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المؤتمر التاسع لإلرشاد الزراعى 
  والتنمية الريفية

  

  كلية الزراعة – جامعة المنصورة
مركز الخدمات اإلرشادية واالستشارية   ٢٠١٠ ديسمبر ١٦-١٥  قسم اإلرشاد الزراعى والمجتمع الريفى

  الزراعية
        

 

 .إدارة أزمــة البحــث العلمــى الزراعـــى •

 .برنامج قومى لإلرشاد الزراعى وتنمية التكنولوجيا •

` 
 

٢٠١٠ ديسمبر  المنصوره  



 

  
  كلية الزراعة – جامعة المنصورة

  قسم اإلرشاد الزراعى والمجتمع الريفى

المؤتمر التاسع لإلرشاد الزراعى 
  والتنمية الريفية

  ٢٠١٠ ديسمبر ١٦-١٥

  
مركز الخدمات اإلرشادية 
  واالستشارية الزراعية

  
  
  
  
  
  
  
  

    

   املؤمتر التاسع لإلرشاد الزراعى والتنمية الريفية
  ٢٠١٠ ديسمبر ١٦-١٥

  

  

  البحث واإلرشاد وتنمية التكنولوجيا 

  ٢٠٣٠فى إطار اسرتاتيجية التنمية الزراعية املستدامة 
@ @

• zjÛa@òßŒc@ñŠa†gàÜÈÛa@sÇaŠÛa@óóN 

• @†b’ŠfiÛ@Ôß@óßìÓ@Ý‚‡ß@óÇaŠÛabîuìÛìäØnÛa@òîàämëN@ @

  

  

  

  ٢٠١٠ديسمرب 
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  كلية الزراعة – جامعة المنصورة

  رشاد الزراعى والمجتمع الريفىقسم اإل

المؤتمر التاسع لإلرشاد الزراعى 
  والتنمية الريفية

  ٢٠١٠ ديسمبر ١٦-١٥

 
مركز الخدمات اإلرشادية 
  واالستشارية الزراعية

  

  البحث واإلرشاد وتنمية التكنولوجيا

  ٢٠٣٠فى إطار استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 
  

  تحت رعاية
  شهاب الدينأحمد بيومى / د.أ

  رئيس جامعة المنصورة
  

  إشــراف
  ف ريموندا حنا عسا/ د.أ  السيد أحمد عبد الخالق/ د.أ

  نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة  نائب رئيس الجامعة للبحوث والدراسات
  

  رئيس المؤتمـر
  هشام ناجى عبد المجيد/ د.أ

  عميد كلية الزراعة ورئيس مجلس إدارة المركز
  

  نائبا رئيس المؤتمر
  محمد صالح الدين البرعى/ د.أ  محمد السيد اإلمام/ د.أ

  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
  

  أمانـة المؤتمر
  محمود محمد عبد اهللا الجمل/ د.أ  إبراهيم أبو خليل سعفان/ د.أ  يحيى على زهران/ د.أ
  مقرر عام المؤتمر ومدير المركز  رئيس القسم ومنسق عام المؤتمر  البرنامج عام المؤتمر ومدير أمين

  

  اللجنة التحضيرية
  قاسمححازم صال/ د  محمد عبد المجيد محمد عبد المجيد/ د  ابتهال كمال أبو حسين/ د.أ

  أستاذ اإلرشاد الزراعى المساعد بالقسم  أستاذ اإلرشاد الزراعى المساعد بالقسم  أستاذ االجتماع الريفى بالقسم
  

 أحمد محمد الشال/ د أمانى أحمد نادر/ د  رباب وديع عبد السميع/ د
  مدرس االجتماع الريفى بالقسم مدرس االجتماع الريفى بالقسم  مدرس اإلرشاد الزراعى بالقسم

  

 رغدة حسن سالم/ م  أميرة محمود عبد المعطى/ م.م  مى محمد اإلمام/ م.م
 معيدة اإلرشاد الزراعى  مدرس اإلرشاد الزراعى المساعد   االجتماع الريفى المساعد رس مد

  

  اللجنة التنظيمية
 هدى مصطفى عبد العال/ د لــم خليـمحمد كاظ/ م زبـــسعد محمود الع/ م  ىــوفاء على اإلترب/ د
  سعد الديــن بركــة/ م  عـد نبــد أحمـمسع/ أ ـمــد خليل حكـناه/ م  ةــأمال فهمى الحاج/ م
  إيمان صالح إبراهيم/ م     أميره عبد المنعم المغازى/ م  زهـهدى مصطفى حم/ م  شيماء مسعد أحمد نبع/ م

   واالستشارية الزراعية اإلرشاديةومهندسوا مكتب االتصال بمركز الخدمات     
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  اتـــالمحتوي

 رقم الصفحة  
  ٤  ـرــر وتقديــ شك-
  ٥  )عشرون عاماً من المبادرات التنموية(مركز الخدمات اإلرشادية واالستشارية  -

  ٥٥-٦  يحيى على زهران/ د.أ     إدارة أزمة البحث العلمى الزراعى: أوال
  ٧  البحث العلمى الزراعى  أزمةمفهوم وسمات  ١٠١  
  ٨  مة البحث العلمى الزراعىمالمح وجذور أز ٢٠١  
  ١٣  برنامج إدارة أزمة البحث العلمى الزراعى ٣٠١  
  ١٨  ةـــة التمهيديــج األنشطــأهم نتائ ٤٠١  
  ٢٥  اـــات تنفيذهــومتطلب لـخطة العم ٥٠١  
  ٣٠   الزراعىبإدارة أزمة البحث العلمى مالحق خاصة ٦٠١  
  ٣٠  .إجراءات وآليات اإلصالح المقترحة -أ    
  ٣٣  .أدوات ورش العمل ولجنة الخبراء -ب    

  

  :إدارة أزمة البحث العلمى الزراعى تعقيب الخبراء على برنامج: ثانيا
  

١٠٩-٥٦  
  ٥٧  ةــة االسكندريـجامع  –ىــأستاذ االجتماع الريف محمد نبيل جامع /د.أ ١٠٢  
  ٩٣  ةـدرية االسكنــ جامع– اإلرشاد الزراعى أستاذ محمد فتحى الشاذلى/ د. أ٢٠٢  
  ٩٨  رةــة القاهــ جامع– اإلرشاد الزراعى أستاذ مختار الشافعى عماد/ د. أ٣٠٢  
  ١٠٥  عبد العظيم محمد مصطفى أستاذ االقتصاد وعميد زراعة الفيوم األسبق/ د. أ٤٠٢  

  

   :مجموعات عمل إدارة أزمة البحث العلمى الزراعى بالمؤتمر التاسع :ثالثا
  محمود محمد الجمل/ د.أ    عفانإبراهيم أبو خليل س/ د.أ
  محمد عبد المجيد محمد/ د    ابتهال كمال أبو حسين/ د.أ

  حازم صالح قاسم/ د
  

  

١٢٢-١١٠ 

  ١١١  ةــالزراعي ةـــللعلوم االقتصادية واالجتماعيمجموعة عمل النشر العلمى  ١٠٣  
  ١١٣  ةــ الزراعيةــ مجموعة عمل الترقيات العلمية للعلوم االقتصادية واالجتماعي٢٠٣  
  ١١٥  ةـــ الزراعي للعلوم االقتصادية واالجتماعيةالجمعيات العلمية مجموعة عمل ٣٠٣  
  ١١٧   الزراعية للعلوم االقتصادية واالجتماعيةضوابط الدراسات العليا مجموعة عمل ٤٠٣  
  ١١٩  ةــ الزراعيوم االقتصادية واالجتماعيةــ مجموعة عمل شباب الباحثين للعل٥٠٣  
  ١٢٠  ) عروض االستراتيجية–جلسة الخبراء (ى ــــوم الثانــات اليـــفعالي ٦٠٣  
  ١٢١  ـلـــــات العمــــــــ أهـــــــــم نتائـــج مجموع٧٠٣  

  

  :نحو برنامج قومى لإلرشاد وتنمية التكنولوجيا: رابعا
  

١٦٣-١٢٣ 
  ١٢٤  حيد مجاهدو/د.أ  ٢٠٣٠مالمح استراتيجية التنمية الزراعية ل عرض عام ١٠٤  
  ١٣٨   يحيى زهران/د.أ   برنامج مقترح لإلرشاد وتنمية التكنولوجيا الزراعيـــة٢٠٤  

  

  إعالن مبادرة إدارة أزمة البحث العلمى الزراعى: خامسا
  

١٦٤  
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  شششششششش

  
  

 شكــــــر وتقديــر
  

  :تتقدم أمانة المؤتمر بخالص الشكر والتقدير لكل  من السادة األساتذة

   بالكليةم االرشاددرية محمد خيرى رئيس قس/ د.أ،سعيد سعيد عمر عميد كلية زراعة المنوفية/ د.أ*

  .على مساهمتهم القيمة فى انعقاد ورشة العمل الثانية حول مالمح أزمة البحث العلمى الزراعى
  

  أحمد جمال مدير معهد بحوث اإلرشاد / د.أفوزى الشاذلى مدير معهد بحوث االقتصاد الزراعى ،/د.أ*

  .ة البحث العلمى الزراعى أزمجذورة حول لثعلى مساهمتهم القيمة فى انعقاد ورشة العمل الثا
  

محمد تركى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحـوث ،         /د.أهشام جابر عميـد زراعة االسكندرية،    /د.أ*

  مجدى خطاب رئيس مجلس قسم التعليم االرشادى /د.محمد نبيل جامع أستاذ االجتماع الريفى ،أ/ د.أ

  الكليةنشوى التطاوى رئيس مجلس قسم االقتصاد الزراعى ب/ د.، أ

  .آليات اإلصالح ومدخالت خطة العملحول الرابعة على مساهمتهم القيمة فى انعقاد ورشة العمل 
  

 جابر أحمد بسيونى رؤساء أقسام اإلرشاد بزراعة العريش وسابا باشا /د.محمود الشوادفى  ،  أ/ د.أ*

  وث الصحراءزينات الشريف رئيس شعبة الدراسات االقتصادية واالجتماعية بمعهد بح/ د.، أ

  .على جهودهم المخلصة فى استيفاء بيانات مدخالت خطة العمل

  

  :كما تتقدم أمانة المؤتمر لكل  من السادة األساتذة الخبراء
  جامعة عيـن شمـسة ـزراعإبراهيم محرم أستــاذ االجتمـاع الريفى بكلية ال/ د.أ*

  جامعة المنوفية األسبق إبراهيم صديق على أستاذ االقتصاد الزراعى ونائب رئيس / د.أ*

  وحيد مجاهد أستاذ االقتصاد الزراعى بكلية الزراعة جامعة عيـــــن شمـس / د.أ*

  رضا أبو حطب أستاذ اإلرشاد الزراعى ونائب رئيس جامعة قنـاة السويــــس / د.أ*

  ليلى الشناوى أستاذ االرشاد الزراعى ورئيس الجمعية العلمية لإلرشاد الزراعــى / د.أ*

  مجدى على يحيى أستاذ ورئيس قسم االرشاد واالجتماع الريفى بزراعة عين شمس/ د.أ*

  ة ــــ وللسادة أعضاء اللجنة العلمية الدائمة للعلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعي* 

  محمد محمود بركات/ د.أ    عبد العظيم محمد مصطفى/ د.أ

  لحى محمد أمين مصي/ د.أ    المتولى صالح الزناتــى/ د.أ
  

  . جامعة عين شمسةلمساهمتهم القيمة فى لجنة الخبراء التى عقدت بكلية الزراع
  

 كما نتوجه بخالص التحية والتقدير للسادة رؤساء مجالس أقسام العلوم االقتصادية واالجتماعية 

ية الزراعية والسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بأقسام العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراع

بكافة الجامعات ومراكز البحوث الزراعية على التجاوب الكامل وااللتزام بإثراء أنشطة البرنامج 

  .ومدخالت خطة العمل
  ج

  

 وجل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه وفى ميزان حسنات الجميعسائلين المولى عز 
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  مركز اخلدمات اإلرشادية واالستشارية الزراعية
 عاما من املبادرات التنمويةونرــــعش 

ً
  

 )٢٠١٠-١٩٩٠(  
مركـز الخـدمات اإلرشـادية      (حاولنا فيها من خالل هذا الكيـان الجـامعى          .. رحلة طويلة   
أن نكون واعين لدور الجامعة ومدعمين لرسالتها على المـستويات اإلقليميـة            ) واالستشارية الزراعية 

  :والقومية والدولية

  : القومية فى مجال التنمية الزراعية والريفية أهمهاايا قضال بالتصدى لعدد من :قوميا •

 ).١٩٩٣(ى برنامج التنمية الزراعية بمحافظة الدقهلية من منظور إقليمــــ •
 ).١٩٩٣ (برنامج معوقات استخدام المعرفـــة الزراعيــــــــــة •
 ).١٩٩٥(ى برنامج مواصفات الغذاء وصحة اإلنسان المصـــــــــر •
 ).١٩٩٦ ( اإلستشارية للتعاونيات الزراعية بمحافظة الدقهليـةبرنامج الخدمات •
 ).١٩٩٧(   للتنمية التعاونيــــــة الزراعيــــةىبرنامج الدليل القوم •
 ).١٩٩٩( الجديدة بالدقهليةى لمتطلبات تنمية واستثمار األراضىالبرنامج اإلقليم •
  ).٢٠٠١ (لريفيـة والتنمية اى مجال اإلرشاد الزراعىبرنامج التعليم عن بعد ف •

 ).٢٠٠٣(ى  الــزراعى مجال العمل اإلرشـــادى فىبرنامج الحوار القوم •
 ).٢٠٠٦(مبـادرات اإلصـالح اإلرشــادى الزراعــى فــى مصــر  •

 ).٢٠٠٧(هيكل ودور اإلرشاد الزراعى فى ظل اإلصالح والتحرر االقتصادى •
 ).٢٠١٠(ى الزراعــىـــــث العلمــة البحــج إدارة أزمــبرنام •

 

ًـًا •   :أهمها بتنمية العالقات الدولية بين جامعة المنصورة وعديد من الهيئات الدولية :دوليــــ
  .إدارة عديد من برامج البحث اآلدائى مع مؤسسة فريدريش ناومان األلمانية-
  . تنفيذ عديد من البرامج التدريبية بالتعاون مع اإليفاد والبنك الدولى وبنك التعمير األلمانى-

  .CIDAتنفيذ برنامج للتعليم عن بعد بمشاركة جامعة جويلف الكندية وبتمويل من -

  ).FAO(تنفيذ عديد من المسوح والدراسات واألدلة التدريبية بالتعاون مع منظمة -
  .بحثية وتطبيقية فى عديد من المؤتمرات والندوات العربية والدوليةالمشاركة بجهود -

 

 من خالل بناء مدخل للعمل اإلرشادى الجامعى يسمح بالتدخل المنظم فى قـضايا              :وأخيرا منهجيا  •
  :اإلرشاد الزراعى والتنمية الريفية من خالل برامج تتسم بكونها

  .لزراعية والريفية في مصر برامج تجريبية تهتم بقضايا ومشكالت التنمية ا-
  . تتعامل مع القطاعات اإلنتاجية والخدمية الوطنية غير المنشغلة باستخدام المعرفة-
  . تستخدم أسلوب البحث األدائي في طرح وتحليل وعرض قضاياها-
  . قابلة للتعميم على قطاعات اقتصادية واجتماعية وطنية مماثلة-
  .  وجدية التعاملةوضوح الرؤي وتستخدم أنشطة تحضيرية مكثفة تضمن -
  .تستند لقاعدة واسعة من الخبراء والمحليين والقوميين-
  .وتتخطى أسلوب مشاركة المعنيين إلى إدماجهم فى صياغة وتنفيذ البرامج-



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

üëc@ZóÇa‰ŒÛa@óàÜÈÛa@szjÛa@òß‹c@ñ‰a…g@ @
  يحيى على زهران/ د.أ

  

  أزمة البحث العلمى الزراعىمفهوم وسمات  ١٠١

   مالمح وجذور أزمة البحث العلمى الزراعى٢٠١

  ىـ برنامج إدارة أزمة البحث العلمى الزراع٣٠١

  ـةـ أهم نتائــج األنشطــة التمهيديــ٤٠١

  ـاـ ومتطلبــات تنفيذهــ خطة العمـل٥٠١

  ىـ مالحق خاصة بإدارة أزمة البحث العلم٦٠١
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cMòßŒþa@âìèÐß@Z@ @

حالة كارثية تهدد المنظمة مصحوبة بخسائر وسلبيات تنال من أداء وسـمعة المنظمـة وتـؤثر علـى              

  .مخرجاتها وعالقاتها بالمجتمع

  

lMòßŒþa@pb@Z@ @

  . اــتؤثر سلبا على مكانة المنظمة وأعضائه •  . هنيةمتعددة المصادر المعرفية واألخالقية والم •

  .تتصدر أولويات الرأى العام العلمى الزراعى •  مصحوبة بإهدار منظم للموارد المادية والبشرية •

  .معقدة لتنوع األطراف الداخلية والخارجية •

 
xMòßŒþa@Ša‹àng@pbîÇa‡m@Zعلي كل من :  

  .اإلهدار المنتظم للموارد: ظمة البحثيةالمن •  .ىـالترهل العلمى والنفس: الباحثيــن •

  .ةـتراجع معدالت التنمي: المجتمع المحلى •  .اإلحباط وفقدان المكانة: المجتمع العلمى •

  .التبعية والترتيب المتأخر: المجتمع الدولى •

  

†MòßŒþa@ñŠa†g@öb×Š@Z@ @

 .ة المراحلــــــالتشخيص الدقيق بالمشاركة وبكاف •

 .الحــــــوإجراءات اإلصالتحديد الدقيق لمجاالت  •

 .ةــــــــــــصياغة آليات وإجراءات واقعي •

 .ةـــــاد األزمـــى العام بأبعــــبناء الوع •

 .أخذ االعتبارات العلمية واألخالقية والمهنية فى االعتبار •

 .ةــــــوضوح أدوار والتزامات األطراف المعني •

  .ةـــة الحاضنـــــــــتوفير البيئة الخارجي •

  

  

    الزراعىميأزمة البحث العل     مفهوم وسمات      ١٠١
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  :بعد علي النحو التالي) ١٢(تم بلورة أهم السمات والمشكالت التي تعكس عمق األزمة في   

cMïàÜÈÛa@szjÛa@òãbØßë@òîvîmag@Z  

 .ضعف احترام المجتمع للعلم كقيمة واستخدام المعرفـة كسلــــوك  •
  .غياب الرؤية السياسية لعوائد استثمار البحث العلمـــى الزراعــى •

  .مجتمع العلمى باستراتيجية بحثيـــــة واضحـــةضعف التزام ال •

  .قصور التزام األقسام العلمية بوجود وتنفيذ الخطط البحثيـــــــة •

  .افتقاد معايير وآليات المحاسبة على األداء البحثى لألقسام والمؤسسات •

  .سيادة بحوث الترقية دون البحوث المخطط لها والمتعاقـد عليهـــا •

  .راعية بين البحوث واالحتياجــات اإلنتاجيــةوجود فجوة معرفية ز •

  .ضعف قواعد البيانات للبحوث العلمية الزراعية يسبب تكرارهــــا •

  .عزوف الجهات اإلنتاجية والقطاع الخاص عن دعم البحث العلمى الجاد •

 .ضعف اإلعالم واإلعالن عن دور البحث فى التنمية الزراعية والريفيـة •

lMànÛa@ÑÈš@Ïaì¨aë@ÝíìîrzjÛa@pýîènÛaë@òZ 

 .قصور مخصصات البحث العلمى للمؤسسات واألقسام العلميـــة •
 .التكلفة الباهظة والثابتة لقاعدة علمية ال تحقق مردود مالئـــم •
 .ندرة البحوث التى تستخدم إمكانات وتسهيالت قومية ودوليـــة •
 .قصور التزام األقسام العلمية بوجود وتنفيذ الخطط البحثيــــة •
  .سيادة الترهل العلمى والنفسى لمعظم أعضاء الهيئات البحثيــة •

  .قصور فى صيانة األجهزة العلمية والبحثية لضعف المخصصـات •

 .ضعف دخول الباحثين يؤثر على بنائهم المعرفى وتفرغهم للبحث •
 .غياب أى حوافز أدبية أو مادية تقدمها المؤتمرات أو الجمعيـات •

xMë@¶ë‡Ûa@ÚbØnyüa@˜Ôã@òîrzjÛa@òj×aì¾a 

 ).المحلية والدولية(إغفال الباحثين لتنوع مصادر المعرفة العلميــــة  •
  .متابعة المؤتمرات المحلية فقط واألخذ عن الدراسات السابقة بشكل ضيق •

  .قصور التعرف على اساليب وبرامج ومشروعات المنظمات الدوليـــة •

  .صرية واألجنبيــةقصور مراجعة البحوث المرتبطة بكافة الجامعات الم •

  .ضعف المسوح بالمجالت المتخصصة واالنترنت لتغطية الفجوات البحثية •

  .قصور مراجعة تقارير واستراتيجيات ووثائق الجهات المحلية والدوليـة •

  .قصور االتصال بالمدارس والمؤسسات والجمعيات الزراعية بالخــارج •

  .لدراسات المستقبليةضعف الدراسات النقدية و المقارنة واقتراح مسارات ا •

  

  مي الزراعىأزمة البحث العلمالمح وجذور        ٢٠١
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†MòîàÜÈÛa@pbîÈàvÜÛ@õüìÛa@ÑÈš@Z 

 .ضعف مستوى الجهد الذى تقوم به الجمعيات فى خدمة التخصــص والباحثين •
  .ال يسع الباحثون لنيل شرف االنتماء لمعظم الجمعيات العلميــة الزراعيـــة •

  .فـــةانحسار الوالء للجمعيات العلمية وضعفه بين الفئات العلميــة المستهد •

  ).اشتراكات األعضاء ومقابل النشـــر العلمى(ضعف القدرات المالية للجمعيات  •

  .نادراً ما يتكاتف األعضاء للحصول على مشروعات بحثية ممولــة لتدعيمهـا •

  .عزوف عدد كبير من االساتذة ذوى الوزن العلمى عن الترشـــح للعضويــة •

  . وورش العمل والنشر العلمــىتنحصر أنشطة الجمعيات غالباً على المؤتمرات •

  .تدور دوافع معظم الجمعيات فى المظهرية واالستفادة الشخصية وتتركز بالعاصمة •

@çMñ†ì§a@lby@óÜÇ@áØÛa@ŠbîÈß@òjÜË@Z 

 .تستند معظم البحوث لمرجعيات ضعيفة وقراءات سابقة لبحوث مماثلــــة •
  .تواكب الجديد منهـــا ال تساير معظم البحوث الجهود العالمية والمحلية وال  •

 . ينطلق معظمها من قضايا وهمية يتم إعادة دراستها وإعدادها ميكانيكيــــا •
ـًا •   . سيادة النمطية والتكرار والتقليد وندرة اإلضافات العلمية هو الغالب بحثيــ

  . تجزئة الموضوع باستخدام نفس العينة والمنهج والمعالجة لزيادة عدد البحوث •

  . الغربى للبحوث يؤثر على اآلصالة والخصوصيـــة البحثيــة التأثر بالنمط •

  . معظم البحوث تستند إلطار مرجعى متعجل وتحليالت إحصائيــة ميكانيكيــة •

  . لجوء كثير من الطالب للتقليد والمحاكاة واالقتباس المطول مـن السابقيـــن •

ëMòqa‡¨aë@ñ‡§aë@òÛb–þa@†bÈic@†bÔnÏa@Z 

 .ررةندق فى مجاالت بحثيـــــة مكـــــدرة التجديد والتخسيادة التقليد ونـ •
  . ال تتوفر سمات الدراية بالمتغيرات الدولية والمحلية سوى لنسبة ضئيلة من الباحثين •

  .ةواستخدام مراجع غيـــر أساسيـــ تشيع ندرة المراجع األجنبية وقدم العربية  •

  .عادة ترتيب لنمــاذج معروفـة يقدم الباحثون نماذج يسمونها باسمائهم رغم أنها إ •

  .الفـى المجـ معظم رسائل الدكتوراه ال يتحقق لها شرط إضافة الجديد أو االبتكار  •

  ).التقييــم-المداخل-السياسات( شيوع الدراسات الجزئية على حساب الكليــــة  •

  .ىى البحـــث العلمى الزراعــــ ضعف آليات لتشجيع االبتكارية واألصالة ف •

ŒM@ÑÈš@bîÜÈÛa@pbaŠ‡ÜÛ@ÝîvnÛa@ÁiaìšZ 

 .أصبحت أهم دوافع االلتحاق بالدراسات المكانة االجتماعية وانتظار العمل أو الزواج •
  .أدى عدم جدية شروط التسجيل لفتح باب واسع لغير المؤهلين للتسجيل للدراسـات •

  .ةال يتم االستعانة بأساتذة من مدارس علمية مختلفة فتسود التربيــة الداخليـــ •

  .ال تستخدم مقررات ووحدات البحث لبناء قدرات الباحثين كما هــو مستهـــدف •
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  .يسود بين المشرفين على الدراسات العليا المساندة غير المبـررة لطالبهـــــم •

  .يفقد االمتحان التأهيلى دوره بزيادة غير المتخصصين توفيراً للنفقـات وللمجامالت •

  .ة واإللمام باللغات فى االمتحـــان التأهيلـــىيتم التسامح فى القدرات المنهجي •

  .عدد الطالب المسجلين للدراسات يفوق الحاجة ويؤثـر علــــى المستـــوى •

MòîàÜÈÛa@pbîÓÛa@‡ÇaìÓë@áÄã@Šì—Ó@Z 

 .عزوف كثير من قدامى االساتذة وأفضلهم عن استيفاء النماذج لالنضمام للجان •
  .تقد الخبرة بإلغاء شرط الخمس سنيـــنظهور قوائم اللجان وبها عناصر تف •

  ).فقــط% ١٠وخصص لها (استهدفت القواعد رفع مستوى البحث وتطبيقاته  •

  ).من الدرجة% ٤٠(معايير غير واضحة لتقدير القابلية للتطبيق ويكتنفه الغموض •

  ).الجودة/الكم (العالقة غير واضحة بين قواعد الترقية ورفع الكفاءة االكاديمية  •

  ). درجات١٠(ودرجة المناقشــة ) ٣٠-٢٠(وازن بين درجة النشاط عدم الت •

  ).الخ..التكلفة-اللغة الوطنية(إعطاء الدوريات العالمية أوزاناً أعلى من المحلية  •

  .اشتراط عدم إشتراك أعضاء اللجان فى تحكيم البحوث إال عنـــد الضرورة •
ÚMòîrzjÛa@pbu‹ƒ¾a@òÜÜ@ÑÈš@Z 

 .يعية واإلنسانية وسيادة االساليب الكمية دون الوصفيــةالخلط بين المناهج الطب •
  .إسراف الباحثين فى التحليل اإلحصائى على حساب الدراســات التطبيقيـــة •

  ).من الباحثيـــن% ٩٤(تعثر نسبة كبيرة من الباحثين على المسار التطبيقى  •

  .تجـارى اقتصار الباحثين على االتصال داخل المؤسسة البحثية دون التطبيق ال •

  .افتقاد التوازن بين حاجة الجامعة للموارد الذاتية وحاجة المجتمــع للمعرفـة •

  .عدم ثقة قطاع األعمال الزراعية بالبحث العلمى الزراعـــــى وجودتــه •

  .خوف مسئولى مؤسسات اإلنتاج الزراعى عن اإلفصاح عن المشكالت اإلنتاجية •

  .ت قطاع اإلنتــــاج والخدمــاتاألفكار البحثية مكررة دون وعى باحتياجا •

ÞMÝvÈn¾a@áîØznÛaë@óöaì“ÈÛa@‹“äÛa@ñ†bî@Z 

 .النشر بمجالت غير متخصصة ال تدقق فى مستــــوى جــودة البحـــوث •
  .تولى المجالت رئيس التحرير وضم شخصيات محترمة لمجـــرد تعزيزهـــا •

  .حيحــــاتتمثل نسبة البحوث المرفوضة نسبة ضئيلة ومعظمها يمر دون تص •

  .كثير من البحوث المنشورة تحصل على تقديرات ضعيف بلجـــان الترقيـــة •

  .ال يتمسك معظم المراجعين بإعادة جمع البيانات أو التحليل فى حالة األخطـــاء •

  .افتقاد السرية فى التحكيم وشيوع المجامالت أثر على معامالت التأثير المحلــى •

  ).اسلوب بحثى-اللغة–ال وقت(لى بعضهــــم تسود ظاهرة اعتماد المحكمين ع •

  .انخفاض سقف مواصفات بحوث المؤتمرات والتوجه نحو السياحة واالجتماعيات •

  .شيوع فكرة أنه ال عالقة بين جودة البحث وإمكانيات نشره بالمجالت العلميـــة •

  .توصيات األنشطة الثقافية عامة ال توجه لجهة محددة وال يتــــم متابعتهــا  •
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âMòîvèä¾a@õbİ‚þa@paˆ@Ša‹Ømë@Êìî’@Z@ @

 .ممارسة كثير من الباحثين وبإصرار البعد عن معاييــر السالمـــة المنهجيــة •
  .اوغيرهحدوث أخطاء فى تحديد المفاهيم والقياس واختيار العينـــة والفـروض  •

  .ايس دون استيفــــاء شروطهاإللمام غير الكاف باساليب التحليل واستخدام مقاي •

  . للمرجـع.دم التمكن من قواعد اإلسناد وتباينها فى البحث الواحـــد وفقـــاًع •

  .الخ..غير الموجهة وبين الفئات المستقلة والمرتبطــة/الخلط بين الفروض الموجهة •

  .اإلعالن عن األخطاء المنهجية الجسيمة خالل المناقشات العلمية مع إجازة الرسائـل •

  . أدى لضعف اإلنتاج البحثى وانتشار مدارس علمية مغلقةسرعة إنشاء الكليات باألقاليم •

  .ساهمت التربية الداخلية واالستعانة بعناصر ثابتة من المحكمين فى انتشار تلك األخطاء •

æMóàÜÈÛa@szjÜÛ@óÓý‚þaë@óäè¾a@‡ÈjÛa@Z 

 .غياب االحتراف والتفرغ عن المنظومة المهنية البحثية الزراعيـــــة •
  .ودى الكفاءة واألفق على إسهامات باحثين آخريـــناعتماد باحثين محد •

  . حصول البعض على درجة علمية ال يستحقها وال تعكس مستواه الحقيقى •

  .النقل من الرسائل العلمية فى اقتباسات مطولة دون رقيب أو حيــــاء •

  .أسهمت ممارسات البعض فى جعل العمل الفريقى موضع ارتياب عـــام •

  .ق مواثيق وأخالقيات البحث العلمى الزراعـــىقصور فى صياغة وتطبي •

  .ربط الباحثين بين نقص اإلمكانــات وضعف جودة البحـوث الزراعيـة •

  .عدم تطبيق معايير الجوائــز العلميـــة بحيــــاد وموضوعيــة •
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   ألبعاد ومتغيرات أزمة البحث العلمى Objective Treeتحليل السياق باستخدام أسلوب شجرة األهداف 

مخرجات بحثية فعالة وموجهة لقطاع اإلنتاج

استراتيجية بحثية واضحة 
ومكانة اجتماعية للبحوث

وفر معايير جودة اإلنتاج ت
البحثى الزراعى

انحسار األخطاء المهنية والمنهجية 
 البحثية

  و موارد
تسهيالت 
وحوافز 
 ميسرة

احتكاك 
ومواآبة 
بحثية 
عالمية 
 ومحلية

  
والء 
 والتزام

ومشارآة 
 تبالجمعيا
 العلمية

شيوع 
األصالة 
والجدة 

بين 
 الباحثين

  
ضوابط 
عادلة 

للدراسات 
 العليا

نظم 
وقواعد 
شفافة 
 للترقيات

ضوابط 
واضحة 
للنشر 

لعلمى ا
 الزراعى

ميثاق 
مهنى 
أخالقى 
فعال 
 وملزم

 )Means(الوسائل 

 )Ends(الغايات 
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cMéÏa‡çcë@wßbãÛa@püúbm@Z@ @

  :تساؤالت البرنامج. أ

 تمر فى أنشطة البحث العلمى فى حلقة مفرغة من اإلهدار المنتظم للموارد المادية والبشرية؟هل نس •

  كيف يمكن التأثير على مجمل اإلنتاج البحثى العلمى الوطنى فى محاولة إلبطاء سـرعة تدهوره؟ •

  ؟) جـذور األزمـة–مالمــح األزمـة (ما هو المدخل المالئم لتحليل أزمـة البحـث العلمـى  •

  هداف التنمية الوطنية؟ألا هى مبادئ إدارة هذه األزمة التى يستند إليها لتوجيه الطاقة البحثية م •

  

l@NwßbãÛa@Òa‡çcZ@ @

 ). محاور اإلصالح– الجذور –المالمح (عرض ومناقشة المدخل التحليلى ألزمة البحث العلمى  •

  . والترقيات العلمية منهاومكانة النشر)  واآلثار– النتائج –المشكالت (تحليل سياق األزمة  •

  .وجذورهامالمـح األزمـة وء ـى ضـعرض لمبادئ وأسس إدارة أزمة البحث العلمى ف •

  .تنفيذ عدد من الورش التمهيدية بمشاركة األطراف المعنية للوصول آلليات مقننة إلدارة األزمة •

  
xMïÇaŠÛa@ïàÜÈÛa@szjÛa@òßŒc@ñŠa†g@ù†bjß@Z@ @

• Þëþa@c‡j¾aZ    ه الهدف المرحلى إلدارة أزمة البحث العلمى نحـو إبطـاء سـرعة           ينبغى أن يتوج

  .التدهور الحالى تمهيداً لنمو الوعى بأبعاد الظاهرة واحتياجات مواجهتها

• ‡j¾aïãbrÛa@cZ               ا، نتيجـةا ال مرضالتفرقة بين جذور االزمة وبين مالمحها باعتبار المالمح عرض

ة لألزمة فى ضوء شجرتى المشكالت      ال سببا، وما يقتضيه ذلك من معالجة متكامل       

  . ومداخل الجودةواألهداف

• @@sÛbrÛa@c‡j¾a@Z             يجب أن يتم انتهاج أسلوب مغاير لألساليب التى استُنفذت سابقًا فى مواجهة األزمة، فال

 بمطالب تعجز الدولة والمؤسسات البحثية عن توفيرها وال اتهامات لتلـك            "ينبغيات"

  .الجهات والهيئات بالتقصير

• ¾aÉia‹Ûa@c‡jZ   ويفرض ذلك مسئولية جماعية للمجتمع العلمىScientific Society  ،لكل مجـال 

–محررى المجالت المتخصـصة   – رؤساء األقسام  –باحثى المجال (والذى يتمثل فى    

  ).الخ.. الجمعيات العلمية–المحكمين واللجان العلمية 

• ßb©a@c‡j¾aZ         السلبى مع نسب تحكم فوق متوسـطة       االستناد لنتائج شيوع وارتفاع معدالت األثر

  .مؤشرات األزمةللمجتمعات العلمية فى 

  

  مي الزراعيأزمة البحث العل     برنامج إدارة  ٣٠١
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• ‘†bÛa@c‡j¾aZ             اعتبار الجمعيات العلمية نقطة انطالق لمواجهة األزمة وذلك لتـشابك المحـددات

من خالل أنشطة علمية ثقافيـة وبمـشاركة        . المهنية والتنظيمية والمعرفية لألزمة   

  .واسعة من أطراف المجتمع العلمى

• ÉibÛa@c‡j¾aZ             التركيز على إجراءات اإلصالح المسيطر عليها والمتحكم فيها من المجتمع العلمى

بما يحقق ويـضمن    من مالمح وسمات األزمة     % ٧٠لكل مجال والتى تبلغ حوالى      

  .Self-Sustainabilityاالستمرارية الذاتية للمجال 

• åßbrÛa@c‡j¾aZ       ا فى أزمة البحث العلمى الزراعـى،        هذا البرنامج يستغل هامش الحركة المتاح حالي

  .وعلى من يرى هوامش أخرى للحركة أن يشير إليها ويؤسس الستغاللها

• ÉbnÛa@c‡j¾aZ             ضرورة التجاوب مع التحول المتوقع لمصادر الطلب والتمويل على البحث العلمى

قابل طلب  إلى  ،  دولى فى طريقه للتقلص     لطلب  من طلب حكومى يتقلص      الزراعى

  .اإلنتاجى الخاص لقطاعخالل النمو ل

• ‹’bÈÛa@c‡j¾aZ            المعرفية واألخالقيـة   (انطالق آليات وإجراءات اإلصالح من مقابلة جذور األزمة

  ).الدليل العلمى والميثاق المهنى والموقع اإللكترونى(آلليات اإلصالح  )والتنظيمية

• ‹“Ç@ð†b¨a@c‡j¾aZ       ضاء المنتمين ألطراف المجتمع العلمـى      خلق الوسائل الكفيلة بإعالم كافة األع

والبحث فى وضع ضوابط لاللتزام بما تم التوصـل          لكل مجال بنتائج إدارة األزمة    

  .إليه من إجراءات وآليات

• @@‹“Ç@ïãbrÛa@c‡j¾aZ       على سياسات وقـرارات    ) إدارة التغيير (السعى النعكاس جهود المجتمعات العلمية

لخلق بيئة حاضنة للبحث العلمى     ) رادة التغيير إ( المسئولين عن إدارة البحث العلمى    

  .ومواتيه لتطوره ونموه
  

†M@òÜÜ@Ûa@wöbnäÛ@òÈÓìn¾awßbãÜZ@ @

  :التـــالمدخ •

 .ةــــــــوعى الرأى العام العلمى بآثار األزمة العلمية والمهني •

  .ىـــوعى مجتمعى بضعف استخدام مخرجات البحــث الزراعـ •

  .ةــــلة وغير موجهة لخدمة التنميطاقة بحثية زراعية بشرية مؤه •

  .خبرة عالية ببرامج البحث األدائى بمركز الخدمات بزراعة المنصورة •

  .ـىـــورقة اساسية بمدخل تحليلى ألزمة البحث العلمى الزراعـ •

  .جـــمشاركة جادة وواسعة من قبل األطراف المشاركة فى البرنام •
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  :طةـــاألنش •

 .ـةـبدء فى تفعيل نشاطاته بالمشاركـصياغة برنامج إلدارة األزمة وال •

  .ورةـجامعة المنصـ-ورشة عمل حول مالمح األزمة بكلية الزراعــة •

  .جامعـــة المنوفيـة-ورشة عمل حول جذور األزمة بكلية الزراعـة •

  .ىـورشة عمل حول آليات اإلصالح بمعهدى اإلرشاد واالقتصاد الزراع •

  .ـسـكندرية وعيـن شمـحلقتى خبراء بكليات الزراعة بجامعتى االس •

  .ورةـجامعة المنص-خطة تنفيذية للعرض بالمؤتمر التاسع بكلية الزراعة •

  :اتــالمفترض •

 .توفر البيئة الداخلية والخارجية الحاضنة آلليات اإلصالح ومساندتهـا •

  .هـالمشاركة الجادة فى تدقيق النموذج التحليلى لألزمـة وقبولــــ •

  .ىـ والتمويل على البحث العلمى الزراعالتحول المفاهيمى لتغير الطلب •

  .ـرافـالوصول آلليات وإجراءات واقعية إلدارة األزمة بمشاركة األط •

  .ـالـاإلدارة الفعالة واالستجابة لآلليات بمشاركة المجتمع العلمى للمج •

  .هــالتزام أعضاء المجتمع العلمى واسع النطاق بالميثاق المهنى وتفعيل •

  :اتــالمخرج •

 . العــام بأبعـــاد األزمــــة وتداعياتهـــانمو الوعى •

  .التحديد الدقيق آلليات وإلجـــراءات اإلصــالح وتفعيلهــا •

  .تبنى معايير جودة البحث باستخدام قواعد عادلة للنشر والترقيـة •

  .ظهور مؤشرات على إبطاء سرعة التدهور والتحسن النسبى لألداء •

  .تدى به فى باقى المجــاالتتقديم نموذج تطبيقى إلدارة األزمة يه •

  .ظهور مداخل أخرى إلدارة األزمة فى ضوء الدروس المستفــادة •

  :دالعوائـــ •

 .استخدام مؤثر ومستدام آلليات الرصد والموقع اإللكترونى والميثاق المهنى •

  .ةــتحسن عام فى جودة البحــث وانحســـار لألخطــاء المنهجيـ •

  .ىـــالبتكار فى البحـث العلمـى الزراعاستخدام أليات لتشجيع األصالة وا •

  .ةـــتحسن فى ضوابط التسجيل للدراسات العليا ومنـح الدرجـات العلمي •

  .تزايد الوالء للجمعيات العلمية والتزام األعضاء واسع النطاق بالميثاق المهنى •

  .ـةــــوصول قواعد النشر والترقيات العلمية للمستويات القياسيـة الدولي •
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  :ارـــاآلث •

 .استراتيجية بحث علمى زراعى واضحـــة ومعلنــة وفعالــة •

  .ةـتقليص الفجوة المعرفية بين البحث واحتياجاتـه التنمية الزراعيـ •

  .نمو متزايد لطلب القطاع الخاص على البحث العلمــى الزراعـى •

  .تزايد مكانة ودور الجمعيات العلمية وتنوع أنشطتها العلمية والمهنية •

  .ى دور ومكانة البحث العلمى الزراعى محلياً ودوليـاًنمـو مالحظ ف •

  .ةـتحسن معنوى فى معدالت التنمية الزراعية باستخدام المعرفة العلمي •

  

çòßŒþa@ñŠa†g@paõa‹ugë@pbîÛe@Z@ @

  :آليات إدارة األزمة �

  :آليات رئيسية إلدارة األزمة هي) ٣(تم اإلتفاق علي 

Q@Nóãë‹nØÛ⁄a@ÉÓì¾aZ 

    .دة والمستقبليــــةـث الواعمجاالت البحو •

  .مجاالت البحوث المستهلكـــة والمكــررة •

    .ـةـاألخطاء المنهجيـــــة الشائعـــ •

    .البحوث التطبيقية ومسوح االحتياجات اإلنتاجية •

    .التعريف باقتصاديات البحث العلمى الزراعى •

    .ستراتجيــــات البحـــث العلمـــىإ •

    .تميزيـــــنالتعريف بشباب الباحثين الم •

    .ملخصات البحـــوث العلمية المتميـــزة •

    .مواعيد المؤتمرات وورش العمـــــل •

 . للباحثيـــــــنC.V'sالسير الذاتية  •

    .قائمة بأفضل بحوث العام مع مبرراتهـــا •

    .الدراســات المقارنـــــة والنقديـــة •

    .مواقع الدوريات والمجـــالت العالميــة •

    .خ العلمـــى للـــروادالتاريــــــ •

  .موجز للمشروعات والبرامج الدولية والمحلية •

   .مواقع المنظمـــــات الدولية ذات العالقة •
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R@Nóäè¾a@Öbrî¾aZ 

@ .الممارسات المهنية الالأخالقيـــة • @

  .أخالقيات البحث العلمة وتطبيقاتهــا •

@ .ضوابط جودة البحث العلمى الزراعى • @

@  .حـــثالدور القومـــــى للبا • @

@  .آليات تطبيق الميثاق ومتابعتــــه • @

@ .عالقة الباحث بطالب الدراسات العليا والزمالء الباحثين • @

S@NáîîÔnÛaë@‡–‹Ûa@òîÛeZ 

  .ةــنموذج لتقييم الكفاءة البحثية لألقسام والمؤسسات البحثي •

  .الــــــتقدير سنوى لدور الجمعيات العلمية فى المج •

  .)الخ..التنظيم–قراءة علمية(ل تقييم المؤتمرات وورش العم •

    .دراسة عن ضوابط وقواعد الترقيات باللجان العلمية للترقية •

  .دراسة دورية لكفاءة المجالت العلمية فى المجــــــال •

    ).وامــــأع ٣كل (دراسات نقدية لإلنتاج البحثى بالمجال  •

@ @

  : إدارة األزمةإجراءات �

  :مجاالت رئيسية هي) ٥(تظم في تم التوصل لعدد من إجراءات اإلصالح تن  

  .النشر العلمي وقواعد الترقيات •  .إستراتيجية ومكانة البحث العلمي •

 .ات العلياـــلدراساضوابط  • .الجمعيات العلمية بالمجــــال •

  .البعد المهني واألخالقي لألزمة •

  .بالوثيقة) ١(وكافة هذه اإلجراءات موجودة بملحق رقم   
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إدار   األزمةآليات ة ١

الميثاق 
المهنى

آلية الرصد 
والتقييم

الموقع 
 اإللكترونى

موجودة مطلوب 
تفعيلها

متحكم فيها يمكن 
تنفيذها

غير متحكم فيها 
 ويوصى بها

األزمة إدارة إجراءات ٢

المعنية للمجال(األطراف العلمى )المجتمع ٣

 الجمعيات العلمية لجان الترقيةالمجالت العلميةاألقسام العلميةالباحثون

األزمة إدارة مجاالت ٤

  .النشر العلمى وقواعد الترقيات*   .استراتيجية ومكانة البحث العلمى* 
  .ضوابط الدراسات العليـــا*   .الجمعيات العلمية بالمجـــال* 

  .البعد المهنى واألخالقى للبحث العلمى* 
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@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

  

