغذائ��ي للمجتمع��ات امللي��ة ، بينم��ا حصل��ت مواف��ق عل��ى نس��بة %43.3 م��ن جمم��وع 
اآلراء ، وتؤكد أراء املبحوثني أنها موافقه بنسبة %53.3 أنه كلما زادت املوارد الوراثية زادت الفرص املتاحة للنمو 
واإلبت��كار يف جم��ال الزراع��ة بينم��ا حصل��ت مواف��ق بش��دة عل��ى نس��بة %46.7 ، كم��ا أوضح��ت النتائ��ج أن األصن��اف 
النباتي��ة الربي��ة تعت��رب م��ن أكث��ر األصن��اف الوراثي��ة ق��وة ومقاوم��ة وال��ي تس��تخدم كأص��ول وق��د حص��ل املقي��اس موافق  
ومواف��ق بش��دة عل��ى 46.7 % ، %46.7 ل��كل منه��ا عل��ى التوال��ي ، وبالنس��بة للس��ؤال ه��ل ت��ؤدي األص��ول الوراثي��ة اىل 
زي��ادة اإلنت��اج ف��إن مواف��ق حصل��ت عل��ى نس��بة  %56.7 بينم��ا مواف��ق بش��دة حصلت على نس��بة %33.3 ، وتش��ر إحدى 
الدراسات أن احلاجة اىل صون التنوع الوراثي النباتي يف العامل واستخدامه املستدام أكثر إحلاحا من أي وقت مضى 
، فه��و األس��اس ال��ذي يق��وم علي��ه األم��ن الغذائ��ي يف ع��امل يواجه العديد من التحديات وأهمها زي��ادة اإلنتاج الزراعي مع 
وج��ود تهدي��دات بفع��ل اإلح��رار العامل��ي وتغ��ر املن��اخ، وتناق��ص األراض��ي وامل��وارد املائي��ة ، والتده��ور البيئي كما أن اس��تمرار 

فق��دان التن��وع الوراث��ي النبات��ي لألغذي��ة والزراع��ة يقل��ل بدرج��ة كب��رة اخلي��ارات املتاحة أمامن��ا وأمام أجيال املس��تقبل ))113.

)11  صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4290 - اجلمعة 06 يونيو 2014م املوافق 08 شعبان 1435ه�
)12  صحيفة الوسط البحرينية - مصدر سابق . 

)13  هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة : خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ، 2011 ، ص3 .



المجلد )1( العدد )1(

259

أهمية األصول الوراثية م

مدى أهمية األصول الوراثية يف التنمية اجملتمعية واستدامتها

اإلمجالي غر موافق حمايد موافق بشدة موافق 
غر موافقبشدة

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

1
يسهم التنوع احليوي يف 

حتقيق األمن الغذائي 
للمجتمعات امللية .

1343.3155013.313.30030

2
تشكل املراعي الربية 
الداعم الكبر للناتج 

القومي اإلمجالي .
1653.3516,7723,313.313.330

تؤدي األصول الوراثية إىل 3
1756.71033.3310000030زيادة اإلنتاج .

4

كلما زادت املوارد 
الوراثية زادت الفرص 

املتاحة للنمو واإلبتكار 
يف جمال الزراعة  .

1653.31446.700000030

5

تدخل العديد من النباتات 
الطبية يف صناعة األدوية 

فتزيد من العائدات يف 
هذا اجملال .

1653.31343.313.3000030

6

تعترب األصناف النباتية 
الربية من أكثر األصناف 

الوراثية قوة ومقاومة 
والي تستخدم كأصول .

1446.71446.713.313.30030

7

تعترب النباتات الربية من 
أكثر العوامل أهمية 

يف محاية األراضي من 
التعري والتصحر .

1550155000000030

جدول رقم )5( يوضح مدى أهمية األصول الوراثية يف التنمية
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)3 ( دور املركز يف حفظ األصول الوراثية والتنمية اجملتمعية : 
جدول رقم )6( يوضح آراء املبحوثني عن دور املركز يف حفظ األصول الوراثية والتنمية اجملتمعية 

دور مركز األصول الوراثية م

دور المركز في حفظ األصول الوراثية والتنمية المجتمعية 

اإلمجالي غر موافقغر موافق بشدةحمايد موافق بشدة موافق 

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

1

محاية الغطاء النباتي الربي 
للدولة بالتنسيق مع املراكز 

البحثية األخرى وهيئة 
البحوث .

1550723.331013.3413.330

2
مجع األصناف النباتية املهددة 

12401446.713,313.326.730باالنقراض بهدف إكثارها .

3
إكثار األصناف النباتية 

املنقرضة أو الشبه منقرضة 
وإعادة دورها البيئي .

9301343.3413.326.726,730

4

حفظ األصناف النباتية بشتى 
طرق احلفظ وعلى رأسها 

طريقة احلفظ اخلليوي 
املخربي .

826.71033.362031031030

5
محاية األصول الوراثية 

1136.71343.331026,713,330ملاصيل احلبوب .

6
محاية األصول الوراثية  

ألشجار الفاكهة بأنواعها 
املختلفة  . 

1136.71033.3413.326.731030

7
محاية االصول الوراثية 

1653.31033.313.326.713.330ملاصيل البقوليات الغذائية 

8
محاية االصول الوراثية  

1136.71033.3516.731013.330للنباتات الطبية . 

9
محاية االصول الوراثية 

1033.31240516.726.713.330لنباتات املراعي .

10
محاية االصول الوراثية 
للنباتات الربية ) نباتات 

الغطاء النباتي الربي (
826.7124062013.331030
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11

توفر املدخالت الوراثية اىل 
بنك األصول الوراثية وتوزيع 

هذه االصول على خمتلف 
املؤسسات البحثية 

1136.7826.7516.7413.326.730

12

زراعة بعض املدخالت 
الوراثية يف احلقول حتت 

الظروف الطبيعية هلا واشراك 
املزارعني فيها .

12401033.3413.326.726.730

1033.31033.3723.326.713.330احلفاظ على التنوع احليوي .13

14
مجع وتوثيق املعارف امللية 

اخلاصة بإدارة املصادر 
الطبيعية .

124012403100031030

1653.31033.326.713.313.330اقامة برامج  تدريبية .15

16
إقامة برامج تأهيلية  وتعليمية 

1033.31136.7516.713.331030ختصصية .

1550930413.313.313.330إقامة ورش العمل .17

1343.3826.762026.713.330إقامة الندوات .18

19
إقامة املؤمترات يف جماالت 

املصادر الوراثية والتنوع 
احليوي والتنمية املستدامة .