      أهم نتائج األنشطة التمهيدية ٤٠١

  أنشطة البرنامج

  النشــاط  أهــداف النشـاط  مخرجـات النشـاط

  :تحديد مستوى مالمح األزمة من حيث
  .األثر السلبى.    * شيوع المالمح* 

  .تحكم المجتمع العلمى* 

  مراجعة عناصر وأسانيد المدخل التحليلى •
   تحديد األوزان النسبية لمالمح األزمــة •
  مة تحديد المؤشرات الوصفية لعناصر األز •

   ورشة العمل األولى- ١
  جامعة المنصورة-كلية الزراعة
٨/٨/٢٠١٠  

   :تحديد الوزن النسبى لجذور األزمة
  . الجذور المعرفية الفنيــة •
  . الجذور األخالقية المهنية •
  . الجذور الالئحية التنظيمية •

 

   تحديد المشاركين لجــذور األزمــة •
   اقتراح بعض إجراءات اإلصالح لألزمة •
   اقتراح آليات اإلصالح إلدارة األزمــة •

  

   ورشة العمل الثانية- ٢
  جامعة المنوفية-كلية الزراعة
١٩/١٠/٢٠١٠  

  . بلورة إجراءات اإلصالح •
  .ت إدارة األزمة بلورة آليا •
  )آلية رصد-ميثاق مهنى-موقع إلكترونى(

  تحديد األوزان النسبية إلجراءات اإلصالح  •
   تحديد األوزان النسبية آلليـات اإلصالح •
   الموافقة على النموذج التصورى ومبادئ األزمة •

   ورشة العمل الثالثة- ٣
  مركز البحوث الزراعية

٢٦/١٠/٢٠١٠  
  

) المدخالت(يتوقع تحديد لألدوار 
  الخاصة بخطة العمل

   تحديد مدخالت خطة العمل إلدارة األزمة •
  ةألطراف المشاركل تحديد المعلومات المطلوبة  •
   تحديد أدوار أطــــراف األزمـــة •

   ورشة العمل الرابعة- ٤
  جامعة اسكندرية-كلية الزراعة
٩/١١/٢٠١٠  

يتوقع بيانات ومعلومات عن كافة 
 تستخدم كمدخالت لبناء –األطراف 

 خطة العمل

 استقصاء األقسـام العلميــة والباحثيــن •
  استقصاء للجمعيات العلمية والمجالت العلمية •
  استقصاء لجــان التحكيــم والترقيــات •

 استقصاء األطراف - ٥
 المشاركة فى البرنامج

)٣٠/١١/٢٠١٠- ٢٠(  

  
  رخطة عمل للعرض على المؤتم

  
 صياغة خطة العمل الخاصة بإدارة األزمة

  كلية الزراعة  لجنة خبراء- ٦
  جامعة عين شمس

٢٥/١١/٢٠١٠  

  
  بلورة الخطة وتحديد متطلبات تفعيلها

 ـةمراجعة خطة العمــــل إلدارة األزمـ •
   استعــراض متطلبات تفعيل خطة العمــل •
   وضع تصور لدور األطراف خالل المؤتمر التاسع •

  صياغة خطة العمل- ٧
  )فريق جامعة المنصورة(

)٥/١٢/٢٠١٠-١(  
  
  

خطة عمل واقعية ومتفق عليها إدارة 
  األزمة

  
  اإلعالن عن البرنامج وبدأ فعالياته

شاد  المؤتمر التاسع لإلر- ٨
  جامعة المنصورة–الزراعى 
١٥/١٢/٢٠١٠   
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cM@ñŠì—ä¾bi@¶ëþa@ÝàÈÛa@ò’Šë@wöbnã@Z  
  :موجز الشيوع واألثر السلبى ومستوى التحكم بكافة العناصر

òßŒþa@‹–bäÇ@ @Êìî“Ûa@ÜÛa@‹qþa@áØznÛa@ðìnß@

  ٦٦,٠  ٨٦,٣  ٨٥,٨  .ىـاستراتيجية ومكانة البحث العلم-١
  ٦٣,٢  ٨٥,١  ٨٥,٧  .ـزـ التمويل والتسهيالت والحواف-٢
  ٦٩,٥  ٨١,٧  ٨١,٦  .ـاك والمواكبــــةاالحتكـــ-٣
  ٧٢,٤  ٨٤,٤  ٨٣,٧  . الوالء للجمعيات العلميـــــة-٤
  ٧٤,٤  ٨٣,١  ٧٨,٠  . معيار الكم مقابل الجـــــودة-٥
  ٧٠,٦  ٨٠,١  ٧٧,١  . األصالــــة والجـــــدة-٦
  ٧٧,١  ٨٣,٧  ٨٣,٢  .اـ ضوابط التسجيل للدراسات العلي-٧
  ٧٢,٩  ٨٢,١  ٨٣,٥  .)لدورة العاشرةا( قواعد الترقيات العلمية -٨
  ٦٨,٢  ٨٢,٥  ٨٢,١  .ةـ سلسلة النتائج والمخرجات البحثي-٩
  ٧٥,١  ٧٧,٧  ٧٥,٨  .ىــ النشــــر العلمــــ-١٠
  ٦٩,٩  ٧٦,٤  ٧١,٧  .األخطـــاء المنهجيـــــة-١١
  ٧٠,٤  ٨٢,١  ٧٩,١  . البعد المهــنى واألخالقـــى-١٢

âbÈÛa@Áìn¾a@ @XP~V@XR~Q@ @WP~X@ @

  
@ @

lMòîãbrÛa@ÝàÈÛa@ò’Šë@wöbnã@ä¾bi@îÏìò@Z  

  :تصنيف لعناصر جذور األزمة المهنية واألخالقية والتنظيمية

òßŒþa@‹–bäÇ@ @óÏ‹Èß 
óÓý‚c@
óäèß 

ózöü@ @
óàîÄäm 

¶bß@ @
óbîë 

pbÈí‹“m@
áÄãë 

  ***  ****  **  -  *  .ىـاستراتيجية ومكانة البحث العلم-١

  *  *  ****  *  *  .ـزـ التمويل والتسهيالت والحواف-٢

  *  *  **  -  ****  .ةـ سلسلة النتائج والمخرجات البحثي-٣

  **  **  -  ****  -  .نية واألخالقـــيـة المهالجوانب -٤

  *  -  **  ******  *  .ىـــــر العلمـــــ النشـ-٥

  **  -  ******  -  -  .ةـــقواعد الترقيات العلمينظم و -٦

  *  *  -  *  *****  . البحثيةاألخطـــاء المنهجيـــة-٧

  -  -  -  **  ******  .الجــودةاإلنتاج البحثي بكم عالقة  -٨

  -  **  **  ***  *  . بالمجاللجمعيات العلميـــــةا -٩

  *  -  ****  **  *  .اـــــلدراسات العليا ضوابط -١٠

  -  -  *  *  ******  . البحثيةةباالحتكــــاك والمواك-١١

  -  **  **  *  ***  . البحثيـةةخبر األصالــــة وال-١٢

E@ @RY~P@ @RQ~P@ @RS~P@ @QU~P@ @QR~P@ @

@ @
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xMòrÛbrÛa@ÝàÈÛa@ò’Šë@wöbnã@·@òîÇaŠÛa@tìzjÛa@×‹@Z  

  :مستوى الموافقة على اإلجراءات المقترحة لإلصالح

  اإلجراءات%   (%)مستوى الموافقة 

  عدد  مجال اإلجراءات
 اإلجراءات

  المتوسط
  العام

 العالية
٨٠ %
  "فأكثر

 متوسطة
٦٠-٧٩  

 ةدومحد
٥٩ 
  فأقل

  لموجودةا
  ومطلوب
  تفعيلها

المتحكم 
  فيها
  وتقترح

غير 
المتحكم 
فيها 

ويوصى 
  بها

 ٥,٩ ٨٨,٢ ٥,٩ ١١,٧ ٢٣,٦ ٦٤,٧ ٨٤,٩ ١٧ استراتيجية وكفاءة البحث العلمى •

 ٢٢,٢ ٧٢,٢ ٥,٦ - ٣٨,٩ ٦١,١ ٨٣,٣ ١٨ النشر والترقيات العلمية •

 ٢٧,٣ ٧٢,٧ - ٩,١ ٢٧,٣ ٦٣,٦ ٧٩,٨ ١١ الجمعيات العلمية بالمجال •

 ٣٥,٧ ٥٧,٢ ٧,١ - ٧,١ ٩٢,٩ ٨٩,٢ ١٤ البعد المهنى واألخالقى للبحث •

 ٣٥,٧ ٥٠,٠ ١٤,٣ ٢١,٤ ١٤,٣ ٦٤,٣ ٨٣,٠ ١٤ ضوابط الدراسات العليا •

 ٢٤,٣ ٦٨,٩ ٦,٨ ٨,١ ٢٣,٠ ٦٨,٩ ٨٤,٠ ٧٤ إجمـــالى

  

  
 

  :مستوى الموافقة على اآلليات ومبادئ إدارة األزمة وعناصر النموذج التصورى

îÛŁapb@ @†‡ÈÛa@ @âbÈÛa@Áìn¾a@ @ð‡¾a@ @

  ٩٨,٠-٨٧,٨  ٩٢,٤  ١٦  الموقــع اإللكترونى

  ٩٧,٥-٨٤,٥  ٩١,٨  ٦  الميثــاق المهنـى

  ٩٤,٣-٨٦,٠  ٩٠,٣  ٦  آلية الرصد والتقييم

  ٩٤,٣-٧٨,١  ٨٨,١  ١٠  مبادئ إدارة األزمة

  ٩١,٨-٨٨,٦  ٨٩,٤  ٤ عناصر النموذج التصورى
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ç@MòÈia‹Ûa@ÝàÈÛa@ò’Šë@wöbnã@¡@bòíŠ‡äØ⁄a@òÈß@Z  

  :فريق العمل وضوابط االلتزام

‡ÈjÛa@ @paŠbîn‚⁄a@ @@òibvn⁄aHEI@ @

  تبعية فريق اإلدارة

 ممثلين عن األقســـام العلميـة
 الجمعيات العلميـــــــــة
 لجان الترقيـــــــــــة
  لجان مشتركة من األطراف السابقة

٣٣,٣ 
١٨,٥  
٣,٧  
٦٦,٧  

  مسمى الوحدة
 لبحث العلمـىوحدة إدارة أزمة ا

 وحدة التنمية العلمية والمهنيــة
  اتحاد الجمعيات العلميـــــة

٥٥,٦ 
٣٧,٠  
٧,٤  

  تشكيل فريق اإلدارة
 أساتـــــــذة مـن الـــرواد
 فريق استشارى وآخر تنفيذى من الفنيين
  شبـــــاب الباحثيــــــــن

٢٩,٦ 
٥١,٩  
٢٢,٢  

  المصاريف اإلدارية

  الجمعيات العلميةمن اشتراكات األعضاء فى% 
 من تكاليف النشر بالمجالت العلميـــــة% 

 اشتراك ربع سنـــوى لكافــة األعضــاء
  مشروع بحثى مخصص إلدارة األزمـــــة

٥١,٩ 
٥١,٩  
٤٨,١  
٧,٤  

  ضوابط االلتزام
 شهور ترسل لوحدة اإلدارة) ٤(تقارير دورية كل 

 نىنشر دورات التقييم والمتابعة على الموقع االلكترو
  نموذج عقد مهنى يوضع من كافة أعضاء المجال

٣٧,٠ 
٤٤,٤  
١٨,٥  

  مساهمة األعضاء

 إدارة الموقع اإللكترونى
 متابعة الميثاق المهنـى
 دراسات الرصد والتقييم

  )الخ..دورات تدريبية-تحليل إحصائى-لغات(خبرات خاصة 

٥٩,٣ 
٤٠,٧  
٤٤,٤  
٥٥,٦  

أساليب اإلعالم 
  وتحديد االستجابات

 ) عضو٦٠٠حوالى ( الفردى بكل عضو االتصال 
 )نموذج جماعى(من خالل رؤساء األقسام 

  منسقون بكل كلية لشرح النتائج وجمع االستجابات

٢٢,٢ 
٣٧,٠  
٤٤,٤  

  

  

   للبرنامجسلسلة النتائج المتوقعةالموافقة على 

  (%)االستجابة   سلسلة النتائج
  ٩١,٨  المدخالت
  ٩٤,٢  ةـاألنشط

  ٩٣,٠  المتفرضات
  ٩١,٦  جاتالمخر
  ٨٩,١  دــالعوائ
  ٨٩,٩  ارــاآلث
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  المعلومات المطلوبة من أطراف المجتمع العلمى للمجال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

:رؤية كل طرف لألبعاد التالية فى ضوء خبرة أعضاؤه-١
 .يةموضوعات البحوث الواعدة والمستقبل-   ب  .موضوعات البحــوث المكررة-أ
 .أهم التحديات المهنية واألخالقية الشائعة-    د  . أهم األخطـاء المنهجية الشائعة-ج
 :رؤية كل طرف حول خصائص برنامج إدارة األزمة-٢
 .إجراءات وآليات إدارة األزمة-  ب     .سمات األزمة ومالمحها-أ
 .فريق اإلدارة وضوابط االلتزام-   د  . مبادئ إدارة البرنامـج-ج
 .الخ..التحديات المنتظرة إلدارة البرنامج -   و  .لة النتائج المتوقعةسلس-هـ
 :التزام أعضاء كل طرف بالبرنامج-٣
 .مساهمات وأدوار خاصـة-   ب  .االلتزام بالمخرجات ودعمها-أ

  .الخ... المساهمة المالية المقترحة-ج    

  األطراف  المعلومات المقترحة

  

  

  

معلومات مشتركة 

  لكافة األطراف

 .   تاريخ اإلنشاء، العدد ، التخصصات ، الدرجات العلمية ، الوظائف اإلشرافية-أ
 .عضوية الجمعيات العلميـــــة ، اللجان العلميــة ، لجان الترقيـة-ب
 ).الخ..  التحليل اإلحصائى – نظم المعلومات -اللغات(الخبرات الخاصـة -ج
 .الخ...عدد الطالب المسجلين للدراساتعدد رسائل الماجستير والدكتوراه ، -د

  .باإلضافة للمعلومات العامة المشتركـة. االحتياجات التدريبية للباحثين-هـ

  
معلومات خاصة 
 بالباحثين واألقسام

  العلمية

 .ث فى العدداألعداد السنوية ، متوسط عدد البحو/تاريخ اإلنشاء ، عدد الجلسات-أ
 .مشكالت النشر-تمثيل العلوم االقتصادية واالجتماعية-تشكيل مجلس التحرير-ب
 .، التطوير الحالى ، التطوير المستقبلــى) التعديل/الرفض/القبول( معدالت -ج
  .باإلضافة للمعلومات العامة المشتركــة) I.F(معامـــل التأثيــــر -د

معلومات خاصة 

بالمجالت العلمية 

  بالمجال

 .تاريخ اإلنشاء ، أعضاء مجلس اإلدارة ، العضوية ، معــدالت الســــداد-أ
 .سنوات األخيرة) ٣( حضور الجمعية العمومية ، التزام األعضاء ، األنشطة فى -ب
  باإلضافة للمعلومات العامة المشتركة. الخ... التطوير الحالى ، التطوير المستقبلى -ج

  
معلومات خاصة 
  بالجمعيات العلمية

 )تخصصات-سنوات-أعداد( تحليل قوائم المحكمين-.تشكيل اللجان-أ
 .سنوات األخيـرة) ٣(فى ) الترقى ، عدم الترقى ، األرجاء(معدالت -ب
 – مقترحات التطويــر     – الممارسات غير المهنية     -الرأى فى قواعد الترقية الحاليـة      -ج

  باإلضافة للمعلومات العامة المشتركة. الخ...أهم المشكالت المتصلة بالترقيات

معلومات خاصة 
بلجان الترقية 
  والمحكمين
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ç@µÇ@òÇaŠi@õa©a@òÜu@wöbnã@@Z  

  

  

  

  

  

  

  رارـــالق التساؤالت الرئيسية

 
) ) بب(( ما مدى كفاية المعلومات الواردة بالوثيقة  ما مدى كفاية المعلومات الواردة بالوثيقة --١١

  كمدخالت لخطة العمل؟كمدخالت لخطة العمل؟

  
  كافية تماما

  رؤساء األقسام وممثلى مناطق جغرافية من األنشطة العلمية؟من األنشطة العلمية؟)) بب(( كيف يتم استفتاء وثيقة كيف يتم استفتاء وثيقة --٢٢

  :: ما هى مستويات المشاركة فى المؤتمر التاسع ما هى مستويات المشاركة فى المؤتمر التاسع--٣٣

  .. رؤساء األقســـــام رؤساء األقســـــام--  

  ..لعلميــــةلعلميــــة  المجالت ا  المجالت ا--  

  .. الجمعيات العلميــــة الجمعيات العلميــــة--  

  .. شباب الباحثيـــــن شباب الباحثيـــــن--  

  .. لجان الترقية والمحكمين لجان الترقية والمحكمين--  

  

  )٥١(دعوة كافة رؤساء األقسام 

  المجــالت العلمية المتخصصة

  ممثلين عن كل جمعية علمية) ٥(

  الراغبين فـى المشاركــة

  من كـل لجنــة علميــة) ٥(

 
  لل ما هى  تساؤالت مجموعات العم ما هى  تساؤالت مجموعات العم--٤٤

  ؟؟))جلسات المناقشةجلسات المناقشة((

باستخدام موجز للمالمح واإلجراءات يتم 
تحديد كل مجموعة لمتضمنات اآلليات 

 الميثاق –الموقع اإللكترونى (الثالثة 
  ) آلية الرصد والتقييم–المهنى 

 
   ما هى النتيجة التى ينتهى إليها المؤتمر؟ ما هى النتيجة التى ينتهى إليها المؤتمر؟--٥٥

إعالن وإطالق المبادرة فى إدارة أزمة 
مجال العلوم البحث العلمى فى 

  االقتصادية واالجتماعية الزراعية

 
   إجراءات ضمان استمرارية بناء اآلليات وتفعيلها؟ إجراءات ضمان استمرارية بناء اآلليات وتفعيلها؟--٦٦

  .تشكيل لجنة إشرافية لفترة انتقاله
استضافة الجمعيات العلمية لقاءات 

  .دورية لمتابعة التقدم فى بناء اآلليات
تكليف مجموعات متقاربة جغرافيا بمهام 

  .محددة
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  ). األهداف– المعنيين –المشكلة ( االستناد للمنهج العلمى فى إعداد استراتيجيات التدخل من تحليــل -١

  ). ورش٥(ورش العمل التحضيرية وجلسات الخبراء للبرنامـج لاالعتماد على األنشطة التمهيدية -٢

  .المــدى)  قريبـة– متوسطـة –بعيـدة ( إتاحــة ومراجعـــة ومناقشــة سلسلــة النتائج -٣

  لخطط مغال فيها“Over designed”صياغة خطة عمل واضحة وعملية ومبسطة وتجنب التفاصيـل-٤

  . قبل بـــدأ خطة التدخــــل وتفعيلهاpre-conditionالتأكيد على توفر المدخالت االساسية -٥

  . اعتماد مبادئ الشفافيــة والمشاركـــــــة فى كافة مراحل بنـاء وتنفيـذ وتقييـم الخطة-٦

  .اونيهـمالهيئة البحثة ومع/  تحليل مؤشرات االستجابة للبرنامج ومساهمات أعضاء هيئة التدريس-٧

  .الخ.. الوعى بتنـوع المعنيين بالبرنامج وتحليلهم وفقاً للعالقة باألزمة وقوة التأثير وتوافق المصالح-٨

  .ىــع العلمـــــالمجتمبطراف األ لكافة cheared understanding ضمان الفهم المشترك-٩

  .اتها ومصادر تحقيقهامبسط يتضمن األهداف والنتائج المتوقعة بمؤشر)LFA(صياغة إطار منطقى-١٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        خطة العمل متطلبات تنفيذها ٥٠١

   خطـة العملأسس وركائز-أ

  :Stakeholdersالمعنيون 

هم األفراد أو الجماعات أو المؤسسات أو المجتمعات الذين يتأثرون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

  .سلبا أو إيجابا بتنفيذ البرنامج

  :ينهم فى عالقتهم بالبرنامج المقترح من حيث وهم يختلفون فيما ب

  

قوة العالقة باألزمة
3 
2 
1 

 قوية
 متوسطة
 محدودة

  

 حوافز المشارآة
3
2
1

 عالى
 متوسط
 محدود

طبيعة الدعم 
 امجللبرن

3 
2 
1 

 تشريعى
 تنظيمى

 ىـفن

لجدول التاليين يوضحان المعنيين بالبرنامج وكذا تقديرات التحليل وهما خاضعان اوالشكل و
  للمناقشة والتعديل

  

 قـوة التأثيـر
3
2
1

 عالى
 متوسط
 محدود

  

 توافق المصالح
3 
2 
1 

 متوافقة
 محايدة

متعارضة

 Stakeholders Analyisتحليل المعنيين - ب
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المعنيين ببرنامج إدارة أزمة البحث العلمى الزراعى 

 

 

  األطراف الفاعلة
 Actors  

 الباحثون

 األقسام العلمية

 المجالت
 العلمية

 الجمعيات
  العلمية

 لجان الترقية

 كليات الزراعة

  

 المعاهد البحثية الزراعية

  مجالس
  التنمية
 الزراعية

 مراكز البحوث الزراعية

 وزارة الزراعة

 وزارة التعليم العالى

صناديق المشروعات
اإلعالم   الممولة

  والصحافة

القطاع الخاص
 الجامعات المصرية  الزراعى

 المجتمع
  المدنى

 القطاع الزراعى
  والريفى

  المستفيدون
D. Beneficiaries  

  المستهدفون
Target Group  

  المستفيد النهائى
Final Beneficiaries  
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  أدوار المعنيين فى ضوء خصائصهم وعالقتهم بالبرنامج
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 موقف البرنامج من المعنيين

إجمالى 
 النقاط

طبيعة 
 الدعم

حوافز
 المشاركة

توافق 
 لحالمصا

قـوة 
 التأثير

قوة 
 العالقة

  

 المعنيــون

 ١١ ٣٢٢٢٢ الجمعيات العلمية

 ١١ ٣٢٢٢٢ لجان الترقية

 ٨ ٢٢٢١١ المجالت العلمية

 ١١ ٣١٢٢٢ رؤساء األقسام

  
إدماج هذه األطراف فى إدارة 

-تحليل مالمحها(األزمة 
اقتراح -تدقيق جذورها

إجراءات وآليات اإلصالح 
  وتفعيلها  

  ))طرف أساسىطرف أساسى((

٢ ١ ٨ ٢ ١ ٢  الباحثـــون

 ١١ ٣٢٢٢٢ للجامعات المجلس األعلى

 ١١ ٣٢٢٢٢ الزراعى لجان تنمية القطاع

 ٧ ٢٢١١١ المعاهد البحثية الزراعية

  
إشراك هذه األطراف فى 

نتائج إدارة األزمة وتوفير 
معلومات حول نتائجها وطلب 

  الدعم اللوجستى والفنى 
  ))طرف مساندطرف مساند((

١ ١ ٧ ١ ٢ ٢  كليات الزراعـة

  
 جتمـع المدنـــىالم

١٠ ١٢٢٢١ 

 ٨ ١١٢١١ المجتمع الزراعى الريفى

 ١ ٣٢١٣  ـىالعالوزارة التعليم 

استثارة وتوضيح أهمية 
إدارة األزمة على اإلنتاج 
الزراعى ومكانة المنظمات 

البحثية الوطنية وطلب 
مساندة المجتمع المحلى 

  الزراعى والمجتمع المدنى 
--مساندمساند--طرف اساسىطرف اساسى((

  ))محتملمحتمل

١ ٣ ١١ ٢ ٣ ١  وزارة الزراعـــة

 ٧ ١٣١١١ لزراعـىاالقطاع الخاص 

 ١١ ١٣٢٢١ اإلعـالم والصحافــة

 ١١ ٢٣٢١١ الممولة صناديق تنمية البحوث

 ١١ ٣٣١١٣ مراكـز البحوث الزراعية

  
  

يانات إتاحة المعلومات والب
عن التقدم فى إدارة األزمة 

والمخرجات قصيرة 
  ومتوسطة األجــل

  ))طرف محتملطرف محتمل((

١ ٣ ١١ ١ ٣ ٣ الجامعـات المصريـــة
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  الطاقة البحثية المستهدفة بالبرنامج

عدد  الكليـــة
األقسام

أعضاء 
الهيئة

معاونو 
الهيئة

  
الكليـــة

عدد 
األقسام

أعضاء 
ئةالهي

معاونو 
الهيئة

عدد   الكليـــة
األقسام

أعضاء 
الهيئة

معاونو 
الهيئة

االدلتقطاع وسط وشرققطاع االسكندرية وطنطاوالفيومقطاع القاهرة

 ١١ ٣٧ )٢( األزهر مدينة نصر

 ٥٨ ١٣٤ ٧ اإلجمالى
 ٨ ١٤ )١( زراعة الفيوم

 ١٧ ٣٩ )٢(  عين شمسزراعة
 ١٠ ٣٧ )٣( زراعة الشاطبى ٢٢ ٤٤ )٢( زراعة القاهرة

 ٤ ٩ )١( زراعة سابا باشا
 ١٠ ٨ )١( زراعة دمنهور
 ٤ ٤ )١( زراعة طنطا
٥٨٢٨)٦(  اإلجمالى

  ٨ ٢٣  )٢(  زراعة المنوفية
  ١ ٢٠  )١(  زراعة كفر الشيخ
  ٧ ١٩  )٢(  زراعة المنصورة
  ٠ ٢  )١(  زراعة دمياط
  ١٦ ٦٤  ٦  اإلجمالى

  ١٤٠  ٢٨٧ )١١(  معهد بحوث االقتصاد
  ٥٤  ١٩٠ )٥(  معهد بحوث اإلرشاد
  ١٢  ٥١ )٣(  معهد بحوث الصحراء

  ٥  ٣٠ )١(المركز القومى 
 ٢٠١ ٥٩٩)٢٠(  اإلجمالى

عدد   المركز/ المعهد
األقسام

أعضاء 
الهيئة

معاونو 
الهيئة

 ١ ٧ )١( م الكفاية اإلنتاجية

 ٢ ٦ )١( زراعة العريش
 ٤ ١٠ )١( زراعة اإلسماعيلية
 ١٨ ٣٥ )١( زراعة الزقازيق

 ٦ ١٠ )١( زراعة مشتهر
 ٣٢ ٦٨ ٥ اإلجمالى

عدد  الكليـــة
األقسام

أعضاء 
الهيئة

معاونو 
الهيئة

 ٢ ٢ )١(  زراعة قنا
٧٤٦٢١  اإلجمالى

 ٣ ١٧ )١(  زراعة المنيا
 ١١ ١٩ )٢( زراعة أسيوط
 ٣ ٤ )١(  أزهر أسيوط
 ٢ ٤ )٢( زراعة سوهاج

عدد   الكليـــة
األقسام

أعضاء 
الهيئة

معاونو 
الهيئة

 قطاع مراكز البحوث الزراعيةقطاع مصر العلياقطاع القناة والزقازيق

طالب دراسات عليا ) ٦٠٠( عالوة على ما يقرب من (*)
٣٦٥ ٥١٩٦٩ فون بالبرناجماجستير ودكتوراة مستهد

 معاونو الهيئة أعضاء الهيئة عدد األقسام إجمالى عام
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  (*)LFAاإلطار المنطقى للبرنامج 

  Hypothesisالمفترضات   S.O.Vمصادر التحقيق   V.Fمؤشـرات التحقيق  البعـــد

  ):):١١((نتائج الهدف الفرعىنتائج الهدف الفرعى
Output Obj.: I  

  .ألزمـــة تحديد مالمح وجذور ا١,١
   االتفاق على إجراءات وآليات اإلصالح٢,١
  . المشاركة الواسعة لكافة األطراف٣,١
  . استيفاء بيانات من كافة األطراف٤,١
  . تحديد المساهمات ومجموعات العمل٥,١

  
  
  ) أ(عدد األقسام التى راجعت نموذج -
  )ب(عدد األقسام المستوفاه لنموذج -
  .ياتالمشاركين فى  تصميم اآلل% -
  طالبى المشاركة بالمؤتمر التاسع% -
  تعديالت الخبراء على المخرجات% -

  
  
  ).أ( مستوى تداول نموذج -
  ).ب( استيفاء نمـــوذج -
  ).ب( جداول تفريغ نموذج -
  .اإلنشاء الفعلى للموقــع-
  إعداد التصورات األولية لآلليات-

  
  
  اتفاق عالى فى تحليل األزمة-
  .قسم) ٥١(استجابة األقسام-
  .قبول اآلليات المقترحــة-
  المشاركة فى تصميم اآلليات-

  ):):١١((أنشطة الهدف الفرعىأنشطة الهدف الفرعى
Activities Obj.:I  

  . مراجعة وتدقيق المدخل التحليلى١,١
  . ورشة حول مالمح وجذور األزمة٢,١
  . ورشة عمل حول إجراءات اإلصالح٣,١
  . عقد ورشة عمل حول آليات اإلصالح٤,١

  
  شاركون على المدخلتعديالت الم% -
  )١(عدد الورش لتحقيق الهدف الفرعى-
  االتفاق على سلسلة النتائج المتوقعة%-
  دارة األزمــةإاالتفاق على مبادئ %-
  . المشاركة العالية بلجنة الخبــراء-

  
  . نماذج واستقصاءات الورش-
   التقارير والصور الفوتوغرافية-
  . قوائم المشاركين بكل ورشة-
  .من األقسام العلمية) ب( نماذج -
  . الفعاليات على الشبكة الدولية-

  
  . تمويل ذاتى لكافة األنشطة-
  . مشاركة عالية فى األنشطة-
  . تنوع أماكن األنشطـــة-
  . توثيق كافة األنشطـــة-
   إتاحة الفعاليات على الشبكة -

 Goals :الهدف العام

شاركة تحليل األزمة واقتراح وتفعيل آليات اإلصالح بم
أطراف المجتمع العلمى للعلوم االقتصادية واالجتماعية 

  الزراعية
  

. عدد ورش العمل ومجموعات العمل-
  االتفاق على مالمح األزمة بالمدخل التحليلى% -
  االتفاق على جذور األزمة المهنية والمعرفية% -
  استيفاء بيانات األطراف المشاركة بالبرنامج% -
  ).آلية الرصد-الميثاق-عالموق(الموافقة على% -
  مساهمة األطراف فى تفعيل آليات اإلصالح% -
  

  
 . أهداف ونتائج ورش العمل-
  من تم إعالمهم ومشاركتهم % -
  .إنشاء موقع إلكترونى للبرنامج-
  . صياغة ميثاق  مهنى وتفعيله-
  . تصميم آليات الرصد والتقييم-
  

  
 .انعقاد الورش وتمويلها ذاتياً-
  .كثف والفعال للباحثينالحضور الم-
  .االتفاق على مبادئ إدارة األزمة-
  الوصول آلليات فعالة إلدارة األزمة-
  تفعيل اآلليات بفريق إدارة  كفء-

):١(الهدف الفرعى  
 Objectives: 1  

تحديد مالمح وجذور األزمة وإجراءات اإلصالح 
  بمشاركة األطراف المعنية

  
 )ألهدافشجرتى المشكالت وا(االتفاق على %-
  االتفاق على مفهوم األزمة وتداعياتهـــا%-
  االتفاق على تحديد المجاالت الرئيسية لألزمة%-
  االتفاق على إجراءات اإلصـــالح % -
  صياغة واضحة وعميقة آلليات اإلصالح-

. نتائج التحليل اإلحصائى-
  .استقصاءات ورش العمل-
  .تقرير ورشة عمل المنصورة-
  ن لمالمح األزمةإضافات الباحثي-
  إضافات الباحثين لجذور األزمة-
  مشاركة كافة المجاالت الزراعية-

  

 . التمويل الذاتى لورش العمل-
  . اإلقبال والتفاعل من الباحثين-
  . االستجابة لالستقصاءات بالورش-
  . تفاعل مجموعات العمل بالورش-

. التاسع وترك استكمال باقى اإلطار المنطقى لفرق العمل بالمبادرةما قبل المؤتمرلمرحلةتم االقتصار على إطار منطقى(*)
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cM@@paõa‹ugòyÔ¾a@ý–⁄a@pbîÛeë  
  :إجراءات استراتيجية ومكانة البحث العلمى الزراعى. ١

u⁄apaõa‹@ @E@ @

  ٨٠,٥ .االعالم واالعالن عن دور البحث العلمى الزراعى وقيمتة المضافة فى وسائل االعالم المختلفة •
  ٨٢,٩  . بمسوح ودراسات االحتياجات االنتاجية قيام الجمعيات العلمية يمشاركة االقسام العلمية •
  ٨٩,٤  .سنوات بحضور قطاع االنتاج) ٣( عقد ورش عمل متخصصة لمراجعة الخطط البحثية لالقسام كل  •
  ٧٤,٧  . السعى اليجاد واستخدام نماذج لتقييم الكفاءة البحثية لالقسام والمؤسسات البحثية الزراعية •
  ٨٢,٩  . وث التى تجرى لحساب جهات اإلنتاج بالتعاقد الزراعى اعطاء اوزان تحكيمية اعلى للبح •
  ٨٦,٩  . قيام الجمعيات العلمية بإعداد قواعد البيانات بمشاركة االقسام بالجهات البحثية الزراعية •
  ٩٤,٣  . اعداد نشرات علمية بالبحوث التطبيقية وتوزيعها على الجهات المعنية باستخدام المعرفة •
  ٧٣,٩  .جراء بحوث لحل مشكالت االنتاج بنصف التكاليف كبداية للتعاونالالنتاجية  استمالة الجهات ا •
  ٨٩,٤  .البحوث التطبيقية ومستهدفيهاب تخصيص مسئول علمى اعالمى بكل كلية لالتصال والتعريف  •
  ٧٦,٤  . تمثيل االعالمين وممثلى قطاعات االنتاج الزراعى فى مجالس الكليات والمعاهد البحثية •
  ٨٣,٧  .كيد على االلتزام بالمخطط البحثى ضمن انشطة الجودة البحثية بكليات ومراكز البحوث التا •
  ٨٧,٨  . التريث فى صياغة الخطط البحثية حتى ال يؤثر افتقاد التمويل على مستوى الدقة والمنهجية •
  ٨٧,٨  .ن قيام الجمعيات العلمية باعداد دورات فى مناهج ومشكالت البحـث العلمى لشباب الباحثي •
  ٨٧,٨  . التركيز فى مقررات الدراسات العليا علـى دور االحصــاء الوصفى فى البحث العلمى •
  ٨٦,١  . التركيز على اعطاء اوزان اعلى عند تحكيم البحوث ذات القيمة التطبيقية بالمجالت واللجان العلمية •
  ٩٢,٧  .مشكالت ونتائج البحوث الزيارات المتبادلة بين الباحثين والمنتجيـن لتبادل الرأى حول ال •
  ٨٦,٢  .فى ابراز عوائد البحث العلمى)  الرى- القمح-ارتفاع االسعار( استغالل األزمات الزراعية الحالية •
  

 :ةالترقيات العلميالنشر العلمى ونظم وقواعد . ٢
u⁄apaõa‹@ @E@ @

  ٨٢,٩ .الزراعية المحليةاإلعالن الواضح عن مبررات تباين معامالت التأثير للمجالت  •
  ٨٨,٦  . إجراء دراسات نقدية سنوية لالنتاج البحثى المنشور بالمجالت والمؤتمرات المحلية •
  ٩٢,٦  .نشر البحوث المتميزة فى الموقع االلكترونى الخاص بكل مجال علمى زراعى •
  ٧٧,٢  .السهام االيجابىضرورة الحصول على اقرار من اعضاء مجالس المجالت الزراعية باالستعداد للعمل وا •
  ٨٧,٧  .تطوير نماذج التحكيم بالمجالت وبحوث المؤتمرات بحيث تكون  كاشفة عن المستوى الفعلى  للبحوث •
  ٨٥,٣  .بالمؤتمرات العلمية) أفكار منقولة بالكامل من الشبكة الدولية(بحوث اتاحة المعرفة % تقليل  •
  ٦٤,٢  .رفض البحث للتحكيم/ لقبول)من التكلفة% ٢٥(تصميم نموذج قبول اولى للنشر  •
  ٧٤,٧  ). سنوات فأقل٣المراجع التى تجاوزت %بالنص على : حداثة المراجع مثال(بعاد التحكيم أتقنين  •
  ٧٤,٧  .النظر فى االستعانة بمراجعين متخصصين فى اللغات األجنبية والتحليالت اإلحصائية فى العلوم اإلنسانية •
  ٨٩,٤  .ين الذين ال يبدون مالحظات جوهرية فى ضوء مالحظات باقى المحكمينالتقليل من التعامل مع المحكم •
  ٨٩,٤  .امهم بضوابط التحكيم فى ضوء إلتزRanksاختيار المحكمين من قوائم سرية مع اعطائهم  •
  ٧٨,٨  .البدء فى تطوير قوائم من المحكمين الذين يمكن التعامل معهم على شبكة المعلومات الدولية •
  ٩٣,٤  . النشر فى مجالت عالميةتشجيع دعم وصول مجالتنا العلمية للعالمية بدال من تبنى فلسفة  •
  ٦٩,٩  .باللجان العلمية دون الحاجة الى طلبهمسابقة )  دورات٣(اضافة من سبق لهم عضوية  •
  ٨٦,٢  .سنوات كحد ادنى لالنضمام للجان العلمية لضمان توفر حد أدنى من الكفاءة) ٥( اعادة شرط  •
  ٨٦,٢  .ازن بين درجة المناقشة ودرجة النشاط فى اللجان العلمية للترقيــة التو •
  ٨٩,٦  . اعطاء مؤشرات عملية قابلة للقياس لمعيار القابلية للتطبيق بدال من غموضه •
  ٨٩,٤  .لضمان عدم تفوق الكم على الجودة)  بحوث٧التتجاوز (تقدم بها م خفض عدد البحوث ال •

  

  ى  مالحق خاصة بإدارة أزمة البحث العلمى الزراع ٦٠١ 
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  :جالالجمعيات العلمية بالم. ٣
u⁄apaõa‹@@ @E@ @

  ٨٦,٠.أهمية إجراء دراسة مسحية لفاعلية الجمعيات العلمية الحالية باستخدام أبعاد وعناصر ومؤشرات موضوعية •

  ٧٠,٧  . اعتبار عضوية الجمعية شرط ضرورى لممارسة المهنة فى مراكـــز البحوث وكليات الزراعة •

  ٦٠,١  .تراكات شرط للتقدم بأوراق الترقية للجان العلمية اعتبار عضوية الجمعية وسداد االش •

  ٨٦,٩  . قيام الجمعيات العلمية بعقد دورات تدريبية للباحثين حول األخطاء المنهجية فى البحوث •

  ٨٥,٠  . قيام الجمعيات العلمية بدورات تدريبية للباحثين حول األخالقيات المهنية وأخالقيات البحث العلمى •

  ٥٦,٩  . وللمناصب األعلى أو المنظمات الدولية–يات العلمية شرط للمهام العلمية  موافقة الجمع •

  ٨٠,٤  . سعى الهيئة العلمية للجمعيات لجذب المتميزين للعضوية حتى دون ترشيح أنفسهم •

  ٨٦,٠  . تقديم كل جمعية لكشف حساب علمى يعكس كفاءة الجمعية فى خدمة المجال بجانب القوائم المالية •

  ٨٧,٨  . لتكوين فرق بحثية واالستعانة بخبرات تقديم المشروعات البحثية الدولية لضمان التمويل للجمعيات السعى •

  ٨٥,٣  . وجود فرق متخصصة فى كتابة المقترحات البحثية وتقديمها للجهات الدولية لصالح الجمعية واألعضاء •

  ٩١,٨  .ألعضاءها سنوياً أو كل دوره) معنوية/أدبية( تشجيع الجمعيات العلمية على تخصص جوائز تقديرية  •

  
  

 :البعد المهنى واألخالقى للبحث العلمى. ٤
u⁄apaõa‹@ @E@ @

  ٩٩,٠ .التشدد فى اتخاذ إجراءات مواجهــة السرقـــات العلميـــة أو النقل دون أسانيد أو أصالة للمراجع •

  ٩٤,٠  ).الخ..- ICDL –تويفل (مستوى تأهلهم للبحث لتحديد إجراء اختبارات قبول لطالب الدراسات  •

  ٩١,٠  .وضع ضوابط للعمل البحثى الفريقـى ال تفقده مكانته وتتجنب سلبياته الحالية •

  ٨٧,٨  .عقد سلسلة ندوات متخصصة بالكليات واألقسام عن األبعاد األخالقيـــة للبحث العلمى •

  ٨٥,٠  .بالدراسات العليا) البحثكمقرر مواد (إضافة مقرر أخالقيات البحث العلمى  •

  ٧٤,٧  ).بعد صدور قرارات بشأنها(اشتمال الموقع اإللكترونى على الوقائع ذات الممارسات المهنية المنحرفـة  •

  ٩٤,٠  .اإلعالن الشفاف عن اسباب الحصول على المنح والجوائز بما ال يتعارض مع السرية فـى الحكم •

  ٨٩,٤  .اء المنهجية الجسيمة فى قرار التحكيم وعدم قبول البحث أو الرسالةاإلشارة الواضحة من المحكمين لألخط •

  ٨٦,٠  .قيام الموقع اإللكترونى بتغطية منظمة لكل األخطاء المنهجية من خالل ندوات تعقد لذلك •

  ٩٥,٩  .انفتاح األقسام العلمية على المدارس العلمية المختلفة وتبادل الزيارات والسيمنارات بينهما •

  ٩١,٨  .ار أن إعداد التقرير الفردى للرسائل مسئولية أخالقية يلتزم المحكــم بها وبنتائجها وآثارهااعتب •

  ٨١,٠  .النظر فى إنشاء كليات للدراسات العليا لتكوين مدارس علمية متمكنة وتضمن مستويات جودة بحثية عالية •

  ٩٠,٠  . الخارج لضمان الشفافيةال تضم لجان المنافشة عضوان من لجنة اإلشراف وزيادة األعضاء من •

  ٨٦,٠  .حظر تدخل المشــرف فـى اختيــار المحكمين للرسائل كمـا يحدث حاليا ودائما •
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  :ضوابط الدراسات العليا. ٥
u⁄apaõa‹@ @E@ @

 ٦٨,٣ .اقتصار التسجيل للدراسات على معاونى أعضاء الهيئة والباحثين المساعدين وطالب المنح •

 ٨٨,٦  .يمنار شرط التسجيل الكتشاف القدرات وتمتع الباحث بعقلية وروح البحث العلمىالس •

 ٨٩,٤  .ةللحصول على الدرج ICDL) دكتوراه/ماجستير(بمستويات مختلفة لـ Toefl اشتراط  •
 ٩٠,٠  .طالب لدرجة الدكتوراه) ٢(طالب على األكثر منهم ) ٥(تحديد الحد األقصى لكل مشرف بـ •
 ٩٠,٠  .ف عنصر خارج الكلية لدعم اإلشراف العلمى لطالب الدراسات العليااشتراط إشرا •
 ٩٢,٦  .التخصص الدقيق للطالببعلى األقل من أعضاء االمتحان التأهيلى من الخارج و% ٥٠وجود  •
 ٨٦,٩  .وضع نظام الختيار قوائم المحكمين دون تدخل المشرفين فى اختيارتهــم •
 ٧٨,٨  .ية علمية تنشيطية قبيــل حصولهم على الدرجات العلميةضرورة اختبار الطالب دورة تدريب •
 ٧٨,٠ صرة فى موضوع رسالته قبل إجازتهاب الدكتوراه لبحث مرجعى عن االتجاهات المعالإعداد طا •
 ٥٦,٠  ).مرتبة على مستوى األقسام/تقديرات(النظر فى زيادة رسوم التسجيل إال للطالب المتميزين  •
 ٩٤,٠  .لذى تم إضافته لرسائل الدكتوراه ووضوحه فى تقرير المحكمينالتأكيد على الجديد ا •
 ٨٦,٠  .تشجيع تواجد المعامل المركزية الستخدام األجهزة وصيانتها واستخدامها بشكل منظم وفعال •
 ٨١,٠  . أعداد الباحثينوذلك لتزايد) الخ..خدمة المجتمع–البحث–للتدريس(تشجيع نظم التفرغ  •
 ٨١,٠  .كليات أخرىبعن الطالب المتقدمين للدكتوراه ) الماجستير( من مشرفى اشتراط تقرير إيجابى •
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  أهم متضمنات وعناصر اآلليـــةأهم متضمنات وعناصر اآلليـــة

  
  

الموقع 
  اإللكتـرونى

  .مجاالت البحوث المستهلكـــة والمكـــررة*     .مجاالت البحوث الواعدة والمستقبليــــة* 
  .البحوث التطبيقية ومسوح االحتياجات اإلنتاجية*     .األخطاء المنهجيـــــة الشائعــــة* 
  .ــىاستراتجيــــات البحــــث العلمـ*     .التعريف باقتصاديات البحث العلمى الزراعى* 
  .ملخصات البحـــوث العلمية المتميـــزة*     .التعريف بشباب الباحثين المتميزيـــــن* 
  . للباحثيــــــــــــــــنC.v.s*     .مواعيد المؤتمرات وورش العمـــــل* 
  .الدراســات المقارنـــــة والنقديـــة*     .قائمة بأفضل بحوث العام مع مبرراتهـــا* 
  .التاريــــــخ العلمـــى للـــرواد*     . والمجـــالت العالميــةمواقع الدوريات* 
   .مواقع المنظمـــــات الدولية ذات العالقة*     .موجز للمشروعات والبرامج الدولية والمحلية* 