1343,31033.331013.331030

20
تنفيذ الربامج والبحوث 

التطبيقية يف مزرعة املركز 
أو بالتنسيق مع املزارعني .

1550826.731031013.330

املصدر : استمارة االستبيان .
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ويتض��ح م��ن خ��الل بيان��ات اجل��دول رق��م )6( أن ملرك��ز األص��ول الوراثي��ة دورًا كب��رًا يف حف��ظ األص��ول الوراثي��ة 
والتنمية اجملتمعية ، إذ تشر النتائج إىل أن عملية مجع األصناف النباتية املهددة باإلنقراض بهدف إكثارها حصلت 
عل��ى نس��بة %46.7 ، %40 ملواف��ق بش��دة ، ومواف��ق ل��كل منه��ا عل��ى التوال��ي ، بينم��ا حص��ل دور املرك��ز يف محاي��ة 
األصول الوراثية ملاصيل احلبوب على نسبة %43.3 ، %36.7 ملوافق بشدة وموافق لكل منها على التوالي ، وتشر 
النتائج أن عملية مجع وتوثيق املعارف امللية اخلاصة بإدارة املصادر الطبيعية حصلت على نسبة %40 ، %40 ملوافق 
بش��دة ومواف��ق ل��كل منه��ا عل��ى التوال��ي وذل��ك نظ��را للك��م اهلائ��ل من املع��ارف امللي��ة املتعلقة باجلان��ب الزراعي لكل 
منطق��ة م��ن املناط��ق الزراعي��ة يف اليم��ن ، وتؤك��د نتائ��ج الدراس��ة أن املركز قام بدوٍر مناس��ٍب يف التنمية اجملتمعية من 
خ��الل إقام��ة الن��دوات وورش العم��ل والربام��ج التدريبي��ة والتخصصي��ة ، وتنفي��ذ الربام��ج والبح��وث التطبيقي��ة يف مزرع��ة 
املرك��ز أو بالتنس��يق م��ع املزارع��ني ، ولوح��ظ وج��ود ضع��ف يف بعض اجلوانب املرتبط��ة باملركز ودوره والي ترجع إىل 

وج��ود معوق��ات خمتلفة س��نتناوهلا الحقًا.
) 4 ( أهم املعوقات الي تقف عائقًا أمام حتقيق املركز لدوره يف التنمية اجملتمعية :

أ- املعوقات اإلدارية :
يتب��ني م��ن نتائ��ج الدراس��ة يف اجل��دول رق��م )7( أن أه��م املعوقات اإلداري��ة تأثرًا على دور مركز األصول الوراثية هو 
مع��وق اإلفتق��ار إىل وج��ود التخطي��ط العلم��ي يف املرك��ز وق��د حص��ل عل��ى نس��بة  %43.3  ملوافق بش��دة ، بينما حصلت 
موافق على نس��بة %40 ، يليه يف األهمية معوق عدم تطبيق اللوائح والقوانني اإلدارية يف املركز وتوزيع املهام حيث 

حص������لت على نسبة %40 ملوافق بشده بينما موافق 
جدول رقم )7( يوضح مدى تأثر املعوقات اإلدارية على دور مركز األصول الوراثية

املعوقات االدارية م

مدى تأثر املعوقات االدارية على دور املركز 

اإلمجالي
غر موافق حمايد موافق بشدة موافق 

غر موافقبشدة

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

1
زيادة األعباء اإلدارية 
413.300516.7124093030لعضو هيئة التدريس .

2
اإلفتقار إىل وجود 

التخطيط العلمي يف 
املركز .

12401343.3413.30013.330

3
ندرة أسلوب العمل 

اجلماعي بني أعضاء 
هيئة التدريس.

1136.71240413.326.713.330

4
اإلنفصال بني الباحثني 

1136.71033.3413.331026.730والواقع اجملتمعي .

5
عدم تطبيق اللوائح 
اإلدارية يف املركز 

وتوزيع املهام .
1446.7124026.713.313.330

املصدر : استمارة االستبيان .
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حصل��ت عل��ى %46.7 كمؤش��ر كب��ر ي��دل عل��ى ع��دم اإلهتم��ام باملؤسس��ية يف إدارة العم��ل داخ��ل املرك��ز وه��و 
انعكاس ملا تعيشه اجلامعة من ضعف يف اجلانب اإلداري ، وتبني أن  معوق ندرة أسلوب العمل اجلماعي بني أعضاء 
هيئ��ة التدري��س أح��د املعوق��ات اإلداري��ة وال��ي حصل��ت عل��ى نس��بة %40 ملواف��ق بش��دة ، بينم��ا ش��كلت مواف��ق نس��بة 
%36.7 وهي نس��بة كبرة تدل على تأثره على دور املركز يف التنمية اجملتمعية بينما حصلت زيادة األعباء اإلدارية 

لعض��و هيئ��ة التدري��س عل��ى نتيج��ة س��لبية بنس��بة %40 لغر موافق بش��ده ونس��بة %30 ملوافق .
ب- املعوقات املالية :

جدول رقم )8( يوضح مدى تأثر املعوقات املالية على دور مركز األصول الوراثية

املعوقات املالية م

مدى تأثر املعوقات املالية على دور املركز 

اإلمجالي غر موافقغر موافق بشدةحمايد موافق بشدة موافق 

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

1

البروقراطية يف 
اجلامعة واملركز 
يف متويل البحوث 

خصوصا من 
اجلهات املاحنة .

1033.31653.326.726.70030

2
تدني ميزانية 

9301963,313.313.30030األحباث العلمية .

3
الضعف الشديد 

يف ميزانية املركز 
اإلدارية .

826.71963,326.713.30030

4
ضعف اإلمكانات 

826.72066.713.313.30030املادية للباحث .