 الميثاق
  المهنـى

  .أخالقيات البحث العلمة وتطبيقاتهــا*   .الممارسات المهنية الالأخالقيـــة* 
  .الدور القومـــــى للباحـــث*    .ضوابط جودة البحث العلمى الزراعى* 
  .عالقة الباحث بطالب الدراسات العليا والزمالء الباحثين*    .آليات تطبيق الميثاق ومتابعتــــه* 

صد آلية الر
  والتقييم

  .ر الجمعيات العلمية فى المجالتقدير سنوى لدو* نموذج لتقييم الكفاءة البحثية لألقسام والمؤسسات البحثية   * 
  .دراسة عن ضوابط وقواعد الترقيات باللجان العلمية للترقية) *الخ..التنظيم–قراءة علمية(تقييم المؤتمرات وورش العمل * 
  ).أعوام٣كل (دراسات نقدية لإلنتاج البحثى بالمجال * دراسة دورية لكفاءة المجالت العلمية فى المجــــــال * 

 اآلليات



 - ٣٣ -

lMõa¨a@òä¦ë@ÝàÈÛa@”‰ë@paë…c@ @
ñ‰ì–ä½bi@µëþa@ÝàÈÛa@ò‘‰ë : نموذج)A (الوزن النسبى للسمات والمالمح  

  ...)......................................: (المجال العلمى      ...............................................: االسم

مستوى تحكم المجال  )N(األثر السلبى للسمة  )F(سمة شيوع وانتشار ال
)C( األسانيــــد والشواهـــد  

١  ٢  ٣  ٤  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  

اإلجمالى 
)F.N.C(  

                                ضعف التزام المجتمع العلمى باستراتيجية بحثية واضحـــة
                                لألقسام والمؤسساتافتقاد معايير المحاسبة على األداء البحثى 

                                ضعف وجود الخطط البحثية أو وجودها شكـــــــالً
                                قصور التزام األقسام العلمية والباحثين بالخطط البحثيـة

                                سيادة بحوث الترقية دون البحوث المخطط لها والمتعاقد عليها
                                فية زراعية بين البحوث واالحتياجات اإلنتاجيةوجود فجوة معر

                                غياب الرؤية السياسية لعوائد استثمار البحث العلمى الزراعية

ية
يج
رات
ست
ة ا
ابي
ضب

ث 
بح
 ال

ى 
اع
زر
 ال
مى
عل
ال

)
A(   ضعف قواعد البيانات للبحوث العلمية الزراعية يسبب تكرارها                                

                                لعلم كقيمة والتراخى فى دعم البحوثضعف احترام المجتمع ل
                                تمويل معظم البحوث على نفقة الباحثين هو األســــاس

                                ضعف قدرات معظم الباحثين لتقديم مشروعات بحثية لجهات دولية
                                غياب أى حوافز أدبية أو مادية تقدمها المؤتمرات أو الجمعيات 

                                ندرة البحوث التى تستخدم إمكانات وتسهيالت قومية ودولية
                                سيادة الترهل العلمى والنفسى لمعظم أعضاء الهيئات البحثية

ت                                قصور فى صيانة األجهزة العلمية والبحثية لضعف المخصصات
يال
سه
الت
 و
يل
مو
الت

ف 
ضع

  
)

B(  

                                ئهم المعرفى وتفرغهم للبحثضعف دخول الباحثين يؤثر على بنا
                                معظم البحوث تستند إلطار مرجعى متعجل وتحليالت إحصائية ميكانيكية
                                األفكار البحثية مكررة دون وعى باحتياجات قطاع اإلنتاج والخدمــات

                                ال تحقق مردود مالئمتكلفة البحوث باهظة وثابتة لقاعدة علمية 
ث                                انخفاض الطلب على المؤسسات والباحثين الوطنيين وتفضيل األجانب

بح
 ال
ور
د

 
)

C(  

                                ضعف اإلعالم عن دور البحث الزراعى فى التنمية الزراعية والريفية
                                )المحلية والدولية(علمية إغفال الباحثين لتنوع مصادر المعرفة ال

                                متابعة المؤتمرات المحلية فقط واألخذ عن الدراسات السابقة بشكل ضيق
                                قصور التعرف على اساليب وبرامج ومشروعات المنظمات الدولية
                                ةقصور مراجعة البحوث المرتبطة بكافة الجامعات المصرية واألجنبي

                                ضعف المسوح بالمجالت المتخصصة واالنترنت لتغطية الفجوات البحثية
                                ضعف متابعة التقارير السنوية للجهات المحلية والدولية

                                قصور مراجعة استراتيجيات ووثائق الوزارات فى مجال التخصص

بة
واك
لم
وا

ك 
كا
حت
اال

ص 
نق

) 
D(  دارس العلمية الزراعية بالخارج قصور االتصال بالم                                
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 )N(األثر السلبى للسمة  )F(شيوع وانتشار السمة 
مستوى تحكم المجال 

)C( األسانيــــد والشواهـــد  
١  ٢  ٣  ٤  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  

اإلجمالى 
)F.N.C(  

                                نية البحثية المهنية الزراعيةغياب االحتراف والتفرغ عن المنظومة المه
                                اعتماد باحثين محدودى الكفاءة واألفق على إسهامات باحثين آخرين

                                حصول البعض على درجة علمية ال يستحقها وال تعكس مستواه الحقيقى
                                 حياءالنقل من الرسائل العلمية فى اقتباسات مطولة دون رقيب أو

                                أسهمت ممارسات البعض فى جعل العمل الفريقى موضع ارتياب عام
                                قصور فى صياغة وتطبيق مواثيق وأخالقيات البحث العلمى الزراعى
                                ضعف محاسبة من يتجاوز أخالقيات المهنة بالبحث العلمى الزراعى

                                روف السيئة للباحثين بنقص جودة البحــوث الزراعيةربط الظ

قى
خال
األ
 و
نى
مه
 ال
عد
الب

  
) 

E(  

                                عدم تطبيق معايير الجوائز العلمية بحيــــاد وموضوعيــة

                                الخلط بين المناج الطبيعية واإلنسانية وسيادة االساليب الكمية دون الوصفية
                                إسراف الباحثين فى التحليل اإلحصائى على حساب الدراسات التطبيقية

                                )من الباحثين% ٩٤(تعثر نسبة كبيرة من الباحثين على المسار التطبيقى 
                                االقتصار على االتصال داخل المؤسسة البحثية دون التطبيق التجارى الواسع

                                افتقاد التوازن بين حاجة الجامعة للموارد الذاتية وحاجة المجتمع للمعرفة
                                عزوف الجهات اإلنتاجية والقطاع الخاص عن دعم البحث العلمى الجاد

                                عدم ثقة قطاع األعمال الزراعية بالبحث العلمى الزراعى وجودته

م 
عظ
لم

ة 
قي
طبي
الت

ر 
غي

ة 
يع
طب
ال

ث 
حو
الب

)F(  

                                سات اإلنتاج الزراعى عن اإلفصاح عن مشكالته اإلنتاجيةخوف مسئولى مؤس

                                لم تعد الدرجة العلمية إشارة لمولد باحث وإنما للحصول على مكانة اجتماعية
                                لزواجأصبحت دوافع االلتحاق بالدراسات تمضية الوقت انتظاراً للعمل أو ا
                                أدى عدم جدية شروط التسجيل لفتح باب واسع لغير المؤهلين للتسجيل
                                لجوء كثير من الطالب للتقليد والمحاكاة واالقتباس المطول من السابقين
                                ال يتم االستعانة باساتذة من مدارس علمية مختلفة فتسود التربية الداخلية

                                ال تستخدم مقررات ووحدات البحث لبناء قدرات الباحثين كما هو مستهدف
                                يسود بين المشرفين على الدراسات العليا المساندة غير المبررة لطالبهم
                                تيفقد االمتحان التأهيلى دوره بزيادة غير المتخصصين توفيراً للنفقات وللمجامال
                                يتم التسامح فى القدرات المنهجية واإللمام باللغات فى االمتحان التأهيلى

                                البحث العلمى طارد لطالب الدراسات العليا لقصور اإلمكانات والمصروفات
ليا                                ضعف إشراك الطالب فى اختيار موضوع رسالته العلمية

لع
ت ا

سا
را
للد

ل 
جي
س
الت

ط 
واب
ض

ف 
ضع

  
)

G(  

                                عدد الطالب المسجلين للدراسات يفوق الحاجة ويؤثر على المستوى
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 )N(األثر السلبى للسمة  )F(شيوع وانتشار السمة 
مستوى تحكم المجال 

)C( األسانيــــد والشواهـــد  
١  ٢  ٣  ٤  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  

اإلجمالى 
)F.N.C(  

                                هد الذى تقوم به الجمعيات فى خدمة التخصص والباحثينضعف مستوى الج

                                ال يسع الباحثون لنيل شرف االنتماء لمعظم الجمعيات العلمية الزراعية

                                انحسار الوالء للجمعيات العلمية وضعفه بين الفئات العلمية المستهدفة

                                )اشتراكات األعضاء ومقابل النشر العلمى(معيات ضعف القدرات المالية للج

                                نادراً ما يتكاتف األعضاء للحصول على مشروعات بحثية ممولة لتدعيمها 

                                عزوف عدد كبير من االساتذة ذوى الوزن العلمى عن الترشح للعضوية 

                                المؤتمرات وورش العمل والنشر العلمىتنحصر أنشطة الجمعيات غالباً على 

ت
عيا
جم
 لل
الء
لو
ف ا

ضع
   

)
H(  

                                تدور دوافع معظم الجمعيات فى المظهرية واالستفادة الشخصية وتتركز بالعاصمة

                                إنشاء كليات األقاليم أسهم فى زيادة األخطاء المنهجية وضعف اإلنتاج البحثى

                                مت التربية الداخلية فى انتشار مدارس علمية مغلقة تكرر نمطاً بحثياً ثابتاساه

                                وهى ال تعرض نفسها للنقد العلمى وتستعين بعناصر ثابتة من المحكمين

                                ال يتم استضافة أساتذة متمكنين والتبادل الخبرة من خالل سيمنارات مشتركة

ام
س
ألق
ن ا
 بي
ق
سي
لتن
ا

  

)I( 

                                تعد األقسام التى تقوم باستضافة مؤتمرات علمية على اصابع اليد الواحدة

                                ضعف الدراسات النقدية لتوجيه بحوث المجاالت الزراعية وتصحيح مسارها

                                المستقبليةقصور جهود تحليل اإلنتاج البحثى واقتراح مسارات الدراسات 

                                ضعف الدراسات النقدية المقارنة فى ظل ثقافات علمية متعددة محليا وعالميا
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) J(  ًقصور الدراسات المقارنة لمعايير جودة البحوث لفترة ربع قرن مثال                                
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 )N(ى للسمة األثر السلب )F(شيوع وانتشار السمة 
مستوى تحكم المجال 

)C( األسانيــــد والشواهـــد  
١  ٢  ٣  ٤  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  

اإلجمالى 

)F.N.C(  

                                تستند معظم البحوث لمرجعيات ضعيفة وقراءات سابقة لبحوث مماثلة
                                لجديد منهاال تساير معظم البحوث الجهود العالمية والمحلية وال تواكب ا

                                ينطلق معظمها من قضايا وهمية يتم إعادة دراستها وإعدادها ميكانيكيا
                                سيادة النمطية والتكرار والتقليد وندرة اإلضافات العلمية هو الغالب بحثيا

                                ة عدد البحوثتجزئة الموضوع باستخدام نفس العينة والمنهج والمعالجة لزياد
                                عدم اكتمال األهداف لغياب الدراسات االستكشافية الممهدة لمعظم البحوث
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)
K(  

                                التأثر بالنمط الغربى للبحوث يؤثر على اآلصالة والخصوصية واالستفادة منها

                                )التقييم- المداخل- السياسات( الكلية توجيه نسبة عالية للبحوث الجزئية دون
                                قصور الدراسات الفنية التى تهتم بخلفية وتاريخ الظاهرة المدروسة

ث 
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 )
L(  ندرة الباحثين الجادين ذوى الدراية الواسعة بالمتغيرات الدولية وإنجازات المجال                                

                                فر سمات الجدة والحداثة سوى لنسبة ضئيلة من الباحثين ال تتو

                                تشيع ندرة المراجع األجنبية وقدم العربية واستخدام مراجع غير أساسية 

                                يقدم الباحثون نماذج يسمونها باسمائهم رغم أنها إعادة ترتيب لنماذج معروفة

                                كتوراه ال يتحقق لها شرط إضافة الجديد أو االبتكار فى المجالمعظم رسائل الد

                                ال يتم االستفادة كثيراً من شبكة المعلومات الدولية وتطويعها لفكرة البحث 

                                سيادة التقليد وندرة التجديد والتخندق فى مجاالت بحثية مكررة

ة 
جد
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ة 
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األ
د 
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)
M(  

                                ع االبتكارية واألصالة فى البحث العلمى الزراعىضعف آليات لتشجي

                                ممارسة كثير من الباحثين وبإصرار البعد عن معايير السالمة المنهجية
                                حدوث أخطاء فى تحديد المفاهيم والقياس واختيار العينة والفروض وغيرها

                                 غير الكاف باساليب التحليل واستخدام مقاييس دون استيفاء شروطهااإللمام
                                عدم التمكن من قواعد اإلسناد وتباينها فى البحث الواحد وفقاً للمرجع 

ة                                 الخ..غير الموجهة وبين الفئات المستقلة والمرتبطة/الخلط بين الفروض الموجهة
جي
نه
لم
ء ا
طا
ألخ
ا

)
N(  عالن عن األخطاء المنهجية الجسيمة خالل المناقشات العلمية ثم إجازتها اإل                                
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 )N(األثر السلبى للسمة  )F(شيوع وانتشار السمة 
مستوى تحكم المجال 

)C( األسانيــــد والشواهـــد  
١  ٢  ٣  ٤  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  

اإلجمالى 
)F.N.C(  

                                 بمجالت غير متخصصة لعدم ال تدقق فى مستوى جودة البحوثالنشر
                                يتولى المجالت رئيس التحرير ويضم لعضويتها شخصيات محترمة لتعزيزها
                                تمثل نسبة البحوث المرفوضة نسبة ضئيلة ومعظمها يمر دون تصحيحات

                                ل على تقديرات ضعيف بلجان الترقيةكثير من البحوث المنشورة تحص
                                ال يتمسك معظم المراجعين بإعادة جمع البيانات أو التحليل فى حالة األخطاء

                                )اسلوب بحثى-اللغة–ال وقت(تسود ظاهرة اعتماد المحكمين على بعضهم 
                                )عاصفة ثقافية(اسات الجادة تزدحم الندوات بأوراق عمل تضيع فرص الدر

                                توصيات األنشطة الثقافية عامة ال توجه لجهة محددة وال يتم متابعتها 
                                انخفاض سقف مواصفات بحوث المؤتمرات والتوجه نحو السياحة واالجتماعيات

                                على معامالت التأثير المحلىافتقاد السرية فى التحكيم وشيوع المجامالت أثر 
                                المراجع غير حديثة واالستفادة من نظم المعلومات ضئيل

ـى
ـ
ـ
لم
لع
ر ا
ـ
ـ
ش
الن

) 
O(  

                                شيوع فكرة أنه ال عالقة بين جودة البحث وإمكانية نشره
                                ضل العناصر العلمية عن استيفاء النماذجعزوف كثير من قدامى االساتذة وأف

                                ظهرت القوائم خالية من هذه العناصر مقابل عناصر تفتقد الخبرة والدراية
                                )فقط% ١٠وخصص لها (استهدفت القواعد رفع مستوى البحث وتطبيقاته 

                                بلية للتطبيق ويكتنفه الغموض ال توجد معايير واضحة لتقدير معيار القا
                                العالقة غير واضحة بين قواعد الدورة العاشرة وهدف رفع الكفاءة االكاديمية

                                ) درجات١٠(ودرجة المناقشة ) ٣٠- ٢٠(عدم التوازن بين درجة النشاط 
                                ف بين دور العميد والقسمغموض مسئولية درجة النشاط قد يفتح الباب لخال
                                )الوقت-التكلفة-اللغة الوطنية(إعطاء الدوريات العالمية أوزاناً أعلى من المحلية 
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(  )P(  

                                اشتراط عدم إشتراك أعضاء اللجان فى تحكيم البحوث إال عند الضرورة
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  )تحديد الجذور المعرفية واألخالقية والتنظيمية لألزمة ( إلدارة األزمةالمستخدمةاآلليات - أ

متحكم 
  فيها

غير 
متحكم 
  فيها

  )A(مؤشـــرات المجموعة 
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  إجراءات اإلصالح

              ف احترام المجتمع للعلم كقيمة واستخدام المعرفة كسلوك ضع . ١
              غياب الرؤية السياسية لعوائد استثمار البحث العلمى الزراعى . ٢
              ضعف التزام المجتمع العلمى باستراتيجية بحثية واضحــة . ٣
              قصور التزام األقسام العلمية بوجود وتنفيذ الخطط البحثية  . ٤
               معايير وآليات المحاسبة على األداء البحثى لألقسام والمؤسساتافتقاد . ٥
              سيادة بحوث الترقية دون البحوث المخطط لها والمتعاقد عليها . ٦
              وجود فجوة معرفية زراعية بين البحوث واالحتياجات اإلنتاجية . ٧
              ضعف قواعد البيانات للبحوث العلمية الزراعية يسبب تكرارها  . ٨
              عزوف الجهات اإلنتاجية والقطاع الخاص عن دعم البحث العلمى الجاد . ٩
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              ضعف اإلعالم واإلعالن عن دور البحث فى التنمية الزراعية والريفية . ١٠

              قصور مخصصات البحث العلمى للمؤسسات واألقسام العلمية . ١١
              تة لقاعدة علمية ال تحقق مردود مالئمالتكلفة الباهظة والثاب . ١٢
              ضعف قدرات معظم الباحثين لتقديم مشروعات بحثية لجهات دولية . ١٣
              ندرة البحوث التى تستخدم إمكانات وتسهيالت قومية ودولية . ١٤
              سيادة الترهل العلمى والنفسى لمعظم أعضاء الهيئات البحثية . ١٥
               العلمية والبحثية لضعف المخصصاتقصور فى صيانة األجهزة . ١٦
              ضعف دخول الباحثين يؤثر على بنائهم المعرفى وتفرغهم للبحث . ١٧
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              غياب أى حوافز أدبية أو مادية تقدمها المؤتمرات أو الجمعيات . ١٨  
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  )A(مؤشـــرات المجموعة 
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  إجراءات اإلصالح

              الخلط بين المناهج الطبيعية واإلنسانية وسيادة االساليب الكمية دون الوصفية . ١٩
              إسراف الباحثين فى التحليل اإلحصائى على حساب الدراسات التطبيقية . ٢٠
              )من الباحثين% ٩٤( كبيرة من الباحثين على المسار التطبيقى تعثر نسبة . ٢١
              اقتصار الباحثين على االتصال داخل المؤسسة البحثية دون التطبيق التجارى  .٢٢
              افتقاد التوازن بين حاجة الجامعة للموارد الذاتية وحاجة المجتمع للمعرفة . ٢٣
              ث العلمى الزراعى وجودتهعدم ثقة قطاع األعمال الزراعية بالبح . ٢٤
              خوف مسئولى مؤسسات اإلنتاج الزراعى عن اإلفصاح عن المشكالت اإلنتاجية . ٢٥
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               مكررة دون وعى باحتياجات قطاع اإلنتاج والخدماتالبحثيةاألفكار  . ٢٦
              ةغياب االحتراف والتفرغ عن المنظومة المهنية البحثية الزراعي . ٢٧
              اعتماد باحثين محدودى الكفاءة واألفق على إسهامات باحثين آخرين . ٢٨
              حصول البعض على درجة علمية ال يستحقها وال تعكس مستواه الحقيقى . ٢٩
              النقل من الرسائل العلمية فى اقتباسات مطولة دون رقيب أو حياء . ٣٠
               موضع ارتياب عامأسهمت ممارسات البعض فى جعل العمل الفريقى . ٣١
              قصور فى صياغة وتطبيق مواثيق وأخالقيات البحث العلمى الزراعى . ٣٢
قى              ربط الباحثين بين نقص اإلمكانات وضعف جودة البحـوث الزراعية . ٣٣
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              عدم تطبيق معايير الجوائز العلمية بحيــــاد وموضوعيــة . ٣٤  
              ال تدقق فى مستوى جودة البحوثالنشر بمجالت غير متخصصة  . ٣٥
              تولى المجالت رئيس التحرير وضم شخصيات محترمة لمجرد تعزيزها . ٣٦
              تمثل نسبة البحوث المرفوضة نسبة ضئيلة ومعظمها يمر دون تصحيحات . ٣٧
              كثير من البحوث المنشورة تحصل على تقديرات ضعيف بلجان الترقية . ٣٨
              مراجعين بإعادة جمع البيانات أو التحليل فى حالة األخطاءال يتمسك معظم ال . ٣٩
              افتقاد السرية فى التحكيم وشيوع المجامالت أثر على معامالت التأثير المحلى . ٤٠
              )اسلوب بحثى-اللغة–ال وقت(تسود ظاهرة اعتماد المحكمين على بعضهم  . ٤١
              نحو السياحة واالجتماعياتانخفاض سقف مواصفات بحوث المؤتمرات والتوجه  . ٤٢
              شيوع فكرة أنه ال عالقة بين جودة البحث وإمكانيات نشره بالمجالت . ٤٣

مى
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              توصيات األنشطة الثقافية عامة ال توجه لجهة محددة وال يتم متابعتها  . ٤٤
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  إجراءات اإلصالح

              عزوف كثير من قدامى االساتذة وأفضلهم عن استيفاء النماذج لالنضمام للجان .٤٥
              ظهور قوائم اللجان وبها عناصر تفتقد الخبرة بإلغاء شرط الخمس سنين  .٤٦
              )فقط% ١٠وخصص لها (ت القواعد رفع مستوى البحث وتطبيقاته استهدف .٤٧
              ال توجد معايير واضحة لتقدير معيار القابلية للتطبيق ويكتنفه الغموض  .٤٨
              )الجودة/الكم (العالقة غير واضحة بين قواعد الترقية ورفع الكفاءة االكاديمية  .٤٩
              ) درجات١٠( ودرجة المناقشة )٣٠-٢٠(عدم التوازن بين درجة النشاط  .٥٠
              )الخ..التكلفة-اللغة الوطنية(إعطاء الدوريات العالمية أوزاناً أعلى من المحلية  .٥١
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              اشتراط عدم إشتراك أعضاء اللجان فى تحكيم البحوث إال عند الضرورة .٥٢

              لسالمة المنهجيةممارسة كثير من الباحثين وبإصرار البعد عن معايير ا . ٥٣
              حدوث أخطاء فى تحديد المفاهيم والقياس واختيار العينة والفروض وغيرها .٥٤
              اإللمام غير الكاف باساليب التحليل واستخدام مقاييس دون استيفاء شروطها .٥٥
              عدم التمكن من قواعد اإلسناد وتباينها فى البحث الواحد وفقاً للمرجع  . ٥٦
              الخ..غير الموجهة وبين الفئات المستقلة والمرتبطة/ بين الفروض الموجهةالخلط .٥٧
              اإلعالن عن األخطاء المنهجية الجسيمة خالل المناقشات العلمية مع إجازة الرسائل .٥٨
              سرعة إنشاء الكليات باألقاليم أدى لضعف اإلنتاج البحثى وانتشار مدارس علمية مغلقة .٥٩
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              ربية الداخلية واالستعانة بعناصر ثابتة من المحكمين فى انتشار تلك األخطاءساهمت الت .٦٠

              تستند معظم البحوث لمرجعيات ضعيفة وقراءات سابقة لبحوث مماثلة . ٦١
              ال تساير معظم البحوث الجهود العالمية والمحلية وال تواكب الجديد منها . ٦٢
              مها من قضايا وهمية يتم إعادة دراستها وإعدادها ميكانيكياينطلق معظ . ٦٣
              سيادة النمطية والتكرار والتقليد وندرة اإلضافات العلمية هو الغالب بحثيا . ٦٤
              تجزئة الموضوع باستخدام نفس العينة والمنهج والمعالجة لزيادة عدد البحوث . ٦٥
              لى اآلصالة والخصوصية البحثيةلتأثر بالنمط الغربى للبحوث يؤثر عا . ٦٦
دة              معظم البحوث تستند إلطار مرجعى متعجل وتحليالت إحصائية ميكانيكية . ٦٧
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              لجوء كثير من الطالب للتقليد والمحاكاة واالقتباس المطول من السابقين . ٦٨
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  إجراءات اإلصالح

              ضعف مستوى الجهد الذى تقوم به الجمعيات فى خدمة التخصص والباحثين . ٦٩
              ال يسع الباحثون لنيل شرف االنتماء لمعظم الجمعيات العلمية الزراعية . ٧٠
              لعلمية وضعفه بين الفئات العلمية المستهدفةانحسار الوالء للجمعيات ا . ٧١
              )اشتراكات األعضاء ومقابل النشر العلمى(ضعف القدرات المالية للجمعيات  . ٧٢
              نادراً ما يتكاتف األعضاء للحصول على مشروعات بحثية ممولة لتدعيمها  .٧٣
              ضوية عزوف عدد كبير من االساتذة ذوى الوزن العلمى عن الترشح للع . ٧٤
ية              تنحصر أنشطة الجمعيات غالباً على المؤتمرات وورش العمل والنشر العلمى . ٧٥
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               معظم الجمعيات فى المظهرية واالستفادة الشخصية وتتركز بالعاصمةدوافعتدور  . ٧٦

              تظار العمل أو الزواجأصبحت أهم دوافع االلتحاق بالدراسات المكانة االجتماعية و ان . ٧٧
              أدى عدم جدية شروط التسجيل لفتح باب واسع لغير المؤهلين للتسجيل . ٧٨
             ال يتم االستعانة باساتذة من مدارس علمية مختلفة فتسود التربية الداخلية . ٧٩
              ال تستخدم مقررات ووحدات البحث لبناء قدرات الباحثين كما هو مستهدف . ٨٠
              ين المشرفين على الدراسات العليا المساندة غير المبررة لطالبهميسود ب . ٨١
              يفقد االمتحان التأهيلى دوره بزيادة غير المتخصصين توفيراً للنفقات وللمجامالت . ٨٢
              يتم التسامح فى القدرات المنهجية واإللمام باللغات فى االمتحان التأهيلى . ٨٣

ت 
سا
را
للد

ل 
جي
س
الت

ط 
واب
ض

ليا
لع
ا

  

              سات يفوق الحاجة ويؤثر على المستوىعدد الطالب المسجلين للدرا . ٨٤
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  إجراءات اإلصالح

              )ليةالمحلية والدو(إغفال الباحثين لتنوع مصادر المعرفة العلمية  . ٨٥
              متابعة المؤتمرات المحلية فقط واألخذ عن الدراسات السابقة بشكل ضيق . ٨٦
              قصور التعرف على اساليب وبرامج ومشروعات المنظمات الدولية . ٨٧
              قصور مراجعة البحوث المرتبطة بكافة الجامعات المصرية واألجنبية . ٨٨
              ت لتغطية الفجوات البحثيةضعف المسوح بالمجالت المتخصصة واالنترن . ٨٩
              قصور مراجعة تقارير واستراتيجيات ووثائق الجهات المحلية والدولية . ٩٠
بة              ضعف الدراسات النقدية والدراسات المقارنة واقتراح مسارات الدراسات المستقبلية . ٩١
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              قصور االتصال بالمدارس والمؤسسات والجمعيات الزراعية بالخارج . ٩٢

              سيادة التقليد وندرة التجديد والتخندق فى مجاالت بحثية مكررة . ٩٣
              ضعف سمات األصالة والدراية بالمتغيرات الدولية والمحلية لدى الباحثين . ٩٤
              تشيع ندرة المراجع األجنبية وقدم العربية واستخدام مراجع غير أساسية . ٩٥
               باسمائهم رغم أنها إعادة ترتيب لنماذج معروفةيقدم الباحثون نماذج يسمونها . ٩٦
              معظم رسائل الدكتوراه ال يتحقق لها شرط إضافة الجديد أو االبتكار فى المجال . ٩٧
              )التقييم-المداخل-السياسات(شيوع الدراسات الجزئية على حساب الكلية  . ٩٨
              الدراسات الجادة يضيع فرص ) إتاحة المعرفة(ازدحام المؤتمرات بأوراق  . ٩٩
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               واألصالة فى البحث العلمى الزراعىاالبتكاريةضعف آليات لتشجيع  . ١٠٠
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   إلدارة األزمةالمستخدمةاآلليات - ب

  المحتوى ومقترحات التفعيل  

•   
•   
•   
•   
•   

  الميثاق المهنى 
فى مجاالت النشر (

ومنح الدرجات 
والتسجيل والتحكيم 

  )الخ..والتأهيلى
•   

•   
•   
•   
•   
•   

 قع االلكترونىالمو
مثل األخطاء (

قائمة -المنهجية
-البحوث المكررة

البحوث 
  )الخ..الواعدة

•   

•   
•   
•   
•   
•   

  الدليل العلمى
هل يمكن االستغناء (

عنه بالموقع 
  )االلكترونى

•   

•   
•   
•   
•   
•   

صاءات استق
  لألقسام العلمية

–الخبرات (
 فى تنفيذ المساهمات
  )الخ..اآلليات

•   

•   
•   
•   
•   
•   

  أخرى تذكر

•   
  

  

  /الوظيفة            /مـاالس

  /االيميل            /التليفون
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‰ë@ÝàÈÛa@ò‘òîÇa‰ŒÛa@tìzjÛa@Œ×Š¶@òrÛbrÛa  

 أ-برجاء التكرم بمراجعة اإلجراءات التالية التى تم اقتراحها فى ورشة العمل الثانية وتحديد مدى مالئمتها وتصنيفها مع إضافة ما تراه من إجراءات أخرى:

مدى مالئمة 
 اإلجراءات

 تصنيف اإلجراءات من حيث

 إجراءات متصلـة
مالئم 
 تمام

مالئم 
 لحد ما

غير 
 مالئم

 ةموجود
يمكن 
 تفعيلها

 امتحكم فيه
يمكن 
 اقتراحها

غير متحكم 
 يمكن افيه

التوصية 
ابه  

 استراتجية ومكانة البحث العلمى الزراعى وسلسلة النتائج:
        البحث العلمى الزراعى وقيمتة المضافة فى وسائل االعالم المختلفةاالعالم واالعالن عن دور  •
        قيام الجمعيات العلمية يمشاركة االقسام العلمية بمسوح ودراسات االحتياجات االنتاجية الزراعية •
        سنوات بحضور قطاع االنتاج) ٣(عقد ورش عمل متخصصة لمراجعة الخطط البحثية لالقسام العلمية كل  •
        السعى اليجاد واستخدام نماذج لتقييم الكفاءة البحثية لالقسام والمؤسسات البحثية الزراعية من تقييم الباحثين فقط •
        اعطاء اوزان تحكيمية اعلى للبحوث التى تجرى لحساب جهات اإلنتاج بالتعاقد الزراعى  •
        كة االقسام العلمية بالجهات البحثية الزراعيـةقيام الجمعيات العلمية بإعداد قواعد البيانات بمشار •
        اعداد نشرات علمية بالبحوث التطبيقية وتوزيعها على الجهات المعنية باستخدام المعرفة الزراعية •
        استمالة الجهات االنتاجية اجراء بحوث لحل مشكالت االنتاج بنصف التكاليف كبداية للتعــاون •
        مى اعالمى بكل كلية لالتصال والتعريف البحوث التطبيقية ومستهدفيهاتخصيص مسئول عل •
        تمثيل االعالمين وممثلى قطاعات االنتاج الزراعى فى مجالس الكليات والمعاهد البحثية الزراعية •
        ةالتاكيد على االلتزام بالمخطط البحثى ضمن انشطة الجودة البحثية بكليات ومراكز البحوث الزراعي •
        التريث فى صياغة الخطط البحثية حتى ال يؤثر افتقاد التمويل ال يؤثر على مستوى الدقة والمنهجية واالحتياجات الفعلية •
        قيام الجمعيات العلمية باعداد دورات فى مناهج ومشكالت البحث العلمى لشباب الباحثين •
        االحصاء الوصفى فى البحث العلمىالتركيز فى مقررات الدراسات العليا على دور  •
        التركيز على اعطاء اوزان اعلى عند تحكيم البحوث ذات القيمة التطبيقية بالمجالت واللجان العلمية الزراعية •
        الزيارات المتبادلة بين الباحثين والمنتجين الزراعيين لتبادل الرأى حول المشكالت ونتائج البحوث •
        فى ابراز عوائد البحث العلمى الزراعى)  الرى- القمح-ارتفاع االسعار(زمات الزراعية الحاليةاستغالل األ •
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 تصنيف اإلجراءات من حيثمدى مالئمة اإلجراءات

مالئم  إجراءات متصلـة
 تمام

مالئم 
لحد ما

غير 
 مالئم

 ةموجود
يمكن 
 تفعيلها

 امتحكم فيه
يمكن 
 اقتراحها

غير متحكم 
ن  يمكافيه

التوصية 
ابه  

 النشر العلمى ونظم وقواعد الترقيات العلمية:
        .اإلعالن الواضح عن مبررات تباين معامالت التأثير للمجالت الزراعية المحلية •
        . إجراءات دراسات نقدية سنوية لالنتاج البحثى المنشور بالمجاالت والمؤتمرات المحلية •
         االلكترونى الخاص بكل مجال علمى زراعىنشر البحوث المتميزة فى الموقع •
        ضرورة الحصول على اقرار من اعضاء مجالسها المجالت الزراعية لالستعداد للعمل واالسهام االيجابى •
        تطوير نماذج التحكيم بالمجالت وبحوث المؤتمرات بحيث تكون  كاشفة عن المستوى الفعلى  للبحوث •
        بالمؤتمرات العلمية) أفكار منقولة بالكامل من الشبكة الدولية عن اآلخرين( المعرفة بحوث اتاحة% تقليل  •
        رفض البحث للتحكيم فى المجالت / ليتمكن من قبول) من التكلفة%  ٢٥(تصميم نماذج قبول اولى بمقابل  •
        ) سنوات فأقل٣راجع التى تجاوزت بالنص على النسبة للم: حداثة المراجع مثال(تقنين بعض االبعاد التحكيمية  •
        النظر فى االستعانة بمراجعين متخصصين فى اللغات األجنبية والتحليالت اإلحصائية فى مجال العلوم اإلنسانية •
        التقليل من التعامل مع المحكمين الذين ال يبدون مالحظات جوهرية فى ضوء مالحظات باقى المحكمين •
         فى ضوء إلذامهم بالضوابطI Ranksين من قوائم سرية مع اعطائهم اختيار المحكم •
        البدء فى تطوير قوائم من المحكمين الذين يمكن التعامل معهم على شبكة المعلومات الدولية مباشرة •
        تبنى فلسفةدعم وصول مجالتنا العلمية للعالمية بدال من النشر فى مجالت عالمية على المدى البعيد  •
باللجان العلمية دون الحاجة الى طلـبهم االنـضمام وذلـك إلثرائهـا)  دورات   ٣(اضافة من سبق لهم عضوية       •

  بعناصر مميزة
      

        سنوات كحد ادنى لالنضمام للجان العلمية لضمان توفر حد أدنى من الكفاءة) ٥(اعادة شرط  •
        جان العلمية للترقيةالتوازن بين درجة المناقشة ودرجة النشاط فى الل •
        اعطاء مؤشرات عملية قابلة للقياس لمعيار القابلية للتطبيق بدال من غموضه •
        بضمان عدم تفوق الكم على الجودة)  بحوث٧التتجاوز (خفض عدد البحوث التى يمكن التقدم بها  •
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:مدى مالئمة اإلجراءات :يثتصنيف اإلجراءات من ح   

مالئم  إجراءات متصلـة
 تمام

مالئم 
 لحد ما

غير 
 مالئم

موجودة يمكن 
 تفعيلها

متحكم فيها 
 يمكن اقتراحها

غير متحكم 
فيها يمكن 
 التوصية بها

 الجمعيــات العلميــة بالمجــال:

       أهمية إجراء دراسة مسحية لفاعلية الجمعيات العلمية باستخدام أبعاد وعناصر ومؤشرات موضوعية •

       ة الجمعية شرط ضرورى لممارسة المهنة فى مراكز البحوث وكليات الزراعةاعتبار عضوي •

       .اعتبار عضوية الجمعية وسداد االشتراكات شرط للتقدم بأوراق الترقية للجان العلمية •

       .قيام الجمعيات العلمية بعقد دورات تدريبية للباحثين حول األخطاء المنهجية فى البحوث •

       .معيات العلمية بدورات تدريبية للباحثين حول األخالقيات المهنية وأخالقيات البحث العلمىقيام الج •

       . وللمناصب األعلى أو المنظمات الدولية–موافقة الجمعيات العلمية شرط للمهام العلمية  •

       .سعى الهيئة العلمية للجمعيات لجذب المتميزين للعضوية حتى دون ترشيح أنفسهم •

       .تقديم كل جمعية لكشف حساب علمى يعكس كفاءة الجمعية فى خدمة المجال بجانب القوائم المالية •

       .السعى لتكوين فرق بحثية واالستعانة بخبرات تقديم المشروعات الدولية لضمان التمويل للجمعيات •

       .الح الجمعية واألعضاءوجود فرق متخصصة فى كتابة المقترحات وتقديمها للجهات الدولية لص •

       ألعضاءها سنوياً أو كل دوره) معنوية/أدبية(تشجيع الجمعيات العلمية على تخصص جوائز تقديرية  •

•         

•         

ى
خر
 أ

•         

  



 - ٤٧ -

 
:مدى مالئمة اإلجراءات :تصنيف اإلجراءات من حيث   

مالئم  إجراءات متصلـة
 تمام

مالئم 
 لحد ما

غير 
 مالئم

موجودة يمكن 
 تفعيلها

متحكم فيها 
 يمكن اقتراحها

غير متحكم 
فيها يمكن 
 التوصية بها

 البعد المهنى واألخالقى للبحث العلمى:
       .التشدد فى اتخاذ إجراءات مواجهة السرقات العلمية أو النقل دون أسانيد أو أصالة للمراجع •

       ).الخ.. - ICDL–تويفل( للبحث مى تأهلهدإجراء اختبارات قبول لطالب الدراسات للتعرف على م •

       .وضع ضوابط للعمل البحثى الفريقى ال تفقده مكانته وتتجنب سلبياته الحالية •

       .عقد سلسلة ندوات متخصصة بالكليات واألقسام عن األبعاد األخالقية للبحث العلمى •

       . بالدراسات العليا)كمقرر مواد البحث(إضافة مقرر أخالقيات البحث العلمى  •

       ).بعد صدور قرارات بشأنها(اشتمال الموقع اإللكترونى على الممارسات المهنية المنحرفة  •

       .اإلعالن الشفاف عن اسباب الحصول على المنح والجوائز بما ال يتعارض مع السرية فى الحكم •

       . التحكيم وعدم قبول البحث أو الرسالةقرارباإلشارة الواضحة من المحكمين لألخطاء المنهجية  •

       قيام الموقع اإللكترونى بتغطية منظمة لكل األخطاء المنهجية من خالل ندوات تعقد لذلك •

       انفتاح األقسام العلمية على المدارس العلمية المختلفة وتبادل الزيارات والسيمنارات بينهما •

       . للرسائل مسئولية أخالقية يلتزم المحكم بها وبنتائجها وآثارهااعتبار أن إعداد التقرير الفردى •

       .النظر فى إنشاء كليات للدراسات العليا لتكوين مدارس علمية متمكنة وتضمن مستويات جودة عالية •

       .ال تضم لجان المنافشة عضوان من لجنة اإلشراف فى مناقشة الرسائل وزيادة األعضاء من الخارج •

        .حظر تدخل المشرف فى اختيار المحكمين للرسائل كما يحدث حاليا ودائماً •

•         

•         

ى
خر
 أ

•         
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مدى مالئمة 
:اإلجراءات  

:تصنيف اإلجراءات من حيث  

 إجراءات متصلـة
مالئم 
 تمام

مالئم 
لحد ما

غير 
 مالئم

 ةموجود
يمكن 
 تفعيلها

 امتحكم فيه
يمكن 
 اقتراحها

متحكم غير 
 يمكن افيه

االتوصية به  
 ضوابط الدراسات العليــا:

       .االقتصاد فى التسجيل للدراسات العليا على معاونى أعضاء هيئة التدريس والباحثين المساعدين وطالب المنح •
       .السيمنار شرط التسجيل الكتشاف القدرات وتمتع الباحث بعقلية وروح البحث العلمى •
       . للحصول على الدرجات العلميةICDL) دكتوراه/ماجستير( كمستويات ممثلة لـToifelاشتراط  •
       .طال لدرجة الدكتوراه) ٢(طالب على األكثر منهم ) ٥(تحديد الحد األقصى لكل مشرف بـ •
       .اشتراط إشراف عنصر خارج الكلية لدعم اإلشراف العلمى لطالب الدراسات العليا •
       .األقل من أعضاء االمتحان التأهيلى من الخارج وفى التخصص الدقيق للطالبعلى % ٥٠وجود  •
       .وضع نظام الختبار قوائم المحكمين دون تدخل المشرفين فى اخيتراهم •
       .ضرورة اختبار الطالب دورة تدريبية علمية تنشيطية قبيل حصولهم على الدرجات العلمية •
       .المحلية فى موضوع رسالته قبل إجازتها/وراه لبحث مرجعى عن االتجاهات العالميةاجتياز إعداد طالب الدكت •
       ).الخ..مرتبة على مستوى األقسام /تقديرات عالية(النظر فى زيادة رسوم التسجيل إال للطالب المتميزين  •
       .كمينالتأكيد على الجديد الذى تم إضافته لرسائل الدكتوراه ووضوحه فى تقرير المح •
       .تشجيع تواجد المعامل المركزية الستخدام األجهزة وصيانتها واستخدامها بشكل منظم وفعال •
        .وذلك لتزايد أعداد الباحثين بالمراكز البحثين) الخ.. خدمة المجتمع – البحث –للتدريس (تشجيع نظم التفرغ  •

•         

•         

ى
ـر
أخ

 

•         
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مدى مالءمة اإلجراءاتمدى مالئمة اإلجراءات

صلـةإجراءات مت مالئم  
 تمام

مالئم 
لحد 
 ما

غير 
 مالئم

مالئم  إجراءات متصلــة
 تمام

مالئم 
 لحد ما

غير 
 مالئم

 متضمنات الموقع اإللكترونـى
     .مجاالت البحوث المستهلكة والمكررة •     .مجاالت البحوث الواعدة والمستقبلية •
     .البحوث التطبيقية ومسوح االحتياجات اإلنتاجية •     .الشائعــــةاألخطاء المنهجية  •
     .مسوح االحتياجات اإلنتاجية •     .التعريف باقتصاديات البحث العلمى الزراعى •
     .ملخصات البحوث العلمية المتميزة •     .التعريف بشباب الباحثين المتميزين •
     .ثين للباحC.V.S •     .مواعيد المؤتمرات وورش العمل •
     .الدراسات المقارنة والنقدية •     .قائمة بأفضل بحوث العام مع مبرراتها •
     .التاريخ العلمى للرواد •     .مواقع الدوريات والمجالت العالمية •
     .مواقع المنظمات الدولية ذات العالقة •     .موجز للمشروعات والبرامج الدولية والمحلية ذات العالقة •

•      •      

ى
خر
 أ

ى      •
خر
 أ

•      

 متضمنـات الميثـاق المهنــى
    .أخالقيات البحث العلمة وتطبيقاتهــا •    .الممارسات المهنية الالأخالقيـــة •
    .الدور القومـــــى للباحـــث •    .ضوابط جودة البحث العلمى الزراعى •
    .عليا والزمالءعالقة الباحث بطالب الدراسات ال •    .آليات تطبيق الميثاق ومتابعتــــه •

•      •      

ى
خر
 أ

ى      •
خر
 أ

•      

 متضمنات آلية الرصد والمتابعة
    .تقدير سنوى لدور الجمعيات العلمية فى المجال •    .نموذج التقييم والكفاءة البحثية على مستوى األقسام والمؤسسات •
    . وقواعد الترقيات باللجان العلمية للترقيةدراسة عن ضوابط •    .دراسات نقدية لالتجاهات البحثية الراهن فى المجال •
     ).أعوام٣كل (دراسات نقدية لإلنتاج البحثى بالمجال  •    ). اآلثار– التنظيم–قراءة علمية (تقييم المؤتمرات وورش العمل  •
      •    .دراسة دورية لكفاءة المجالت العلمية فى المجال •

•      •      

ى
خر
 أ

ى      •
خر
 أ

•      
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  ؟..دى موافقة سيادتك على المبادئ التى تحكم إدارة األزمة؟ عل من إضافةما هى  م

 مبادئ األزمة
موافق 
 تماما

موافق 
 لحد ما

غير 
 موافق

    .اــات مواجهتهــــينبغى أن يتوجه الهدف المرحلى إلدارة األزمة نحو إبطاء سرعة التدهور تمهيداً لنمو الوعى بأبعاد األزمة واحتياج .١
    .)شجرتى المشكالت واألهداف(ن جذور األزمة ومالمحها باعتبار المالمح عرضاً ال مرضاً،نتيجة ال سبب،وما يقتضيه من معالجة التفرقة بي .٢
    .انتهاج أسلوب مغاير لألساليب التى استنفذت سابقاً ، فال ينبغيات بمطالب تعجز الدولة عنها ، وال اتهامات للجهات المعنية بالتقصيــــر .٣
    )الجمعيات العلمية–اللجان العلمية–محررى المجالت–رؤساء األقسام–الباحثين(ض ذلك مسئولية جماعية على المجتمع العلمى لكل مجال ويفر .٤
     .االستناد لنتائج شيوع وارتفاع معدالت األثر السلبى مع نسب التحكم فوق المتوسطة للمجتمعات العلمية فى مواجهة مؤشرات األزمــــة .٥
     .لألزمـة) المهنية والتنظيمية والمعرفية(ر الجمعيات العلمية بكل مجال نقطة انطالق لمواجهة األزمة وذلك فى ضوء تشابك المحددات اعتبا .٦
    .لضمان استمرارية المواجهة وفعاليتهـا% ٧٠التركيز على إجراءات اإلصالح المسيطر عليها من المجتمع العلمى للمجال والتى تبلغ حوالى  .٧
    ).آلية الرصد والتقييــم-الميثاق المهنى-الموقع اإللكترونى(قابلة آليات وإجراءات اإلصالح لجذور األزمة المعرفية واألخالقية والتنظيمية م .٨
     .ءاتخلق الوسائل الكفيلة بإعالن وتعريف أعضاء المجتمع العلمى بنتائج إدارة األزمة والبحث فى وضع ضوابط لاللتزام باآلليات واإلجـرا .٩
     لخلق بيئة حاضنة) إرادة التغيير(على سياسات وقرارات المسئولين بالبحث العلمى ) إدارة التغيير(السعى النعكاس جهود المجتمعات العلمية  .١٠

 ما مدى موافقتك على أبعاد النموذج التصورى إلدارة األزمة: (صفحة ٨ بورشة العمل التمهيدية الثالثة):

ــادـاألبع ئم مال مالئم 
 لحد ما

غير 
ما هو التعديل أو اإلضافة؟؟.. فى حالة موافق لحد ما أو غير موافق  مالئم  

اتــاآللي     •  
•   

  •    اإلجراءات
•   

رافـاألط     •  
•   

جاالتـالم     •  
•   

 
/االسم /الوظيفـة         / التليفون        
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  مدخالت خطة العمـــل
  
  
  
  
  
  
  

  :فريق اإلدارة وضوابط االلتزام: أوال
  )(االستجابــة   التســاؤل  البعد

من هو الطرف المرشح من أطراف المجتمع   تبعية فريق اإلدارة
  العلمى كى يقوم بإدارة آليات البرنامج؟

   لجان الترقية        الجمعيات العلمية   ممثلين عن األقســـام العلميــة
  .............................................. أطراف أخرى تذكر   السابقة لجان مشتركة من األطراف 

ضمن تالتى يمكن أن ) الوحدة(ما اسم الكيان   مسمى الوحدة
  إدارة مستدامة للبرنامج؟

   اتحاد الجمعيات العلمية     وحدة التنمية العلمية والمهنية   وحدة إدارة أزمة البحث العلمى     
  .......................................................................................................................ذكـر  أخرى ت

 فى متطوعاًما هو توصيف الفريق الذى يعمل  تشكيل فريق اإلدارة
  إدارة البرنامج؟

   شباب الباحثين ى من الفنيين فريق استشارى وآخر تنفيذ         روادـــن الـ أساتذة م
  ......................................................................................................................... أخرى تذكـر 

  المصاريف اإلدارية
 direct costsكيف توفر مصاريف إدارية 

ترونى لإلنفاق على آليات الرصد والموقع اإللك
  ومتابعة الميثاق المهنى؟

  من تكاليف النشر بالمجالت العلمية %      من اشتراكات األعضاء فى الجمعيات العلمية % 
  ............................................... أخرى تذكر       اشتراك ربع سنـــوى لكافــة األعضــاء

  ضوابط االلتزام
قترحة لضمان التزام ما هى ضوابط االلتزام الم

اآلليات بلمجال باأعضاء المجتمع العلمى 
  ؟ المقترحةواإلجراءات

   نشر دورات التقييم والمتابعة على الموقع االلكترونى شهور ترسل لوحدة اإلدارة   ) ٤( تقارير دورية كل 
  .................................................... أخرى تذكر   نموذج عقد مهنى يوضع من كافة أعضاء المجال 

ما هى األدوار المختلفة التى يمكن أن يتطوع بها   مساهمة األعضاء
  أعضاء المجتمع العلمى للمجال؟

   دراسات الرصد والتقييم   متابعة الميثاق المهنـى       إدارة الموقع اإللكترونى
  ...................................... تذكر أخرى   )الخ..دورات تدريبية-تحليل إحصائى-لغات(خاصة  خبرات 

أساليب اإلعالم 
  وتحديد االستجابات

ما هو أنسب أسلوب إلعالم أعضاء المجتمع 
جتماعية القتصادية وااالعلوم الالعلمى لمجال 

زراعية بنتائج ورش العمل واآلليات واإلجراءات ال
  المقترحة وطلب موافقتهم عليها؟

  )نموذج جماعى( من خالل رؤساء األقسام    ) عضو٦٠٠حوالى (  بكل عضو  االتصال الفردى
  ...............................................تذكر  أخرى   منسقون بكل كلية لشرح النتائج وجمع االستجابات

تساؤالت أخرى 
مقترحة ومطلوبة 
 الستكمال هذه االبعاد

    

  

  .سوف يتم إتاحة كل ما يتصل بالبرنامج على شبكة المعلومات الدولية 

  .ل البريد اإللكترونــى كما سيتم توفيرها لكل الراغبين فيها من خال

  . ولكى يتم بناء خطة جديدة وواقعية يجب توفير عدد من المدخــالت

  

  متوسط  ضعيف   عالى              :)(ما هو مدى اقتناعك بما يلى
                ) ١(   )   ٢ (  )    ٣(  

                وجود أزمة للبحث العلمى لها تداعياتها العلمية والمهنية    •
              بالسمات واالسانيد التى تم طرحها خالل العــــرض       •
               بالمبــــادئ التــى اقترحــت إلدارة األزمــة       •
               اإلجراءات واآلليات التى اقترحتهــا ورش العمــل     ب  •

  .درجات فأكثر برجاء استكمال ملئ النموذج)٧(إذا بلغت عدد نقاط اقتناعك  
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  : ما هو مدى موافقة سيادتكم على سلسلة النتائج الخاصة بالبرنامج:سلسلة النتائج المتوقعة: ثانيا

  مستوى الموافقة
  سلسلة النتائج

  تماما
لحد 
  ما

غير 
 موافق

  فى حالة موافق لحد ما أو غير موافق ما هو التعديل المطلوب؟

  :التــــــالمدخ
         .وعى الرأى العام العلمى بآثار األزمة العلمية والمهنية •
          .مجتمعى بضعف استخدام مخرجات البحــث الزراعـىوعى  •
          .طاقة بحثية زراعية بشرية مؤهلة وغير موجهة لخدمة التنمية •
          .خبرة عالية ببرامج البحث األدائى بمركز الخدمات بزراعة المنصورة •
          .ورقة اساسية بمدخل تحليلى ألزمة البحث العلمى الزراعــى •
          .ة من قبل األطراف المشاركة فى البرنامجمشاركة جادة وواسع •

  :األنشطـــة
         صياغة برنامج إلدارة األزمة والبدء فى تفعيل نشاطاته بالمشاركــة •
          جامعة المنصـورة-ورشة عمل حول مالمح األزمة بكلية الزراعــة •
         جامعـــة المنوفيـة-ورشة عمل حول جذور األزمة بكلية الزراعـة •
          القتصاد الزراعىا عمل حول آليات اإلصالح بمعهدى اإلرشاد وورشة •
          كليات الزراعة بجامعتى االسكندرية وعيـن شمــسبحلقتى خبراء  •
          جامعة المنصورة-خطة تنفيذية للعرض بالمؤتمر التاسع بكلية الزراعة •

  :المفترضـــــات
         .إلصالح ومساندتهـاتوفر البيئة الداخلية والخارجية الحاضنة آلليات ا •
          .المشاركة الجادة فى تدقيق النموذج التحليلى لألزمـة وقبولــــه •
          .التحول المفاهيمى لتغير الطلب والتمويل على البحث العلمى الزراعى •
          .الوصول آلليات وإجراءات واقعية إلدارة األزمة بمشاركة األطـراف •
          .مشاركة المجتمع العلمى للمجـالليات بالفعالة واالستجابة لآلاإلدارة  •
          .التزام أعضاء المجتمع العلمى واسع النطاق بالميثاق المهنى وتفعيله •
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  مستوى الموافقة

  سلسلة النتائجتابع 
  تماما

لحد 
  ما

غير 
 موافق

  فى حالة موافق لحد ما أو غير موافق ما هو التعديل المطلوب؟

  :المخرجــــات

         .عى العــام بأبعـــاد األزمــــة وتداعياتهـــانمو الو •

          .التحديد الدقيق آلليات وإلجـــراءات اإلصــالح وتفعيلهــا •

          .تبنى معايير جودة البحث باستخدام قواعد عادلة للنشر والترقيـة •

          ظهور مؤشرات على إبطاء سرعة التدهور والتحسن النسبى لألداء •

          بيقى إلدارة األزمة يهتدى به فى باقى المجــاالتتقديم نموذج تط •

          زمة فى ضوء الدروس المستفــادةظهور مداخل أخرى إلدارة األ •

  :العوائـــد

         استخدام مؤثر ومستدام آلليات الرصد والموقع اإللكترونى والميثاق المهنى •

          تحسن عام فى جودة البحــث وانحســـار لألخطــاء المنهجيـة •

          استخدام أليات لتشجيع األصالة واالبتكار فى البحـث العلمـى الزراعى •

          تحسن فى ضوابط التسجيل للدراسات العليا ومنـح الدرجـات العلمية •

         تزايد الوالء للجمعيات العلمية والتزام األعضاء واسع النطاق بالميثاق المهنى •

          لمستويات القياسيـة الدوليـةوصول قواعد النشر والترقيات العلمية ل •

  :اآلثــــــار

         .استراتيجية بحث علمى زراعى واضحـــة ومعلنــة وفعالــة •

          .تقليص الفجوة المعرفية بين البحث واحتياجاتـه التنمية الزراعيـة •

          .نمو متزايد لطلب القطاع الخاص على البحث العلمــى الزراعـى •

          .لجمعيات العلمية وتنوع أنشطتها العلمية والمهنيةتزايد مكانة ودور ا •

          .نمـو مالحظ فى دور ومكانة البحث العلمى الزراعى محلياً ودوليـاً •

          .تحسن معنوى فى معدالت التنمية الزراعية باستخدام المعرفة العلمية •
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 برجاء :اآلتى عرض لبعض من هذه المعلومات...  للمجال مدخل هام وأساسى فى صياغة خطة العمل تعتبر المعلومات التى سيتم توفيرها من أطراف المجتمع العلمى: ثالثا
  ....إضافة أى معلومات أخرى مطلوبة لضمان خطة عمل فعالة

  معلومات أخرى تقترحها سيادتكم  المعلومات المقترحة  األطراف

معلومات مشتركة 
  لكافة األطراف

 :ى ضوء خبرة أعضاؤهرؤية كل طرف لألبعاد التالية ف- ١
  .ث الواعدة والمستقبليةوموضوعات البح-    ب  .ث المكررةــوموضوعات البح- أ
  .أهم التحديات المهنية واألخالقية الشائعة-     د . أهم األخطـاء المنهجية الشائعة- ج
 :رؤية كل طرف حول خصائص برنامج إدارة األزمة- ٢
  .ات إدارة األزمةإجراءات وآلي-  ب     .سمات األزمة ومالمحها- أ
  .فريق اإلدارة وضوابط االلتزام-   د  . مبادئ إدارة البرنامـج- ج
  .الخ..التحديات المنتظرة إلدارة البرنامج -   و  .سلسلة النتائج المتوقعة- هـ
 :التزام أعضاء كل طرف بالبرنامج- ٣
  .مساهمات وأدوار خاصـة-    ب  .االلتزام بالمخرجات ودعمها- أ

  .الخ...مالية المقترحة المساهمة ال- ج    

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•   

معلومات خاصة 
بالباحثين واألقسام 

  العلمية

  .   تاريخ اإلنشاء، العدد ، التخصصات ، الدرجات العلمية ، الوظائف اإلشرافية-أ
  .عضوية الجمعيات العلميـــــة ، اللجان العلميــة ، لجان الترقيـة-ب
  ).الخ.. التحليل اإلحصائى  – نظم المعلومات -اللغات(الخبرات الخاصـة -ج
  .الخ...عدد رسائل الماجستير والدكتوراه ، عدد الطالب المسجلين للدراسات-د

  .ةـباإلضافة للمعلومات العامة المشترك. االحتياجات التدريبية للباحثين-هـ

•  
•  
•  
•   

معلومات خاصة 
بالمجالت العلمية 

  بالمجال

  . ، متوسط عدد البحوث فى العدداألعداد السنوية/تاريخ اإلنشاء ، عدد الجلسات- أ
  .مشكالت النشر- تمثيل العلوم االقتصادية واالجتماعية-تشكيل مجلس التحرير-ب
  .ىــ ، التطوير الحالى ، التطوير المستقبل)التعديل/رفضال/القبول( معدالت - ج

  .ةــباإلضافة للمعلومات العامة المشترك) I . F(معامـــل التأثيــــر -د

•  
•  
•   

اصة معلومات خ
  بالجمعيات العلمية

  .تاريخ اإلنشاء ، أعضاء مجلس اإلدارة ، العضوية ، معــدالت الســــداد- أ
  .سنوات خبرة) ٣( حضور الجمعية العمومية ، التزام األعضاء ، األنشطة فى -ب
  باإلضافة للمعلومات العامة المشتركة. الخ... التطوير الحالى ، التطوير المستقبلى - ج

•  
•  
•   

خاصة معلومات 
بلجان الترقية 
  والمحكمين

  )تخصصات-سنوات-أعداد( تحليل قوائم المحكمين -  .تشكيل اللجان- أ
  .سنوات األخيـرة) ٣(فى ) الترقى ، عدم الترقى ، األرجاء(معدالت -ب
– مقترحات التطويـر    – الممارسات غير المهنية     -الرأى فى قواعد الترقية الحاليـة      -ج

  باإلضافة للمعلومات العامة المشتركة. الخ...ترقياتأهم المشكالت المتصلة بال

•  
•  
•  
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  )عين شمس (تساؤالت لجنة الخبراء

٢٥/١١/٢٠١٠  
  

عن مدخالت خطة العمل فـى ضـوء نتـائج          ) ب(ما مدى كفاية المعلومات الواردة بالوثيقة        )١
  ؟) المنوفية– العريش –سابا باشا (االختبار المبدئى لتلك الوثيقة فى كليات الزراعة 

م العلوم االقتصادية واالجتماعيـة     ما هو أفضل إجراء يتخذ الستيفاء هذه الوثيقة من كافة أقسا           )٢
 الزراعية؟

 :بجامعة المنصورة) ٢٠١٠ ديسمبر ١٥(بخصوص فعاليات اليوم األول للمؤتمر  )٣
 –بـاحثين   (ممثلى أطراف المجتمع العلمـى للمجـال        ) أعداد(ما هو مستوى مشاركة       -أ

باإلضـافة  )  لجان ترقية ومحكمـين – جمعيات علمية – مجالت علمية   –رؤساء أقسام   
  .لممثلى باقى مجاالت العلوم الزراعية

 ستعقد مجموعات عمل متوازية لكل طرف، ما هى طبيعة المهام التـى توكـل لكـل                 -ب
  :مجموعة

  .مراجعة سمات األزمة وإجراءات اإلصالح[  ] 
  .تحديد أدوار ومهام محددة لكل طرف[  ] 
  .اقتراح شكل وأسلوب االتصاالت المستقبلية[  ] 
 .………………………………………………………………………………… :أخرى تُذكر[  ] 

 :ما هى النتيجة الرئيسية التى سينتهى إليها المؤتمر )٤
  .إعالن وإطالق المبادرة فى مجال العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية[  ] 
  .تحديد فترة زمنية الستكمال آليات اإلصالح وتفعليها[  ] 
  . بمدخالت خطة العملالخاصة) ب(تحديد تكليفات فى ضوء وثيقة [  ] 
 .…………………………………………………………………………………: أخرى تُذكر[  ] 

 .ما هى اإلجراءات والقرارات التى تضمن استمرارية بناء اآلليات وتفعيلها )٥
  .تشكيل اللجنة اإلشرافية لفترة انتقالية خالل المؤتمر[  ] 
  .تكليف مجموعات متقاربة جغرافيا بمهام محددة[  ] 
  .تحديد مسئول اتصال بالتجمعات الرئيسية لألقسام العلمية بالمجال[  ] 
استضافة الجمعيات العلمية بالتناوب لورش عمل عن التقـدم فـى بنـاء اآلليـات               [  ] 

  .وتفعيلها
 .…………………………………………………………………………………: أخرى تُذكر[  ] 

وتنميـة التكنولوجيـا،    سيخصص اليوم الثانى لعروض عن اسـتراتيجية البحـث واإلرشـاد             )٦
 جامعة المنـصورة والـسادة مقـدمى        –وسيقتصر على أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة        

 .العروض
  .ما هو العدد المناسب من العروض حول هذه القضية  -أ
  : هل يكتفَى بالعروض التالية-ب

 . وبرامجها الرئيسية ونتائجها المتوقعة٢٠٣٠عرض عام عن مالمح االستراتيجية  •
تقدمـه جامعـة    (عرض عن برنامج قومى مقترح لإلرشاد وتنميـة التكنولوجيـا            •

 ).المنصورة
 .نموذج ألحد البرامج القومية فى أحد مجاالت العلوم الزراعية وخطتها التنفيذية •

  .تساؤالت أخرى مقترحة من السادة أعضاء اللجنة لضمان إدارة فعالة لألزمة والمؤتمر )٧



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

@ @

bîãbq@Z@òíú‰@õa¨a@ñ‰a…⁄óÇa‰ŒÛa@óàÜÈÛa@szjÛa@òß‹c@ @

   جامعة االسكندرية–أستاذ االجتماع الريفى المتفرغ    ع ــ محمد نبيل جام/د. أ١٠٢

   جامعة االسكندرية-المتفرغ  أستاذ اإلرشاد الزراعى   محمد فتحى الشاذلى / د.أ ٢٠٢

  رةــ جامعة القاه–المتفرغ  أستاذ اإلرشاد الزراعى  عماد مختار الشافعى / د.أ ٣٠٢

  عبد العظيم مصطفى   أستاذ االقتصاد وعميد زراعة الفيــوم األسبـــق/ د.أ ٤٠٢
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   بين الجذور والحلول: رعاية البحث العلمي

     محمد نبيل جامع/ د.أ  
  جامعة االسكندرية–أستاذ االجتماع الريفى المتفرغ 
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  بين الجذور والحلول: حث العلميرعاية الب

  

  إعداد

  محمد نبيل جامع. د.أ
   جامعة االسكندرية– كلية الزراعة –أستاذ االجتماع الريفى 

  

    

   طيبة لها جذوركشجرة     المعرفة كلمة طيبة لها جذور

 
  حينئذ تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها
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   :مقدمـــة

ن لما ال، وهي قد تعرض الهدف من لم أقم من قبل، ولم أر مبحثا يبدأ بصور توضيحية، ولك

له بيئة حاضنة تغذي جذوره، هي ) نتاج شجرة المعرفة(هذا المبحث بكل دقة ووضوح؟ البحث العلمي 

التي توفر له كل مقتضيات الكفاءة والفاعلية ابتداءا بتربية الصنف الوراثي الفعال، وهو الباحث، حتى 

هذا النموذج التصويري الذي يمثل صورة ).  التنمية الناجحةالتي تقود(توفير اإلرادة السياسية الصالحة 

يهدينا بالفعل إلى تتبع الجذور والحلول من " Organismic analogyالمقارنة العضوية "من 

أجل رعاية البحث العلمي وتحقيق بعض من التقدم، أو على األقل يعرض صورة من رؤى التخطيط 

 ومن مشاهد الضعف . الحل والعقد في هذا الشأناالستراتيجي قد تستضيء بها عقول أصحاب

المصري لرعاية جذور البحث العلمي وشجرة المعرفة أن المركز القومي للبحوث وهو أكبر مؤسسة 

كان قد أنشئ بقرار صدر )  باحث٢٤٠٠ معمال وأكثر من ٥٥٠أكثر من (بحثية في الشرق األوسط 

لم يفتتحه أي مسئول أو يزوره رئيس حتى زيارة  حيث أقيم المركز وبدأ العمل به و١٩٥٦في يناير 

واآلن في هذه األيام يطالعنا الدكتور .  عاماً من إنشائه٣٠ أي بعد مرور ١٩٨٦الرئيس مبارك له عام 

البرادعي بإمكان قيام نهضة مصرية كأي دولة عصرية في القرن الواحد والعشرين لو تحققت مطالبه 

 االدعاء؟ اآلن أمامنا فرصة لم تتوافر لبريطانيا، العظماء صحة هذلماذا ال يصدق المسئولون ا. السبع

وقد استفادت . أم الحضارة الصناعية المعاصرة، وهي توافر خبرات سابقة لدول متقدمة حققت نهضتها

 سنة، ١٣٠الدول التي تلت بريطانيا من بريطانيا نفسها، فبينما حققت بريطانيا الثورة الصناعية في 

 سنة فقط، ثم ٤٤في سبعين سنة فقط، ثم استفادت ألمانيا من كليهما فحققت نهضتها في حققتها فرنسا 

زرنة جي، ( سنة ٢٦ سنة، وحققها االتحاد السوفيتي واليابان في حوالي ٣٤كذلك حققتها الصين في 

ر إذا بدأنا نحن اآلن بإرادة سياسية مخلصة أراني أعتقد أنه يمكننا أن نحقق المعجزة في عش). ٢٠١٠

  .فلماذا ال نحققها؟ تجيب السطور التالية على بعض المعوقات األساسية. سنوات فقط

  

  :شهادات حول األوضاع الحالية للبحث العلمي ومعوقاته

حتى ال نبدو جالدين ألوضاع البحث العلمي دعنا ال ننسى منذ اللحظة األولى أن تلك األوضاع                  

والدليل على ذلك هو تخلـف النظـام        .  نعيش فيه حاليا   ما هي إال سمة متناسقة مع سمات التخلف الذي        

المجتمعي بأكمله دون استثناء، حتى االستقرار الذي يدعي البعض أننا نسعد به في هذا العصر ما هـو                  

أن الباحثين الموجودين في ثمانيـة      ) ٢٠٠٤ (Kingوفي دراسة حديثة وجد كينج      . إال استقرار للتخلف  

من البحوث العلمية   % ٨٥تحدة والمملكة المتحدة وألمانيا واليابان ينتجون       دول فقط، يقودها الواليات الم    

وإن كان األمـر    . )١(من تلك البحوث  % ٢,٥ دولة معظمها دول نامية أقل من        ١٦٣المنتشرة بينما تنتج    

كذلك، فقد يقول البعض منذ البداية ما فائدة ما نقوله إذاً من أجل تطوير ورعاية البحث العلمي؟ أقـول                   

                                                 
 إلـى   ٢٧٢٠ مـن    ٢٠٠٧ و   ١٩٩٦لقد تضاعف عدد المقاالت المنشورة لمصر في الدوريات الدولية بين عامي             )١(

وتتمركز %. ١٢,٧إلى  % ١٥,٨ مشاركتها داخل منطقة الشرق األوسط قد انخفض من           مقاال، إال أن معدل    ٤٥٦٤
وفي حالـة الجامعـات     . المقاالت في المركز القومي للبحوث تمركزا شديدا وذلك من بين مراكز البحوث الحكومية            

  .من المقاالت التي يرجع إليها% ٥٠حوالي ) القاهرة وعين شمس والمنصورة(تنتج ثالث منها 



 -٦٠-

توزيـع  "ا ال فائدة منه إال بقدر عود ثقاب ينير لنا الطريق حتى نشعل شمعة في ليلـة مـن ليـالي                      حق

بأبعادها البنائية األصيلة وهي التغيير الجذري      " التنمية"، ويتمثل الحل دائما في الكلمة السحرية        "األحمال

نظمة المجتمعيـة الفرعيـة،     اإلرادي المخطط، واالرتقائي حسب القيم السماوية العليا، والشامل لكل األ         

والتنميـة قـضية إرادة     . والمتوازن، والمتسم باالستدامة، والمتسم بعدالة توزيع المردودات التنمويـة        

سياسية مخلصة ورؤية ثاقبة لخصوصيات المجتمع المصري دون إغفال لوقـع العولمـة والعالقـات               

  :جزه في النقاط التاليةوالحديث في أوضاع  البحث العلمي قد يطول ولذلك سنو. الدولية

عنوان يعبر )  بحثا بالشرق األوسط٦٠للجامعات في قائمة أفضل " صفر: "لمركزي للمحاسباتا( .١

عن حال البحث العلمي في مصر في الصفحة األولى من جريدة المصري اليوم بتاريخ 

يقول تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن هذه التصنيفات تعكس واقع .  م١٩/١٠/٢٠١٠

يقول التقرير أن هناك قائمة . المستوى العلمي والبحثي للجامعات المصرية ومستوى الخريجين

 بحثا في منطقة الشرق األوسط  وإفريقيا ال تتضمن أي بحث من مصر، في حين ٦٠تضم أفضل 

 من جنوب أفريقيا، وأربعة أبحاث من السعودية لباحثين ٧ بحثا من إسرائيل، و ٤٧تضمنت 

من القاعدة العلمية المصرية تتواجد في الجامعات المصرية، وال % ٧٠التقرير أن يقول . أجانب

زالت أبحاثها متواضعة وخاصة في ارتباطها بالعلوم األساسية، ومعظمها في مجال العلوم 

 .االجتماعية واإلنسانية وتنشر في مجالت محلية ال ترقى إلى االعتراف الدولي

في خالصته أن األداء اإلبداعي العربي يبقى ) UNDP (٢٠٠٩م يقول تقرير المعرفة العربية لعا .٢

عند أضعف النقاط في خريطة المعرفة العربية نظرا النخفاض اإلنفاق على البحث العلمي لدرجة 

وبالنسبة لنصيب الفرد من هذا . من الناتج الوطني الكلي في معظم الدول العربية% ٠,٣ال تتعدي 

 ضعفا وفي ١٥ جنيهات بينما يتضاعف ذلك في ماليزيا إلي ١٠اإلنفاق في مصر فهو يصل إلى 

ويرتبط البحث العلمي في معظمه بمؤسسات التعليم العالي وليس .  ضعف٥٠٠فنلندة إلى 

بالقطاعات اإلنتاجية والخدمية مما يؤدي إلى الفصل بين احتياجات السوق والبحث العلمي، ومن ثم 

 . العمليإلى عدم وجود ابتكار وفائدة من التطبيق

على قضية  ٢٠٠٩أكد التقرير العربي الثاني للتنمية الثقافية، مؤسسة الفكر العربي، بيروت،  .٣

، حيث أشار إلى أن اإلنفاق الحكومي السنوي على "التمويل واستقاللية اإلدارة في التعليم العالي"

 ويصل إلى  دوالر في كل من مصر واألردن وسوريا والمغرب،٨٠٠الطالب الجامعي ال يتجاوز 

 دوالر في السعودية، في حين يصل في كل ٨٠٠٠ دوالر في لبنان وتونس، ويبلغ ١٠٨٠٠نحو 

 ٢٢٠٠٠ دوالر، وفي الواليات المتحدة األمريكية يبلغ ١٠,٠٠٠من إسرائيل وفرنسا إلى أكثر من 

 مستويات الجامعية، وإسهامها في تحقيق أعلى" الوقفيات"ويقدم التقرير نماذج عالمية عن . دوالر

الجودة التعليمية ارتباطاً بتوفير استقاللية الجامعة إداريا وماليا في دول مثل الواليات المتحدة 

وتترك مشكلة التمويل آثاراً سلبية على أداء الجامعات منها . وبريطانيا وكندا وأستراليا وتركيا

ة واللجوء إلى إعدادهم تقلص عدد األساتذة الذين يجري تأهيلهم في الجامعات الغربية المرموق

 . محلياً، وعجز الجامعات عن تمويل اإلجازات التدريسية والبحثية ألعضائها خارج البالد
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جمع بينما تنفق أالعالم  مما ينفق في% ١,٠ -٠,٨نفق إسرائيل على البحث العلمي ما قيمته ت

على البحث العلمي ما قيمته  تنفق إسرائيل .مما ينفق في العالم% ٠,٤الدول العربية مجتمعة ما قيمته 

. من ناتجه القومي على البحث العلمي% ٠,٣ينفق العالم العربي  من ناتجها القومي، بينما% ٤,٧

  على البحث العلمي من الناتج القومياإلنفاقفي العالم قاطبة من حيث نسبة  على دولةأوإسرائيل هي 

دق من يعتقد أنه لو تحقق لنا السالم مع  ص.)أنظر الملحق لمزيد من مثل هذه المقارنات المدهشة(

إسرائيل فستكون المواجهة العلمية واالقتصادية معها أعتى بكثير مما هو الحال في زمننا هذا، زمن 

اليهودية قامت في فلسطين قبل قيام دولة  أن المؤسسات العلميةوالمدهش أيضا . المواجهة العسكرية

 سنة من إعالن ٢٣، أي قبل ١٩٢٥نولوجيا في فبراير عام للتك إسرائيل، فقد أنشئ معهد إسرائيل

وايزمان، وكان ألبرت ) أو تشاييم(لها عالم بارز في الكيمياء هوحاييم  الدولة التي كان أول رئيس

لكنه اعتذر ووعد بمساعدة اليهود بعلمه ال بجلوسه في منصب شرفي  اينشتاين مرشحا لهذا المنصب

 االختراع المسجلة للعالم العربي مجموع براءات بيانات اليونسكو إلى أن كما تشير. )٢(على قمة السلطة

  براءة٧٥٤٩ براءة اختراع بينما سجلت كوريا الجنوبية وحدها ٧١ يساوي ٢٠٠٨عام  في أجمع

 على وألمانيا ٣٣٦٨٢، وحصلت اليابان على ١١٦٦اختراع، بينما حصلت إسرائيل على ما مجموعه 

  .  براءة اختراع٨٩١٥

 العاصمة التونسية فيعقد   في البالد العربية من خليجها إلى محيطها؟)٣( هناك مجتمع معرفةهل .٤

 البحثعرفة ومجتمع الم ":تحت عنوانمؤتمر   ٢٠٠٩ )فبراير ( شباط٧ - ٥ في الفترة من 

 . أكثر من مائة مشاركعدد الخبراء، وقد تجاوز ")٤(الوضعية واآلفاق:   ة العربي البالد في العلمي

لم  ةالعربية الرصينة على أن األنظمة العلمي أبحاث المشاركين والنقاشات وانتهى المؤتمر إلى تأكيد

 األساسية لمجتمع البنيةولم تعمل على تحقيق  ،الجدير بهتمنح مسألة بناء مجتمع المعرفة االهتمام 

 القائم على اإلنسان الحر، والتعليم العصري، والتكنولوجيا المتطورة، وإرساء العربيالمعرفة 

. العلميةأسس المعرفة ر فيونشر المساواة والعدالة، وتشجيع مراكز األبحاث لتو الدولة الديمقراطية،

 دولة على مؤشر اقتصاد المعرفة أو االقتصاد ١٤٥ بالنسبة لـ ٩٠وتتخذ مصر الترتيب رقم 

النظام االقتصادي والمؤسسي الذي يوفر حوافز ) ا: (المبني على المعرفة والمعتمد على معايير

                                                 
 العـرب   جامع، محمد نبيـل،   :  للمزيد حول نشأة الدولة اليهودية واعتمادها على العلم وحيوية المجتمع المدني، أنظر            )٢(

   .م٢٠٠١وإسرائيل والقنبلة الذرية، ماذا نحن فاعلون؟  منشأة المعارف، اإلسكندرية، 
أسمالية فيه المعرفة هي المورد     هو مجتمع ما بعد الر    ) ١٧٧: ١٩٩٣،  Drucker(دركر   كما يقول    مجتمع المعرفة  )٣(

 الخامات وغيرها من عناصر اإلنتاج، وفي هذا المجتمع توجد طبقتـان همـا عمـال    الرئيسي وليس رأس المال أو
، "اإلنتاجية واالبتكار"أدواتها هما  المعرفة وعمال الخدمات، كما تكون األنشطة المعرفية هي أساس إنتاج الثروة وأهم

المعلومات   ومن هنا يكون مجتمع،توظيف المعرفة في استخدامات مفيدة ية األساسية هي كيفيةوتكون المهارة اإلدار
 Knowledge  المعرفةين ذويالمهنيمن ، وKnowledge Executives   المعرفةين ذويالمدير مكونا من

Professionals المعرفة ين ذوي والموظف  Knowledge Employees.  
الوضعية : مجتمع المعرفة والبحث العلمي في البلدان العربية      "ين لمنتدى الفكر المعاصر حول       المؤتمر السابع والعشر   )٤(

 ٧ إلى   ٥في الفترة من    " مؤسسة كونراد أديناور  "بالشراكة مع   " مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات    "،  "واآلفاق
  . بتونس٢٠٠٩شباط / فبراير
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االت، والتعليم، استحداث المعرفة ونشرها واستخدامها، ومستوى تكنولوجيا المعلومات واالتص

ونظام االبتكار المكون من منظمات يمكنها البحث في المعرفة العالمية واستيعابها واستحداث 

، وقد ٢٦، وتحتل إسرائيل مركزا أكثر تقدما بترتيب )World Bank, 2009(معارف محلية 

ن  واألردن وعماسبق مصر بالترتيب من الدول العربية قطر واإلمارات والبحرين والكويت

 .٨٢والمملكة العربية السعودية ولبنان وأخيرا تونس التي كان ترتيبها 

 من النابع ب،المناص على والتنافس الصراع واحتدام االستقرار بعدم العربي السياسي الوضع يتسم .٥

 .للديمقراطية أي المتنازعة، النخب بين السلطة على السلمي للتداول ومقبولة ثابتة لقاعدة االفتقار

 ولعل. العربية التربة في وتجذرها النهائي وتوطنها المعرفة نمو أمام الكبرى العوائق أحد ذاويشكل ه

 من معروف هو ما، المعرفية التنمية بعملية مساسا وأكثرها ة،الوضعي لهذه السلبية النتائج أهم من

 أو العلمية يةالمعرف المناصبب التعيينات في الحاكمة السياسية األمن واألجهزة ألجهزة مباشر تدخل

 وتنفيعه، مما الموالي الشخص لوضع أو للنظام الموالي غير الشخص الستبعاد ة،األدبي أو الفكرية

 مؤسسات على السياسية السيطرة في سبيل ضمان واالستحقاق الكفاءة معايير التضحيةبكل يعني

 . المعرفة

 نقص هو العربي العالم في والتقني العلمي والبحث اإلنتاج ضعف في األول السبب كان وإذا

 والبحث التعليم مؤسسات عوائد في الشديد الضعف يفسر الذي السبب فإنة، والبشري المادية االستثمارات

 األطر من وحرمانها المؤسسات هذه على السياسية االستراتيجيات سيطرة هو القائمة العربي العلمي

 ومعرفة وبحث علم رجل ألي عنها غنى ال تيال االستقاللية ومن جهة، من والمناسبة الكفء الصالحة

 وقتل المعرفة وإخماد جذوة الحية العقول تكبيل ويؤدي هذا إلى. ثانية جهة من معرفي وإبداع تجديد وألي

 الرئيسي ذلك إلى السبب كل يشير .)٥( مما يؤدي إلى هجرة العلماء أو هجرة األدمغةاإلبداع حوافز

  .عواإلبدا اإلنتاج عن وعجزها والمعرفي اإلداري وضعفها التقنية العلمية المنظومة لتأخر

جيالرد (ينقسم العالم العربي إلي ثالث مناطق كل يتبع نمطا مختلفا نسبيا من إدارة البحث العلمي  .٦

Gaillard ،وبالرغم من التشابه الثقافي اللغوي . ، المغرب والمشرق ودول الخليج)٢٠٠٨

المشترك إال أن العالم العربي يختلف تماما بالنسبة للترتيبات والديني والتراث الحضاري اإلسالمي 

المؤسسية والتنظيمية والتمويلية للبحث العلمي باإلضافة إلى اختالفات هذه الدول في دعم العلم 

تتميز دول المغرب العربي بقوة ". دعه يعمل"واألنشطة البحثية ابتداءا بالمركزية وانتهاءا بسياسة 

ة حديثة اإلنشاء والتي تتوقع منها الدولة إسهامات حقيقية في تحديث دولها، حيث المؤسسات العام

                                                 
 مليار دوالر بسبب هجرة     ٢٠٠العالم العربي خسر    أن   ٢٠٠٥بية في فبراير    التقرير الصادر عن الجامعة العر    يؤكد     )٥(

 مليار دوالر، وأشار التقرير أيضا إلي أن اليونـسكو  ٥٠تلك الخسارة تجاوز  الكفاءات العلمية وأن نصيب مصر من
ي وفي مقدمـة  عرب  ألف٥٤٠ أكثر من احتضان هي المستفيد األكبر من الغربيةتقريرها العلمي أن الدول  نبهت في

  .الدول المستفيدة إسرائيل
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من الناتج الوطني الكلي مشابهة % ١رفعت تونس والمغرب إنفاقيهما حديثا على البحث العلمي إلى 

وتمتلك تونس في الحقيقة أفضل بناء ألفضل نظام بحثي في . في ذلك مستوى جنوب أوروبا

ولذلك ازداد معدل النشر .  حيث يتطلب عملية نظام جودة وتقييم دوري صارمالمنطقة العربية

 ١٠٧٩ م حتى وصلت إلى ٢٠٠٥ و ٢٠٠٠في الفترة القصيرة بين % ١٠٠العلمي بأكثر من 

أما في دول المشرق فيترك األمر تفويضا إلى مؤسسات خاصة، كما تكون . م٢٠٠٦نشرة عام 

، وذلك باستثناء سوريا التي يتحكم "دعه يعمل"تتبع سياسة الدول هنا أقل دعما للنشاط البحثي و

 . الجيش فيها في البحث العلمي

 فاخرة وإنشاء برامج بحثية في نظاما أنجلوساكسونيا بإقامة جامعاتأما دول الخليج فتتبع 

وقد . العلوم التجريبية بالتعاون المتسع مع الدول األجنبية وخاصة الواليات المتحدة والمملكة المتحدة

أدى ذلك إلى تضاؤل االهتمام بالمشاكل المحلية عدا مجاالت محدودة مثل الكيمياء والبيوتكنولوجي 

وعلوم الكمبيوتر وعلم االجتماع أي الهندسة االجتماعية واالقتصاد الجزئي والفلسفة اإلسالمية أو 

ويقود  .امة جامعات جديدةويزداد في هذه الدول معدل االستعانة بالخبرة األجنبية نظرا إلق. القانون

ونجد أن . البحث العلمي والجامعات نفسها أساتذة أجانب مرموقون وأحيانا أساتذة وباحثون زائرون

مصر والمغرب في المنطقة العربية هما الدولتان اللتان يسيطر فيهما نمط إدارة العلم بواسطة الحكومة 

ق ودول الخليج فتترك المبادرات للقائمين أما في دول المشر. ويكون التمويل الحكومي هو الغالب

، وهي مبادرات تتوقف على مدى اهتمام هذه الجامعات بالبحث )وهي الجامعات أساسا(بالبحث العلمي 

وتكون الهيئات العلمية الوطنية مستقلة في أغلبها بالرغم من أن تمويلها يأتي من الموارد . العلمي

  .نانوالمثال الجيد هنا األردن ولب. العامة

كما تقوم دول الخليج بالسماح لهيئات ومؤسسات جديدة بجذب الخبرة األجنبية ومؤسسات 

وقد أدت هذه األنماط المختلفة إلدارة البحث العلمي إلى استراتيجيات . البحث والتطوير من الخارج

األساسية مختلفة، حيث تتمثل الخطوة األولى في دول المغرب في إقامة قاعدة وطنية قوية في العلوم 

أما في دول المشرق فيترك . وربطها بالبحث االستراتيجي وتطوير القطاع االقتصادي اإلنتاجي

الباحثون لمبادراتهم، فال توجد خطة متكاملة للبحث العلمي ، إذا وجدت على اإلطالق، وتنحصر 

اءات مفتوحة للبحث اإلستراتيجية هنا في تشجيع األفراد والهيئات الراغبة في البحث العلمي للتقدم بعط

هذا ويتمتع أعضاء هيئة التدريس والباحثون في المغرب وتونس ولبنان واألردن بدخول جيدة، . العلمي

وال يزيد عليها إال دخول أقرانهم في دول الخليج، أما الحال في مصر والجزائر فهو في حالة متدنية، 

لباحثين وترفع مرتبات األكاديميين في وقد أعلنت حكومة الجزائر بالفعل أنها سوف تضاعف مرتبات ا

 .الشهور القادمة
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، في الوقت الذي في الدول الناميةالعلمي وتمويله ضعف إسهام القطاع الخاص في دعم البحث  .٧

 وعندما أدركت .إبداع البحث العلمي واختراعاته  منالقطاع الخاص هو المستفيد األوليكون فيه 

 تحققت على  كانت قدفي القرن العشرينالختراعات المهمة امن % ٥٠أكثر من الدول المتقدمة أن 

القطاع الخاص على المشاركة في تمويل  قامت بتحفيز أفراد ال يعملون لصالح شركات كبيرةأيد 

ويتضح ذلك من الجدول التالي، حيث نجد . وذلك بتخفيض الرسوم و الضرائب ، العلميةاألبحاث

 وصناديق الوقف والهبات والتبرعات بالدرجة األولى الدول العظمى تعتمد على القطاع الخاص

في % ٩٩في األردن إلى % ٧٨بينما يزداد التمويل الحكومي في الدول العربية بنسبة تتراوح بين 

 %.٨٦عمان، وبينهما مصر بنسبة 

   ١٩٩٩-١٩٩٧توزيع مصادر تمويل البحث والتطوير في عدد من الدول للفتره ) ١(جدول 

  )جمالي اإلنفاق على البحث والتطوير نسب مئوية من إ( 

الجهات  قطاع الصناعة  الحكومة  الدولة
  الخارجية

صناديق الوقف والهبات 
  والتبرعات

 ١١ .. ٦٧ ٢٢  اليابان
 ١٣ ٥ ٥٢ ٣٠  المملكة المتحدة
 ٤  - ٦٣ ٣٣  الواليات المتحدة

 ٧ ١ ٣٨ ٥٤  اسبانيا
 ٣  ٣ ٢٩ ٦٥  تركيا
 ١ ٨ ١٢ ٧٨  االردن
  ٢ ٨ ٤ ٨٦  مصر

 ١ … ٦ ٩٣  الكويت
 …  … … ٩٩  عمان

  .٧٣، ص ٢٠٠٢ التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام :المصدر
  

من % ٤ال يساهم إال بمقدار ) رجال األعمال(وقد يتساءل البعض لماذا نجد أن قطاع الصناعة   

تقدمة؟ في الدول الم% ٦٧-٤٠اإلنفاق على البحث العلمي والتطوير في حين ترتفع هذه النسبة إلى 

قد أعطت للجامعة ) من اإلنتاج البحثي% ٧٠صاحبة(وقد يوضع التساؤل بصورة أعم وهو أن الجامعة 

الماليين من القيادات والمثقفين والمتعلمين فماذا أعطاها المجتمع في المقابل؟ يكون الرد على السؤال 

 والمرض وانخفاض الدخول العام األخير أوال بعبارة بديهية وهي أن المجتمع المصري ينوء باألمية

وانخفاض مستوى المعيشة عموما فهو في حد ذاته ال يالم ألنه يحتاج إلى الدعم، فكيف نطلب منه أن 

يدعم البحث العلمي؟ أما بالنسبة لرجال األعمال وهو السؤال األول فيبدو أن السؤال في محله، ولكن 

ألنهم لن يتبرعوا لبحث علمي لن يستفيدوا الحقيقة أن رجال األعمال ليسوا هم المسئولين عن شحهم 

منه أوال ألن نشاطهم ليس زراعيا وال صناعيا ومن ثم فال يحتاج إلى بحث علمي يذكر، واألهم من 
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ذلك أن المسئول هو من أتاح لهم الفرصة لكي يحققوا هذا الثراء الضخم من أنشطتهم الريعية التداولية 

آخر التزاوج السياسي التجاري الذي يحقق منافع خاصة بصرف غير المنتجة إنتاجا عينيا، أو بمعنى 

ومن ثم فلن تنجح أي محاوالت لدمج رجال . النظر عن المصلحة االقتصادية والتنموية الوطنية

في تمويل البحث العلمي إال بالتنمية االقتصادية الصناعية والزراعية العينية ) قطاع الصناعة(األعمال 

لوجيا المعلومات الذي يصاحب التنمية الصناعية والزراعية بالضرورة، وهذا باإلضافة إلى قطاع تكنو

وال يمكن تحقيق ذلك إال بجعل قوانين االستثمار بطريقة . هو ما يقصد بخلق الطلب على البحث العلمي

متحيزة لإلنتاج السلعي العيني واألنشطة التصنيعية ذات القيمة المضافة من ناتج العلوم والبحوث 

التنمية في . جة محليا باإلضافة إلى إزالة العقبات أمام اإلنتاج التقني والتوجه لألسواق العالميةالمنت

 .البداية والنهاية هي الحل

 خطيرا معوقا ،السكان فئات بين الحاالت من كثير في المتبع والتمييز ،للدخول المجحف التوزيع يشكل .٨

 السياسي النظام تضافر يؤدي ال العربية انالبلد  أغلبففي .وتنميتها المعرفة اكتساب عملية أمام

 أو الدين أو الجنس أو السياسي الوالء أساس على ،المواطنين بين السائد التمييز نظام مع التسلطي