املصدر : استمارة االستبيان .
يتضح من بيانات اجلدول رقم )8( أن املعوقات املالية من أشد املعوقات تأثرًا على دور املركز يف التنمية اجملتمعية 
ويالحظ أن معوق تدني ميزانية األحباث العلمية أخذ نس��بة 63.3 % ملوافق بش��دة ، ونس��بة  %30 ملوافق  كأكرب 
معوق مؤثر على دور املركز ، بينما أخذ معوق ضعف اإلمكانيات املادية للباحث نسبة %66.7 ملوافق بشدة ونسبة 
%26.7 ملواف��ق م��ن آراء املبحوث��ني ح��ول درج��ة تأث��ر ه��ذا املع��وق ، وتب��ني أن معوق الضعف الش��ديد يف ميزانية املركز 
اإلدارية حصل على نسبة %63.3 ملوافق بشدة ونسبة %26.7 ملوافق يف درجة تأثره على أداء املركز ودوره يف التنمية 

اجملتمعية.
ج-املعوقات التقنية :
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جدول رقم )9( يوضح مدى تأثر املعوقات التقنية على دور مركز األصول الوراثية

املعوقات التقنية م

مدى تأثر املعوقات التقنية على دور املركز 

اإلمجالي غر موافق حمايد موافق بشدة موافق 
غر موافقبشدة

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

1

عدم توفر املراجع 
احلديثة على شبكة 

اإلنرنت ومكتبة 
اجلامعة 

1033.31136.7516.713.331030

2
قصور مهارات 

الباحثني يف التعامل 
مع شبكة اإلنرنت .

1033.3620413.326.7826.730

عدم توفر شبكة 3
1033.31653.326.70026.730اإلنرنت يف املركز .

4
التوصيات الي 

يقدمها الباحثني 
يصعب تطبيقها .

93031093013.3826.730

املصدر : استمارة االستبيان .
يتبني من بيانات اجلدول رقم )9( أن املعوقات التقنية تؤثر على دور املركز يف التنمية اجملتمعية ، ويظهر ذلك من 
خ��الل ع��دد م��ن املعوق��ات أهمه��ا ه��و ع��دم توفر ش��بكة اإلنرنت يف املركز وقد حصل هذا املعوق على نس��بة 53.3% 
ملوافق بش��دة ، ونس��بة %33.3 ملوافق ، أما معوق عدم توفر املراجع احلديثة على ش��بكة اإلنرنت ومكتبة اجلامعة 
فق��د حص��ل عل��ى نس��بة %36.7 ملواف��ق بش��دة ، ونس��بة %33.3 ملواف��ق ، وه��ذا يؤك��د عل��ى أن املعوق��ات التقني��ة تؤث��ر 
بشكل كبر على سر العمل وتقف عائقًا أمام حتقيق الدور املطلوب من املركز يف عملية التنمية كونها تساعد على 
تسهيل تسير األعمال وسرعة إجنازها ، وأخرًا التوصيات الي يقدمها الباحثني يصعب تطبيقها حصلت على 30% 
موافق ، %10 موافق بشدة ، ومن ناحية أخرى، فإن الباحثني يربِّرون عمومية التوصيات الي خيرجون بها؛ بامتناع 
األجهزة احلكومية عن تزويدهم بالبيانات الدقيقة واملعلومات الّصحيحة الاّلزمة للوصول إىل نتائج قابلة للتطبيق. وهم 
يش��عرون ب��أن بع��ض اجله��ات احلكومي��ة، ال تأخ��ذ النتائ��ج الي يتوصلون إليها مأخذ اجلد، وأن العديد من املس��ؤولني 

يعتقدون أنهم يعرفون كل شيء، وأنه ليس لدى مراكز األحباث ما تقدمه هلم أو تضيفه إليهم ))111.
ه�- املعوقات القانونية :

(( محمود ، خالد وليد : دور مراكز األبحاث يف الوطن العريب : الواقع الراهن ورشوط االنتقال اىل فاعلية أكرب ، املركز العريب لألبحاث ودراسة   )1)

السياسات  ، يناير 2013 ، ص 28 .
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جدول رقم )10( يوضح مدى تأثر املعوقات القانونية على دور مركز األصول الوراثية

املعوقات م
القانونية 

مدى تأثر املعوقات القانونية على دور املركز 

اإلمجالي غر موافق حمايد موافق بشدة موافق 
غر موافقبشدة

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

1
إصدار لوائح 
وقوانني تعيق 

العمل .
1033.3413.3930310413.330

2

ضعف الوعي 
باللوائح والقوانني 

الصادرة من 
اجلهات الرمسية 

يف اجلامعة 

1343.3723.3723.313.327,630

املصدر : استمارة االستبيان .
أظهرت نتائج الدراسة من بيانات اجلدول رقم )10( أن املعوقات القانونية تؤثر بشكل كبر على أداء املركز، 
ومتث��ل أه��م مع��وق قانون��ي وفق��ا آلراء املبحوث��ني يف ضع��ف الوع��ي باللوائ��ح والقوان��ني الص��ادرة م��ن اجله��ات الرمسي��ة يف 
اجلامع��ة إذ حص��ل عل��ى نس��بة %43.3 ملواف��ق ، بينم��ا حصل��ت مواف��ق بش��دة عل��ى %23.3 ، ومم��ا س��بق يتب��ني أهمي��ة 
اإلط��الع عل��ى القوان��ني واللوائ��ح الص��ادرة م��ن اجلامع��ة وتفعي��ل روح القان��ون يف العمل ، لينعم به اجلميع دون اس��تثناء ، 

ومأسس��ة املرك��ز وفق��ًا لذلك .
و- املعوقات السياسية :

بينت نتائج الدراسة من بيانات اجلدول )11( أن للمعوقات السياسية أثرًا كبرًا على دور مركز األصول الوراثية 
يف التنمي��ة اجملتمعي��ة فق��د حص��ل مع��وق الوض��ع السياس��ي القائ��م الذي تعيش��ه اليمن على %46.7 ملوافق بش��دة ونس��بة 
%43.3 ملواف��ق كمع��وق أث��ر تأث��رًا بالغ��ًا عل��ى دور املرك��ز يف التنمي��ة اجملتمعي��ة ، يليه معوق الصراع السياس��ي داخل 
اجلامعة انعكس بشكل مباشر على أداء املركز البحثي وقد حصل على نسبة %46.7 ملوافق بشدة ونسبة 23.3% 
ملواف��ق يف درج��ة تأث��ره عل��ى أداء املرك��ز ، وأخ��رًا مع��وق سياس��ة التهمي��ش الي متارس ضد أعض��اء هيئة التدريس يف 
املراك��ز فق��د حص��ل عل��ى نس��بة %43.3 ملواف��ق بش��دة ،ونس��بة  %23.3 ملواف��ق ، مم��ا أث��ر عل��ى دور املرك��ز البحث��ي 

بش��كل كبر وملحوظ.
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جدول رقم )11( يوضح مدى تأثري املعوقات السياسية على دور مركز األصول الوراثية

املعوقات السياسية  م

مدى تأثر املعوقات السياسية على دور املركز 

اإلمجالي غر موافقغر موافق بشدةحمايد موافق بشدة موافق 

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

1

الصراع السياسي 
داخل اجلامعة انعكس 

بشكل مباشر على أداء 
املركز البحثي .

723.31446.7516.713.331030

2
سياسة التهميش الي 

متارس ضد أعضاء هيئة 
التدريس يف املركز .

723.31343.3413.326.743,1330

الوضع السياسي القائم 3
1343.31446.713.30026.730الذي تعيشه اليمن .

املصدر : استمارة االستبيان .
ز-املعوقات املرتبطة بالباحث األكادميي :

جدول رقم )12( يوضح مدى تأثر املعوقات املرتبطة بالباحث األكادميي على دور مركز األصول الوراثية

املعوقات املرتبطة م
بالباحث االكادميي 

مدى تأثر املعوقات املرتبطة بالباحث األكادميي على دور املركز 

اإلمجالي غر موافقغر موافق بشدةحمايد موافق بشدة موافق 

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

1
هجرة الكفاءات 

826.7155026.713.3413.330العلمية إىل اخلارج .

2
ضعف مهارات التعامل 

مع تكنولوجيا 
املعلومات واللغة .

1033.3826.762026.7413.330

3

ضعف التدريب 
والتأهيل لكادر 

أعضاء هيئة التدريس 
يف املراكز واألقسام .

1653.31033.313.313.326.730

املصدر : استمارة االستبيان .
يتضح من بيانات اجلدول رقم )12( أن أهم املعوقات املرتبطة بالباحث األكادميي تتمثل يف معوق هجرة الكفاءات 
العلمية والذي حصل على نس��بة %50 ملوافق بش��دة ، نس��بة %26.7 ملوافق نظرًا لوجود فرص اىل دول اخلارج تدفع 
بع��دد م��ن أعض��اء هيئ��ة التدري��س والباحث��ني إىل اهلج��رة يف حال��ة التفرغ العلمي أو بهدف حتس��ني الوضع املادي ، وعدم 
وج��ود اجل��و املناس��ب علمي��ًا ، ويلي��ه مع��وق ضع��ف التأهي��ل ل��كادر أعض��اء هيئ��ة التدريس يف املراكز واألقس��ام والذي 
حصل على نس��بة %53.3 ملوافق ونس��بة %33.3 ملوافق بش��دة ملا للتأهيل من أهمية كبرة يف تنش��يطهم وإكس��ابهم 
مه��ارات تعينه��م عل��ى النج��اح يف أعماهل��م وتفعي��ل أداء املرك��ز يف التنمية اجملتمعية ، وأخرًا ضعف مهارات التعامل مع 
تكنولوجي��ا املعلوم��ات واللغ��ة إذ حص��ل ه��ذا املتغ��ر عل��ى %60 ملواف��ق بش��دة ومواف��ق وذل��ك ألنها تس��اعد الباحث على  
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التعامل مع كل جديد واإلستفادة من كل املستحدثات من خالل امتالك القدرة على استخدام هذه األدوات املتمثلة 
يف التكنولوجي��ا واللغة .

ح- املعوقات األخرى :
جدول رقم )13( يوضح مدى تأثري املعوقات األخرى على دور مركز األصول الوراثية

املعوقات األخرى م

مدى تأثر املعوقات األخرى على دور املركز 

اإلمجالي غر موافق حمايد موافق بشدة موافق 
غر موافقبشدة

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

1

العلم والبحث العلمي 
أصبح حيتل مرتبة 

متأخرة يف أولويات 
الدولة واجملتمع .

9301963.326.7000030

2
البحث العلمي حيتاج 

إىل تعاون جهات 
عديدة لتمويله .

1343,31756.700000030

3

برامج التنمية يتم 
التخطيط هلا مركزيا 

يف ضوء امليزانية 
املخصصة هلا .

1756.7413.3516.726.726.730

املصدر : استمارة االستبيان .  
تش��ر البيان��ات يف اجل��دول رق��م )13( أن أه��م املعوق��ات تأث��رًا عل��ى دور املراك��ز البحثي��ة عام��ة ومرك��ز األص��ول 
الوراثي��ة خاص��ة ه��و مع��وق يتمث��ل يف أن العل��م والبح��ث العلم��ي حيت��ال مرتب��ًة متأخ��رًة يف أولوي��ات الدول��ة واجملتم��ع ، 
حصل هذا املتغر على نس��بة %63.3 ملوافق بش��دة ، ونس��بة %30 ملوافق يف درجة تأثره على دور املركز يف التنمية 
اجملتمعية ، رغم أهمية البحث العلمي ودور املراكز يف البحث والتطوير إال أنه مل خيصص من الدولة يف املاضي ما 
يش��جع على ذلك إال أنه يف اآلونة األخرة خالل الس��نوات الثالث املاضية ظهر توجه حكومي بتوفر ما نس��بته 0.01 
% من الناتج القومي كدعم للبحث العلمي  و إىل يومنا هذا مل يتحقق شيء مما أدي إىل ضعف وقلة اإلنتاج العلمي 
من منشورات وجمالت ودراسات علمية وأحباث علمية هادفة تعمل على حل كثر من املعضالت ونلحظ توقف بعض 
اجملالت العلمية عن االصدار نتيجة لقلة اإلمكانيات بل وانعدامها ، بينما يأتي يف املرتبة الثانية معوق حاجة البحث 
العلم��ي إىل تع��اون جه��ات عدي��دة لتمويل��ه كالش��ركات والقطاع اخلاص واجلهات املس��تفيدة م��ن األحباث العلمية وقد 
حصل على نسبة  %56.7 ملوافق بشدة ، ونسبة 43.3 % ملوافق ويرجع السبب إىل ضعف التنسيق بني هذه اجلهات 
أو رمبا النعدام الثقة بني اجلهات املس��تفيدة وجهات البحث العلمي بينما حيتاج األمر إىل تعزيز هذه الش��راكة ملا هلا 
م��ن أهمي��ة يف دع��م البح��ث العلم��ي م��ع االس��تفادة م��ن جت��ارب اآلخري��ن ، وأخرًا فإن من املعوقات اهلام��ة الي تؤثر على 
أداء املركز هو معوق الفوقية يف التخطيط أي أن تكون برامج التنمية يتم التخطيط هلا مركزيا يف ضوء امليزانيات 
املخصصة هلا وقد حصل هذا املعوق على نسبة  %56.7 ملوافق بينما حصل على نسبة %13.3 ملوافق بشدة ، وحتتاج 
العملية التخطيطية أن يتم التخطيط هلا من أس��فل إىل أعلى مع إش��راك املنفذين يف عملية التخطيط والتنفيذ واختاذ 