 فحسب المداخيل في الفاحش والتباين الوطنية الثروة توزيع سوء إلى، العشيرة أو الطائفة أو المنطقة

 عن المسارات الرئيسية لإلنتاج منفصلة طفيلية فئات أيدي في لثروةا تركيز إلىأيضا  وإنما يؤدي

 التنمية بهموم واالنشغال العامة المصالح في التفكير عن كليا وبعيدة ،التقني والتجديد واالستثمار

 . اإلنسانية

ه دع"لقد تغير نمط إنتاج البحث العلمي في أفريقيا تغيرا جذريا، نظرا لتوجه السياسات نحو قاعدة  .٩

، Gaillardجيالرد ( وقد أدى هذا باختصار إلى السمات التالية للبحث العلمي فيها". يعمل

٢٠٠٨( : 

تمارس مهنة البحث العلمي في نظام يعتمد على العطاءات والتعاقدات الموقوتة وليس في   .أ 

 .نظام مهني محترف

 .يشكل الطلب العالمي وليس الوطني برامج وأهداف البحث العلمي  .ب 

 .يات النشاط البحثي على تقديرات المكسب واألرباح وليس على أساس المعرفةتعتمد أساس  .ج 

 .يشكل نظام البحث العلمي بواسطة السوق وليس من خالل تقييم وتقدير الباحثين  .د 

  

   :معوقات البحث العلمي

الحقيقة أن الحديث عن البحث العلمي والمعرفة والمؤتمرات التي عقدت بشأنهما بحر كبير 

وال يخرج ما . دة قد صال فيه وجال الباحثون والمثقفون من مختلف المهن والقطاعاتودراسات عدي

 :يقال في معوقات البحث العلمي في هذه المداوالت عن كل مما يلي باختصار شديد
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 . واعتباره ترفا علميابأهمية البحث العلمي في تنمية المجتمع  والسياسيالقومي  الوعيتدهور .١

شراء العبد "لعلمي واالكتفاء بشراء المعرفة واستئجار الخبراء من الخارج عدم الطلب على البحث ا .٢

 ".وال تربيته

باستراتيجية التنمية االقتصادية  العلمي والتنمية التكنولوجية ترتبط  للبحثإستراتيجيةعدم وجود  .٣

 .للدولة واالجتماعية

 ومع ذلك فيرجع الفضل . وتعددها وضخامتهاالعلمي لبحثوإدارة ا هشاشة ومركزية أجهزة تخطيط .٤

األول لهذه األجهزة التي نشأت كلها في مرحلة النهضة الناصرية، في أن تحتل مصر مركزها الحالي 

وبعد مرور هذه السنين على نشأتها نجد أنها قد شاخت . بين دول العالم بالنسبة للعلم والمعرفة

 لم يحدث تحديث ومواءمة لتطوير والحقيقة أنه. وأهملت وأصبحت عبئا وظيفيا على ميزانية الدولة

أبنية هذه األجهزة وإدارتها وبقيت على حالها ممثلة للنموذج المركزي لنماذج حوكمة البحث العلمي 

 . ولذلك سبقتنا تسعة دول عربية في معايير عصر المعرفة. والتطوير واالبتكار

 ثالثة )٢٠٠٥، OECD(وهناك، كما نشرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

. نماذج إلدارة البحث العلمي العام وهي النموذج المركزي والنموذج الالمركزي والنموذج المزدوج

وعلى مر هذه السنين لم تغير مصر من نموذجها المركزي بالرغم من نقاط القوة الهائلة في النموذج 

 النموذج المزدوج ألن هناك دائما الالمركزي، وإن كان األفضل دائما في تقدير الكاتب هو التوجه نحو

. حاجة لنشاط بحثي مركزي يتعلق بالعلوم األساسية والدراسات العسكرية واإلستراتيجية وما شابهها

ولكي نكون منصفين حاولت مصر مؤخرا تحديث نظام البحث والتطوير واالبتكار عند صدور 

المجلس األعلى للعلوم " بإنشاء ٢٠٠٧ في يوليو ٢١٨ و ٢١٧القرارين الجمهوريين رقمي 

، إال أنه ال زال يهيمن عليه التمويل الحكومي من "صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية"و " والتكنولوجيا

وتتمثل المركزية في هذا المجلس برئاسة رئيس وزراء مصر له مع . مؤسسات تابعة لوزارات مختلفة

 .ة ممثلين للمجتمع المدني في مصرثمان وزراء وخمسة علماء فقط يعملون في الخارج وثالث

 ويؤدي هذا إلى تجزؤ وعدم تكامل الرؤى العلمية لدراسة .العلمية المؤسسات عدم وجود تنسيق بين .٥

والمؤكد أن المشاكل المعاصرة تتسم بدرجة عالية . وتقييم المشاكل البحثية وتقديم الحلول المتكاملة لها

صصات، وتظهر فيها بصورة جلية أهمية مساهمات من التعقيد وتنطوي على جوانب متعددة التخ

العلوم اإلنسانية واالجتماعية مثل علم التاريخ واالجتماع والسيكولوجي واإلدارة واألخالقيات 

 .واالقتصاد والفنون الجميلة واآلثار والمحاسبة وغيرها

خفاض التمويل  ويرجع ان.المتاح البحث العلمي وضعف االستفادة من التمويل علي اإلنفاقانخفاض  .٦

للبحث العلمي إلى توجيه معظم التمويل إلى أجور العاملين بأجهزة البحث العلمي وخاصة مع عدم 

وتقسم وزارة الدولة للبحث العلمي . التوازن بين هيئات البحث العلمي فيما يتعلق بعدد الباحثين بها
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العاملين ) عالي والدولة للبحث العلميحيث أنه يسمى وزير التعليم ال(التابعة لوزير التعليم العالي اآلن 

وزارة الدولة للبحث العلمي، (الث فئات ــى ثــفي مجال البحث العلمي والتطوير واالبتكار إل

  :)٢٠٠٨مصر، 

)  باحثا٦٣١٧٤(فئة وزارة التعليم العالي ووزارة الدولة للبحث العلمي، وهي تشمل الجامعات   .أ 

، وبذلك يكون ) باحثا٥٧٦٨( الدولة للبحث العلمي والمراكز القومية للبحوث ومؤسسات وزارة

 . باحثا٦٨٩٤٢المجموع 

، الزراعة ) باحثا١٢٨٧(الصناعة والتجارة : فئة القطاع اإلنتاجي، وهي تشمل أربع وزارات  .ب 

، والبترول والثروة المعدنية ) باحثا٢٦(، اإلنتاج الحربي ) باحثا٨٦٦٦٩(واستصالح األراضي 

 . باحثا٩٠٦٩٣مجموع ، ويكون ال) باحثا٢٧١١(

وزارة  (٣٠ وزارة، وتتراوح أعداد الباحثين فيها ما بين ١٥فئة قطاع الخدمات، وهي تشمل   .ج 

ووزارة )  باحثا٢٥٢٧(فيما عدا وزارة الصحة والسكان ) وزارة النقل (٦٥٦إلى ) اإلعالم

 ١٠٨٠٩ ، وبذلك يكون مجمل عدد الباحثين في قطاع الخدمات) باحثا٤٢٧٥(الكهرباء والطاقة 

  . باحثا١٧٠٤٤٤ويبلغ العدد الكلي للباحثين في مصر . باحثا

ويالحظ الخلل في هذا التوزيع العددي عندما نالحظ أعداد الباحثين في الجامعات والمراكز 

ونقارنها بالباحثين في وزارة )  باحثا٦٨٩٤٢(القومية للبحوث ومؤسسات وزارة الدولة للبحث العلمي 

 ٣٠(، أو في قطاع الخدمات نجد وزارة اإلعالم ) باحثا٨٦٦٦٩(راضي فقط الزراعة واستصالح األ

وهذا يفسر ).  باحثا٢٥٢٧(ووزارة الصحة والسكان )  باحثا٤٢٧٥(ووزارة الكهرباء والطاقة ) باحثا

إال أن ) باستثناء الوضع المدهش لوزارة الزراعة(أنه بالرغم من تمركز الباحثين في الجامعات 

هذا في الوقت الذي تؤكد فيه . ل إال على ربع التمويل المخصص للبحث العلمي فقطالجامعات ال تحص

  .OECDمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

على أن دور المؤسسات البحثية غير الجامعية مقارنة بالجامعات قد انخفض انخفاضا كبيرا منذ 

لعلمي في دول هذه المنظمة وكذلك في البلدان ذات بداية القرن الحالي، فقد أثبت تحليل أداء البحث ا

أن آثار البحث ) ٢٥٨: ٢٠١٠البنك الدولي، (الدخل المتوسط والمتوسط األدنى والتي من بينها مصر 

العلمي الممول من الحكومة على نمو اإلنتاجية تكون كبيرة في البلدان التي تكرس الكثير من أموال 

  .عات بدال من المعامل الحكومية غير الجامعيةالبحث والتطوير واالبتكار للجام

ويأتي هذا التمويل من مصدرين أساسيين هما التمويل المستمر من جانب الطلب لنفقات تشغيل   

المؤسسات القائمة على مستوى مخفض من وزارة المالية ثم هناك تمويل أكبر يأتي من صندوق العلوم 

وتحاول الدولة رفع هذا التمويل الذي بلغ . أساس تنافسيوالتنمية التكنولوجية لمشروعات بحثية على 

 .م٢٠١٢عام % ٠,٥٠من الناتج المحلي اإلجمالي إلى %  ٠,٢٤م ٢٠٠٧عام 
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 الحادث Brain drain، مما يستلزم تحويل نزيف األدمغة العلماء الشابة من بالعناصر عدم االستفادة .٧

من خالل تشجيع إرسال من لم يحصلوا ذلك  و،Brain gainحاليا إلى اجتذاب أو كسب األدمغة 

على شهادات الدكتوراه من الخارج في مهام علمية خارجية الكتساب ثقافة األداء الجامعي الراقي بكل 

ألنشطة الجامعية خارج أقسامهم لرفع روحهم المعنوية أبعاده، وتشجيع الشباب بمحاولة إشراكهم في ا

نية التحتية الالزمة إلجراء أبحاثهم، إضافة إلى إتاحة وزيادة مستويات انتمائهم، وكذلك توفير الب

 . الفرصة أمامهم لتحسين مستوياتهم المعيشية قدر اإلمكان

 هذا وينشأ أيضا ضعف االبتكار نتيجة لعـدم  .والمخترعين لتشجيع المبتكرين فعالة عدم وجود آليات .٨

نذ السنوات الدراسية األولـى، وعـدم       تشجيع نظام التعليم على بناء القدرات االبتكارية لدي التالميذ م         

فعالية نظام التعليم والتدريب المهني الذي يوفر العمال المهرة الذين يشكلون عصب نظـام االبتكـار،           

باإلضافة إلى ضعف البنية األساسية لالتصاالت، وعدم سهولة الوصول أو الحصول على رأس المال              

ية غير المشجعة بما فيها قوانين بـراءات االختـراع،          االستثماري، واألطر القانونية والبيئة االقتصاد    

 .والضرائب، وأسعار الفائدة، والمنافسة وغيرها

التمييز النوعي ضد المرأة في البحث العلمي، وخاصة في حالة البحوث الميدانية، باإلضافة إلى قلـة                 .٩

 .تتمثيل المرأة في أوراق عمل المؤتمرات العلمية وضعف المشاركة في هذه المؤتمرا

قصور هيئات البحث العلمي بالنسبة لتسويق األبحاث ونتائجها إلى الجهات الممكن االسـتفادة منهـا،                .١٠

 .نتيجة لعدم التنسيق بين الجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخدمي

 . عدم وجود هيئات مختصة بتطبيق نتائج البحث العلمي وتمويله في صورة مشروعات إنتاجية .١١

 .المجتمع  بحاجاتعدم ربط البحث العلمي .١٢

لزيادة قدراتها التنافسية  وذلك  العلميةاألبحاثتمويل بشركات ورجال األعمال في مصر عدم اهتمام  .١٣

 .العالمية األسواقفي 

الفساد اإلداري، مثل إشراك الباحثين لبعض المسئولين عن التمويل لضمان حصولهم علـى تمويـل                .١٤

طاء أفكار بعض المتقـدمين بمقترحـات بحثيـة         مشروعاتهم البحثية، ورشوة بعض المسئولين، وإع     

 .لمجموعات بحثية أخرى، وأخيرا المحسوبية وعدم النزاهة، وعدم الحياد العلمي

سرية البيانات بحجة أنها أمن قومي، علما بأنه يمكن الحصول عليها من الجامعات األمريكيـة ومـن                  .١٥

 .متحدةوزارة الزراعة األمريكية ومن البنك الدولي ومنظمات األمم ال

ارتفاع أسعار الحصول على البيانات، حيث أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامـة واإلحـصاء                .١٦

وعلى رأسها كراسات التعداد كاملة حتى مستوى القرى كانت تهدى للجامعات بمجرد إرسال طلـب               

 . اآلن ال يقدر على ذلك وزير المالية. من رئيس القسم

ة البحوث وعدم تناول القضايا الجوهرية إيثاراً للسالمة، األمر الذي          سيادة بحوث الترقيات وعدم جدي     .١٧

 علـى   يتطلب سن قوانين وأنظمة لحماية الباحثين من تعسف السلطات األمنية التي كثيرا ما تعترض             

األمن "المشروعات البحثية المقدمة من الباحثين بعد الموافقة العلمية عليها بعبارة بسيطة وقصيرة هي              

 .وال يعرف الباحثون تفسيرا لذلك على اإلطالق. "ال يوافق
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 .الصعوبات الميدانية وعدم تسهيل مهمة الباحث والشك فيه وفي أهدافه .١٨

السـتفادة مـن   فقر المكتبات والمراجع العلمية والمقاالت العلمية وعدم قدرة معظم البـاحثين علـى ا        .١٩

 لعدم إلمامهم بكيفية الوصول إليهـا       صول عليها خاصة األوعية اإللكترونية إما     المعلومات الممكن الح  

وقد أدى هذا إلي اتجاه بعض الباحثين إلى اسـتخدام          . أو عدم توفرها أو صعوبة فهم اللغات األجنبية       

األساليب النمطية في دراسة المشكالت البحثية دون التعمق في تحليلها وتتبع جذورها، ومـن ثـم ال                 

 .يمكن الوصول إلى نتائج موثقة صالحة

 .)٦( النفسي لدي الباحثيناإلحباط .٢٠

هيم والمعايير األساسية للبحث العلمي، ولتوضيح ذلك أسوق ما ذكـر           ضعف اتفاق الباحثين حول المفا     .٢١

، علما بأنه يمكن    )٢٠٠٤قنوع وآخرون،   (في أحد البحوث العلمية لباحثين ثالثة حول فروض البحث          

اديا بالنسبة لبعض األساتذة، في حين      أن يكون عرض هذه الفروض بالشكل المبين أدناه أمرا علميا ع          

 :يـــأنه يمكن أن يكون كافيا لعدم ترقية صاحبه في رؤية آخرين، حيث كانت كما يل

 :فروض البحث 

  .إن البحث العلمي العربي دون المستوى المطلوب لتحقيق التنمية المنشودة. ١

  .أهمية البحث العلمي في عملية نقل وتوطين التكنولوجيا. ٢

قة انخفاض حجم اإلنفاق على البحث العلمي العربي، وعدم قيام القطاع الخاص بدوره في هـذا                حقي. ٣

  .المجال
  

  : منهجية البحث

  .لدراسة وتحليل الواقع الحالي للبحث العلمي ومعوقاته: المنهج الوصفي التحليلي. ١

العلمي وحجـم      وذلك في ذكر بعض اإلحصائيات الضرورية حول واقع البحث          : المنهج االحصائي . ٢

  ."اإلنفاق عليه
  

) ٢٢٥ص  (البنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية فـي الميـدان االقتـصادي            وقد لخصت دراسة     .٢٢

 مجـال البحـث     في  البحث العلمي في مصر في عدم وجود إستراتيجية قومية محددة جيـدا              معوقات

كار، وعدم مالءمة مستوى التمويل،     والتنمية واالبتكار، وتشتت مبادرات ومعاهد البحث والتنمية واالبت       

 .  وضعف القوة اإلجمالية للبحث العلمي، وضعف إدارة البحث والتنمية واالبتكار
  

                                                 
 لماذا ال يقوم بالبحث العلمي فاستقيت منه المبررات          سألت أحد أعضاء هيئة التدريس الذين لم يتقدموا إطالقا للترقية          )٥(

عدم االرتضاء النفسي وهو أول سبب ذكره، عدم إتاحة الفرصة إلجراء البحوث، الفـساد، نقـص التمويـل                  : التالية
للحياة الشخصية فما بالك بتكلفة إجراء البحوث، عدم التحاب بين أعضاء هيئة التدريس في األقسام العلميـة،                 الكافي  

الطبقية بين أعضاء هيئة التدريس مما يخلق مناخا علميا سيئا، افتقاد اإلرادة السياسية للتنمية وتمويل البحث العلمي،                 
اعية بالذات بضاعة مزجاه، عدم ارتباط الترقي المهني بزيادة الرواتب          التكنوقراط والفساد القائم بينهم، العلوم االجتم     

  . فليست هناك حاجة ملحة للترقية طالما أن المرتب يزداد باستمرار، عدم العمل الجماعي والتعاون التخصصي
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   :ـولــالحلـ

على أي مستوى،   " السياسية"إن ما تقدمه هذه الورقة جهد انفرادي، ولكن عندما تتواجد اإلرادة            

لجامعة أن يصدر قرارا بتكليـف مجموعـة        ولو حتى على مستوى رئاسة الجامعة فقط، يمكن لرئيس ا         

 من المهتمين المؤهلين من أساتذة الجامعة لتطوير البحث العلمي ولو حتى علـى  Task forceعمل 

مستوى جامعته الخاصة لتكون مثال يحتذى للجامعات األخرى إلى أن يشاء اهللا قيام مثل محاولته هـذه                 

خاص، أو من الجذور إلى األوراق، سنحاول هنا عرض         بدءا من العام إلى ال    و. على المستويات األعلى  

مستوى القيم والمعايير، مستوى التنظيم، ومستوى األداء الفعلي، علما بأن          : الحلول على مستويات ثالثة   

  :هذا التصنيف ال يخلو من التداخل

  :الحلول القيمية والمعيارية: أوال

ي مهمة التعليميين واإلعالميين والمثقفين     الوعي القيمي والمعياري هو مهمة التعليم واإلعالم أ         

والكارثة تكون عندما يفتقد هؤالء أنفسهم إلى هذا الوعي القيمي نفسه، ومن ثم فقد وجبت               . وقادة الرأي 

  :الذكرى والتناصح بينهم حول أهمية نشر القيم والمعايير التالية المتعلقة بالبحث العلمي والمعرفة

فالعلم كرم اهللا به اإلنسان وفضله بـه علـى          . اقل في أهمية العلم   ال يشك ع  : أهمية البحث العلمي   .١

وما ُأرسل نبي إال بـوحي أو بكتـاب يقـرأه ويعلمـه             ). اآلية... وعلم آدم األسماء كلها   (المالئكة  

 ال فرض كفاية، أما التفقه في       عينولو نظرنا ألوامر اهللا ونواهيه لوجدنا أن العلم فرض          . لإلنسان

والعلم جزاؤه في الدنيا مثلما يكون جزاؤه في اآلخـرة،          .  وليس فرض عين   يةكفاالعلم فهو فرض    

حتى الدول التي لم ترى نور الهداية لإلسالم الحق الذي ارتضاه اهللا دينا للبشرية لم يمنعها ذلك من                  

ومن ثم فما أخذت أمة بأسباب العلم والتدبر والتفكـر إال واحتلـت             . نيل ثوابها عن العلم في الدنيا     

فوف األولى في القوة االقتصادية والثقافية واالجتماعية والعسكرية والتكنولوجية، وانضمت إلى           الص

 .قائمة الدول المتقدمة

وإذا كانت الجامعة تقوم من ضمن مهامها بالتعليم والتثقيف لشباب المجتمع فإن البحث العلمـي تنبـع                 

في والمعرفي الوطني، وبالتالي فهو يـؤدي       أهميته من أنه يمثل مرحلة اإلضافة والتنمية للمخزون الثقا        

وقد يقول البعض أن مصر وما شابهها من الدول الناميـة           . إلى إثراء المعرفة ودفعها إلى رحاب أوسع      

ال تقوى على رفاهية البحث العلمي، واألوفر لها أن تستورد من مكتشفاته ما هو متوافر لها بالفعل من                  

اج العلمي من خالل جامعاتها ومؤسساتها العلمية التي يـستحيل أن           الدول المتقدمة التي تقوى على اإلنت     

واالدعاء هذا ال يتشابه فقط مع االدعاء الهابط باستيراد القمـح           . نتنافس معها نحن معشر الدول النامية     

  :  من الخارج ألنه أرخص وإنما يزداد غباء  وقصر نظر لألسباب التالية

دبر والتفكر في أنفسنا وفي الكون وفي المخلوقات حتى نـتفهم           لقد أمرنا اهللا سبحانه وتعالي بالت       . أ 

وإذا كان التعليم، كما نتصوره على أنه نقل المعرفة والثقافة من جيل إلى             . كلمة التسبيح ونستمثلها  

) التعليم، واالقتصاد، واألسرة، والدين، والحكومـة     (جيل، مؤسسةً أساسيةً من المؤسسات الخمس       
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يعيش دون أي منها، وإذا نظرنا إلى التعليم العصري على أنه ليس حشوا      ال يمكن ألي مجتمع أن      

ذاتي يتمكن الطالب فيـه مـن البحـث واكتـشاف           " تعلم"للمعلومات وتلقينا للدارسين، وإنما هو      

وهذا يعنى أنه   . قرينان) كنقل للمعرفة (المعلومة بنفسه، فهنا يأتي البحث العلمي على أنه والتعليم          

اء عن البحث العلمي إما كصورة من صور الـتعلم الـذاتي أو كونـه مؤسـسة              ال يمكن االستغن  

مجتمعية سادسة امتثاال ألمر المولى سبحانه وتعالي وتنفيذا أيـضا للرؤيـة المـستقرة للعلمـاء                

 .االجتماعيين عبر العصور

 إلى وسيلة أو آلية خاصة بـه الكتـشاف          يحتاجتتأكد النقطة السابقة في القول بأن أي مجتمع           . ب 

وحصر وتقييم ثروته الطبيعية والمادية والبشرية ومحاولة التوصل إلى الوصفة المثلي الستغالل            

هذه اآللية ال يمكن استيرادها، ولو اسـتوردنا خبـراء          . وتنمية هذه الموارد تنمية مستدامة رشيدة     

 .ي الوطنيهذه اآللية هي البحث العلم. أجانب لها فلن يتمكنوا من فهم معاني وثقافة هذه الموارد

تتمثل الحاجة الحيوية للمجتمع إلى البحث العلمي في أن نقل التقنيات والمنتجات العلميـة مـن                  . ج 

ألمانيا أو أمريكا أو فرنسا أو الصين ال يمكن أن يجدي في حل المشكالت الصناعية والزراعيـة                 

يات ثقافيـة   والخدمية الخاصة بمصر أو أمثالها من الدول النامية ألن هذه التقنيات لها خـصوص             

، "Socio-technical systemsاجتماعيـة  أنظمـة تقنيـة   "واجتماعية ولذلك فهي تسمى 

 يستلزم تطويـع هـذه    االقتصادية والثقافية، وهذا لم  إضافة إلى اختالف الظروف المناخية والبنية     

، وال يمكن أن يتم ذلك Appropriate technologyالتقنيات أو اختراع التقنيات المناسبة 

 من خالل البحث العلمي الوطني، ولقد علمنا مؤخرا من مـضحكات ومبكيـات األمـور أن                 إال

إسرائيل تستورد من أمريكا تقنيات تقوم بتطويرها وإعادة تصديرها ألمريكا بعد أن أضافت إليها              

  .القيمة المضافة لرأس المال البشري اإلسرائيلي

ماذج الـسياسية واالجتماعيـة والتربويـة    ينطبق نفس القول في النقطة السابقة على مختلف الن     .د 

والصحية، فهل يصلح تطبيق النظام السياسي األمريكي مثال كما هو للتطبيق في مـصر؟ وهـل                

يصلح النظام الجامعي األمريكي بانتشار الجامعات الدينية فيه للتطبيق في مصر؟ وهـل يـصلح               

نظـام التـأمين الـصحي      نظام الضمان االجتماعي هناك للنسخ كما هو في مصر؟ وهل يصلح            

األمريكي مثال لنسخه في مصر؟ لو كان األمر كذلك لكنا قد أصبحنا دولة متقدمة بـين غمـضة                  

ولذلك فال مناص ألي مجتمع يسعى للحاق بركب الحضارة مـن أن يختـرع              . عين وانتفاضتها 

ا نقترح في   وسائل لتلبية الحاجات التنموية للمجتمع، فينشئ مثال هيئة جمهورية للبحث العلمي كم           

هذا المبحث، أو ينشئ وزارة للبحث العلمي، أو مركزا للدراسات الـسياسية واإلسـتراتيجية، أو               

والجامعات فـي البدايـة     .  إلخ .... االمركز القومي للبحوث، أو مدينة مبارك للعلم والتكنولوجي       
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المؤسـسات،  والنهاية هي الرافد األساسي للبحث العلمي وهي النبع الذي تستقي منه كـل هـذه                

الجامعـة هـي    . وبدون حيوية البحث العلمي في الجامعة يجف المنبع وتموت هذه المؤسـسات           

المسئولة األولى واألخيرة عن البحث العلمي وفيما عداها فهو زيادة للخير، ولكنها زيادة تطوعية،           

لية الجامعيـة   أما بالنسبة للجامعة فهو أمر حتمي تقتضيه الحاجة الوطنية للنماء، وتقتضيه المسئو           

تجاه الوطن، وتقتضيه الحيوية الداخلية للنظام الجامعي الذي بني على البحث العلمي واالرتقـاء              

 .المعرفي

 إذا علمنا أهمية العلم، فهل نحن مؤمنون به حقا؟ أم أننا من ضمن الـدول                :ضرورة اإليمان بالعلم   .٢

فاإليمان هو ما وقـر     . ال تعمل بما تفقه   التي يقال عنها أمم ال تقرأ، وإذا قرأت ال تفقه، وإذا فقهت             

العلم والتعلم ينتجان من البحث العلمي والتدبر، حيث يؤدي البحث العلمي           . في القلب وصدقه العمل   

يطلق عليها بعض العلماء    إلى التكنولوجيا الراقية بأنواعها الميكانيكية واالجتماعية والحيوية أو كما          

ــات  ــا المعلومـ ــانو Information technologyتكنولوجيـ ــا النـ ، وتكنولوجيـ

Nanotechnology والتكنولوجيــا الحيويــة ،Biotechnology متناســين أو ناســين 

 والتي تتمثل ببساطة في أسـاليب التنظـيم أو   Social technologyالتكنولوجيا االجتماعية 

لحكومـة  أساليب اإلدارة أو أساليب العمل الجمعي، والتـي منهـا األسـاليب االبتكاريـة إلدارة ا               

Government inventionوالحكم الرشيد . 

ال يصدق البعض أنه تحدي للوجـود       .  نحن اآلن أمام تحدي خطير حقا      :اإليمان بالعلم أمن قومي    .٣

بقاؤنا كأمة أصبح مهددا بالقول والفعل من جانب جارتنا التي تحولـت         . وليس مجرد تحدي للفعالية   

ن تسربت إلى أرض العرب بمـساعدة الغـرب         إسرائيل بعد أ  . من حمل متسلل إلى وحش مفترس     

الظالم آمنت إيمانا مطلقا أن وجودها مهدد دائما، فاندفعت بكل قوة إلى العلم والبحث العلمي حيـث                 

تمكنت أن تنظم نفسها اجتماعيا وقيما، وتسلح نفسها نوويا وتقليديا، وتبني اقتصادا قويا، وتتـسامى               

عالية جدا شأنها شأن أوروبـا وأمريكـا واليابـان          لى درجة   إت فيها   ا الجامع ذةتاقيمة الباحثين وأس  

. هود األرثوذكس لحاخامـاتهم   قديس الي واالتحاد السوفييتي قبل انهياره وذلك لدرجة ال يدانيها إال ت         

يون، وجامعـة حيفـا،     ور ج بن وجامعة   ،رئيسية هي جامعة تل أبيب     عاتمويوجد في إسرائيل جا   

كمـا  . د إسرائيل للتكنولوجيا ومعهد وايزمان للعلوم وغير ذلك       والجامعة العبرية، وهناك أيضا معه    

األساتذة في أي دولة أخـرى       ددع نعتمتلك إسرائيل عددا من أساتذة الجامعات بالنسبة للفرد يزيد          

ة المـستوى وتـدريب     يعرفة  حوث علمي بمكنت إسرائيل من إجراء     تو. نافي العالم باستثناء الفاتيك   

ويوجد لدي المؤسسات الكبيرة مثل الجامعة      . من التطور السريع للبالد   ن مما مكن    يزامهندسين ممت 

% ٥٠العبرية وجامعة تل أبيب ومعهد إسرائيل للتكنولوجيا  مجالس إدارة بعضوية أمريكية بواقع              
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نص على إمكانية إعفاء التبرعات    ي يكي الذي رستجابة إلى القانون األم    اال لعلى األقل، وذلك من أج    

  ). ٢٠٠١جامع، (سات وسيطة في الواليات المتحدة إلى المؤسسات اإلسرائيلية تقدمها مؤس يتال

 أظهرت نتائج تحليل بيانات البنك الدولي       :وضوح العالقة بين التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا       .٤

بوجود عالقة واضحة في دول العالم بين مستوى التعليم         ) ٣٥: المرجع السابق (التي قام بها جامع     

البحث العلمي ومستوى التكنولوجيا الراقية كمـا يتـضح مـن معـامالت االرتباطـات               ومستوى  

  : اإلحصائية البيرسونية القوية المبينة في الشكل التالي

 

  

  

  ٠,٧٨٧ =  ر                                      ٠,٨٨٨ =   ر             

  

  ٠٨٤٤= ر                                          

  

  

  لعالقة بين بعض مؤشرات رأس المال البشري وصادرات التكنولوجيا الراقيةا
  

يرى الكاتب أن البحث العلمي البـد       : البحث العلمي كضرورة مركزية والمركزية في نفس الوقت        .٥

أن ترعاه الدولة في الوقت الذي تسمح فيه بمخصصات وسلطات كافية للجامعات ولمراكز بحثيـة               

. ث التطبيقية ذات الصبغة المحلية والموجهة لحل مشاكل اإلقليم التنمويـة          إقليمية تركز على البحو   

أما دور الدولة فيجب أن يركز على البحوث األساسية التي ال يمكن للعلوم الحديثة والتقنيات العالية                

كما يجب على الدولـة     . أن تتقدم بدونها، كما يجب أن يكون للدولة إستراتيجية مرنة للبحث العلمي           

أن تدرك كما سبق القول أهمية البحث العلمي وأن التبعية التكنولوجية أشد خطرا من التبعية               أيضا  

على األقل إلجـراء البحـوث نفـسها وبقيـة          % ٤٠كما يجب أن تتحقق من تخصيص       . السياسية

من % ٣كما يجب أن تحاول الدولة أن توجه        . المخصصات البحثية لألجور والبنية التحتية الالزمة     

 . م تدريجيا٢٠١٧لوطني الكلي إلى البحث العلمي بحلول عام الناتج ا

هناك الكثير من األمثلة الواقعيـة لمقـدار العائـد الهائـل            : البحث العلمي استثمار هائل الربحية     .٦

 ٢٠ مليون طن إلـى      ٨المترتب على البحث العلمي، فبالنسبة للزراعة مثال زاد إنتاج الحبوب من            

لمزروعة نتيجة لألصناف المحسنة علميـا أساسـا مـع بعـض            مليون طين على نفس المساحة ا     

 ١٠ كيلوجرام فقط إلـى      ٢٥٠كما زاد إنتاج الفدان من المزارع السمكية من         . المعامالت األخرى 

كثيرٍ من الدراسات واإلحصائيات    وتشير. طن نتيجة أيضا لتطبيق البحث العلمي والتقنيات الحديثة       

المهندسون ولعلماء ا
في مجال التطوير 

  والبحوث

ادرات ص
  تكنولوجيا الراقيةلا

د من رصيب الفن
اإلنفاق علي 

  التعليم
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كما أثبت الكثير من     . أضعاف مردود االستثمار الصناعي    ٥إلى أن مردود التعليم األساسي يعطي       

مـن تحـسن مـستوى المعيـشة        % ٨٠إلـى   % ٦٠الدراسات في البلدان الصناعية المتقدمة أن       

فقط يعزى إلى تـراكم     % ٢٠تقدم التقني العلمي وإلى اإلنسان، وأن       الواالقتصاد للدول يعود إلى     

لدان المتقدمة مصدرها النهوض العلمـي ورأس       من القيمة المضافة في الب    % ٦٤إن  . رأس المال 

  ).أ٢٠٠١جامع، (المال البشري 

 يمكن أن يتم ذلك عن طريـق اسـتدخال مقـرر            :تربية قيمة وثقافة البحث العلمي لدي الشباب       .٧

إجباري يدرس بطريقة مشاركية في الجامعات وتشجيع نوادي العلوم بين النشء في التعليم تحـت               

سكندرية بجهود رائعة في هذا المجال يجب نشرها وتبنيها في المؤسسات           وتقوم مكتبة اإل  . الجامعي

 .التعليمية األخرى

 بعد الحداثة   عصر ما  وثمارها في قد أدت المعرفة العلمية والتقنية بجانب خيراتها         ل :أخالقيات العلم  .٨

، وانحـسار   البيئي، والتدهور   النووي إلى مآسي كثيرة نتيجة لهشاشة أخالقيات العلم، منها االنتشار        

 ديناميات  في طبيعة العمل والحياة اليومية، وفقدان الشعور باألمن         فيالعدالة، والتحوالت التصدعية    

  وقد. أنشأها اإلنسان ال يمكنه أن يتحكم فيها كليةًالتيحتى أن التقنية  ، والطبيعيةاالجتماعيةالعوالم 

 بـروح   السيكولوجيع اختفاء الشعور     منذ أكثر من أربعين سنة من توق       االجتماعيونتمكن العلماء   

، Disorganization االخـتالل و،  االغتـراب ، وظهور   المجتمع والجماعة من العالم الحديث    

التوتر و،  Breakdown االنهيارو،  Insecurityزوال الطمأنينة     و،    Declineاالنحدار    و

Frustration  ،القلق  وAnxiety  ،انحـسار الـشعور باإلنـسانية       وDehumanization ،

، Bureaucratizationالبرقطـة   و،  Depersonalizationانحسار الشعور الشخصي    و

التجـانس  و،  Acediaالجزع والخواء الروحـي  و،  Anomieوالالمباالة واالغترابالتبلد و

Homogenization ،والهبوط الفنياالبتذالو  Kitsch إلى أنواع أخـرى مـن   ، باإلضافة 

 الخطيرة لكل مـن التحـضر       االجتماعيةالتكاليف  ذا باإلضافة إلى    ، ه االجتماعيةاألمراض النفسية   

 العنـصر   تهمـش :  من بين هذه التكـاليف     ذكر العلماء وقد  . والتصنيع العشوائيين غير المنظمين   

 وتدمير المـوارد الحيوانيـة،      وانقراض لتلوث الهواء،    االجتماعيةالتكاليف  و اإلنتاج،   في اإلنساني

التكـاليف  و للتغيـرات التقنيـة،      االجتماعيـة التكـاليف   والتصحر،  انجراف التربة وتدهورها و   و

، لعدم عدالة توزيع الثـروة     االجتماعية والتكاليف   االحتكارو للبطالة والموارد العاطلة،     االجتماعية

 لألغذية،  الكيميائيمشكلة التلوث     والحياة والصحة الحضرية،    و للمواصالت،   االجتماعيةالتكاليف  و

 . اإلشعاع والصحة اإلنسانية، والزراعة الصناعيةو، البيئة والسرطانو

 يفقد جاذبيته من جانـب      ، الذي أدى إلى كل ذلك،      للعلم الوضعي التقليديومن هنا بدأ المنظور     

 لم يتمكن من    التقليديوقد تبين أن العلم     . الماضي خالل الربع األخير من القرن       في االجتماعيينالعلماء  
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رأي العلماء االجتمـاعيون صـحة      ومن هنا   . ع القيم واألخالقيات والعقائد   ابتكار طرق جيدة للتعامل م    

 من خالله ضرورة احتوائه على القواعد واإلستراتيجيات األخالقيـة          يرون حيث   المنظور التقني للعلم،  

 للعلماء كنتيجة أو كاستجابة لمفهوم نفعيـة        العقليوقد حدث هذا التحول     ". كيفية األداء " تنص على    التي

ومن ثم فيجب التركيز على علم      .  ومقابلته الحتياجات المجتمع وحل مشاكله الخطيرة سابقة الذكر        مللعل

االختيار وليس مجرد علم الظواهر، والذي من خالله يرشد العلم اختيار قضاياه األساسية سعيا للتقـدم                

  .األخالقي وتجنبا للسفه اإلنفاقي

باحث العلمي، فهذا أمر آخر بديهي، قد يكون الحديث فيه           وأما بالنسبة ألخالقيات ال    :أخالقيات العالم  .٩

 ال إيمـان  "من واجب الدعاة الدينيين، ولكن يكفينا هنا قول الحبيب عليه أفضل الصالة وأتم السالم      

أسـتاذ الجامعـة    (إال أننا نجد أن الباحث العلمي اليـوم         . "لمن ال أمانة له، وال دين لمن ال عهد له         

إال ترديدا  (األول هو عدم وجود رسالة تنموية واضحة للجامعة         : فكي رحى يقع بين   ) بصورة عامة 

باإلضافة إلى اعتبار البحث العلمي ترفا ال حاجة له، والثاني هو الحاجـة الماديـة               ) شفهيا ديكوريا 

ومن ثم فقد انصرف ذهن الباحـث       . والمعنوية للعيش في مستوى كريم في ظل مرتبات غير كافية         

) أو غافال (ما هي إال عمل يقتات به متناسيا        ) أو وظيفة األستاذ الجامعي   (وظيفته  إلى االعتقاد بأن    

فانظر مثال إلى المسميات المضحكة التي انتشرت اليوم كما لو          . أنها رسالة تدخل في نطاق العقيدة     

وهو األقـل   " أستاذ عامل "كانت اختراعات جذرية ستنقل التعليم العالي إلى المراتب العالمية، وهي           

أسـتاذ  "، كما لو كان األول غير متفرغ، ثم         )٧٠ أقل من    - ٦٠من  " (أستاذ متفرغ "من الستين، و    

كما لو كنا نرتب أنواع القطن أيام الريادة المـصرية          " ب"و  " أ"ومنه  ) سبعون فأكثر " (غير متفرغ 

 والتـي تعنـي     Emeritusويبدو أن أصحاب الحل والعقد قد استوردوا كلمـة          . للقطن في العالم  

 .وترجموها إلى متفرغ ومشتقاتها" فخري أو متقاعد"ببساطة 

 المهم أن الباحث العلمي قد انصرف ذهنه عن رسالته واتجه إلى تقنين وظيفته والـصراع علـى                 

نسي الباحـث أن تكـون لـه        . هويته وخاصة بين الباحثين في المراكز البحثية وأقرانهم في الجامعات         

، ثم إقامـة الجـسور بـين        )أو مركز بحثه  (معية بينه وبين الجامعة     رسالة تتمثل في هدم األسوار الجا     

والمجتمع معتقدا أن الجامعة هي روح المجتمع وعقله ومركـز جهـازه            ) أو المركز البحثي  (الجامعة  

ومن ثم فعلى الباحث العلمي أن ينصرف عن الـسلوكيات التـي            . العصبي ووقود تنميته وإعالء شأنه    

 : ورسالته وتضعف من مهابة الباحث العلمي واحترامه، والتي من بينهاتقوض من شأن البحث العلمي

وهذا يعني ببساطة   . التشدد في إبراز قيمة الباحث العلمي واألستاذ الجامعي والتفرغ لعمل يحقق ذلك             . أ 

أنه بدال من أن نقول أن األستاذ الجامعي هو الذي علم الوزير والقاضي والطبيب، ننـصرف عـن                  

 . الصورة ونحققه بعملناتعظيم الذات بهذه
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انصراف المهنيين من الباحثين أو أعضاء هيئة التدريس أمثال األطبـاء والمهندسـين والقـانونين                 . ب 

والتفـرغ  )  مجانيـا  –التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع      (والتجاريين عن وظيفتهم األساسية     

لل الذي يعم الجامعة كلها والناتج      معظم الوقت لمكاتبهم أو عياداتهم، وهذا لمما يسبب الكثير من الخ          

 .عن محاولة التنفيذيين لمحاربة هذا السلوك

الخمول واالسترخاء نتيجة التوقف عن إجراء البحث العلمي لمجرد أن الباحث أو األستاذ الجـامعي                 . ج 

البحث العلمي التنموي هو المخرج المتـسع       . قد بلغ مرتبة األستاذ وال حاجة لبحوث ترقيه بعد ذلك         

 .مة التنمية وتحقيق االستقالل الوطنمن أز

السعي نحو التزاوج السياسي واألمني من أجل الترقي اإلداري، وهـو أمـر يقتـل روح الجامعـة                    .د 

 .وهذا أمر ال يكفيه الحديث في بند كهذا. والبحث العلمي وهي الحرية األكاديمية

العلمي والجامعة بوجه عام،    االستكانة للضغوط السياسية والمركزية الطاغية في تسيير أمور البحث            .ه 

فالحرية األكاديمية كما سبق الذكر رسالة تستحق التضحية من أجلها، التـضحية بالمكاسـب التـي                

 .تترتب على تلك االستكانة

والقيمـة العلميـة    Synergyاألنانية وعدم اإلقبال على العمل الفريقي اللذان يعوقان تحقيق التآزر         .و 

 Interdisciplinaryفكـار والتكامـل التخصـصي البينـي      عن تالقـح األ يينالمضافة الناتج

integration . 