القرارات لضمان جناح واس��تدامة أي مش��روع أو برنامج يف املس��تقبل وإلحس��اس القائمني بأن املش��روع ملكًا هلم .
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) 5 ( أهم املقرحات لتطوير عمل مركز األصول الوراثية :
يتض��ح م��ن بيان��ات اجل��دول رق��م )14( أن أه��م املقرح��ات لتطوي��ر عم��ل مرك��ز األص��ول الوراثي��ة يتمث��ل يف تطوي��ر 
وتعزي��ز ميزاني��ة البح��وث العلمي��ة حي��ث حص��ل عل��ى نس��بة %83.3 ملواف��ق بش��دة ، ونس��بة %16.7 ملواف��ق مل��دى أهمي��ة 
ه��ذا املق��رح يف تفعي��ل دور املرك��ز يف التنمي��ة اجملتمعي��ة ، كم��ا حص��ل كل م��ن مق��رح اإلس��تفادة م��ن نتائ��ج البح��وث 
الس��ابقة من قبل صناع القرار ، ومقرح تدريب الباحثني على اس��تخدام التقنيات احلديثة نس��بة %60 ملوافق بش��دة ، 
ونسبة %40 ملوافق لكل منهما ، بينما مقرح اإلهتمام بالبحث العلمي والباحثني وتبنيهم ومساعدتهم لتطوير أدائهم 
العلمي فقد حصل على نسبة %53.3 ملوافق بشدة ونسبة %43.3 ملوافق ، وأكدت بعض املقرحات على أهمية عقد 

دورات تدريبي��ة منتظم��ة للتدريب على
جدول رقم )14( يوضح أهم املقرتحات لتطوير عمل مركز األصول الوراثية

أهم املقرحات م

مدى أهمية بعض املقرحات  يف تفعيل دور املركز 

اإلمجالي غر موافق حمايد موافق بشدة موافق 
غر موافقبشدة

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

1
اإلرتباط بني اجلوانب 
1446.71446.713.313.30030األكادميية والواقعية.

2
تطوير وتعزيز ميزانية 

516.72583.300000030البحوث العلمية.

3

تكوين الباحث 
العلمي حي يتمكن 
من صياغة توصيات 

قابلة للتطبيق .
1963.3723.326.70026.730

4

اإلهتمام بالبحث 
العلمي والباحثني 

وتبنيهم ومساعدتهم 
لتطوير أدائهم العلمي 

1343.31653,313.3000030

5
اإلستفادة من نتائج 
البحوث السابقة من 

قبل صناع القرار.
1240186000000030

6
تدريب الباحثني علي 
استخدام التقنيات 

احلديثة.
1240186000000030

7
عقد دورات تدريبية 

منتظمة للتدريب علي 
مناهج البحث العلمي.

1653.31446.700000030

8
زيادة املهمات العلمية 

15501136.7413.3000030اخلارجية.

املصدر : استمارة االستبيان .
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مناه��ج البح��ث العلم��ي ، وتأكي��د أهمي��ة اإلرتب��اط ب��ني اجلوان��ب األكادميي��ة والواقعي��ة ، وزي��ادة املهم��ات العلمي��ة 
اخلارجي��ة لإلس��تفادة م��ن جت��ارب اآلخري��ن يف تطوي��ر األداء وجتوي��د العم��ل داخ��ل املرك��ز م��ع االس��تفادة م��ن جت��ارب 

اآلخري��ن ونق��ل م��ا يتناس��ب م��ع احتياجاتن��ا وظروفن��ا اجملتمعية .
) 6 ( أهم املشروعات والربامج التدريبية وورش العمل واملؤمترات املقرحة من وجهة نظر املبحوثني : 

يتب��ني م��ن خ��الل اس��تمارة االس��تبيان وم��ن ج��دول رق��م )15( أه��م املش��روعات املقرح��ة وعدده��ا 16 مش��روعا بينم��ا 
كان عدد الربامج التدريبية 17 برناجما تدريبيًا وورش العمل املقرحة 17 ورشة عمل ، أما املؤمترات فقد كان عدد 
املؤمترات املقرحة 7 مؤمترات وهذه املش��روعات والربامج التدريبية وورش العمل واملؤمترات مت تنقيحها من عدد من 
املقرحات والي ميكن العمل عليها بعد إدراجها ضمن مصفوفة خطة عمل وتصنيفها اس��راتيجيا ومرحليا يف خطة 

مزمنة من قبل قيادة املركز والباحثني .
جدول رقم )15( أهم املشروعات وبرامج التدريب وورش العمل واملؤمترات املقرحة

مؤمتراتورش عملبرامج تدريبيةاملشروعاتم

1

مشروع حفظ التنوع الوراثي 
ألشجار الفاكهة  واخلضروات 
وحماصيل احلبوب والنباتات 
الربية واحلراجية والرعوية .

برنامج تدرييب للكادر اخلاص 
باملركز على األصول الوراثية 
) الكشف واحلصر، اجلمع ، 
التصنيف والتوصيف ، التقييم 

، احلفظ (

ورشة عمل لتحديد أهم 
املاصيل احلبوبية  
وأشجار الفاكهة 
والنباتات الرعوية 

واحلراجية  ذات األهمية 
اإلقتصادية واإلسراتيجية 

.

مؤمتر األصول 
الوراثية امللية 
وحفظها من 

التدهور واإلستنزاف 
واإلجنراف 

2
مشروع جتهيز خطة مبشاريع 
التخرج للطالب بالتنسيق مع 

األقسام األكادميية 

برنامج تدرييب عن دراسة 
اجلدوى اإلقتصادية ملشاريع 

اإلنتاج احليواني

ورشة عمل عن  فعاليات 
املركز وأهم إجنازاته 

السنوية املتعلقة باألصول 
الوراثية

مؤمتر األصول 
الوراثية والتنمية 

املستدامة

مؤمتراتورش عملبرامج تدريبيةاملشروعاتم

3

مشروع بناء مركز جمهز بكل 
املعدات خاص باألصول الوراثية 

منفصل عن كلية الزراعة وتوفر 
مزرعة ملحقة باملركز.

برنامج تدرييب عن سالسل 
القيمة ملنتجات الثروة احليوانية .

ورشة عن طرق حفظ 
وإكثار األصول الوراثية 

ملاصيل احلبوب ، 
والبقوليات ، والنباتات 

الطبية .

متابعة وحضور 
املؤمترات العلمية 

ذات العالقة املرتبطة 
باألصول الوراثية ) 
خارجيا وداخليا (

4
مشروع توفر شبكة اإلنرنت 
واملكتبة والدوريات احلديثة  

املرتبطة باألصول الوراثية 

دورة تدريبية عن إنتاج وإكثار 
النب 

ورشة عمل عن مجع 
األصول الوراثية النباتية 

واحليوانية وتنقيتها 
وإكثارها

مؤمتر الزراعة 
املستدامة 

5
مشروع إنشاء مشتل جمهز بكل 

وسائل الري وأدوات الزراعة  
احلديثة.

برنامج تدرييب للباحثني عن 
طرق حصر ومسح األراضي 

ورشة عمل عن تطوير 
العمل يف مراكز األصول 
الوراثية النباتية واحليوانية 

مؤمتر عن أهمية 
حفظ املصادر 

الوراثية للمجتمع 
وللتنمية الزراعية 

6
مشروع تنقية وإكثار أصناف 
الذرة الرفيعة والذرة الشامية 

وإنتاج الذرة اهلجن .

برنامج تدرييب للطالب يف 
الكلية عن طرق مجع وتوصيف 
وتقييم  وحفظ املصادر الوراثية .

ورشة عمل عن أهمية 
األصول الوراثية  تقام 

سنويا مع استعراض أهم 
اإلجنازات واإلخفاقات .

مؤمتر عن احلفاظ 
على التنوع احليوي 
النباتي يف اليمن .
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7
مشروع جتديد األصول الوراثية 

املفوظة يف البنك الوراثي والبالغ 
عددها أكثر من 3000 عينة .

برنامج تدرييب للفنيني 
واملرشدين الزراعيني باملراكز 
اإلرشادية  والبحوث الزراعية 

عن كيفية املافظة على 
األصول الوراثية .

ورشة عمل عن إشراك 
املراكز البحثية لرجال 
األعمال والقطاع اخلاص 
يف دعم حفظ األصول 

الوراثية . 

مؤمتر عن أهم 
املاصيل املطرية 
وكيفية املافظة 
عليها والنهوض بها.

8

مشروع إنشاء املشروع القومي 
لألصول الوراثية النباتية 

واحليوانية وجتهيزه بكافة 
اللوازم املخربية والتربيد وكل 

وسائل احلفظ .

برنامج تدرييب للمزارعني على 
طرق مجع وجتديد  وحفظ 

األصول الوراثية .

ورشة عمل عن تطوير دور 
مركز األصول الوراثية 

يف حفظ املدخرات 
الوراثية النباتية امللية 
يف املركز وتفعيل دور 

املزارعني 

9
مشروع حفظ  وتوثيق األصول 
الوراثية لدى املركز وتعميمها 

على بقية املراكز املماثلة .

دورة تدريبية عن كيفية مجع 
وحصر وتوصيف وتقييم النباتات 

الطبية والعطرية .

ورشة عمل عن أهمية 
األصول الوراثية يف التنمية 

املستدامة .

10
مشروع جتميع وحفظ األصول 
الوراثية باملشاركة مع اجملتمع 

امللي واملزارعني .

دورة  تدريبية عن كيفية مجع 
وتوصيف وتقييم وحصر أشجار 

الفاكهة امللية .

ورشة عمل عن األصول 
الوراثية النباتية 

واحليوانية. 

11
مشروع التوعية بأهمية حفظ 

األصول الوراثية .

دورة تدريبية يف كيفية مجع 
وحصر وتصنيف وتقييم 

حماصيل احلبوب .

ورشة عمل عن أهمية 
وكيفية توثيق املعارف 

امللية الزراعية . 

12

مشروع عمل بنك للجينات 
واألصول الوراثية اليمنية وإصدار 
وتطبيق القوانني اجملرمة لتهريب 

تلك األصناف 

برنامج تدرييب عن التنوع 
احليوي يرافقه  رحلة علمية إىل 

مناطق خمتلفة يف اليمن .

ورشة عمل عن النب 
واحلبوب والزراعة واملرأة 
الريفية واحلرف النسائية .

13
زيادة اإلنتاج للحفاظ على األصول 

الوراثية واإلهتمام بالزراعة 
املومسية 

دورة تدريبية عن استخدامات 
التكنولوجيا احليوية يف حفظ 

األصول الوراثية  .

ورشة عمل عن احلرف 
اليدوية ، احلرف الزراعية 

14
مشروع تأهيل مزرعة املركز 

وختصيص مزرعة إضافية .

برنامج تدرييب للعاملني يف 
املركز على استخدام الربامج 

احلاسوبية ذات العالقة باألصول 
الوراثية النباتية واحليوانية . 

ورشة عمل يف جمال 
احلفاظ على التنوع 

الوراثي النباتي واحليواني 
.

15
مشروع إنشاء حديقة نباتية تضم 
مجيع املصادر الوراثية النباتية 
لكل  إقليم من األقاليم الستة .

برنامج تدرييب على املعشبات 
وطرق جتهيز وحفظ العينات .

ورشة عمل عن أهمية 
املصادر الوراثية النباتية 

16
مشروع تطوير إنتاجية حماصيل 

الزراعة املطرية .

برنامج تدرييب يف جمال 
 DNA استخدام تقنيات ال
و PCR لتعريف األصناف 

النباتية املختلفة 

ورشة عمل عن األمناط 
الغذائية وتنوعها وفقا 

لتنوع املناطق اجلغرافية .

17

برنامج تدرييب يف جمال 
استخدام املصادر الوراثية 

النباتية املختلفة يف التحسني 
الوراثي .

املصدر : استمارة االستبيان .
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) 7 (  اإلستنتاجات :
أكدت نتائ��ج الدراس��ة أن لألص��ول الوراثي��ة أهمي��ة كب��رة يف التنمي��ة ، فالتن��وع احلي��وي يس��هم بش��كل كب��ر يف - 

حتقيق األمن الغذائي بنسبة %93.3 ملوافق بشدة وموافق ، كما أنها تساهم يف زيادة االنتاج بنسبة %90 ملوافق 
بش��دة وموافق من آراء املبحوثني . 