هناك ضرورة لتغيير نظم جوائز الدولة التقديرية وما يشابهها وغيرها    : تشجيع البحث العلمـي    .١٠

كما يجب السماح بحرية البحـث      . نظرا ألنها اآلن عملية اختيار شبه سياسي إن لم يكن سياسيا بحتا           

طالب به حاليا من حرية للصحافة، وهذا أمر يتوقـف علـى إدراك الدولـة               العلمي بقدر يفوق ما ي    

وقد أثلج صدري نقطة مضيئة في ضـبابيات الجهـود          . وإيمانها بالعلم كما سبق وأن أوضحنا أعاله      

الحالية لتطوير التعليم الجامعي وهي تشجيع النشر العلمي في المجالت العالميـة وإعطـاء مكافـأة                

 خمسة آالف جنية حتى عشرة آالف جنيه تبعا لمستوى المجلة العالمية إضافة             للبحث الواحد تبدأ من   

أرجو أال تتراجع جامعة اإلسـكندرية      . إلى دفع تكاليف النشر كاملة والتي قد تصل إلى ألفي دوالر          

وقد قلت أنا شخصيا في إحـدى جلـسات اجتمـاع           ". ارتفعت أسعار الطماطم  "عن هذا القرار مهما     

 ." يجب أن يكفينا بحث واحد أو بحثان نشرا في مجلة عالمية محترمة"ترقية األساتذة اللجنة الدائمة ل

وال يجب أال يكون عدم التميز في اللغة األجنبية عائقا أمام الباحـث فالترجمـة أمـر لـيس                   

ورحم اهللا األستاذ الدكتور صالح الدين العبد الذي خصص جائزة سنوية على            . بالمستحيل وال بالصعب  

فهل . يقوم به أعضاء هيئة تدريس قسم المجتمع الريفي في جامعة اإلسكندرية          " ألحسن بحث "ره  حد تعبي 

من أمثال لهذا العالم الجليل؟ وأين أنتم يا رجال األعمال، فتشجيع البحث العلمي ليس واجبا وطنيا فقط                 

 .وإنما يمكن أن يعتبر زكاة للمال، كما يجب أن تخصم أوقافه من األوعية الضريبية



 -٧٧-

ونظرا لعدم توافر حوافز ملموسة ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات للمشاركة في مبادرات             

بحثية فيستحسن في ظل زيادة أعداد بعض هيئات التدريس في كثير من األقسام العلمية أن يسمح، بـل                  

ية ويدعى بعضهم للتفرغ للبحث العلمي فقط بجانب التأليف والنشر العلمي ألغراض غير تجارية شخص             

 . مقابل عائد مادي ملموس مع تطبيق مبدأ المساءلة وتقييم النتائج أو المردودات كما ونوعا
  

   :الحلول على المستوى التنظيمي: ثانيا

وتتعلق هذه الحلول بتنظيم العمل الجمعي حيث أن البحث العلمي منظومة اجتماعيـة ولـيس                 

  :توجهات التنظيمية الجماعيةأعماال فردية عشوائية، ومن ثم فتتعلق هذه الحلول بال

  إلي هيئة تتبع     )٧( يقترح تحويل المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا      :إقامة هيئة عليا للبحث العلمي     .١

وترأس برئيس الجمهورية مباشرة أو من يوكله من العلماء غير التنفيذيين بـالوزارة وال تـسمى                

هذا ويجب أن ينـزع مـن       . وا بتكنوقراط باسمه حتى تتحقق لها االستدامة، وتتكون من علماء ليس        

 ١٢(تشكيل هذه الهيئة الوزراء الكثيرون الموجودون في المجلس األعلـى للعلـوم والتكنولوجيـا               

، والذين يعتقد أنهم معنيون بالعلوم والتكنولوجيـا ألن جميـع الـوزارات معنيـة بـالعلم                 )وزيرا

تلك التبعيـة تخلـو مـن البيروقراطيـة         والمفروض أن هذه الهيئة وبذلك التشكيل و      . والتكنولوجيا

والمثالب السياسية وتتمتع بالسلطة والقدرة التنفيذية وال تصبح مجرد مجلس تكريمي كبقية المجالس             

والمقصود بالهيئة العليا للبحث العلمي هنا هي أن تكون العقل المفكر المبدع لمعالجـة              . المشهورة

لمصري مع إعطاء أعـضائها الحـصانة القـضائية         وإدارة البحث العلمي وإقامة مجتمع المعرفة ا      

 . وقدرة التنفيذ المدعمة برئاسة الجمهورية

وقد قرأت اليوم على لسان الدكتور وجدي زيد مستشارنا السابق بتركيا أن تركيا قد سبقتنا على                

المـصري اليـوم، عـدد      (هذا الدرب وكونت بالفعل مثل هذا المجلس برئاسـة رئـيس الجمهوريـة              

والجميل أن هذا المجلس هو العقل المفكر للتعليم العالي والبحث العلمـي،            ). ١٢ص  : ٣٠/١٠/٢٠١٠

ولكن هل يمكن أن يصدر قرار مثل هـذا         . وقراراته هي النافذة، ووزير التعليم العالي تنفيذي ينفذ فقط        

القضاء على   عندما قال أن العلم هو السبيل إلى         )٨(دون إرادة سياسية عالية، إرادة مشابهة إلرادة نهرو       

وهنا يتبين أن الحلول على المستوى التنظيمي تعتمد على الحلـول علـى المـستوى         . الفقر والمجاعة؟ 

                                                 
 للعلـوم   األعلـى قرارا جمهوريا بتـشكيل المجلـس        ٢٠٠٧ في عام    أصدر الرئيس المصري محمد حسنى مبارك      )٧(

 عضويته عددا من كبار العلماء فى مقدمتهم الدكتور أحمد زويل والدكتور فاروق البـاز      فيوالتكنولوجيا والذي يضم    
لنهوض واالرتقاء بالعلوم والتكنولوجيا بما يحقق      ويختص با . ، وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء    والدكتور مجدى يعقوب  

 المجاالت المرتبطة بالعلوم والتنمية التكنولوجية والبحـوث        في للدولة   اإلستراتيجية التنمية وتحديد التوجهات     إغراض
  . العلمية

العلم وحده القادر على حـل      : أول رئيس وزراء للهند بعد استقاللها ما يلي       ) ١٩٦٤-١٨٨٩( يقول جواهر الل نهرو    )٨(
يلة للنضوب، والبلدان   مشكالت الجوع والفقر والمرض والجهل، والخرافات والعادات والتقاليد البالية ، والثروات اآل           

  . التي تتضور شعوبها جوعاً
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 ويـأتي مركـز سـوزان مبـارك         )٩(وفي هذا السياق تأتي مدينة مبارك التعليمية      . القيمي والمعياري 

ـ )٢٠٠٢، Ministry of Information( )١٠(لالكتشاف العلمي ى أن هـذه  ، وهنا يجب اإلشارة إل

 Projectالمراكز ما هي إال جزر تنموية إعالمية في محيط هائل تتبع ما يسمى بمنهج المـشروع  

approach for development) دون المنهج المؤسـسي  ) وهو التعامل الجزئي مع األوراق

Institutional approach for development) يتعامل مع الجذوريوهو الذ .( 

 يعتقد الكاتب أن هذه المشكلة هي من أصعب المشكالت التي تواجـه             :العلميتطوير إدارة البحث     .٢

ويتطلب حلها تطبيق ما سبق أن أطلقنـا عليـه تكنولوجيـا التنظـيم أو               . البحث العلمي في مصر   

والقضية نفسها تتطلـب تكـوين مجموعـة        . عي أو التكنولوجيا االجتماعية   اتكنولوجيا العمل الجم  

تلف التخصصات العلمية وخاصة علماء اإلدارة واالجتماع وبحـوث         تخصصية علمية عليا من مخ    

ويمكن أن تكون هذه المجموعة هي نفسها       (العمليات للتوصل إلى أفضل المقترحات في هذا الشأن         

كيف يمكن إعـادة تـشكيل      ).  أعاله ١الهيئة الجمهورية المقترحة لتطوير البحث العلمي في البند         

 العمل اإلداري بالعمل العلمي، والتحول إلى الفكر العملـي وتحديـد     المراكز البحثية وتوثيق عالقة   

األدوار، وربط األهداف بالسياسة البحثية العامة للدولة وباحتياجات المجتمع باإلضافة إلى قـضايا             

المركزية والالمركزية، ومقابلة الحرية البحثية واندماجها في تحقيق األهـداف العامـة للـسياسة              

 كل ذلك وغيره يمكن أن يكون من مهام هذه الهيئة الجمهوريـة العليـا لتطـوير                 البحثية الوطنية؟ 

 .البحث العلمي

 كانت وال زالت تتعثر، فكانت أول وزارة للبحث العلمي عام           )١١(إن مهمة إدارة البحث العلمي    

، ثم أصبحت وزارة دولة للبحث العلمي ثم ترددت ما بين مسميات مختلفة ودمـج مـع وزارة                  ١٩٦٣

الجامعات اآلن تستحوذ علـى     . يم العالي كما هي حاليا، مما يدل على بعدها عن عقل متخذ القرار            التعل

                                                 
شرق      أ أآتوبر وهي    ٦أقيمت مدينة مبارك للتعليم بمدينة       )٩(  فداناً  ٥٨(  األوسط علي مساحة تبلغ      آبر مدينة من نوعها في ال

وقد تـم    ٢٠٠٤ مايو   ١٣ والمرحلة الثانية منها في      ٥/٣/٢٠٠٢وقد افتتح الرئيس مبارك المرحلة األولي منها في         ) 
ربط المدينة بشبكة اتصاالت ومعلومات عالية التقنية داخلياً وخارجياً بجميع مراكز التطوير التكنولوجية والمراكـز               

  . معهداً ومركزاً بحثيا١٢ًوتضم المدينة  .االستكشافية
وبين       )١٠( شاف الموه ( بعتهم وتشمل المواهب  الكبار ومتاأو وتنمية قدراتهم اإلبداعية سواء لألطفال  يهدف المرآز إلي اآت

 –اليكترونـي   ( وفقد قام المركز بتنظيم العمل في عدد كبير من النوادي التخصـصية             ) مواهب علمية وفنية وأدبية     
 ٢٦، وقام المركز في كل محافظات مصر وبلغ عدد هذه المراكز            )  األحياء   - البيئة   – اللغات   – الحاسبات   –العلوم  
  .مركزاً

 عن طريق توفير    العلميإصالح طريقة اإلدارة، بداية من إدارة وزير البحث          ؟العلميإلنقاذ البحث   ما الحل األمثل     )١١(
 فـي  بـاحثين    ٣، كان عندنا    الماضي، ومتفرغة، تستطيع أن تتعاون وتنفذ األبحاث العام         العلميإدارة مختلفة للبحث    

 مصر، رغم اعتراف دول العالم بـه،        فييذه   للبحوث ابتكروا مصال ضد أنفلونزا الطيور ولم يتم تنف         القوميالمركز  
  يعـودوا  م والباحثون المصريون الذين ابتكروا المصل هاجروا للخارج ول        ،وتركناه وقمنا باستيراد مصل من الخارج     

، المـصري اليـوم      أفسدت المدينة   الوطني السياسة وتدخالت : سراج الشين المدير األسبق لمدينة مبارك العلمية      . د(

  .٢١٧٢  ددع  ،٢٠١٠ايو م ٢٥ ،الثالثاء
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 مؤسسة مـصرية، والـسؤال      ٣٥٠من مؤسسات البحث العلمي التي يزيد عددها عن         % ٧٠أكثر من   

هل تبقى المؤسسة العلمية في مصر تمارس النشاط العلمي الوطني وتشارك في            "االستراتيجي اآلن هو    

لنهوض باالقتصاد القومي، وفي ذات الوقت تتابع مسيرة العلم والتكنولوجيا العالمية وتضيف إلى نسيج              ا

التعليم كل ما هو جديد باستمرار، أم تستمر المؤسسة التعليمية الجامعية في مهمتها بحثاً وتعليماً وحتى                

أوروبـا؟ والـسؤال لـيس      ال تهرب الكفاءات العلمية خارج مصر وتحتكر خبراتها وبحوثها أميركا و          

فمجال البحث العلمي يجب أن يبقى مفتوحا أمام الهيئات البحثية المتخصصة والجامعات            " أم"بالضرورة  

   .كذلك

لها أخالقيـات أساسـية تخـضع لمبـدأ         ) والجامعة عموما (ويبدو لي أن إدارة البحث العلمي         

أول ما يفسد   "،  "يغسل السلم من أعلى   "رة  تبعا لألقوال المأثو  (اإلصالح من القمة وليس فقط من القاعدة        

الديمقراطيـة والـوالء للمحكـوم،      : وهـي باختـصار   ") الناس على دين ملوكهم   "،  "في السمكة رأسها  

هـل  . الالمركزية، نظام الثواب والعقاب، الحرية األكاديمية، الشفافية، وأخيرا المساءلة أو المحاسـبية           

  تقدمت دولة عظمى دون هذه القيم؟

 تشير البراهين القاطعـة  :حرية األكاديمية واالستقالل المؤسسي لمؤسسات البحث العلمـي توفير ال  .٣

إلى أن فعالية مؤسسات البحث العلمي واستمرارية حيويتها ال يمكن تحقيقهما دون توفير درجة كافية               

ـ                ل يحددها الباحثون من االستقرار واالستقالل والحرية دون إهمال لتدابير فعالة للمـساءلة مـن أج

وهذا ال يمكن أن يتحقق دون اإلصـالح الجـذري لحوكمـة الجامعـات              . ضمان العدالة والنزاهة  

واستقاللها وتوفير الحرية األكاديمية لها إذا أريد منها أن تتحمل القدر الواجب من تطـوير البحـث                 

 .العلمي والتكنولوجيا

لمرفقة وغيرها أن الباحثين فـي  لقد أظهرت البيانات اإلحصائية ا    : ربط البحث العلمي بقطاع اإلنتاج     .٤

من البـاحثين فـي     % ٨٤ بصورة هائلة في قطاع اإلنتاج، فبينما يتواجد         نالدول المتقدمة يتمركزو  

في سنغافورة نجد أن الباحثين     % ٦٣في روسيا،   % ٦٨في اليابان،   % ٦٠قطاع اإلنتاج في أمريكا،     

د من وجود قطاع قـوي لإلنتـاج        ولتحقيق ذلك الب  . في مصر يتركز في الجامعات ومراكز البحوث      

وهذا يقودنا إلى   . يستطيع أن يستوعب هذا القدر الهائل من الباحثين كما هو الحال في الدول المتقدمة             

ضرورة العمل على رفع معدل االستثمار لخلق قطاع اإلنتاج القوي، وهذه هـي معـضلة مـصر                 

ة والمطالب الضريبية وضعف البيئـة  الكبرى والتي ترجع أساسا للمركزية والدكتاتورية البيروقراطي   

وكيف يقوى إنتاج في دولة تقرض مؤسساتها المالية مراهقين         . اآلمنة للمستثمرين المحليين واألجانب   

بينما يصعب على المستثمر الـصغير  % ٧-٦مستهلكين سفيهين ليشتروا سيارات فارهة بنسبة فائدة     

رض قرضا صغيرا وبنسبة فائدة تزيـد علـى   الذي يسعى لإلنتاج السلعي من أجل لقمة خبزه أن يقت        

لقد نال الدكتور يونس ومؤسسته بنك جرامين جائزة نوبل وتقدير العالم وشكره لـه علـى                %. ١٧

مساعدته لفقراء بنجالديش وتعليمه لعظام دول العالم كيفية إقراض المشاريع الصغيرة والمتناهية في             

 . الصغر
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 يرى المهتمون بقضية البحـث العلمـي أن         :للبحث العلمي ربط البحث العلمي باالتجاهات العالمية       .٥

قضية العولمة أصبحت حقيقة واقعة تفرض على المسئولين عن البحث العلمي أن يتلمسوا مختلـف               

السبل لتحقيق عالمية البحث العلمي بجانب محليته المطلوبة دائما حتى نتواءم مع المتغيرات العالمية              

ة وحقوق الملكية الفردية والسوق العالمية الحرة والشركات العابرة         الضاغطة مثل التكنولوجيا الراقي   

ومن أمثلة أساليب الربط العلمي باالتجاهات العالميـة االسـتفادة          . متعددة الجنسيات وإلى غير ذلك    

بعلماء مصر في الخارج استفادة فعلية وليس لمجرد إقامة المؤتمرات أو جمع التبرعات منهم وذلك               

هم في مجموعات علمية متخصصة وفي مجالس إدارات وأمناء المراكز البحثيـة            من خالل استدماج  

والجامعية وإقامة المشروعات البحثية المشتركة معهم ودمجهم في الهيئـة العليـا للبحـث العلمـي                

 . المقترحة أعاله
ومن األساليب الهامة لتحقيق عالمية البحث العلمي زيادة عدد المبعوثين إلى الـدول المتقدمـة               

والتخلي عن سياسة ترشيد البعثات لتوفير النفقات، وكذلك ضرورة إرسال الباحثين الحاصـلين علـى               

شهادات محلية إلى الخارج لفترة ال تقل عن سنة على حساب الدولة، والـسماح للبـاحثين بحـضور                  

ون مـن   هذا ومن األهمية بمكان أن يتمكن الباحث      . المؤتمرات العلمية العالمية بصورة منتظمة متكررة     

الوصول إلى نتائج البحوث العالمية وأحدثها، والسبيل األمثل لذلك هو تطوير ما يـسمى باألرشـيفات                

حيث تكون األبحاث العلمية متاحة بـدون مقابـل،    access archives Openمفتوحة اإلتاحة 

رشيفات  ثم إقامة ورش عمل إقليمية لتدريب األشخاص على إنشاء هذه األ           ، لحمالت توعية  ويحتاج هذا 

 حيث يمكـن  UNDPما يمكن االستعانة به في ذلك مثل الـ من المؤسسات الكثير م وهناك   .وصيانتها

gpgnet=forum?/read/org.undp.groups://http-أنظر  (تقديم الطلبات عن طريق موقعهم      

oa .)كان وآخرون .al. et, Khan ،٢٠٠٥(. 

تتوجه العلوم األساسية بالدرجة األولى نحو       :التكامل التخصصي بين البحوث األساسية والتطبيقية      .٦

، بينما تتوجه البحوث التطبيقية نحو اإلجابـة عـن القـضايا            )الحقائق(اكتشاف المعارف األساسية    

ـ     . السياسية واستعمال هذه المعرفة األساسية     للـصيادلة  ا كـان يمكـن      وفى العلوم الطبيعية مثال م

،  Synthetic chemistryواألطباء أن يقدموا لنا التطبيقات المدهشة في الكيمياء التركيبيـة  

واللقاحات والطعوم، والمضادات الحيوية لمقاومة األمراض والوقاية منها وتحسين الصحة إال بعـد     

المعـارف األساسـية فـي      أن كان الكيميائيون والبيولوجيون قد قطعوا أشواطا بعيدة في تطـوير            

 بطريقة  Charles Sanders Peirceوفى هذا المقام يعبر تشارلز ساندرز بيرس . مجاالتهم

   : العلوم األساسية قائالمقنعة عن فائدة

لقد تعلق، بل عبد عالم االقتصاد السياسي القديم المبدأ السامي المتعلق بالجـشع اإلنـساني               ..."

 أن هـذا  إال أننا نرى بـسهولة      ... در على إنقاذ أو فداء الجنس البشرى،        للفرد كأنه الشيء الوحيد القا    

المبدأ ال يفضل إال نوعا واحدا من العلم، هو العلم سريع الربحية، والذي يفضل الكتمان والسرية، مثل                 

  الكتـشاف نيـوتن    Keplerفقد هيأت اكتشافات كبلـر  . العلوم الحديثة المتعلقة بالصباغة والعطور
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Newton  والذي هيأ بدوره للفيزياء الحديثة بآالتها البخارية، والكهرباء، ولجميع األصول األخرى  

. وكذلك ما كانت اكتشافات كبلر لوال مبدأ المخروطيات الهندسية        . لثرواتنا الهائلة في عصرنا الحاضر    

   Pascal   وباسـكال   Descartesوالمعاصرون  لكبلر   أصحاب العقول الفذة أمثال ديكـارت  

فالعلم الحقيقي هو   ......كانوا قد توقفوا عن دراسة الهندسة إذ قالوا أنها كانت غير مفيدة على اإلطالق             

بالتحديد دراسة األشياء غير المفيدة، إذ أن دراسة األشياء المفيدة سوف تـدرس دون معونـة النـاس                  

 بتشغيل آلـة بخاريـة بحـرق        العلميين  ويمكن تشبيه  استخدام هذه العقول النادرة في مثل هذا العمل            

 .)٤١٥: ١٩٦٧، Kronovet and Shirkكرونوفيت و  شيرك  ("،الماس
  

   :الحلول على المستوى األدائي الفعلي: ثالثا

. هنا يتم التعامل مع األداء الفعلي للباحثين، وهو تعامل مع أوراق شجرة المعرفة دون الجذور                

ولكن كما يقـول    . ييرا ارتقائيا جذريا في البحث العلمي     ولذلك فمهما كانت المحاوالت هنا فلن تحدث تغ       

، وهنا أيضا نضئ شمعةً في الظالم، كما نزرع فـسيلة           "كله.. وال الـ   ...  نصف الـ   "المثل الشعبي   

أس من               "وصدق اهللا العظيم إذ يقول سبحانه       . بأيدينا ولو قامت الساعة    ه ال يي وال تيأسوا من روح اهللا إن
افرون      ، وأرجو أن يستثار شباب الباحثين بمثل هذه الحلول األدائية،       )٨٧: يوسف" (روح اهللا إال القوم الك

فالشباب على عكس الشيوخ، أمامهم الفرصة زمنيا ومهنيا، وعقولهم أكثر تقـبال للتحـول والتطـور،                

  :  ونشاطا، وهم أكثر بحثا عن تحقيق الذات وتأكيدا للهوية العلميةوآمالهم أكثر حيوية، وهم أكثر حيوية

يجب على الباحثين وخاصة الشباب منهم أن ينشغلوا بتطوير رأسمالهم البحثي البشري بتطوير اللغة               .١

، وهناك طرق عديـدة     )١٢(األجنبية واإلنجليزية خاصة نظرا ألنها هي الوسيط اللغوي العالمي األول         

. لتحسين نوعية أبحاثهم لتحقيق األصالة والجدة والحداثـة       ) ١٣()٢٠١٠(ها زهران   لذلك منها ما حدد   

وكذلك البد من اكتساب مهارة استخدام الحاسب اآللي من حيث الكتابة باللمس، وحـسن اسـتخدام                

البرامج األساسية وخاصة اإلحصائية منها، وحسن استخدام شبكة المعلومات الدولية وكيفية الحصول            

وبالنسبة للباحث الفرد يعتبر التحول على هذا المنوال تغيرا جذريا بالنسبة له            . ات منها على المعلوم 

 .فهو بالفعل سوف يحدث طفرة هائلة في نوعية أبحاثة وتطوره المهني

                                                 
من المعارف العلمية الحديثة كما ذكرنـا سـابقا،         % ٢,٥ولنتذكر هنا أن الدول النامية بلغاتها المحلية ال تصدر إال            )١٢(

مـن المعـارف    % ٨٥وتستحوذ ثمان دول فقط على رأسها الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا واليابان على              
  .العلمية الحديثة

تستند معظم البحـوث لمرجعيـات      . ١:  مؤشرا الفتقاد أبعاد األصالة والجدة والحداثة      ١٤) ٢٠١٠( لقد ذكر زهران     )١٣(
. ال تساير معظم البحوث الجهود العالمية والمحلية وال تواكب الجديد منها           . ٢.ضعيفة وقراءات سابقة لبحوث مماثلة    

سيادة النمطية والتكرار والتقليد وندرة     . ٤.إعدادها ميكانيكيا ينطلق معظمها من قضايا وهمية يتم إعادة دراستها و         .٣
ـًا     تجزئة الموضوع باستخدام نفس العينة والمنهج والمعالجة لزيـادة عـدد            . ٥ .اإلضافات العلمية هو الغالب بحثي

د إلطار  معظم البحوث تستن  . ٧ . التأثر بالنمط الغربي للبحوث يؤثر على األصالة والخصوصية البحثية         .٦ .البحوث
لجوء كثير من الباحثين للتقليد والمحاكاة واالقتباس المطول مـن         . ٨ .مرجعي متعجل وتحليالت إحصائية ميكانيكية    

ال تتـوفر سـمات الدرايـة       . ١٠ .سيادة التقليد وندرة التجديد والتخندق في مجاالت بحثية مكــررة         . ٩. السابقين
تشيع ندرة المراجـع األجنبيـة وقـدم العربيـة          . ١١ .من الباحثين بالمتغيرات الدولية والمحلية سوى لنسبة ضئيلة       

 .يقدم الباحثون نماذج يسمونها بأسمائهم رغم أنها إعادة ترتيب لنماذج معروفـة          . ١٢ .واستخدام مراجع غير أساسية   
ت الجزئية  شيوع الدراسا . ١٤ .معظم رسائل الدكتوراه ال يتحقق لها شرط إضافة الجديد أو االبتكار فى المجال            . ١٣

   ).التقييم-المداخل-السياسات(على حساب الكلية 
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تطوير أداء الجمعيات العلمية مهمة أساسية تقع على عاتق الباحثين، إذ أنها من الناحية التنظيمية ال                 .٢

ديلها طالما أنها تتبع قانون الجمعيات والمؤسـسات الخاصـة وتراقـب بـوزارة              مجال لألفراد لتع  

. ومع ذلك فإن درجات الحرية المتاحة لألفـراد البـاحثين لتطويرهـا هائلـة             . التضامن االجتماعي 

المسئولية األولى تقع على عاتق رؤساء مجالس إدارة هذه الجمعيات ومجالس إداراتها ولجانهـا أو               

القضية ببساطة هي ترك المسئولية لمن هو مستعد لتحملها حتى ولو كان مدرسـا              . يةهيئاتها التنفيذ 

المركز فهو أمـر    " أبهة" وأعضاء مجالسهم بـ     الرؤساءأما تمسك   . حاصال على الدكتوراه باألمس   

تـستطيع هـذه    . مرير العاقبة في اآلخرة ومثير لألحقاد في الدنيا، والمفقود هو المـصلحة العامـة             

ن تصدر مجالت علمية مرموقة، وتتبنى مشاريع بحثية هائلة، وتساهم مساهمة فعالة في             الجمعيات أ 

ولكننا نحن أصحاب المهنة أعلم     . إذكاء الفكر والسياسة التنموية الرشيدة بمؤتمراتها وندواتها الناجحة       

يقة التي  المفروض أن يكون الباحث موضوعيا، ولكن كيف أفسر التنهيدات العم         . بخبايا وآثام األنانية  

 تهاجمني كل حين وأنا أكتب هذه السطور؟

محاولة التغلب على التعصب التخصصي الفرعي، والتخندق، والتراشق بين اإلخوة في المجـاالت               .٣

فأنا أريد أن أتعلم، كما كنا من قبل، من زمالئي وأساتذتي في االقتصاد الزراعي واإلرشاد               . المختلفة

أن أقول أيضا االقتصاد المنزلي، ولكنهم هجرونا بآمال جديدة         كنت أود   . الزراعي، وكانوا هم كذلك   

وتسميات جديدة وانتماءات مهنية وترقوية جديدة، فرحم اهللا مؤسس هذا التخصص، والحمد هللا أنه لم               

ومع هذا فربما تكون هي تحوالت في صالح الزراعة والتعليم الجامعي           . ير هذه التحوالت في حياته    

ولكن الشيء األكيد هو جدوى التكامل التخصصي البحثـي بـين فـروع             . االزراعي ولكن ال نعلمه   

وكم أتمنى أن تعـود     . العلوم االجتماعية الزراعية، وال أريد أن أشرح لزمالئنا الباحثين هذه الحقيقة          

 . العلياالدراساتهذه األقسام إلى توحدها وتكاملها مرة أخرى، ويترك التخصص لمراحل 

 في العلوم االجتماعية بصفة خاصة أن ندرك الفوائد أو العوائد من معارف             يجب علينا نحن الباحثين    .٤

 العلوم االجتماعية بصفة خاصة حتى نسوق لها وخاصة لدي رجال السياسة وأصحاب الحل              وأبحاث

 :ونذكر على سبيل المثال بعض هذه الفوائد. والعقد

ا القيمية والمعيارية والتنظيمية ومواردها     االجتماعية تطوير البيئة االجتماعية بمستوياته    تتناول العلوم     . أ 

 بقدر ما لـه   Puritanism عالقة مباشرة باألصولية أو النقاوة الدينية ألن العلم لهالبشرية، ذلك 

 من متابعـة العالقـة القويـة بـين البروتـستانتية       Weberعالقة بالتصنيع، فمثلما تمكن فيبر 

ميرتـون  (القة بين األصـولية المـسيحية والعلـم      كذلك الع Mertonوالرأسمالية تتبع ميرتون 

Merton  ،والعالقة بين الدين اإلسالمي والعلم عالقة تكليف وعبادة قبل أن          ). ٦٠٦-٥٧٤: ١٩٥٧

 .تكون عالقة براجماسية أو نفعية
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 االجتماعية أن معارف العلوم     االجتماعيينلقد ذكر بعض العلماء     : األحداث واألشياء المستقبلية  توقع    . ب 

الـضبط  و  العلمية الخارقـة،       مثل االكتشافات  لت من الممكن توقع بعض األحداث المستقبلية      قد جع 

 االجتماعيـة التكـاليف    و نظم األسلحة ومنع الحروب،   وتطورات علم الفضاء،    و،  والمقننة،  السكاني

 منذ  االجتماعيةوقد أشارت البحوث     .الخطيرة لكل من التحضر والتصنيع العشوائيين غير المنظمين       

 غاية من األهميـة، أال وهـى ضـرورة الالمركزيـة الفيزيقيـة              فيمن بعيد إلى قضية تسييسية      ز

والمجتمعية المحلية على نطاق كبير، حيث سوف يدرك اإلنـسان المعاصـر أن التحـضر الفـائق                

 يتبع بالضرورة مجتمع وسائل اإلعالم الجماهيرية الضخمة سوف يؤدى إلى           الذي) المتعدى للحدود (

إن مثل هذا الفهم واإلدراك يجب أن يكون جـزءاً          . حساس بروح المجتمع المحلى األصيل    تدمير اإل 

  فما بالك بواضع السياسة؟، المعاصرالعادىمن عقلية اإلنسان 

ال يمكن ألي مجتهد مهمـا      : اإلسهام في تصميم أساليب وطرق التعامل مع ظاهرة التعقيد المجتمعي           . ج 

ولكن هنـري ونثـروب     . مع تعقيد الظواهر االجتماعية   بلغ طموحه أن يحصر جميع طرق التعامل        

Henry Winthrop ) قد تجرأ وحـاول حـصر بعـض هـذه الطـرق      ) ٢٨٣-٢٨٢: ١٩٦٨

  :واألساليب فيما يلي

  

، بحـوث   )اإلدارة اآللية أو علم اإلدارة والتحكم العقلي اإللكتروني        (Cyberneticsالسيبرناطيقا  

ات الجديدة في النظرية االقتـصادية وتطبيقاتهـا مثـل تحليـل            العمليات، نظرية النظم العامة، التطور    

الـخ، التطـورات الرياضـية الحديثـة        ...المدخالت والمخرجات، البرنمة الخطية، التحليل النـشاطي      

، نظرية المجموعات المحدبة Game theoryوتطبيقاتها في العلوم االجتماعية مثل نظرية األلعاب

Theory of convex sets ونات والمخروطات متعددة األسطح كما تستعمل في التحليل ، البوليج

الخ، نظرية اإلدارة والتنظيم، النماذج الرياضية في       ....النشاطي، نظرية األشكال، نظرية مونتى كارلو       

 ، الـتعلم األدائـي   Decision theoryالعلوم االجتماعية، نظرية العلم والمعلومات، نظرية  القرار

 وتطبيقاتهما التعليميـة واالجتماعيـة،   Operant learning and conditioningاالشتراط 

استخدام المنطق الرمزي في البحث العلمي في العلوم الطبيعية واالجتماعية، معاملة البيانات ونظريـة              

 Human engineeringالحاسب اآللي وتطبيقاتهما، الهندسة البشرية وتحليل العوامل اإلنسانية 

and human factors analysis  تحليل النظم في العلوم الطبيعية واالجتماعية، التطـورات ،

الحديثة في فلسفة العلم، المجاالت المستحدثة متعددة التخصصات في العلوم الطبيعية واالجتماعية مثل             

  الخ...،  Zetetics حركة وحدة العلم والزيتاتات 
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 ورأس المال االجتمـاعي  Human capitalابتكار ونشر المفاهيم الحديثة لرأس المال البشري   .د 

Social capital  حيث كان تجسيد هذه المفاهيم وتنفيذها هو المحرك األعظم لتقدم المجتمعـات 

النامية التي أصبحت اليوم في عداد الدول المتقدمة أمثال النمور اآلسيوية والبرازيل وتركيا وشـيلي               

وجهة نحو السياسات التنموية المحـرك      الم وتمثل نتائج بحوث العلوم االجتماعية وخاصة        .وغيرها

األساسي لتنمية رأس المال البشري، ويؤدي رأس المال البشري المتطور بدوره إلى إحداث تغيرات              

 Laborإنتاجية العمل، وإنتاجية العوامل الكليـة (اإلنتاجية  في القدرات والخصائص التنموية مثل

productivity  and total factor productivity  ،نسبة نـصيب  (لدخول الشخصية ا

المبتكرات ،  )نسبة الصادرات إلى الواردات الغذائية وغير الغذائية      ،  العمل من الناتج الوطني المحلى    

القـدرة علـى    ،  االبتكارات المؤسسية ،  ) األصيلة الوطنيةعدد براءات االختراع وابتكارات التنمية      (

 Seeminglyتي قد تبدو صعبة التوفيـق  أو القدرة على حل المتناقضات ال(مواجهة المتناقضات 

irreconcilable opposites "SIO"  ( وهي لقدرة على التوازن والتخطيط المحكم، لكمؤشر

  :يـــومثلها ما يل )١٤(متغيرات يمكن قياسها إجرائيا

  .ارـــــار واالستثمـــاالدخ •

  .ة الحضريةــالتنمية الريفية والتنمي •

  .ةــة العمالـالتقنيات الحديثة ونسب •

  .ةـالسلع االستهالكية والسلع اإلنتاجي •

  .الناتج الوطني الكلى وعدالة التوزيع •

 .هــل وكميتــــنوعية قوة العم •

 العلـوم   بحوثتشبه مكتشفات   : واالجتماعية االقتصادية التنمية   فيتوضيح وقياس دور العلم والتقنية        .ه 

وهنـا تقـوم بحـوث العلـوم        . مهـا  مناج الراكدة في الطبيعية الذهب أو غيره من المعادن النفيسة        

توضيح قيمتها وفوائدها باإلضافة إلى تصميم أسـاليب نـشرها          ب بتقييم تلك المكتشفات و    االجتماعية

 في يتمثالن التقنيومن المعروف أن أهمية العلم والتغير       .  منها لالستفادةواعتناق المستهدفين بها لها     

لرخيصة المتوافرة أن تحل محل الموارد النـادرة        السماح للمعرفة أن تحل محل الموارد، وللموارد ا       

 يفرضها العرض غير المرن     والتي تحرير القيود والمختنقات المعوقة للنمو       في يتمثالنوالغالية، كما   

فلـو أخـذنا     .االجتماعيـة  بمعارف وبحوث العلـوم      االنتفاعإن هذه المهمة تتم من خالل       . للموارد

، كممثلـة للبحـوث     االقتصاديةية الطبيعية لوجدنا أن البحوث      البحوث الزراعية كمثال للبحوث العلم    

 البحوث الزراعية قد بلغت أكثر من       في لالستثمار، قد أوضحت أن معدالت العائد العالية        االجتماعية

راتـان   (االسـتثمار وهى نسبة تعتبرها المنشآت الخاصة جيدة لجـذب         ) فوق التضخم % (١٥-١٠

Ruttan ٦٠ن أكثر من    وقد عرض راتا  ). ٢٤١: ١٩٨٢ ا لمعدالت العائد السنوية الداخليـة       تقدير

                                                 
  ) أ٢٠٠١( لكيفية قياس هذه المتغيرات أنظر جامع )١٤(
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 المربحة  االستثمارات كانتنهاية القرن العشرين    وقد أشار إلى أنه ب     . البحوث الزراعية  في لالستثمار

 قدرة نظام القطـاع العـام       في االستثمار: في تتمثل   الزراعيالثالثة المسئولة عن توليد نمو اإلنتاج       

 قدرة القطـاع الخـاص      في االستثمار ، تنمية المعرفة العلمية والتقنية المحلية      على ي الزراعي البحث

 تجسد المعرفة والتقنية المولـدة بواسـطة البحـث           التي لتطوير وإنتاج وتسويق المدخالت الجديدة      

 الفعال للمعارف والتقنيـات     االستخدام يتمكنوا من    لكي تعليم الريفيين    في االستثمار وأخيرا العلمي،

  . يدةالجد
  :الخالصـــــة

إن مشكالت البحث العلمي في مصر خاصة، والعالم العربي عامة، تتمثل في أمـور عديـدة                  

وغاية في التعقيد، ال يسعنا نحن الباحثين إال أن نشخصها قدر استطاعتنا وأن نقترح الحلول التي قـد                  

لبعض منها قد يبدو أكثر واقعيـة       ، وا "لتناولها قضايا ماكرووية وثقافية وسياسية    " بعضها مستحيال    يبدو

، ثم هناك البعض منها واقعـي، أي ممكـن          "لتناولها قضايا تنظيمية أقل حساسية وجذرية من سابقتها       "

وال يعفينا صـعوبة  ". ألنها تتعامل مع األداء الفردي والجماعي المحدود للباحثين"التحقيق بدرجة كبيرة    

ثين باإلعالن عنها، ويشاركنا فـي ذلـك كـل المثقفـين     تحقيق الحلول الجذرية من أن نقوم نحن الباح   

واإلعالميين والتعليميين، على جميع المستويات، حيث أن مناصرة التنمية هي مـن صـميم رسـالة                

وهنا يجب أن نتذكر أن النجاعة والفعالية يتحققان برعاية  الجذور قبل رعاية األوراق حيـث               . المثقفين

عرفة، ولننظر هنا إلى المثالين التاليين اللذين يعبران عـن مـشكلتين            أن األخيرة هي معامل شجرة الم     

إحداهما على مستوى الجذور واألخرى على مستوى األوراق، وأترك اإلجابة البديهية حـول األهميـة      

  : النسبية لكل منهما للقارئ الكريم

  

 :فروض البحث 
إن البحــث العلمــي العربــي دون المــستوى . ١

  .نمية المنشودةالمطلوب لتحقيق الت
أهمية البحث العلمي في عملية نقـل وتـوطين         . ٢

  .التكنولوجيا
حقيقة انخفاض حجم اإلنفاق على البحث العلمي       . ٣

العربي، وعدم قيام القطاع الخاص بدوره فـي        
  .هذا المجال
  : منهجية البحث

لدراسة وتحليل الواقع   : المنهج الوصفي التحليلي  .١
  .هالحالي للبحث العلمي ومعوقات

وذلـك فـي ذكـر بعـض        : المنهج االحصائي .٢
اإلحصائيات الضرورية حـول واقـع البحـث        

قنـوع وآخـرون،    ("العلمي وحجم اإلنفاق عليه   
٢٠٠٤(.  

  )مفهوم الفرض البحثي ("ورقية"مشكلة بحثية   )تدخل األمن ("جذرية"مشكلة بحثية 
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ها، فهي سوف تـستغرق     وال شك أن القضايا الجذرية ال يمكن حلها بين غمضة عين وانتفاضت           

وقتا طويال بالضرورة حتى ولو تحت أفضل الظروف التي قد يكون منها تحقيق المطالـب البرادعيـة                 

وعلى رأس هذه القضايا قضية التنمية، وذلك ألن التنمية هي علم، وهي بالعلم، وبدون              . السبعة الشهيرة 

تالزمان إذا مرِض أحدهما مرِض األخـر،       ولذلك فالعلم والتنمية م   . العلم ال يمكن أن يكون هناك تنمية      

ومن هذه القضايا تأسيس قيمة العلم وزرعها في النشء والكبار على السواء، وبناء             . وإذا فُقد فُقد اآلخر   

مجتمع المعرفة والتكنولوجيا، وتشجيع البحث العلمي، وتحريره من التدخالت السياسية واألمنية، وإقامة            

 قوي ذي قيمة مضافة حتى يمكن ربط العلم بالمقتصد الوطني وتحقيق            اقتصاد عيني صناعي وزراعي   

فالعلم ال يفيد كثيرا للتنمية في أنشطة استهالكية وريعية وتداولية واستيرادية هي التـي تمثـل                (التنمية  

وماذا نتوقع من العلم في بيئة ال تتطلبه؟ ولنا في التعامـل مـع      ). نشاط الرأسمالية المصرية المعاصرة   

تور زويل، الذي كرمه العالَم ورئيس الجمهورية، وتعثر مبادراته مثال على غياب البيئة الحاضـنة            الدك

  .للعلم

ومما يستغرق وقتا طويال أيضا بناء الباحثين المتمكنين ومساعديهم، وتوفير المزيد من الموارد               

ما يمكن أن يـتم بـسرعة،       ولكن هناك من األمور     . واإلمكانات البحثية، وتحسين البنية التحتية البحثية     

وهي أمور ال محيص عنها، تتمثل في إنشاء هيئة جمهورية عليا للتعليم الجـامعي والبحـث العلمـي،             

ووضع سياسة بحثية واختيار مشروعات بحثية مفيدة، ورفع ميزانية البحث العلمي الحقيقي لتتعدى الـ              

انية الهزيلة الحالية التي ال تزيـد عـن         الباقية بعد األجور وتكاليف المعدات واألدوات من الميز       % ١٥

من الناتج الوطني الكلي، وتحسين األوضاع النسبية للباحثين، والقـضاء علـى البيروقراطيـة              % ٠,٢

الجاثمة على األداء البحثي، وتسهيل استيراد األجهزة البحثية بما فيها من إعفاء تام من كافة الضرائب،                

وتركيز المرافق البحثية أكثر من بعثرتهـا بالـصورة الحاليـة           وتشجيع الباحثين والجمعيات العلمية،     

وتركيز البحث العلمي في الجامعات سواء في المراكز البحثية التابعة لها أو داخل معاهـد الدراسـات                 

العليا الرئيسية التابعة لها كما سبق برهان ذلك، باإلضافة إلى أن هذا التركيز سوف يمكن من شـراء                  

ويمثل الكثير مما سبق ذكره أمورا تخـضع للتخطـيط          . تي تصل أثمانها لقيم خيالية    األجهزة العلمية ال  

  . الرشيد أكثر من طلبها إلنفاقات ضخمة

وفي النهاية، ودون اختزال لقضية النهوض بالبحث العلمي، نتساءل عما يمكن أن نفعله نحـن                 

لنهوض بالبحث العلمي في مجالنـا      الباحثين اليوم وفي معاملنا وفي حلقات لقاءاتنا المتكررة من أجل ا          

) أو المجتمـع الريفـي    (االقتصاد الزراعي والتنميـة الريفيـة       (الخاص بالعلوم االجتماعية الزراعية     

واإلرشاد الزراعي واالقتصاد المنزلي الريفي؟ أتمنى بكل تواضع ورجاء ودعاء وحـب وتقـدير أن               

  :نجتهد جميعا في تحقيق ما يلي

اد الزراعي وأبوته للعلوم االجتماعية الزراعية؟ وهل ينكر أحد اإلرشاد          هل ينكر أحد عظمة االقتص     .١

الزراعي ببريقه ورونقه وأهميته التطبيقية العظمى؟ وهل ينكر أحد االجتماع الريفي وتقنية التنمية             

الريفية برؤيتها التنظيمية وعمقها اإلنساني؟ ثم هل ينكر أحد االقتصاد المنزلي الريفـي ورشـاقته               
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ة؟ إذاً فلماذا التنافس والتعصب والتعالي بين بعضنا؟ والقوة والعلم في تكاملنا العضوي، فما              التنموي

 كيف  .من ظاهرة اجتماعية ريفية إال وكانت لها أبعادها االقتصادية واإلرشادية والتنظيمية والمنزلية           

 .نحقق ذلك؟ من خالل تحقيق كل تلك النداءات والرجاءات التالية يمكننا تحقيق ذلك

عدم االمتناع عن محاولة تحسين أوضاعنا المالية والمهنية، ولكن بالسكينة والجمال فـي الطلـب                .٢

ولن تموت نفـس قبـل أن تـستوفي         . تطبيقا لنصيحة الرسول الحبيب محمد صلى اهللا عليه وسلم        

 . رزقها

بوضعها الحـالي   عدم القلق بالنسبة للترقيات فهنيئا لنا إذ ال تقصر في ذلك اللجان الدائمة للترقيات                .٣

وبالمناسبة ال أعتقد أن قواعد الترقية تحدث تغييرا جوهريا في تحـسين            . أيا كانت مزاياه أو عيوبه    

أداء من لم يوفقه الحظ في الترقية، ألن كل ما يفعله المتقدم هو أن يقدم بحثـا آخـر فـي معظـم                  

 .األحوال وفي فترة ال تسمح بارتقاء جذري في رأسماله العلمي البشري

قول هومانز أن العمل يخلق التفاعل، والتفاعل يخلق األحاسيس، ثم تدفع األحاسيس العمل، وتدور              ي .٤

إذاً فنحن في حاجة إلى التفاعل فيما بيننا بحس التقدير والتحاب والرغبة في العطاء              . الدائرة الحسنة 

ة، أو نشترك في    واالكتساب، فكم من مرة نتزاور بين أقسامنا المتجاورة، أو نقوم بحوارات مشترك           

رسائل ماجستير أو دكتوراه، أو نتشارك في تدريس مقررات بالدعوة الشخصية أو الرسـمية، أو               

نقيم مؤتمرات أو ندوات مشتركة، أو تدعونا جمعياتنا العلمية للقاءات مـشتركة، أو نؤلـف كتبـا                 

قيما أكبر لألبحاث   مشتركة، أو نجري أبحاثا مشتركة، وبهذه المناسبة أرجو أن تعطي لجان الترقية             

 .المشتركة بدال من عقابها وتخفيض قيمتها كلما ازدادت معدالت المشاركة

يجب على الباحثين وخاصة الشباب منا أن ينشغلوا بتطوير رأسمالهم البحثي البشري بتطوير اللغة               .٥

وحسن األجنبية واإلنجليزية خاصة، وكذلك مهارة استخدام الحاسب اآللي من حيث الكتابة باللمس،             

 . استخدام البرامج، وحسن استخدام شبكة المعلومات الدولية وكيفية الحصول على المعلومات منها

تطوير أداء الجمعيات العلمية مهمة أساسية تقع على عاتق الباحثين، المسئولية األولى تقـع علـى                 .٦

القـضية  . فيذيـة عاتق رؤساء مجالس إدارة هذه الجمعيات ومجالس إداراتها ولجانها أو هيئاتها التن      

ببساطة هي إما القيام بالمسئولية كاملة أو ترك المسئولية لمن هو مستعد لتحملها حتى ولـو كـان                  

تستطيع هذه الجمعيات أن تصدر مجالت علمية مرموقـة،         . مدرسا حاصال على الدكتوراه باألمس    

لتنمويـة الرشـيدة    وتتبنى مشاريع بحثية هائلة، وتساهم مساهمة فعالة في إذكاء الفكر والـسياسة ا            

 . بمؤتمراتها وندواتها الناجحة

فالمهنة أداء وظيفي لجماعة مهنية تـنظم نفـسها         االلتزام بأخالقيات المهنة وعلى رأسها االنتماء،        .٧

وعادة ما تمتلك تلك الجماعة سلطة شرعية مفوضة إليها من الدولـة لتـضع              . بنفسها بدرجة كبيرة  

 كما تضع معايير سلوكها التي تتحكم وتضبط أعـضاءها،          معاييرها المحددة للدخول في عضويتها،    
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 .وتحتفظ كذلك بكتلة من المعرفة تكتسبها من خالل التعليم هي التي تشرع اسـتقالليتها وتميزهـا               

قد تسلمنا من إدارة الكليـة مطبوعـا يخـتص          ) ٢٠١٠منتصف أكتوبر   (ونحن اليوم وألول مرة     

اإلطالق، وموجه كله ألعضاء هيئة التدريس كما لو        بأخالقيات المهنة، لم نشارك في صياغته على        

كانوا يعملون في فراغ، وناسيا لتناول أخالقيات العلم أوال ثم أخالقيات إدارة العلم ثانيا، ثم يـأتي                  

وعموما فنحن ال نحتاج إلى ذلك، ويكفينا قيمنا السامية، وكل ما يلزمنا            . دور أعضاء هيئة التدريس   

 . هو أن نحاول االلتزام بها

هناك من بيننا، وخاصة من المخضرمين أو من الشباب النشطين، من له رأسمال اجتماعي يمكنـه                 .٨

من ارتياد وسائل اإلعالم مرئية كانت أم مقروءة، ومن ثم فعليه مسئولية اإلعالم عن دور البحـث                 