تش��ر النتائ��ج أن ملرك��ز األص��ول الوراثي��ة دورًا كب��رًا يف حف��ظ األص��ول الوراثي��ة والتنمي��ة اجملتمعي��ة م��ن خ��الل - 
مجع األصناف النباتية املهددة باإلنقراض بهدف إكثارها وقد حصلت على %96.7 ملوافق بشدة وموافق ، بينما 
حص��ل دور املرك��ز يف محاي��ة األص��ول الوراثي��ة ملاصي��ل احلب��وب عل��ى نس��بة %80 ملواف��ق بش��دة وموافق ، كما 
تؤكد الدراسة أن املركز قام بدوٍر مناسٍب يف التنمية اجملتمعية من خالل إقامة الندوات وورش العمل والربامج 

التدريبي��ة والتخصصية .
تب��ني م��ن الدراس��ة أن هن��اك ع��ددا م��ن املعوق��ات ال��ي تؤثر بش��كل كب��ر على دور املرك��ز يف التنمية اجملتمعية ، - 

وأن أهم املعوقات اإلدارية هو عدم تطبيق اللوائح والقوانني اإلدارية يف املركز وتوزيع املهام إذ حصل على 86.7% 
ملوافق بشدة وموافق ، بينما معوق اإلفتقار إىل وجود التخطيط العلمي يف املركز وقد حصل على نسبة 83.3% 
ملوافق بشدة وموافق من جمموع آراء املبحوثني ، يليها املعوقات املالية ويتمثل أهم معوق يف تدني ميزانية األحباث 
العلمية وحصل على نسبة %93.3 ملوافق بشدة وموافق ، وهناك معوقات تقنية ، وقانونية ، وسياسية ، ومعوقات 
مرتبط��ة بالباح��ث األكادمي��ي ومعوق��ات أخ��رى تتمث��ل يف أن العل��م والبح��ث العلم��ي أصب��ح حيتل مرتب��ة متأخرة يف 

أولويات الدولة واجملتمع وحصل على نسبة %93.3 ملوافق بشدة وموافق .
حصل��ت ع��دد م��ن املقرح��ات املتعلق��ة بتطوي��ر عم��ل مرك��ز األص��ول الوراثي��ة عل��ى نس��بة مرتفع��ة يف أهميتها ، ومن - 

ه��ذه املقرح��ات تطوي��ر وتعزي��ز ميزاني��ة البح��وث العلمي��ة بنس��بة %100 ملواف��ق بش��دة وموافق ، يليه اإلس��تفادة من 
نتائج البحوث السابقة من قبل صناع القرار بنسبة %100ملوافق بشدة وموافق ، كما احتل تدريب الباحثني على 

اس��تخدام التقنيات احلديثة على %100 أيضا ملوافق وموافق بش��دة .
توص��ل البح��ث اىل قائم��ة بأه��م املش��روعات والربام��ج التدريبي��ة وورش العم��ل واملؤمت��رات املقرح��ة م��ن وجه��ة نظ��ر - 

املبحوث��ني إلع��داد مصفوف��ة به��ا وإدراجه��ا ضم��ن خط��ة عم��ل مزمن��ة .
 ) 9 (  التوصيات :- 
اإلهتمام بالعلم والبحث العلمي بدعم ميزانية البحث العلمي وتفعيل مراكز األحباث ألهميتها يف معاجلة قضايا - 

اجملتمع والدولة واإلهتمام بأعضاء هيئة التدريس الباحثني .
اإلهتم��ام الكب��ر باملافظ��ة عل��ى األص��ول الوراثي��ة النباتي��ة واحليوانية باعتبارها جزءًا مهم��ًا من األمن القومي يف - 

اليم��ن م��ن خ��الل دعم تنفيذ الربامج واملش��روعات .
أن تك��ون ل��كل مرك��ز خط��ة واضح��ة واس��راتيجية عم��ل بعي��دة امل��دى مل��ا ينبغ��ي أن يك��ون علي��ه املرك��ز يف - 

املس��تقبل القري��ب والبعي��د عل��ى أن يت��م إعداده��ا بش��كل جي��د خي��دم اجملتم��ع والدول��ة وتس��اهم يف ح��ل كث��ٍر م��ن 
املش��كالت واملعوق��ات وحتقي��ق األه��داف م��ن إنش��ائها .

تقف أمام املركز العديد من املعوقات اإلدارية واملالية والتقنية وغرها من املعوقات والي جيب أن يتعاون اجلميع - 
على إجياد احللول العملية لتلك املعوقات .

التفعيل األمثل لدور املركز يف خدمة اجملتمع .- 
أن تول��ي اجلامع��ة مرك��ز األص��ول الوراثي��ة أهمي��ة بالغ��ة مل��ا هل��ذا املرك��ز م��ن أهمي��ة إس��راتيجية تتعل��ق بتأم��ني مس��تقبل - 

األجي��ال القادم��ة يف الغ��ذاء م��ن خ��الل احلف��اظ عل��ى األص��ول الوراثي��ة )النباتي��ة ، احليواني��ة 1 .
 ) 10(
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Abstract

Scientific research key pillar of the progress of nations and altitude will depend upon understanding of the various 

problems and the development of appropriate scientific solutions, and constitute research and studies centers tanks of 

thought and knowledge, played a major role in political decision-making and community development and sustain-

able industry, and numbered more than 21 scientific and research center at the University of Sana›a alone.

The research aims at introducing the research centers and their importance, the importance of genetic recourse and 

preserve assets in achieving sustainable agricultural development, the definition of Genetic Recourse and objectives 

on which the center, and its role in community development and community service, the most important obstacles in 

front of him, and proposals and programs developed in the future. Researcher depend upon literature issued by the 

Center and the method exploratory adopted by focusing on the experiences and views of the Group of Teaching Staff 

members at the center and academic departments by taking a random sample of the population of the study in the 

College of Agriculture and the center was used in the statistical analysis of descriptive frequency and the arithmetic 

average of the program SPSS to analyze the results.

The researcher reached a series of important results highlight the importance of the role played by the Centre in 

maintaining plant and animal Genetic Recourse and to strengthen its role in community development to achieve 

sustainable agricultural development, the most important obstacles that hinder the work of the center, both of these 

obstacles were financial, administrative, technical, legal, political, academic researcher associated with himself or 

other obstacles, and research found some proposals and recommendations to develop and improve the performance 

of the center in the future.

 Key words: Research centers, plant genetic origins, animal genetic origins, community development, agricultural 

development, sustainable development.
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قواعد وإجراءات النشر في المجلة
أن يتسم البحث بالعمق واألصالة واإلضافة اجلديدة إىل املعرفة واإلنتاج العلمي وان تتوافر فيه شروط البحث 	 

العلم��ي املعتم��د عل��ى املنهجي��ة املتع��ارف عليه��ا يف كتاب��ه البح��وث العلمي��ة ومكتوب��ا بلغ��ه س��ليمة مراعي��ا دق��ه احلروف 
واألش��كال إن وجدت على أال يزيد عدد صفحات البحث عن 30 صفحه متضمنة اهلوامش واملراجع .

أن  ال يكون سبق نشره أو قدم للنشر جلهة أخرى  .	 
مراعاة التوثيق العلمي الدقيق وقواعده العامة ملواد البحث.	 
يقدم البحث مطبوعا يف نسختني، بعد مراجعة األخطاء الطباعيه.	 
ترسل البحوث على عنوان اجمللة وباسم رئيس التحرير .	 
يرفق ملخص للبحث املراد نشره  باللغة العربية واالجنليزية  ال يزيد عن مائتني كلمة.	 
ترسل ثالث نسخ من البحث على ورق )A4  ( على أن تكون مطبوعة مبسافات مزدوجة بني األسطر وعلى 	 

وج��ه واح��د حبس��ب النظ��ام املتب��ع بالعرب��ي والنظام املتبع باالجنلي��زي، وحمفوظة على )CD ( إىل عنوان اجمللة، حبيث 
يظهر يف غالف البحث اس��م الباحث ولقبه العلمي ومكان عمله .

يرفق بالبحث السرة الذاتية للباحث .	 
يف حالة قبول البحث مبدئيا ، يتم عرضه على حمكمني من ذوي االختصاص يف جمال البحث بعد إجازته 	 

م��ن هيئ��ة التحري��ر ويت��م اختياره��م بس��ريه تام��ة. وال يعرض عليهم اس��م الباحث وبيانات��ه، وذلك إلبداء أرائهم حول مدى 
آصال��ه  البح��ث، وقيمت��ه العلمي��ة، وم��دى الت��زام الباح��ث باملنهجي��ة املتع��ارف عليه��ا، ويطل��ب من املك��م حتديد مدى 
صالحية البحث للنش��ر يف اجمللة من عدمها،  على أن يتم التحكيم يف مدة ال تتجاوز ش��هر من تاريخ إرس��ال البحث 

للتحكيم.
خيط��ر الباح��ث بق��رار صالحي��ة البح��ث م��ن عدم��ه خ��الل ش��هرين عل��ى األكث��ر م��ن تاري��خ اس��تالم البح��ث، 	 

ومبوع��د النش��ر، ورق��م الع��دد ال��ذي سينش��ر في��ه البح��ث.
يف حال��ه ورود مالحظ��ات م��ن املكم��ني ترس��ل املالحظ��ات إىل الباحث ألج��راء التعديالت الالزمة، وأن تعاد 	 

خالل مده أقصاها شهر.
األحباث الي مل تتم املوافقة على نشرها ال تعاد إىل الباحثني.	 
حتتفظ اجمللة حبقها يف إخراج البحث وإبراز عناوينه مبا يتناسب وأسلوب النشر.	 
تلتزم اجمللة بإرسال نسخة من العدد إىل صاحب البحث املنشور. وتصبح البحوث والدراسات املنشورة ملكا 	 

لل��وزارة وال حي��ق للباح��ث إع��ادة نش��رها يف م��كان أخر دون احلص��ول على موافقة كتابيه من الوزارة.
ترح��ب اجملل��ة بالع��روض اخلاص��ة برس��ائل املاجس��تر والدكت��وراه، عل��ى أن يتضم��ن الع��رض كاف��ة البيان��ات 	 

املتصل��ة بالرس��الة، وان ال يك��ون ق��د م��ر أكث��ر م��ن س��نتني إىل ث��الث س��نوات عل��ى مناقش��ة الرس��الة.
ترحب اجمللة بأعمال الرمجة للموضوعات العلمية واإلنسانية والدراسات التطبيقية وخمتلف   جوانب البحث 	 

العلمي والتطورات العلمية يف اجلامعات ومؤسسات التعليم العالي يف الوطن العربي والعامل.
تؤول مجيع احلقوق لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .	 
يرفق الباحث بيانًا موجزًا بسرته العلمية, وعنوانه بالتفصيل, ورقم اهلاتف والفاكس, والربيد اإللكروني.	 
يراعى عند كتابة اهلوامش ما يلي:-	 
الكتب:- املؤلف, عنوان الكتاب ) دار النشر, سنة النشر, مكان النشر (, الصفحة.- 
الدوريات:- املؤلف، عنوان البحث، اسم الدورية, العدد, )مكان النشر, تاريخ النشر(, الصفحة.- 
 	 .MLA يتم التوثيق بنظام
يتم إخطار الباحث مبا يفيد تسلم حبثه خالل ثالثني يوما من تاريخ التسليم.	 
تصبح البحوث والدراسات املنشورة ملكا للوزارة وال حيق للباحث إعادة نشرها يف مكان أخر دون احلصول 	 

على موافقة كتابيه من الوزارة.
قرارات هيئة حترير اجمللة بشأن البحوث املقدمة للنشر تكون نهائية بعد املصادقة عليها من رئيس التحرير، 	 

وحتتفظ اهليئة حبقها يف عدم إبداء أي مربر لقراراتها.
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قسيمة اشتراك في مجلة البحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

االسم: ..................................................................................................
املدينة: ............................................... الدولة: .....................................
ص.ب: ...............................................الرمز الربيدي: ..........................
هاتف: .............................................. االمييل: .....................................

نوع االشراك: )           ( اشراك جديد               )       ( جتديد االشراك
طرقة الدفع: )    ( نقدا              )     ( شيك           )       ( حوالة

جمل��ة البح��ث العلم��ي : جمل��ة علمي��ة فصلي��ة حمكم��ة تص��در ع��ن اإلدارة العام��ة لدراس��ات وأحب��اث التعليم العالي- 
قط��اع البح��ث العلم��ي -  وزارة التعلي��م العال��ي والبحث العلمي.

قسيمة االشرتاك

قيمة االشراك السنوي :
                                     األفراد                    املؤسسات

داخل اليمن                      2000 ريال              4000 ريال
خارج اليمن                       20 دوالر                 40 دوالر

ترسل البحوث والدراسات إىل العنوان األتي:
اإلدارة العامة لدراسات وأحباث التعليم العالي - قطاع البحث العلمي  

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
اجلمهورية اليمنية - صنعاء 

                          ص .ب: 4622   هاتف: 00967774092999
 