مـة العلـم    العلمي في التنمية ومحاولة الترويج للقيم العلمية التي يلزم تعميمها في سبيل تأسيس قي             

 التي تمثل إحدى متطلبـات  Institutionalization of rationalityوالمنطق والموضوعية 

 . مجتمع العلم والمعرفة والحداثة

العمل على مقاومة االتجاهات الجامعية التي تحاول توفير األموال بطريقة خاطئة تتمثل فـي منـع              .٩

ات الداخلية حيث ال تتحقق األولى وال تتحقـق         االنتدابات من الجامعات األخرى، واالكتفاء باالنتداب     

إن هذه االتجاهات توقف الحـراك العلمـي ألعـضاء هيئـة            . الثانية ألن األخيرة معدومة األجر    

التدريس، وتعطل عملية التهجين العلمي والبحثي بين المدارس المختلفة، وتؤدي إلى وهن علمـي              

 .شأنه شأن زواج األقارب

 بيننا حذو المرحوم األستاذ الدكتور صـالح الـدين العبـد الـذي              أرجو أن يحذو األثرياء من     .١٠

، على حسب تعبيره رحمه اهللا، يقوم به أعضاء هيئة التدريس           "ألحسن بحث "خصص جائزة سنوية    

وال أخفيكم أن ذلك قد ساهم في اسـتدامة         . بقسم المجتمع الريفي بكلية الزراعة جامعة اإلسكندرية      

ا السياق أيضا أرجو أن يطالب الباحثون منا بحـذو جامعـاتهم أو             وفي هذ . إجراء األبحاث بالقسم  

مراكزهم البحثية حذو جامعة اإلسكندرية بقيامها، إن لم تكن قد قامت بالفعل، بتشجيع النـشر فـي                 

 آالف جنيه حسب مستوى المجلة وكذلك دفع        ١٠-٥المجالت العالمية بمكافأة فورية تتراوح ما بين        

 . دوالر٢٠٠٠تكاليف النشر ولو بلغت 

وخير الختام نداءان الزمان لتطوير أدائنا المهني وعلى رأسه البحث العلمي، األول هو العمل               .١١

 ساعة شهريا مما يعنى أن      ١٢٠الخــــــالص بما ال يقل عن ست ساعات يوميا، أي حوالي           

ط وبرغم أن هذا األجر يقل عن ربع سـاعة مـبل          . الساعة سيصل أجرها إلى حوالي ثالثين جنيها      

أما النداء اآلخر فهو الجهاد فـي       . السيراميك أو عشر ساعة الطبيب إال أن العقد شريعة المتعاقدين         

وإذ . سبيل الحرية األكاديمية واستقالل الجامعة، وإال فعلى ما تبقى من العقـل المـصري الـسالم               

لـيهم مـن    نترحم على لطفي باشا السيد، نشفق اآلن على رؤساء الجامعات وعمداء الكليات لما ع             

ضغوط سياسية وأمنية، ولكن إذا اضطروا إلى التضحية بزمالئهم أو بمهنتهم السامية فرفقا بالوطن              

 .ورفقا بالضحية
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א 
   مقدار اإلنفاق على  البحث العلمي مقارنا مع إسرائيل)٢(جدول 

  الدولة
 اإلنفاق على البحث العلمي

  )دوالر مليون(
 مقارنة مع ما ينفق

  ئيلفي إسرا

 %١٠ ٩٢٧,٩١٧ ٢٠٠٧مصر 
 %٠,٦ ٦٠,٤٠٣ ٢٠٠٤ األردن

 %١,٢ ١١١,٣٥٧ ٢٠٠٥الكويت 
 %٧,٤ ٧٦١,٧٢٦  ٢٠٠٦المغرب 
 %٣,٠ ٢٧٣,٠٧٢ ٢٠٠٧السعودية 
 %٢,٠ ١٧٩,٠٨٥ ٢٠٠٥السودان 
 %٧,٠ ٦٦٠,٦٠٧ ٢٠٠٥تونس 

 %٠,١٢ ١١,٥ السلطة الفلسطينية
 %٥٣ ٤٧٠٠,٠٠٠ الدول العربية مجتمعة

  ٨٨١٧,٦٣٥ ٢٠٠٧إسرائيل 
 ٢٠٠٨ تقرير اليونسكو حول العلوم والتكنولوجيا :المصدر  

  

   نسبة اإلنفاق من الناتج القومي ونصيب الفرد من اإلنفاق على البحث العلمي)٣(جدول 

 نسبة اإلنفاق من الناتج القومي الدولة
%  

 نصيب الفرد من اإلنفاق
  )دوالر (على البحث العلمي

 ١٢٧٢,٨ ٤,٧ إسرائيل
 ١١٥٣,٣ ٣,٤ اليابان

 ٥٣١ ١,٨ األوروبيةالدول 
 ١٢٠٥,٩ ٢,٦ أمريكيا الشمالية

 ٥٨,٤ ٠,٦ ةالالتينيأمريكيا 
 ٧١٠ ٢,٣ الدول المتقدمة
 ٥٨,٥ ١,٠  الدول النامية
 ١٤,٧ ٠,٢ الدول العربية

 ١١,٩ ٠,١ الدول العربية في آسيا
 ٩,٤ ٠,٥ اإلفريقيةالدول 

 ١٧٠ ١,٧ المعدل العالمي

 ٢,٩ ٠,٣ *لسطينف

  .٢٠٠٨ اليونسكو تقرير العلوم والتكنولوجيا :المصدر
    .الفلسطيني لإلحصاءالجانب الفلسطيني تم الحصول عليها من الجهاز المركزي  إحصائيات  *
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 على مدار األمريكيةتسجيل االختراعات  عدد براءات االختراع كما هي مسجلة في دائرة )٤(جدول 
 المخترعين  في قائمةاألولالمخترع  جنسيةالتاريخ، حسب 

  ٢٠٠٨ الدولة  ٢٠٠٨ الدولة
 ٤ المغرب  ١٥٧٧٧٢ الواليات المتحدة

 ٩ اإلمارات  ٣٣٦٨٢ اليابان
 ٢ تونس  ٨٩١٥ ألمانيا

 ٠ األردن  ٣٠٩٤ المملكة المتحدة
 ٠ سوريا  ٧٥٤٩ كوريا الجنوبية
 ٠ الجزائر  ١١٦٦ إسرائيل

 ١ لعراقا  ٧١ الدول العربية مجتمعة
 ٥ عمان  ٢٤ لوكسمبورغ
 ٠ السودان  ١٥٢ ماليزيا
 ٠ البحرين  ٣٠ السعودية
 ٠ ليبيا  ٢ مصر
 ١ قطر  ٥ الكويت
    ٢ لبنان
  .٢٠٠٨ اليونسكو تقرير العلوم والتكنولوجيا :المصدر

  

 جمالياإلالعدد و. ٢٠٠٧ وعام ١٩٩٦ بين عامي المنشورة عالميا والمقتبسة األبحاثعدد  )٥(جدول 
  . العلمياإلنتاجالذي يعبر عن مدى فعالية الدولة في  Hاألبحاث ومعامل القتباسات لتلك 

 عدد األبحاث الدولة
  المنشورة

 عدد األبحاث
   مدى-Hمعامل   عدد االقتباسات  المقتبسة

  فعالية اإلنتاج العلمي

 ٩٥٩ ٦٣٥٨٩٣٥٠ ٣٧٣١٢٣٧ ٣٩١٦٥٧٢ الواليات المتحدة
 ٤٥٣ ١٠٤٩٥١٢٢ ١٠٩٧٦٧٦ ١١١٧١٩٨ اليابان

 ٥٧٨ ١٤٩٤٦٩١٨ ١٠٣٢٦٧٢ ١١١٤٦٠١ المملكة المتحدة
 ٢٠٤ ١٧٢١٧٣٥ ٢٧٢٦٤٦ ٢٧٢٦٤٦ كوريا الجنوبية

 ١٢٦ ٦٧٤٤٤١ ١٤٠٠٦٩ ١٤٦٩٧٠ تركيا
 ٢٩٣ ١٧٧٣٩٧٦ ١٣٤٠٥٥ ١٣٨٨٨١ إسرائيل
 ٨٥ ١٨٨٥٩٩٨ ٤١١٢٩ ٤١٦١٤ مصر
 ٨١ ١٠٩٤٩٧ ٢٢٨٧٠ ٢٣٨١٠ السعودية
 ٥٦ ٤٩٩٢٩ ١٤٠٨٤ ١٤٤١٨ تونس
 ٦٣ ٦٥٩٧٤ ١٣٨٨١ ١٤٢٠٩ المغرب
 ٥٣ ٣١٨٣١ ٩٣٠٥ ٩٣٧١ الجزائر
 ٤٧ ٣٥٧٦٨ ٨٩٧٨ ٩٠٧٢ األردن
 ٥٥ ٣٩٠٣٥ ٧٥٩٢ ٧٧٣٥ الكويت
 ٥١ ٣١٩٨٠ ٧١٨٨ ٧٤٦٢  العربيةاإلمارات
 ٥٨ ٣٥٢٠٠ ٥٩٥٥ ٦٣٥٧ لبنان
 ٣٩ ١٥٠٩٢ ٣٥١٦ ٣٦٨٧ عمان
 ٣٧ ١٠٨٩١ ١٨١٤ ١٨٤٥ سوريا
 ٢٤ ٤٠١٦ ١٠٢٥ ١٠٤٢ فلسطين

 ٢٣ ٢٦٨٨ ٦٢٥ ٦٤٢ يمنال
  ١٣/١/٢٠١٠ وكالة معا، :المصدر
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البنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، مراجعات لسياسات التعليم الوطنية             .١

 .٢٠١٠التعليم العالي في مصر، البنك الدولي، 

 الوطنية، السجل العلمي لمـؤتمر دور       فائدة البحوث االجتماعية للتنمية   ) دكتور(جامع، محمد نبيل     .٢

التقنيات والبحوث االجتماعية في التنمية الريفية، المنعقد بواسطة الجمعية المصرية لعلم االجتماع            

  . ٢٠-١ أ، المجلد األول، ص ص٢٠٠١ يونيو ٢٥الريفي، المنعقد في كلية الزراعة بكفر الشيخ، 

  منشأة المعارف،    نبلة الذرية، ماذا نحن فاعلون؟    العرب وإسرائيل والق  ،  )دكتور(جامع، محمد نبيل     .٣

   . م٢٠٠١اإلسكندرية، 

 .زرنة جي، عبد اللطيـف، أهـم عوامـل النهـوض العلمـي، الجمعيـة الكونيـة الـسورية         .٤
htm.4-zarnahgi-conf/sy.org.ascssf.www://http  

المالمح والجذور وآليات   "برنامج إدارة أزمة البحث العلمي الزراعي       ) دكتور(لى  زهران، يحي ع   .٥

  .٢٠١٠ ، قسم اإلرشاد الزراعي والمجتمع الريفي، كلية الزراعة، جامعة المنصورة، "اإلصالح

البحث العلمي في الوطن العربي    "، و جمال العص،     )دكتور(، غسان أبراهيم،    )دكتور(قنوع، نزار    .٦

_  مجلة جامعة تشرين للدراسات و البحوث العلميـة           " في نقل  وتوطين التكنولوجيا    واقعه ودوره   

  .٢٠٠٥، ٤العدد ) ٢٧( المجلد العلوم االقتصادية والقانونيةسلسلة 

توجيه البحث العلمـي فـي الدراسـات العليـا فـي      ،   )دكتور ( محمود محمد عبد اهللا ،كسناوي .٧

 ) توجهات مـستقبلية   -الواقع  ( ة االقتصادية واالجتماعية  الجامعات السعودية لتلبية متطلبات التنمي    

توجهات مستقبلية، جامعة الملك عبد العزيز، جـدة        ... ندوة الدراسات العليا بالجامعات السعودية    

  ).م٢٠٠١أبريل /هـ١٤٢٢محرم (
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  تحليل األزمـة وآليــات اإلصـالح

     فتحى الشاذلىمحمد / د.أ  
   جامعة االسكندرية– المتفرغ اإلرشاد الزراعىأستاذ 
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  تحليل األزمة وآليات اإلصالح

  محمد فتحى الشاذلى/ د.أ
   جامعة االسكندرية–أستاذ اإلرشاد الزراعى المتفرغ 

  

  

  :ـةــمقدم

رة وكلية الزراعة ومركز الخدمات اإلرشادية واالستـشارية        كل الشكر والثناء لجامعة المنصو      

تأكيـداً  .. الزراعية على اختيارهم ألزمة البحث العلمى الزراعى لتكون موضوعاً رئيسياً لهذا المؤتمر    

لدورهم البارز فى التصدى للمشكالت المجتمعية الهامة بأساليب تتسم بالريادة واالبتكارية العلمية وفى             

اون المشترك بين العلميين والتطبيقيين ومن خالل بيئة حاضنة ومشجعة يتميز بها سكان             إطار من التع  

  .المجتمع المحلى لمحافظة الدقهلية

وإذ منحت شرف التعقيب حول محور تحليل األزمة وآليات اإلصالح، وألهميـة الموضـوع              

يـوم بعلمهـم وخبـراتهم      ولسمو ثقافة المعنيين به وفى مقدمتهم السادة الذين دعموا ما سـبق لقـاء ال              

والسادة الحضور الذين تحملوا عناء السفر للمشاركة فى مناقشات المؤتمر، فقد ارتأيت            ... وإمكانياتهم  

أن يكون تعقيبى مستنداً إلى أساس علمى فى المقام األول ثم إلى الرؤية الشخصية المبينة على خبرات                 

اء وطالبى األوفياء على مدى أربعـين عامـاً         تراكمت لدى من خالل أساتذتى األجالء وزمالئى األعز       

  .مضت

  :وأسمحوا لى أن أتناول التعقيب فى نقاط محددة وهى

 وفقـاً   –نحن لسنا بصدد إدارة أزمة البحث العلمى وإنما نحن بصدد إدارة تغيير الحالة الكارثيـة                 -١

بحـث العلمـى     إلى حالة طبيعية تتوافر فيها كل مقومـات ال         –لتحديد مفهوم األزمة فى البرنامج      

 .المتعارف عليها

وفى هذا الصدد فإن األدبيات تتيح لنا الكثير من نماذج إدارة التغيير لعـل أكثرهـا مناسـبة                  

 – الذى يتكون من خمسة مراحل كما تعلمون حضراتكم وهى الـوعى             ADKARلموضوعنا نموذج   

  . وأخيراً التعزيز والمساندة– القدرة – المعرفة –الرغبة 

   الذى يتكون من ثمانية خطـوات تبـدأ بخلـق الحاجـة الملحـة للتغييـر؛                 Kotterونموذج    

  ثم تكوين قيادات التغيير، ثم تحديد رؤية واستراتيجية التغييـر، ثـم نـشر الرؤيـة واالسـتراتيجية،                  

ثم تحفيز أعضاء المنظمة على االلتزام بأحداث التغيير، ثم التأكيد على إظهار بعض نتائج التغيير فـى                 

ة قصيرة، ودعم إدخال تغييرات وتحسينات جديدة، وأخيراً ترسيخ مفهوم العمـل بأسـاليب              فترة زمني 

  .جديدة فى ثقافة المنظمة
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وبنظرة شمولية إلى منهجية البرنامج المعروض على حضراتكم اليوم فأننا نجد تفعيالً لـبعض                

   األمـر الـذى يؤكـد أننـا بـصدد إحـداث تغييـر               Kotter وخطـوات    ADKARمن مراحـل    

 منظمة البحث العلمى الزراعى أو بلغة التفاوض السياسى فإن هذا البرنامج يمثـل إختراقـاً لهـذه                  فى

  .األزمة

وبالنظر إلى مالمح وجذور األزمة وما يتفرع عنها من سمات ومشكالت، فقد نتفق جميعا علـى                 -٢

عنها من بنود   االثنى عشر بنداً رئيسياً التى خلص إليها البرنامج وقد نختلف جزئياً حول ما تفرع               

ولكنها فى مجموعها تؤكـد الحاجـة الملحـة         ... أو من حيث الصياغة ودقة التحديد والتصنيف        

للتعامل مع األزمة، وتوقظ الوعى وتحرك الرغبة وتوفر المعرفة بأبعاد األزمة، األمر الذى يشجع              

غيير المطلوب كـل    المعنيين على المشاركة فى قيادة التغيير أو على األقل المساهمة فى إحداث الت            

  .فى موقعه ووفقاً إلمكاناته وقدراته

أما عن مبادئ إدارة األزمة االثنى عشر فإننى أقف أمام ثالثة منها متسائالً راجياً أن تكون موضع               -٣

 .نقاش موضوعى من السادة المشاركين فى المؤتمر

  ) ادة التغييـر  إر(السعى النعكـاس جهـود المجتمعـات العلميـة          " ونصه   :المبدأ الثانى عشر  ) أ  

لخلق بيئة حاضـنة    ) إدارة التغيير (على سياسات وقرارات المسئولين عن إدارة البحث العلمى         

  ".للبحث العلمى ومواتيه لتطوره ونموه

أعتقد أن اإلرادة متوافرة لدى المجتمعات العلمية فى حين اإلدارة هى مسئولية مشتركة بـين                   

وبعبـارة  ... نى أو على مستوى المنظمات البحثية       المسئولين سواء كانوا على المستوى الوط     

أخرى فإن اإلدارة السليمة الهرمية بطبيعة الحال تتـوافر أو يجـب أن تتـوافر فـى كافـة                   

 لدى المجتمعـات العلميـة   – إذا جاز التعبير –المنظمات، وكذلك اإلرادة التى قد تكون أقوى     

  .بحكم معاناتها مما تصادف من معوقات

فـإن  . إلخ...  ونصه اعتبار الجمعيات العلمية نقطة إنطالق لمواجهة األزمة    :دسالمبدأ الـسا  ) ب

هذا المبدأ يرسخ لفكرة البحث عن مخرج غير تقليدى، ويؤكد أهمية تضافر جهود المعنيـين               

ولكن هل تصلح الجمعيات العلميـة لتكـون        ... بالبحث فى كافة تنظيماتهم الرسمية واألهلية       

مـرة  ... تعانى ما تعانى من صعاب ومشكالت أشار إليها البرنـامج           وهى  "!!! قشه الغرقان "

أخرى فإن هذا المبدأ يؤكد أهمية العمل من خالل أكثر من محور إلحداث التغيير على نحو ما                 

ولكن ال ننسى أن من يتولى إدارة ويمتلك إرادة البحث العلمـى            ... يالحظ فى الدول المتقدمة     

القة كشركات األدوية والمبيدات والتقاوى المعدلة وراثياً على        فى تلك الدول منظمات أهلية عم     

  .سبيل المثال
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ومع هذا يبقى أن أوكد أهمية هذا المبدأ من حيث كونه قد أشار إلى إدارة التغيير كمـرادف إلدارة                   

  .األزمة األمر الذى يتوافق مع النقطة األولى التى أشرت إليها

إجراءات اإلصالح المسيطر عليها والمـتحكم فيهـا مـن           ونصه التركيز على     المبدأ السابع ) ج  

وكما فهمـت   . إلخ... من مالمح وسمات األزمة     % ٧٠المجتمع العلمى لكل مجال والتى تبلغ       

وهنا أرى أن هذه النسبة قد      ... فإن هذا الرقم متوسط استجابات الباحثين ألسئلة وجهت إليهم          

لكـن كـم تكـون      ..  االجتماعية واالقتصادية    تكون مقبولة بالنسبة لمجاالت العلوم الزراعية     

األمر الذى يؤكد مرة    . إلخ... بالنسبة للباحثين فى المجاالت البيولوجية والكيميائية والطبيعية        

مع اعترافنا  ... أخرى أن إجراءات اإلصالح تتوافر لدى الحكومة أو منظمات تجارية كبيرة            

كيداً لفكرة وجود أكثر من مظلة يحتمـى بهـا          تأ... بأهمية المنظمات األهلية فى هذا المجال       

 .الباحثون من حرارة اإلرادة وبرودة اإلدارة أحياناً

نحن هنا بصدد ثالث آليات هى آلية الموقع اإللكترونى، وآليـة           ... آليات وإجراءات إدارة األزمة      -٤

رتبطتـان إرتباطـاً    وبالتأكيد فإن آلية الموقع وآلية الرصد م      . الميثاق المهنى، وآلية الرصد والتقييم    

والتساؤالت هنا أين موقع الموقع؟ وما هى ضمانات إستدامته؟ ومن سيتولى           . وثيقاً فى حالة التفعيل   

مهمة إعداد الميثاق المهنى؟ وما هى جهة اعتماد هذا الميثاق؟ ومن سيتولى مهمة تفعيل بنوده؟ ومن          

 سيتولى أنشطة الرصد والدراسات التقيميية؟

  تمويلية التى ستتولى االنفاق على تفعيل اآلليات الثالث؟وما هى المصادر ال

ألـم يكـن مـن      .. وقبل وبعد كل هذه التساؤالت وما يمكن أن يثار من تـساؤالت أخـرى               

الضرورى وجود آلية للدعم السياسى تحت شعار تطوير البحـث العلمـى الزراعـى ليتواكـب مـع                  

  .درجة جعلتنا مفعوالً به أكثر من كوننا فاعلينالمتغيرات المحلية والدولية التى تؤثر فينا سلباً ل

فإذا كانت فكرة البرنامج والجهود التى بذلت فى إعداده على نحو ما هو عليـه اآلن                ... وبعد  

تمثل إختراقاً جاداً لألزمة التى نعانى منها جميعاً، وأضاءت شمعات على طريق إحـداث التغييـر                ... 

نا مدعوون جميعا للمشاركة فى هذا البرنامج بالفكر والعمـل          المرغوب فى البحث العلمى الزراعى فإن     

والتعضيد والمساندة ضماناً لمستقبل أفضل لنا ولألجيال التالية ومصرنا الحبيبة التى تستحق منا بـذل               

 .النفس والنفيس

 أخيراً وليس آخراً هناك تساؤل حول فرص نجاح البرنامج ومدى واقعية سلسلة النتائج المتوقعة؟ -٥

  :ابة على هذا التساؤل أستعير مقولتين مأثورتين هماولإلج

- Change is the essence of life. 

- Change is the only constant. 
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  :وأضيف إليهما حقيقتين هما

  .أن الناس تفضل األشياء التى اعتادوا عليها ألنهم يشعرون معها بالراحة -

 ..م ـلهل ــق األفضـــوأن الناس تفضل الشعور بالراحة عند تطبي -

وبناءاً على ذلك فإن فرص نجاح البرنامج متوافرة لحد كبير باعتباره يستهدف التغيير الذى هو               

جوهر استمرار الحياة وأن التغيير هو الثابت الوحيد، وطالما أن الجهود المبذولـة فـى إعـداد هـذا                   

لعمل فإن سلسلة مـا     البرنامج هى فى األصل جهود علمية تتسم بالموضوعية وتوفر المعايير العلمية ل           

يتوقع من نتائج تمثل األفضل الذى يوفر الشعور بالراحة واالطمئنان للمجتمع العلمى الزراعـى بمـا                

  .يجعله قادراً على العطاء المستمر والخالق

  وهنا يجب أن نتذكر أن إدارة التغيير هى مجموعـة العمليـات التـى يـتم تفعيلهـا للتأكـد                    

بطريقة صحيحة ومتحكم فيها، أخذا فى االعتبار أن إدارة التغيير ال تتم            من أن التغييرات الهامة تطبق      

  :فى يوم وليلة أو بطريقة مفاجئة، بل أنها تمر بثالث مراحل هى

 أى إذابة الجليد وفيها يتم خلق الحافز للتغيير من خالل توضيح الحال وسماته المقلقة               Unfreezing) أ  

  .لقثم خلق األمان النفسى للتغلب على الق

 أى الحركة وفيها يتم تعلم المفاهيم والمعايير الجديـدة وتحديـد األدوار والنظـرة               Movement) ب

  .الشمولية للحلول

 أى إعادة التجميد وفيها يصبح التغيير عادة ونظام مـن خـالل إنـدماج المفـاهيم                 Refreezing) ج  

  .تفاعالت المستمرةوالمعايير الجديدة مع المفاهيم الذاتية والشخصية باإلضافة إلى ال

وهكذا فإن البرنامج قد حقق المرحلة األولى من التغيير، وها نحن اليوم بصدد المرحلة الثانيـة      

  .وفى انتظار جهودكم ومساندتكم لعبور المرحلة الثالثة سوياً بتوفيق من اهللا

  واهللا المستعان،،

  والسالم عليكم ورحمة اهللا،،
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 " التحديات والحلول -زراعي في مصر أزمة البحث العلمي ال" 

    عماد مختار الشافعى/ د.أ  
  القاهرة جامعة – المتفرغ اإلرشاد الزراعىأستاذ 
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 " التحديات والحلول -أزمة البحث العلمي الزراعي في مصر " 
  عماد مختار الشافعى/ د.أ

   جامعة القاهرة–أستاذ اإلرشاد الزراعى المتفرغ 

  

وليد وإنتاج المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، لتسهيل إشباع االحتياجات        يستهدف البحث العلمي  ت    

  :البشرية األساسية من خالل 

  .)الخ ..الجتماعية الطبيعية وا الظواهرك(فهم الظواهر المختلفة المحيطة باإلنسان ) ١(

  .سباب وأعراض وعواقب هذه الظواهروالتنبؤ بوقوع أو ظهور أ) ٢(

 .سباب واألعراض والعواقب، والسيطرة عليها، لصالح تحسين نوعية الحياةوالتحكم في هذه األ) ٣(

 Systematic موضوعية للحصول على المعرفـة المنظمـة   ةقيأفضل طر =البحث العلمي و

Knowledge            أصبح  وقد   . في المجاالت المختلفة، والتي تراكمت في كل مجال لتصنع علماً قائماً بذاته

.  أهم مقاييس ومؤشرات التقدم في أي مجتمع       أحد= ة والتكنولوجيا الحديثة    معدل توليد واستخدام المعرف   

لذا تحاول الدول المختلفة استخدام البحث العلمي في كافة المجاالت لتطوير اقتصادياتها وتدعيم اقتصاد              

 .وتفاوتت درجات الوعي بأهمية البحث العلمي فيما بين الدول المختلفة. ومجتمع المعرفة

ــد،  انعكــس ذوقــد  ــرة كالهن ــة فقي   لــك التفــاوت فــي كلمــات مــأثورة لزعمــاء دول

، وما قالـه    "نحن فقراء إلى الحد الذي يجب أن ننفق فيه بسخاء على العلم والتعليم            " مثل ما قاله غاندي     

ــرو  ــة     " نه ــوث العلمي ــراء البح ــى إج ــاق عل ــدم اإلنف ــة ع ــك رفاهي ــن ال نمل   ". نح

الوعي واإلرادة أصبحت الهند اآلن الدولة األولى في العالم         وكنتيجة متراكمة لهذه الدرجات العالية من       

 .من حيث تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات

 الوعي واالهتمام باالستثمار في تطوير العلوم والبحث العلمـي، إلـى بـروز              أدى تباين وقد  

المختلفة مستويات مختلفة من التركيز على مؤسسات وبرامج وأنشطة وجهود البحث العلمي في الدول              

 Knowledge and technologyأدى إلى نشوء وتنامي مشكلة الفجوة المعرفية والتكنولوجية  وهذا 

divideبين مختلف دول العالم ،. 

بمناقشة القضايا المرتبطة بأزمة البحث العلمي في مصر مـن حيـث األسـباب والتحـديات                

  :باهنا ما يلي، يسترعي إنت )Macro Level(والحلول، وعلى المستوى الشامل 

  :السياق العام ألزمة البحث العلمى الزراعى: أوالً

من حيث األسباب والتحـديات وإمكانيـات       (ال يمكن عزل أزمة البحث العلمي الزراعي في مصر        

والتي تعتبر جزءاً من الـسياق       ،   عن السياق العام ألزمة العلوم والبحث العلمي في مصر ككل         ) الحل
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تحولت مـشكلة الفجـوة      ،   رفية والتكنولوجية في المنطقة العربية والعالم ككل      العام لمشكلة الفجوة المع   

 . المعرفية والتكنولوجية إلى قضية أو مشكلة عالمية

من الجوانب الغريبة في هذه المشكلة أنها تتضمن دوالً معينة،  كانت تعتبر مـن الـدول الناميـة            

،  ونتيجة لتوفر الوعي      )الهند، وكوريا الجنوبية  مثل الصين، وماليزيا، و   (والفقيرة والمزدحمة بالسكان    

واإلرادة السياسية وااللتزام بتنمية وزيادة االستثمار في العلوم والتطوير التكنولوجي وتنميـة المـوارد              

  . البشرية بالتعليم والتدريب، تفوقت وسبقت في تقدمها مصر والدول العربية

إلى  ) UNESCO Science Report, 2010(ويشير تقرير اليونسكو حول العلوم  في العالم 

الدول العربية، بصفة عامة تقع في قاع أو أدنى مستويات التطـور العلمـي، بالمقارنـة بالـدول                  أن  

ويلخص هذا التقرير أهم مؤشرات االستثمار في البحوث العلميـة والتطـوير التكنولـوجي               . األخرى

 :ية وبعض دول العالم في المؤشرات التاليةوكذلك أزمة العلوم والبحث العلمي في المنطقة العرب

 تدني اإلنفاق المحلي اإلجمالي على االستثمار في البحوث العلمية والتطوير التكنولوجي في جميـع               -

الدول العربية، منذ حوالي أربعة عقود، كما أنه ال يزال دون المعدل المتوسط على مستوى العـالم                 

   ).  GDP(ناتج المحلي اإلجمالي من ال ) %1إلى  %0.1الذي يتراوح بين (

ال يزال معدل اإلنفاق على البحث العلمي في مصر فـي حـدود ال تزيـد عـن        ) 2007( منذ عام    -

من الناتج المحلي اإلجمالي، وإن كانت الحكومة تقول أنها تنوي زيادة هذه النسبة إلـى                ) 0.23%(

 . خالل خمس سنوات 1%

 373ي المنطقة العربية إال أن الدول العربية ال تخرج سوى  رغم وجود بعض الجامعات المرموقة ف-

  .باحثاً 1081 باحث لكل مليون نسمة علما بأن المتوسط العالمي يبلغ  

 يعيش الكثير من العلماء المتميزين، ذوي األصول العربية، في نصف الكرة الغربي، وال يـساهمون                -

  .عاتهم األصليةبالتالي في التطوير العلمي الفعال والمستمر لمجتم

على جائزة نوبل فـي العلـوم       ) المصري أحمد زويل  ( حاز عالم عربي واحد      1999في عام   و

 .خالل عمله في الجامعات األمريكية) الكيمياء(

"  اليونـسكو –لوريـال  " حازت خمس نساء عربيات على جـائزة   2010 إلى  1998 في الفترة من     -

المـصرية رشـيقة الريـدي      : ، ومنهن    والدول العربية  السنوية للنساء في مجال العلوم في أفريقيا      

  ).2004(، وعالمة الفيزياء المصرية كريمات السيد  ) 2010( المتخصصة في علم المناعة 

افتقار العديد من الدول العربية إلى سياسات وطنية خاصة بتطوير العلوم والتكنولوجيا  إلـى                يؤدي   -

، وتلك ظروف غير    في ظل فراغ على مستوى السياسات     إرغام القطاع الخاص على القيام بأنشطته       

  .مواتية لالبتكار
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كأحد األدوات المهمة في الحصول على المعرفـة        ) اإلنترنت( زاد استخدام الشبكة الدولية للمعلومات       –

  ، البلـدان المتقدمـة   مـن الـسكان فـي        % 63 إلـى    38ازداد عدد المـستخدمين مـن         (ونقلها  

ــن   ــى 5مــ ــسكا  % 17 إلــ ــن الــ ــي مــ ــة ن فــ ــدان الناميــ   ، البلــ

،  %76وكنـدا   ، 78%  وألمانيا وانجلترا ،  % )81(أعلى نسبة استخدام في كوريا : 2008 وفي 

، في آسيا والدول العربية% 16 ، و %71 ، وفرنسا واليابان  %74 والواليات المتحدة األمريكية   

 . في دول إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى%  6و 

مـن  (ل العربية ال يزال أداء نظم التعليم الجامعي ضعيفاً فيما يتعلق بتوليد المعرفة               في مصر والدو   –

  ).خالل البحث العلمي

  

  :أزمة البحث العلمى واألمن القومى: ثانياً

تحتاج مصر إلى مزيد من االهتمام بزيادة االستثمار في البحوث العلمية والتطوير التكنولوجي             

تعليم الكبار واعتبار ذلك قضية ضـرورية تـرتبط بـاألمن القـومي،     وبرامج ونظم التعليم الرسمي و    

 . وتستحق تركيزاً يتوازى مع التركيز واالهتمام بقضايا الدفاع الوطني

عن  ) UNESCO Science Report, 2008(تقرير اليونسكو حول العلوم  في العالم كشف 

ث العلمي بين مصر والدول العربية،      بعض المؤشرات التي تمثل مقارنات مفزعة بين اإلنفاق على البح         

رقم يفوق  بليون دوالر على البحث العلمي، وهو  8.8 أنفقت إسرائيل نحو  2007وإسرائيل، ففي عام 

علماً بأن ما أنفقته مصر فـي ذات        ،  ) بليون دوالر  4.7( ما أنفقته الدول العربية مجتمعة في نفس العام       

 .  مليون دوالر928العام يبلغ نحو 

  

  :احتياجات تجاوز األزمة الراهنة للبحث العلمى :ثالثاً

 نظراً لتقلص الميزانيات الحكومية المخصصة للبحوث العلمية، أو ثباتها في أفضل األحـوال،             

  :عاماً بعد عام، لذلك تحتاج مصر إلى

ابتكار آليات جديدة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التمويل والـدعم المـالي لبـرامج وجهـود                 ) أ(

شروعات االستثمار في البحوث العلمية والتطوير التكنولوجي لتدعيم أنشطة البحـوث والتنميـة             وم

)Research and Development – R&D .(  

 UNESCO(تقرير اليونسكو حول العلوم  في العالم ، وفقاً لسبقتنا دوالً عديدة في هذا المجال

Science Report, 2010( فيما يتعلق بمساهمة الشركات ،) في استثمارات البحـث  ) القطاع الخاص

في العديد من الدول فيما بين عـامي        )  من الناتج المحلي اإلجمالي   (والتطوير، ازدادت هذه المساهمات   

  : وذلك كما يلي2007 و 2000
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  ـافي كوري % 2.65   إلى    1.77من   •

  انـفي الياب %  2.68 إلى   2.16من     •

  نـفي الصي%    1.08 إلى 0.54من     •

  في سنغافورة%  1.74 إلى    1.18من     •

 .دـفي الهن %   0.37 إلى 0.14من     •

تشجيع وتدعيم منظمات المجتمع المدني أوالمنظمات غير الحكومية على ابتكار نظم وآليات جديدة             ) ب(

لالستثمار في إنشاء مؤسسات، ال تخضع للسيطرة الحكومية المباشرة، تقدم بـرامج تعليميـة فنيـة                

. ، وال تستهدف الربح   )على أساس استعادة التكاليف من المستفيدين من خدماتها         (ولوجية مميزة   وتكن

كما تقوم بإجراء البحوث العلمية التي تتركز على المجاالت العلمية والفنية السائدة فـي المنطقـة أو       

تكـون  بحيـث   اإلقليم المحيط بها وذلك لحل المشاكل اإلنتاجية الميدانية وتطوير نظـم اإلنتـاج، و             

 .مؤسسات موازية للتعليم والبحث وخدمة البيئة والمجتمع في اإلقليم الذي تخدمه
  

  :دور مجمعات العلوم والبحوث: رابعاً

والتي بدأ إنشاؤها  ) Science & Research Parks( تدعيم إنشاء مجمعات العلوم والبحوث 

في تقليل الفجوة المعرفية والتكنولوجيـة       والتي يتوقع أن تساهم        ،حديثاً في مصر والبحرين واألردن      

وتطوير البحوث العلمية التي ترتبط بالمشاكل المحلية واإلقليمية وتركز علـى ابتكـار التكنولوجيـات               

  .  المناسبة لحل هذه المشاكل

أهـم  إلى بلورة   ) ٢٠١٠زهران،  (فريق البحث في كلية الزراعة بجامعة المنصورة      وقد توصل   

تغطـي الجوانـب    بعداً  ) ١٢(تي تعكس عمق أزمة البحث العلمي في اثنى عشر          السمات والمشكالت ال  

المختلفة المتعلقة باالستراتيجية والمكانة، وضعف الجوانب المالية، ونقص االحتكاك الدولي وضـعف            

المواكبة البحثية، وضعف الوالء للجمعيات العلمية، وغلبة معايير الكم على حساب الجـودة، وافتقـاد               

صالة والجدة والحداثة، وضعف ضوابط التسجيل للدراسات العليا، وقـصور نظـم وقواعـد              أبعاد األ 

الترقيات العلمية، وضعف سلسلة المخرجات البحثية، وسيادة النشر العـشوائي والتحكـيم المتعجـل،              

 . وشيوع األخطاء المنهجية، باإلضافة إلى األبعاد األخالقية والمهنية
  

  :أسباب أخرى لألزمة: خامسا

ضاف إلى السمات والمشكالت السابقة العديد من األسباب والمشاكل المجتمعيـة والمؤسـسية             ي

العامة، التي يتصف بها الواقع المصري، والتي قد تؤثر سلباً على حاضر ومستقبل البحوث العلمية في                

  :مصر، ومن أهمها 
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تؤدي هذه األمية إلى نقـص      ، و في المجتمع المصري  ) أمية القراءة والكتابة  (االرتفاع النسبي لألمية     •

 الوعي المجتمعي بدور وأهمية العلم والبحوث العلمية في النهوض بالمجتمع،

افتقاد القدرة على التعامل مع الحاسب اآللي للحصول علـى          (االرتفاع الواضح ألمية الحاسب اآللي       •

  . ن مـنهم  بين العاملين في مؤسسات العلوم والتكنولوجيـا، خاصـة كبـار الـس            ) المعرفة الحديثة 

وتؤدي هذه المشكلة إلى انخفاض نسب المستخدمين للحاسب اآللي بـين العـاملين فـي البحـوث                 

  .والتطوير التكنولوجي

وتزداد أهميـة   ) عدم وجود تحالفات قوية في مجال البحوث العلمية       (ضعف اللوبي العلمي والبحثي      •

 .ث العلمية في المجتمع المصريهذه المشكلة في ضوء قلة الوعي العام بأهمية وقيمة العلم والبحو

ضعف عالقات الشراكة والتعاون بين قطاع الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص في مجـال دعـم                •

   ).R&D(وتمويل أنشطة وبرامج ومشروعات البحوث والتنمية 

بين نسبة كبيـرة مـن      ) وبالذات اللغة اإلنجليزية  (ضعف القدرات االتصالية بلغة غير اللغة العربية         •

ين في البحث العلمي، وتتفاقم هذه المشكلة ألن أغلب مصادر المعرفة الحديثـة فـي العلـوم                 العامل

مكتوبة بلغـة أجنبيـة،     (والتكنولوجيا تتوفر في مراجع وكتب وأبحاث ودراسات أجريت في الغرب           

. غالية السعر ويصعب الحصول عليها، باإلضافة إلى قلة الكتب العلمية المترجمة إلى اللغة العربيـة        

وتساهم هذه المشكلة في إعاقة االستفادة من المخزون العالمي للعلوم والتكنولوجيا والذي يتوفر عادة              

 باللغة اإلنجليزية واللغات األجنبية األخرى،

في مجـال إنتـاج وتوليـد المعرفـة         ) االجامعات والمعاهد العلي  (ضعف دور المؤسسات التعليمية      •

 .والتكنولوجيا الحديثة

رسات السيئة بين بعض كبار الباحثين واألساتذة في الجامعات ومراكز البحـوث            وجود بعض المما   •

والتي تتمثل في القسوة المفرطة والتعالي عند التعامل مع صغار الباحثين أو أعضاء الهيئة المعاونة               

 .في الجامعات وعدم مساعدتهم بتعليمهم ونقل الخبرات العلمية إليهم

والثانوي والجامعي مما يؤدي إلى انضمام عناصر ضـعيفة إلـى           انخفاض نوعية التعليم اإلعدادي      •

العاملين بمؤسسات التعليم والبحث العلمي وعادة ما تفتقد مثل هذه العناصر القدرة على التعليم الذاتي               

 . والتنمية المهنية الذاتية
  

  :الحلول واألساليب المقترحة لمواجهة األزمة: سادسا

ة بجامعة المنصورة، برنامجاً إلدارة أزمة البحث العلمـي         وضع فريق البحث في كلية الزراع     

  : الزراعي يستند إلى

 .)  تساؤالت٤(التساؤالت المنطقية  مجموعة من  •
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 . إلدارة األزمــــــةتحقيق أربعة أهداف •

 .إلدارة برنامج األزمـــــةاثنى عشر مبدأ  •

 .مجموعة من اآلليات واإلجراءات األساسية إلدارة األزمة •

  

  :أن هناك مقترحات أخرى إلدارة أزمة البحث العلمى الزراعى أهمهاوأرى 

لزيـادة  (تحسين وتدعيم قدرات العاملين في البحوث الزراعية في مجال التعامل مع الحاسب اآللي               •

قدرتهم على استخدام الحاسب اآللي للحصول على المعرفة الحديثة، من ناحية وتداولها وتبادلها مـع   

 )اآلخرين

والعلوم االقتصادية واالجتماعية المرتبطـة     (وبي العلمي والبحثي في مجال العلوم الزراعية        تدعيم الل  •

وتنمية قضية الدعوة والتأييـد مـن       )  من خالل إنشاء تحالفات قوية في مجال البحوث العلمية         –بها  

 خالل إبراز أهمية وقيمة العلم والبحوث العلمية في المجتمع المصري

لشراكة والتعاون بين قطاع الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص فـي مجـال           إنشاء وتدعيم عالقات ا    •

في كافة المجاالت واألنـشطة      ) R&D(دعم وتمويل أنشطة وبرامج ومشروعات البحوث والتنمية        

 .الزراعية

بين  العاملين في    ) وبالذات اللغة اإلنجليزية  (تنمية وتدعيم القدرات االتصالية بلغة غير اللغة العربية          •

 .ث العلمي، وخاصة بين صغار السن من خالل األساليب واإلجراءات المختلفةالبح

عقد ندوات وحلقات نقاش منتظمة ومستمرة لعرض ومناقشة كافة الجوانب المرتبطة بتحسين نوعية              •

وجودة البحوث العلمية الزراعية، باإلضافة لندوات وحلقات نقاش لعرض ومناقشة كيفيـة تأصـيل              

 .لمهنية ذات الصلة بممارسة مهنة التعليم والبحث العلمياألخالقيات والقيم ا
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  المالمح الرئيسية والمالحظات حول عمل اللجنة العلمية

  للعلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية
  

  عبد العظيم محمد مصطفى/ د.أ  
  وعميد زراعة الفيوم األسبق الزراعىاالقتصاد أستاذ 
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  ظات حول عمل اللجنة العلميةالمالمح الرئيسية والمالح

  للعلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية

  عبد العظيم محمد مصطفى/ د.أ  
  أستاذ االقتصاد الزراعى وعميد زراعة الفيوم األسبق

  

  :تشكيل اللجان العلمية: أوال

لدورة العاشرة  أعلنت وزارة التعليم العالى عن قواعد جديدة لتشكيل اللجان العلمية الدائمة للترقيات ل            -١

 بهدف تطوير وتحديث الوضع القائم علـى األقدميـة          ٢٠٠٨وذلك فى أوائل عام     ) ٢٠١١-٢٠٠(

المطلقة والمعمول به فى الفترات السابقة ، وذلك ضمن منظومة تستهدف تطوير التعليم الجـامعى               

  .وتتصف بالجودة وعمادها استاذ جامعى قادراً على المنافسة

ت الجامعات بشأن تقدم االساتذة إلى الوزارة للعمل كمحكمـين وأعـضاء            وكانت الوزارة قد خاطب   -٢

باللجان العلمية وفقا لنماذج استفائية تتضمن معلومات عن السيرة الذاتية العلمية والبحثية والخبرات             

وألن عدداً كبيراً من الكفاءات والخبـرات لـم         ..المحلية والدولية فى كافة مجاالت الشأن الجامعى        

ل الفترة المحددة مما حدى بالوزارة باالختيار من بين المتقدمين وتم تشكيل اللجان العلمية              يتقدم خال 

وتم تجميـد عـضوية مـن يـشغلون         . ٢٠٠٨وقوائم المحكمين وبدا العمل بها اعتباراً من أكتوبر         

  ). عميد كلية– نائب رئيس جامعة –رئيس جامعة (مناصب إدارية 

مية وقوائم المحكمين بشكل دورى كل ستة شهور وترشيح من يكون           يتم مراجعة تشكيل اللجان العل    -٣

مؤهال لالنضمام من خالل اللجان العليا فى حالة وجود مكان خال فى اللجنـة وإصـدار القـرار                  

الوزارى الالزم ، كما يتم رفع أسماء المعارين خارجيا وداخليا مـن عـضوية اللجـان العلميـة                  

  .وإضافتهم لقوائم المحكمين

حديد أسس اختيار قوائم المحكمين فى مجمل اإلنتاج العلمى ونوعيته واإلشراف على الرسـائل              يتم ت -٤

. الـخ ..العلمية وتحكيم البحوث وتأليف الكتب والمشاركة فى المؤتمرات والندوات والمهمات العلمية    

أوال شروط  أما بالنسبة لعضوية اللجان العلمية فقد تم المفاضلة بين المتقدمين على أن يكون استوفى               

االنضمام لقوائم المحكمين باإلضافة إلى شروط أخرى أهمها مرور خمس سنوات على األقل فـى               

  .األستاذية مع توافر نشاط أكاديمى
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  :نتائج تحليل قوائم المحكمين للجنة العلوم االقتصادية واالجتماعية: ثانيا

 اإلرشـاد   –صاد الزراعى   االقت(أستاذاً فى مجاالت التخصص الثالث      ) ٤٢(تضم القائمة عدد     

 .هم أعضاء اللجنة) ٥(باإلضافة إلى )  المجتمع الريفى–الزراعى 

يعتبر هذا العدد غير كاف مقارنة بأعداد السادة األساتذة فى مجال التخـصص الـثالث ممـن                  

تنطبق عليهم الشروط فى الجامعات المختلفة مما يجعل اللجنة تكرر االستعانة بالمحكمين على             

 .اربةفترات متق

عزوف كثيراً من الكفاءات العلمية من األساتذة عن التقدم واستيفاء النماذج الالزمة نتيجة عدم               

 .االقتناع بالطريقة ذاتها أو عدم توافر البيانات المطلوبة

 ). أساتذة٣(محدودية عدد األساتذة المحكمين فى تخصص المجتمع الريفى  

ائم المحكمين وتم مخاطبة المجلس األعلـى       وجود أخطاء فى التخصص لبعض األساتذة فى قو        

 .للجامعات وأدخلت التعديالت على القوائم وأعيدت القوائم المصححة للجنة

أقدميـة  (تضم قوائم التحكيم عدداً محدوداً ممن ليس لديهم الممارسة فى أعمال التحكيم العلمى               

 ).سنتان فى درجة األستاذية

  

  :عد وأستاذمعدالت الترقى لدرجة استاذ مسا: ثالثا

ديـسمبر  ( وحتـى تاريخـه      ٢٠١١-٢٠٠٨تقدم للترقية خالل عمل اللجنة فى دورتها الحالية           

أعضاء منهم من   ) ٦(عضو هيئة تدريس تم ترقيتهم جميعاً من أول مرة باستثناء عدد            ٣٤عدد  ) ٢٠١٠

خير ترقيتهم  والباقين تم إرجائهم وتأ   ) درجة أستاذ مساعد  (عضو هيئة تدريس    ) ٢(لم يوفق فى الترقية     

  . شهور وذلك لعدم استيفاء درجة المناقشة كمتطلبات الترقية١٠شهور ، ٦لمدة تتراوح بين 

  

  :أهم المشكالت المتصلة بالترقيات والممارسات غير المهنية: رابعا

 .نمطية موضوعات البحوث المتقدمة وتكرارها .١

تحليل االقتصادى واإلحـصائى    القصور الشديد فى األفكار وتكرار المنهجية العلمية واساليب ال         .٢

 .واالجتماعى

 .شيوع ظاهرة الجوانب اإلستيفائية فى البحوث على الجوانب االبتكارية والتحديث .٣
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استخدام التحليل اإلحصائى التقليدى فى غير موضعه فى حاالت عديدة لمجرد إعطاء البحـث               .٤

 .الشكل العلمى

مية لطالب الدراسات العليا قبل إتمامها      استخدام أعضاء هيئة التدريس بيانات بعض الرسائل العل        .٥

 .، ومناقشتها كأساس للبحوث المقدمة للترقية

 .ثم التدقيق فيها وإدانتها) سرقات علمية(عدم األمانة العلمية فى حاالت محدودة  .٦

 بحوث منشورة فى عدد واحد مـن        ٩من الحاالت المتطرفة تقدم أحد لألساتذة المساعدين بعدد          .٧

 .ة ذات الوزن النسبى المتميز فى أحد مجاالت التخصصأحد المجالت العلمي

انخفاض مستوى البحوث ونمطيتها وقصور وتكرار أدوات التحليل رغم اسـتيفائها الجوانـب              .٨

الشكلية واإلستيفائية يصعب من مهمة التحكيم فى توزيع الدرجات على عناصر التقييم وال سيما              

من درجـة   % ٤٠للمضمون والتى يخصص لها     األصالة واالبتكار والقيمة العلمية     (فى عنصر   

 ).البحث

تبالغ بعض الكليات فى بند تقييم مجمل النشاط بالقسم والكلية للمتقدمين والـذى يخـصص لـه                  .٩

 .فى حالة الترقية لألستاذ% ٢٠فى حالة الترقية لألستاذ المساعد و% ٣٠

لية يتحيز لجانب الجودة    أثبتت الممارسة أن األوزان المتبعة فى نموذج التقييم فى الدورة الحا           .١٠

له وزن نسبى أكبـر مـن       ) عدد البحوث (كما هو مستهدف منه ، بل ثبت أن الجانب الكمى           

 ).جودة البحوث(الجانب الكيفى 

  

  :مقترحـات التطويـر: خامسا

إدخال دورات تدريبية متخصصة فى مجال البحث العلمى فى مجال التخصص ضمن برامج تنمية              ) ١(

  ).أستاذ مساعد ، أستاذ(لتدريس ضمن الشروط الالزمة الجتياز الترقية إلى قدرات أعضاء هيئة ا

من أعضاء اللجـان    (أن تحظى موضوعات تلك الدورات بدرجة عالية من اهتمام أصحاب الشأن            ) ٢(

) البند رابعاً (بما يتالفى جميع السلبيات ونقاط الضعف المنوه عنها         ) الدائمة كل فى مجال تخصصه    

  . الضعف والممارسات غير المهنيةتحت عنوان نقاط

توسيع نطاق التبادل العلمى والزيارات المتبادلة بين أعضاء هيئة التدريس مع الجامعات األجنبيـة              ) ٣(

  .ذات المستوى العلمى المتميز
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تحديث برامج للدراسات العليا فى األقسام العلمية واالستعانة بالمقررات والمحتويات العلمية التـى             ) ٤(

  .يسها فى الجامعات العالمية المتميزةيتم تدر

انفتاح األقسام المصرية مع نظيرتها فى الجامعات العالمية والتعاون فيما بينها فى تطوير خطـط               ) ٥(

البحث العلمى والتركيز على الموضوعات ذات المردود التطبيقى على حساب الموضوعات التقليدية            

  .والمكررة

ول بها فى نموذج استمارة التقييم والمعمول بها حاليا علـى نحـو             إعادة النظر فى األوزان المعم    ) ٦(

ليكـون مجمـل   ) جودة البحـوث (على الجانب الكيفى   ) عدد البحوث (يتالفى ترجيح الجانب الكمى     

التأثير منحازاً إلى الكفاءة واإلتقان فى البحوث مع وضع ضوابط أكثر للدرجة المخصصة لمجمـل               

وتجميـع آراء اللجـان العلميـة       ) لألسـتاذ % ٢٠ستاذ المساعد ،    لأل% ٣٠(النشاط بالقسم والكلية    

  .األخرى فى هذا الشأن حتى يكون النموذج الموحد معبراً عن كافة اآلراء من ذوى الشأن
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  لــمحمود محمد الجم/ د.أ    إبراهيم أبو خليل سعفان/ د.أ
  محمد عبد المجيد محمد/ د   نـابتهال كمال أبو حسي/ د.أ

  مــقاسالح ـحازم ص/ د
  

  .مجموعة عمل النشر العلمـى للعلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية ١٠٣

  .موعة عمل الترقيات العلمية للعلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعيةمج ٢٠٣

  .مجموعة عمل الجمعيات العلمية للعلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية ٣٠٣

  مجموعة عمل ضوابط الدراسات العليا للعلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية ٤٠٣

  .صادية واالجتماعية الزراعيةمجموعة عمل شباب الباحثيـن للعلوم االقت ٥٠٣

  . الخبــراء وعروض االستراتيجيةة جلســ–فعاليات اليــوم الثانى  ٦٠٣

  أهــــــــــم نتائـــــج مجموعـــــات العمــــل ٧٠٣
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  )لمبنى الرئيسىقاعة المحاصيل بالدور الثالث با(

  : المشاركــــون-أ

  فؤاد عبد اللطيف سالمه/ د.أ: مقرر الجلسة   محمد صالح الدين الجندى/ د.أ: رئيس الجلسة

  محمد عبد الرحمـن الوكيل/ د.أ): ٢(معقب   بهجت محمد عبد المقصــود/ د.أ): ١(معقب 

 المتحدثون

  )مجلة زراعة المنصورة(محمد صالح سيف البرعى/ د. أ  

  )مجلة البحوث بكفر الشيــخ(محمد حموده الجزار / د. أ  

  )ةــــاد والتنميـمجلة اإلرش(وحيد عبد الصـادق /د   

  محمود محمد عبد اهللا الجمل/ د.أ  ممثل أمانة المؤتمر

  

  سوسن حسن عثمان/ د.أ  د شلبـىــإبراهيم محم/ د.أ  محمد حمزة الريــس/ د.أ  عــــمحمد نبيل جام/ د.أ

  ودــــصالح أحمد محم/ د  ب مهـدىـــمحمد غري/ د  محسن عبد العزيز بدوى/ د.أ  حمد محمد إبراهيــمأ/ د.أ

  مــــعماد الحسينى نج/ د  حسنه محمد إبراهيـــم/ د  فكرى كامل كمـــــال/ د  هشام محمـــد محمــد/ د

  أحمد محمد إبراهيم الشال/ د  محمد السيد سليمــان/ د  محمد مرسى أبو العال/ د  ماجدة السيد عبد العال/ د

  

  : تساؤالت مجموعة النشر العلمـى-ب

مستعيناً بمالمح وجذور األزمة واإلجراءات المقترحة لإلصالح واآلليات التى تم االتفاق عليها              

  :والسابق عرضها) الموقع اإللكترونى ، الميثاق المهنى ، آلية الرصد والتقييم(

  :أهداف فرعية هـى) ٣(تتضمن  تقوم المجموعة بوضع خطة عمل -أ

  .العلمــى فى تنمية وتطوير مجال النشــر الموقع اإللكترونى استخدام -

  .العلمــى لتنعكس على شفافية وعدالة النشر الميثاق المهنى صياغة بنود -

  .العلمى لتطوير النشر للرصد والتقييم اقتراح أدوات وإجراءات ودراسات -
  

  رحة لضمان استمرارية البرنامج فى مجال النشر العلمى؟ما هى اإلجراءات المقت -ب

  

  : النشر العلمـىعملة مجموعل دليل الحـوار -ج

  : مهام مدير الحوار بالمجموعـة�

 استعراض سريع لمالمح األزمة فى مجال النشر العلمى وكـذلك إلجـراءات اإلصـالح المتفـق                 -أ

  .عليهــا

فهم الكامل والمـشترك للتـساؤالت المطروحـة علـى           طرح التساؤالت والتأكد بالمناقشة من ال      -ب

  .المشاركين
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  :دقائق الستعراض النقاط التالية عن المجلة التى يمثلهـا) ١٠(إعطاء أحد ممثلى كل مجلة علمية -ج

  .متوسط عـــدد البحــوث بكـل عدد   .تاريخ اإلنشاء وعدد المجلدات واألعداد حتى اآلن      

  .رــــــإجراءات تطوير نظام النش   .تأثيـر الحالى بلجان الترقيةقيمـة معامــل ال      

  .ةــــمقترحات تطوير المجالت العلمي   .مشكـالت النشـــر العلمــى بالمجلــة      

  . تنظيم وقت الجلسة والحوار بحيث يستغرق كل تساؤل وقت مساو لآلخر-د

  .حوار مقتضباً ومباشراً ومرتبط بالتساؤل إعطاء الكلمات والمداخالت والحفاظ على كون ال-هـ

  .اــعرضه التأكد من عدم إثارة أى حوار حول مالمح وجذور األزمة أو اإلجراءات السابق -و

  

  :مقرر كل مجموعةمهام  �

يـوزع خـالل    (لالسـتجابات   ) د( تسجيل آراء المشاركين بطريقة مركزة ومختصرة فى نمـوذج           -أ

  ).الجلسة

  .والمنهجية فى الصياغة ووضوح الخط لسهولة التسجيل فى كتاب المؤتمر الحرص على الترتيب -ب

  . عرض ما توصلت إليه المجموعة خالل الجلسة المشتركة بعد انتهاء مجموعات العمل الخمسـة-ج

  . معاونة مدير الحوار والتشاور معه فى تنظيم الوقت وتنظيم استجابات الخبراء والمشاركيـــن-د

  

  :نمهام المشاركيــ �

  .بين الجلستيــــن للنشر العلمىوما يتعلق بمالمح األزمة ) أ( القراءة الجيدة للوثيقة -أ

  .ىــ التأكد من الفهم المشترك للتساؤالت المطروحة والتركيز على مجال النشر العلم-ب

   تسجيل وبلورة آراءه كتابة وبصياغة مختصرة ليسهل تسجيلها لدى المقرر دون إطالة-ج

  .ةــح أو مناقشة أى موضوعات سبق االتفاق عليها فى ورش العمل السابق تجنب طر-د
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  )مجلس الكلية بالدور الثانى بالمبنى الرئيسىقاعة  (

  : المشاركــــون-أ

  عبد العظيم محمد مصطفى/ د.أ: رر الجلسةمق    محمد جمـــال راشــد/ د.أ: رئيس الجلسة

  طه عبد الحليــم نصيــب/ د.أ): ٢(معقب     سمير عبد العظيم عثمــــان/ د.أ): ١(معقب 

  المتحدثون

  )ادــلجنة معهد بحوث اإلرش( أحمد جمال وهبـه /د.أ   

  )  راءـــلجنة معهد بحوث الصح(زينات الشريف / د. أ  

  )لجنة المجلس األعلى للجامعات(محمد أمين مصيلحى/د.أ   

  محمد عبد المجيد محمد/ د  ممثل أمانة المؤتمر

  

 :الترقيات العلمية: )ب(المشاركــون بمجموعة 

  عزيزة عـوض اهللا/ د.أ  عماد مختار الشافعـى/ د.أ  محمد فتحى الشاذلى/ د.أ  المتولى صالح الزناتى/ د.أ

  اوىـــطــه الفيشـ/ د.أ  حنان كمال عبد الحميـد/ د.أ  ضهاسامه محمود عوي/ د.أ  مد عرفـهـعرفه أح/ د.أ

  محمد حسـن قاســم/ د.أ  وحيد على مجاهـــد/ د.أ  سوزان إبراهيم الشربتلى/ د.أ  السعيــد زهــدى/ د.أ

  عصام شاهيـــــن/ د  إبراهيم عبد الرحمـــن/ د  صفاء فــؤاد صالــح/ د.أ  محمد عبد الجليل فـرج/ د.أ

  مى محمد اإلمـــام/ م.م  محمود عبد الرحمــن/ د  عزه عبد الكريــم/ د  ـد نـادرأمانى أحم/ د

  

  :الترقيات العلمية تساؤالت مجموعة -ب

مستعيناً بمالمح وجذور األزمة واإلجراءات المقترحة لإلصالح واآلليات التى تم االتفاق عليها              

  :والسابق عرضها) يمالموقع اإللكترونى ، الميثاق المهنى ، آلية الرصد والتقي(

  :أهداف فرعية هـى) ٣( تقوم المجموعة بوضع خطة عمل تتضمن -أ

  . العلميـــة فى تنمية وتطوير مجال الترقيـاتالموقع اإللكترونى استخدام -

  .الترقيـات العلميـة لتنعكس على شفافية وعدالة الميثاق المهنى صياغة بنود -

  .الترقيات العلمية لتطوير د والتقييمللرص اقتراح أدوات وإجراءات ودراسات -
  

  ما هى اإلجراءات المقترحة لضمان استمرارية البرنامج فى مجال النشر العلمى؟ -ب
  

  :الترقيات العلمية عملة مجموعل دليل الحـوار -ج

  :مهام مدير الحوار بالمجموعـة �

  .ات اإلصالح المتفق عليها وكذلك إلجراءالترقيات العلميةاستعراض سريع لمالمح األزمة فى مجال -أ
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لتـساؤالت المطروحـة علـى      طرح التساؤالت والتأكد بالمناقشة من الفهم الكامـل والمـشترك ل          -ب

  .المشاركين

التـى  الترقيـة    لجنـة دقائق الستعراض النقاط التالية عن      ) ١٠( علمية   جنةإعطاء أحد ممثلى كل ل    -ج

  :اـــيمثله

 . تقريبية)تخصصات-سنوات-عدادأ(تحليل قوائم المحكمين وتشكيل اللجان  

 .وات األخيـرةـــسن) ٣(فى ) الترقى ، عدم الترقى ، األرجاء(معدالت  

 .ةــات غير المهنيـــالممارس واتــأهم المشكالت المتصلة بالترقي 

   . ومقترحـــات التطويـــرة الحاليـةـــد الترقيـالرأى فى قواع 

  .ستغرق كل تساؤل وقت مساو لآلخر تنظيم وقت الجلسة والحوار بحيث ي-د

  . إعطاء الكلمات والمداخالت والحفاظ على كون الحوار مقتضباً ومباشراً ومرتبط بالتساؤل-هـ

  .التى تم عرضها التأكد من عدم إثارة أى حوار حول مالمح وجذور األزمة أو اإلجراءات -و
  

  :مقرر كل مجموعةمهام  �

  .لالستجابات) د(كزة ومختصرة فى نموذج  تسجيل آراء المشاركين بطريقة مر-أ

  . الحرص على الترتيب والمنهجية فى الصياغة ووضوح الخط لسهولة التسجيل فى كتاب المؤتمر-ب

  . عرض ما توصلت إليه المجموعة خالل الجلسة المشتركة بعد انتهاء مجموعات العمل الخمسـة-ج

  . وتنظيم استجابات الخبراء والمشاركيـــن معاونة مدير الحوار والتشاور معه فى تنظيم الوقت-د
  

  : مهـام المشاركيـن�

  .بين الجلستين للترقيات العلميةوما يتعلق بمالمح األزمة واإلجراءات ) أ( القراءة الجيدة للوثيقة -أ

  .الترقيات العلميةباقى المجموعات للتساؤالت والتركيز على مجال و التأكد من الفهم المشترك -ب

  ةـــبلورة آراءه كتابة وبصياغة مختصرة ليسهل تسجيلها لدى المقرر دون إطال تسجيل و-ج

  .ةـــــ تجنب طرح أو مناقشة أى موضوعات سبق االتفاق عليها فى ورش العمل السابق-د
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  )أعضاء هيئة التدريسقاعة الدور الثانى بنادى (

  : المشاركــــون-أ

  صبرى مصطفى صالـح/ د.أ: مقرر الجلسة    محمد حلمــى نــــوار/ د.أ: رئيس الجلسة

  ليلى حمــاد الشنـــاوى/ د.أ): ٢(معقب     حمـــدى الصوالحــــى/ د.أ): ١(معقب 

  المتحدثون

  ) ادــــالجمعية العلمية لإلرش(عبد الحليم مرزبان/د.أ 

  )الجمعية العلمية لالجتماع الريفى(هاله أحمد يسرى / د 

  )ةــــالجمعية المركزية للتنمي( زينب محمــود /م 

  حازم صالح قاسم/ د  ممثل أمانة المؤتمر

  

  جميل محمد شـرف/ د.أ  دم محمد جمال حسيـــن.أ  خيرى العشمـــاوى/ د.أ  عبد الغفار طه عبد الغفار/ د.أ

  حافظ حافظ دويدار/ د.أ  لــى هيكسيد عبد النب/ د.أ  على إبراهيــم محمـد/ د.أ  وتصبـرى شلـتــــ/ د.أ

  عادل عبد السميــــع/ د  ليلى الدسوقى الهبــــاء/ د  زينب محمود عبد الرحمن/ د  محمـــود الشافعـــى/ د.أ

  نعبد الرحم نجــــوى/ د  إسماعيل إبراهيم حســن/ د  محمد أميـــن صدقــى/ د  محمــود حسنـــى/ د

  محمـد محمـود متولــى/ د  حنـان سعـــد الديــن/ د  محمد عبد العليم الرميلـى/ د  سعاد محمــود فائــق/ د

  هنـد مختــار دياب/ م.م  حسن عبد الرحمن القرعلى/ د  زغلول محمــد علــى/ د  سامية محمد عبد الفتاح/ د

     الخيارىصالح إبراهيمان إيم/ م  ةحمــزمصطفى هـدى / م  وفــدى رميـــلى/ م
  

  

  :الجمعيات العلمية تساؤالت مجموعة -ب

مستعيناً بمالمح وجذور األزمة واإلجراءات المقترحة لإلصالح واآلليات التى تم االتفاق عليها              

  :والسابق عرضها) الموقع اإللكترونى ، الميثاق المهنى ، آلية الرصد والتقييم(

  :أهداف فرعية هـى) ٣( تتضمن  تقوم المجموعة بوضع خطة عمل-أ

  .الجمعيــات العلميــة فى تنمية وتطوير مجال الموقع اإللكترونى استخدام -

  .الجمعيـات العلمية لتنعكس على شفافية وعدالة الميثاق المهنى صياغة بنود -

  .الجمعيات العلمية لتطوير للرصد والتقييم اقتراح أدوات وإجراءات ودراسات -
  

  جراءات المقترحة لضمان استمرارية البرنامج فى مجال النشر العلمى؟ما هى اإل -ب

  

  :الجمعيات العلمية عملة مجموعل دليل الحـوار -ج

  : مهام مدير الحوار بالمجموعـة�

  . وكذلك إلجراءات اإلصالحالجمعيات العلمية استعراض سريع لمالمح األزمة فى مجال -أ

  .ن الفهم الكامل والمشترك للتساؤالت على المشاركين طرح التساؤالت والتأكد بالمناقشة م-ب



 -١١٦-

 التـى   الجمعيـة دقائق الستعراض النقاط التاليـة عـن        ) ١٠( علمية   جمعيةإعطاء أحد ممثلى كل     -ج

  :يمثلهـا

 .تاريخ اإلنشاء ، أعضاء مجلس اإلدارة ، العضوية ، معــدالت الســــداد 

 .األخيرةسنوات ) ٣(ألنشطة فى  حضور الجمعية العمومية ، التزام األعضاء ، ا

 . الخ... التطوير الحالى ، التطوير المستقبلى  

  . تنظيم وقت الجلسة والحوار بحيث يستغرق كل تساؤل وقت مساو لآلخر-د

  . إعطاء الكلمات والمداخالت والحفاظ على كون الحوار مقتضباً ومباشراً ومرتبط بالتساؤل-هـ

  .ر حول مالمح وجذور األزمة أو اإلجراءات السابق االتفاق عليها التأكد من عدم إثارة أى حوا-و
  

  :مقرر كل مجموعةمهام  �

  .لالستجابات) د( تسجيل آراء المشاركين بطريقة مركزة ومختصرة فى نموذج -أ

  . الحرص على الترتيب والمنهجية فى الصياغة ووضوح الخط لسهولة التسجيل فى كتاب المؤتمر-ب

  .ليه المجموعة خالل الجلسة المشتركة بعد انتهاء مجموعات العمل الخمسـة عرض ما توصلت إ-ج

  . معاونة مدير الحوار والتشاور معه فى تنظيم الوقت وتنظيم استجابات الخبراء والمشاركيـــن-د
  

  : مهــام المشاركيــن�

  .بين الجلستين ميةللجمعيات العلوما يتعلق بمالمح األزمة واإلجراءات )أ( لقراءة الجيدة للوثيقة -أ

  .الجمعيات العلميةباقى المجموعات للتساؤالت والتركيز على مجال أكد من الفهم المشترك والت-ب

  .ةــــتسجيل وبلورة آراءه كتابة وبصياغة مختصرة ليسهل تسجيلها لدى المقرر دون إطال-ج

  .ةـــــــتجنب طرح أو مناقشة أى موضوعات سبق االتفاق عليها فى ورش العمل السابق-د



 -١١٧-
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  )قاعة الدور الثانى بنادى أعضاء هيئة التدريس (

  : المشاركــــون-أ

  درية محمــد خيــــرى/ د.أ: مقرر الجلسة    محمد عبــد الالمختـار / د.أ: رئيس الجلسة

  مجدى عبد الوهاب خطـــاب/ د.أ): ٢(معقب     محمد إبراهيـــم العزبــى/ د.أ): ١(معقب 

  المتحدثون
  ) حالـة اقتصــاد المنيــا(أسامة أبو المكارم  /د.أ   )حالة اقتصاد الشاطبــى(نشوى التطاوى / د. أ

  )حالة معهد بحوث اإلرشاد( يسرى عبد المولى /د.أ   )حالة اقتصاد سابا باشا(أحمد بسيونى جابر / د. أ

  إبراهيم أبو خليل سعفان/ د.أ  ممثل أمانة المؤتمر

  

  فكرى سعد الدسوقى/ د.أ  صيام عبد الغفــور/ د.أ  أحمد حبشى السيـد/ د.أ  ساميــة حنــــا/ د.أ

  عصام عبد اللطيف مبروك/ د.أ  كريمان حسن عبد الغنى/ د.أ  نبوى سالمحسن / د.أ  سامــى الغامرينــى/ د.أ

  نبيلة عبد المجيد هندى/ د.أ  عبد الهادى عبد الجواد/ د.أ  عبد المنعم مرسى/ د.أ صفاء أحمد أميــــن/ د.أ

  على حســن علـى/ د  عيد فهمى محمود/ د.أ  صيام عبد الغفور العباسى/ د.أ  صفاء توفيــق أميــن/ د.أ

  عصام محمد البعلى/ د  ياسمين أحمد عمار/ د.أ  محمد فوزى شاهين/ د.أ  زينب عوض عبد الحميد/ د

  أحمد ماهر الجوهرى/م  أبو بكر عوض صديق/م  أمــــــل جمعــه/ د  أحمد محمد صقر/ د

    أميرة عبد المنعم المغازى/ م  رغدة حسن محمود/ م  عبد العاطى حميده سكر/م

  

  :وابط الدراسات العلياض تساؤالت مجموعة -ب

مستعيناً بمالمح وجذور األزمة واإلجراءات المقترحة لإلصالح واآلليات التى تم االتفاق عليها              

  :والسابق عرضها) الموقع اإللكترونى ، الميثاق المهنى ، آلية الرصد والتقييم(

  :أهداف فرعية هـى) ٣( تقوم المجموعة بوضع خطة عمل تتضمن -أ

  .ضوابط الدراســات العليــا فى تنمية وتطوير مجال قع اإللكترونىالمو استخدام -

  .ضوابط الدراسات العليــا لتنعكس على شفافية وعدالة الميثاق المهنى صياغة بنود -

  .ضوابط الدراسات العليا لتطوير للرصد والتقييم اقتراح أدوات وإجراءات ودراسات -
  

  رارية البرنامج فى مجال النشر العلمى؟ما هى اإلجراءات المقترحة لضمان استم -ب

  

  :ضوابط الدراسات العليا عملة مجموعل دليل الحـوار -ج

  : مهام مدير الحوار بالمجموعـة�

  . وكذلك إجراءات اإلصالحضوابط الدراسات العليااستعراض سريع لمالمح األزمة فى مجال  -أ

  .لمشترك للتساؤالت على المشاركين طرح التساؤالت والتأكد بالمناقشة من الفهم الكامل وا-ب
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  . تنظيم وقت الجلسة والحوار بحيث يستغرق كل تساؤل وقت مساو لآلخر-ج

  . إعطاء الكلمات والمداخالت والحفاظ على كون الحوار مقتضباً ومباشراً ومرتبط بالتساؤل-د

  .االتفاق عليها التأكد من عدم إثارة أى حوار حول مالمح وجذور األزمة أو اإلجراءات السابق -ه
  

  :مقرر كل مجموعة مهام �

  .لالستجابات) د( تسجيل آراء المشاركين بطريقة مركزة ومختصرة فى نموذج -أ

  . الحرص على الترتيب والمنهجية فى الصياغة ووضوح الخط لسهولة التسجيل فى كتاب المؤتمر-ب

  .مجموعات العمل الخمسـة عرض ما توصلت إليه المجموعة خالل الجلسة المشتركة بعد انتهاء -ج

  .والمشاركينرؤساء األقسام  معاونة مدير الحوار والتشاور معه فى تنظيم الوقت وتنظيم استجابات -د
  

  : مهــام المشاركيــن�

  .ضوابط الدراسات العليالوما يتعلق بمالمح األزمة واإلجراءات ) أ( القراءة الجيدة للوثيقة -أ

  .اــضوابط الدراسات العليتساؤالت والتركيز على مجال  التأكد من الفهم المشترك لل-ب

  . تسجيل وبلورة آراءه كتابة وبصياغة مختصرة ليسهل تسجيلها لدى المقرر دون إطالة-ج

   .ةــ تجنب طرح أو مناقشة أى موضوعات سبق االتفاق عليها فى ورش العمل السابق-د
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)قاعة المناقشات بمبنى اإلرشاد الزراعى(  
  : المشاركــــون-أ

  عبد المنعم رجـــب/ د.أ: مقرر الجلسة      يحيى على زهـران/ د.أ: رئيس الجلسة

  المتحدثون
   )وثـــالمركز القومى للبح(يسرية أحمد عالم / د. أ  
  ) الريفية باالسكندريةالتنمية( عبد الرحيم الحيدرى /د.أ   
        )ة األزهــــرـــجامع( محمد نسيم سويلم /د. أ  

  ابتهال كمال أبو حسين/ د.أ  ممثل أمانة المؤتمر
  

  سكينه إبراهيم /د  أحمد محمد الدهبى/ د  نيرة يحيى سليمان/ د  عصام عبد الحميد يوسف/ د.أ
  حنان مكرم فرج/د  بد المقتدر أفراح ع/د  سونيا محمد محى الدين/د  أحمد دياب عيـد/ د
  محمود الشربينى على/ م   حسين محمدةعاشور/د  عبده عمران محمد/د  انتصار على حسن/ د
  انــــد سرحـأحم/ د  أحمد عبداهللا البرعى/ م  ى ــمحمد الخول/د  محسن بهجت عبدالمقصود/ د
  د تهامىـحسيـن محم/ د  أحمد مصطفى راضى/ د  حسام الدين عبدالعال/م  عالء الدين أمين/ م.م
  رشا حمدى عبد الهادى/ م  فرحات عبد السيـد/ د  محمد ابو المعاطى سليمان/ د  إبراهيم تركــــى/ د
  السيد عبد الغفار حموده/ م  صفاء أحمد فهيم/ د  خالد عبد الفتــاح/ د  أمينة محمد سليـم/ د
  على هاشم عبد الرازق/ م  لعزيزمصطفى لطفى عبد ا/ د  مصطفى إبراهيم ديكور/ د  محمد محمد شفيق/ د
  مجيد هادى صالــح/ م  أميرة عبد المعطى/ م.م  وليد خالد العايدى.د  محمد أحمد أبو النجا/ د
      الشيماء عبد اهللا الخميسى/ م  شيماء مسعد أحمد نبع/ م

  

  :شباب الباحثين تساؤالت مجموعة -ب

صالح واآلليات التى تم االتفاق عليها      مستعيناً بمالمح وجذور األزمة واإلجراءات المقترحة لإل        

  :والسابق عرضها) الموقع اإللكترونى ، الميثاق المهنى ، آلية الرصد والتقييم(

مدى تستجيب فيه اإلجـراءات المقترحـة لإلصـالح         إلى أى   بتقدير   تقوم المجموعة    :التساؤل األول 

 )ى نمـوذج واحـد    االستجابة جماعية ف  (الحتياجات شباب الباحثين على النحو التالى       

  .)أ( بوثيقة ٢٧ص إلى ٢٥من ص والتى تم عرضها 

  كيف يمكن لآلليات المقترحة لإلصالح أن تستجيب الحتياجات شباب الباحثين؟ :التساؤل الثانى

   الحتياجات شباب الباحثيناالستجابة  اآللية المقترحة

الموقع 
  اإللكترونى

•  
•  
•   

  الميثاق المهنى
•  
•  
•   

آلية الرصد 
  والتقييم

•  
•  
•   
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  :جلسة خبراء لمناقشة نتائج مجموعات العمل) أ(

  يحيى على زهــران/ د.أ: الجلسةمقرر     عبد الغفار طه عبد الغفار/ د.أ: رئيس الجلسة

  لجنـــة الخبــراء

  

  

  

  ٢٠٣٠عروض عامة عن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ) ب(

  مجدى عبد الوهاب خطاب/ د.أ: الجلسةمقرر     محمد جبر المغربى /د.أ: رئيس الجلسة

  عمــاد مختـار الشافعـى/ د.أ: )٢(معقب     محمد السيــد اإلمام/ د.أ: )١(معقب 

  

 وحيد مجاهد أستاذ االقتصاد وعضو فريق االستراتيجية/ د.   أ٢٠٣٠ستراتيجية التنمية الزراعية عرض عام لمالمح ا •

 ىــاد الزراعـــاذ اإلرشــيحيى على زهران أست/ د.اد وتنمية التكنولوجيا الزراعيــة   أبرنامج مقترح لإلرش •

  

  

 إعالن مبادرة إدارة أزمة البحث العلمى الزراعى) ج(



 -١٢١-
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إلى عـدد مـن      مجموعات العمل من خالل الحوار والمناقشات التى دارت بالجلسات         توصلت  

  :ى يمكن توظيفها لتفعيل المبادرة فى مرحلتها القادمة ، وهذه هى أهم النتائجاألفكار الت

QM@óãëŠnØÛ⁄a@ÉÓì½aZ@ @

-الجمعيـات العلميـة   -الترقيات العلمية -النشر العلمى (المبادرة   الموقع اإللكترونى لحساب   توظيف

@):شباب الباحثين-ضوابط الدراسات العليا @
   .هــل معـــع التعامـــالتوعية بوجود الموقع وتشجي   .)اجــنتمجاالت اإل-إحصاء-بحوث(قواعد بيانات  

   .ةــــوالمنظمات الدولي مواقع المجالت المحلية والدولية   .ابــــالشبه ــفي يمثل عقللمومجلس إدارة  

  . النتقاء االبحاث الجيدة ونشرها على الموقعModerator   .وثــــاحتياجات القطاعات اإلنتاجية من البح 

  .ة ـــة والممنوحـــوث العلميـــــــأفضل البح   ..).لمات سر ك–خاص . ق(ظيم استخدام الموقع تن 

  .ىــــث العلمـــــاق البحـــــــــــميث   .ةـستقبليالبحوث المكررة والبحوث الواعدة والم 

  .)اتخصائص وسمات واتجاه( ىـــــتحليل اإلنتاج البحث   .ةـــاء المنهجيـــــدراسات حول األخط 

  .ةـــــــللترقي نــــات المتقدميــــــبيان   الخ..م ـــ تعلي– راتيجيات وزارة الزراعةتاس 

  .اآلراء ادل ـــتبوار وــــدى للحــــــــمنت    .عــ الموقتغذيةلبناء و لةيخطة سنوية ومرح 

  .اتـــ والمؤسسةـــجهزة الدولالالبيانات اإلحصائية    .زـــــأدلة فى جودة البحوث والبحث المتمي 

  .الـــــــــــ بالمجنـــــــ الباحثيC.V   .ىـــل اإلحصائـــــل للتحليــــدلي 

  . .agr. Inov. Systام ــــــــــــــــنظ    .UNDP معهد بحوث الصحراءدراسة مبادرة  

  .مـــــتشجيع القطاع الخاص للدخول وتسجيل مشكالته   .ع ــإدارة الموق االنتقاء من بين الراغبين فى 

  ."Calles" ةيـــــــاإلعالن عن المشروعات البحث   .عــــطة الجمعيات العلمية على الموقشأن 

   .ادــــة لإلرشـــة اإلدارة المركزيــــــــخط   .ة ـــة والمستقلـــــالدراسات المقارن 

   لتوفير البياناتاإلحصاءبروتوكول مع الجهاز المركزى للتعبئة و    .وثــالفرص والشروط المتاحة لتمويل البح 
  

@ @

RM@óäè½a@Öbrî½aZ@ @

ضوابط -الجمعيات العلمية -الترقيات العلمية -النشر العلمى ( لحساب المبادرة    الميثاق المهنى توظيف  

@):شباب الباحثين-الدراسات العليا @
   . بحوث الترقيةةتفعيل دور مجلس القسم فى مراجع   .رـــــــــــط النشــــــــضواب 

   .راراتـــاذ قـــم عن اتخــمسئولية القس   .ةـــت العلمياـــسرقدى للــــــــالتص 

   .وثــــن على البحـــاء المحكميـــأسم    . وإعالنهاتورش عمل للجان العلمية لدراسة السلبيا 
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   .داعــــر واإلبـــة الفكــــاحترام حري   .ةـــــات علميـــن جمعيبيات ــــتخالف 

   .لــة والتسجيـــدورات قبل التقدم للترقي    .اجــــــية مرتبطة باإلنتااللتزام بخطط بحث 

   .ةـــــسجل للمتميزين بمعايير موضوعي    .وثـــارة البحـــرة تجـــالتصدى لظاه 

   .البــنبذ الخالفات من المشرفين لحساب الط    .اعــة القطـــاق من لجنـــالميثاعتماد  

   .اقـــة الميثـــلجنة متخصصة لصياغ   .ذةـــألساتا/البــــالتوازن بين عدد الط 

   .ادرةـالباحثين فى إدارة المب دعم دور شباب   .)صـفح/ررــمق(ة ـــة الترقيــــلجن 

  .ى ــيقل الفرـــــمراجعة ضوابط العم   .نـــــ للمخالفيوداءـــم ســــقوائ 

   .اقـــبالميثزام ـــة لاللتــــــآلي   .نـــار المحكميــــــة اختيـــسري 

  . الدراسات البـــات طــضوابط ومواصف   .ةــل المنافســـارات مثــتفعيل السيمن 

   .اذــاألست/بـــات الطالــدليل مسئولي   .ةـــة ودوليــــاالستعانة بمواثيق مهني 

@ @

SM@áîîÔnÛaë@†•ŠÛa@òîÛeZ@ @

-الجمعيات العلميـة  - العلمية الترقيات-النشر العلمى (لحساب المبادرة   آلية الرصد والتقييم    توظيف  

@):شباب الباحثين-ضوابط الدراسات العليا @
   .ةــالت العلميــتحليل مضمون بحوث المج    . الجمعيات العلمية دوريا–قوائم تقييم للمجالت العلمية  

   .االنفتاح على اإلعالم وإتاحة التجارب الناجحة   .ة ـــلفل أوضاع الدراسات العليا بالكليات المختتحلي 

  

T@paõaŠugòí‰aŠànañ‰…bj½aë@wßbãÛa@Z 

   . اإلقليميةبالجامعاتمراجعة المواد المؤهلة خاصة     .راءـــخب/ذةـن أساتــمجموعات عمل م 

   .نــاب الباحثيـــات شبـــمراعاة إحصائي    .ادرةـــــــة المبــجنة مؤقتة لمتابعل 

   .ركـــراف المشتـــع اإلشـــــشجيت    .وت خبرة على الموقعــإعالن الجمعيات كبي 

  . مراجعة الخبراء المتطوعين وتنظيم االستعانة بهم    . ةــــــن لألنشطــزيادة قاعدة الممثلي 

   .نــ للباحثي ةــدرات اللغويــر القـــتطوي   .ةــازتها أوليا بلغة مختلفجعرض الرسائل وإ 

  .ث ــــواصول البح  المناهجدورات تدريبية فى   .اـــات العليــــات للدراســـــكلي 

   .رراتــتفعيل التسجيل للدراسات بعد اختيار المق   .عـــادرة على الموقـإتاحة التقدم فى المب 

   .وثــــل البحـــــز ألفضـــــجوائ   .المدى للجمعيات العلمية  طويلة تراتيجياتاست 

   .ةــــى وتوجه الطاقة البحثيتحليل اإلنتاج البحث   .ة ــالجمعيات العلميإعالن واضح لتوجهات  

   .اراتــارات والسيمنــــــتبادل الزي 

  



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

bÈia‰@ZbîuìÛìäØnÛa@òîàämë@…b‘‰fiÛ@óßìÓ@wßbãŠi@ì−@ @
@ @

  ٢٠٣٠مالمح استراتيجية التنمية الزراعية ل عرض عام ١٠٤     

  د ـــد مجاهــوحي/ د.أ

   جامعة عين شمس–بكلية الزراعة الزراعى أستاذ االقتصاد 
  راتيجيةتوعضو فريق االس 

  

  مية التكنولوجيا الزراعية برنامج مقترح لإلرشاد وتن٢٠٤     

  رانــيحيى على زه/ د.أ

   جامعة المنصورة– بكلية الزراعة  أستاذ اإلرشاد الزراعى



 - ١٢٤ -

  

  

  

  

  

  ٢٠٣٠مالمح استراتيجية التنمية الزراعية لعرض عام 

  

  عـــرض

  د ـــــد مجاهــوحي/ د.أ

   جامعة عين شمس جامعة –أستاذ االقتصاد بكلية الزراعة 

  تيجيةوعضو فريق االسترا
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  ٢٠٣٠مالمح استراتيجية التنمية الزراعية لعرض عام 

  وحيد مجاهد / د.أ

   جامعة عين شمس –بكلية الزراعة الزراعى أستاذ االقتصاد 

  وعضو فريق االستراتيجية

@ @

  من تجربة الماضي الدروس المستفاده: أوال

ري وهو مـا تحقـق   الجانب السع يرتكز تعظيم عوائد اإلصالح االقتصادي للقطاع الزراعي على -١

، وعلى الجانب المؤسسي وهذا الجانب يحتاج إلـى اسـتكمال إصـالح أداء المؤسـسات      بنجاح

  .الزراعية التابعة للدولة وتشجيع إقامة تنظيمات المزارعين

رغم المحدودية الشديدة لموارد المياه فان ما خطط من سياسات لم يخلق منظومة زراعية تـسعي                 -٢

  . هذا الموردبوضوح إلى ترشيد استخدام

ال زالت التعديات على األراضي الزراعية مستمرة مما يعني ضرورة وضع توليفة من سياسـات                -٣

حل مشكلة اإلسكان فـي     و بين األهداف القومية لحماية األراضي       التوازنوبرامج التنمية لتحقيق    

   .الريف

ألراضي الزراعية مـن  يعد التفتت الحيازي عائقاً واضحاً للتنمية ، مما يحتم وضع سياسة تحمي ا          -٤

   .التفتت وال تتضارب مع شرائع االرث

 ٢أكثـر مـن     دت الى اضافة    ألنجاحات التى تحققت فى مجال استصالح االراضي والتى         ارغم   -٥

  . وإقامة مجتمعات متكاملة عليهامليون فدان اال انه الزمها قصور فى سياسات توزيع االراضي

 . أدى إلى االخفاق فى استثمار الموارد الطبيعية المتاحةالتناقض فى سياسات تنمية الثروة السمكية  -٦

وجود ندرة فى العمالة الماهرة نتيجة عدم توازن سياسات تنميـة المـوارد البـشرية وسياسـات         -٧

االستثمار والتنمية الزراعية فى الوقت الذي تعانى فيه المجتمعات الريفية من نسب عاليـة مـن                

  .البطالة

، ووجود عدد كبير من الباحثين المتميزين فقد تعـذر حتـى             لزراعيةرغم تعدد الجهات البحثية ا     -٨

تحقق من انجـازات ال     رغم ما   االن استخدام هذه الثروة من العقول الزراعية بالمستوي المناسب          

  .يمكن انكارها



 - ١٢٦ -

احتكار الدولة ألداء بعض الخدمات الزراعية بهدف اتاحتها للمزارعين بأسعار مناسـبة ، مثـل                -٩

اعي ، والتسوية بالليزر والزراعة بالسطارات وانتاج بعض أصناف االتقـاوي ، قـد              التلقيح الصن 

أدى إلى عزوف القطاع الخاص عن العمل فى هذه المجاالت مما أضعف من األثر التنموي لهذه                

 .الخدمات رغم أهميتها

اقتصادية ل الى االستخدام االمثل لموقع مصر تاريخياً وجغرافياً وعالقتها بالتكتالت           عدم الوصو  -١٠

  ).العربية واالفريقية واالوربية(االقليمية 

اسفر التحرر االقتصادي عن قصور ملحوظ فى ادارة وتنظيم االسواق مما نـتج عنـه وجـود             -١١

  .اختناقات وتشوهات سوقية اضرت بالمنتجين والمستهلكين

هميـة  أن التنسيق ما بين الوزارات والمؤسسات ذات العالقة بالنشاط الزراعى أمـر بـالغ األ               -١٢

  .لتحقيق اهداف التنمية

.. المتغيرات فى الساحتين الدولية واالقليمية مثل أزمة الغذاء، األزمة المالية، التغيرات المناخية            -١٣

الخ، تتطلب مراجعة السياسات الزراعية لزيادة قدرة القطاع الزراعي على المواءمة مـع هـذه           

  . المتغيرات

  

  :ا عند تحديد الرؤية االستراتيجيةاالعتبارات التى تم االعتماد عليه: ثانيا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .محصلة األداء التنموى خالل العقدين الماضيين فى جانبيها السلبى وااليجابى•

اعطاء الزراعة االولوية التي تستحقها ضمن القطاعات االقتصادية األخرى وذلك في مجـال توجيـة                 •

 االستثمارات والمساندات الحكومية 

حية بالجوانب االجتماعية للتنمية الزراعية عند السعى لتعظيم عوائدها         ضرورة الحرص على عدم التض     •

 .االقتصادية

. ضرورة اخذ ما لحق بالساحتين الدولية واإلقليمية من متغيرات في الحسبان عند صياغة االستراتيجية •

لكه مصر مـن  أن المدخل الحقيقى للتنمية والذى يأتى فى المقام األول ، يتمثل فى االرتقاء بكفاءة ما تم        •

 . كل من الموارد البشرية والموارد الزراعية الطبيعية 
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  :الرؤية االستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة: ثالثا

السعى إلى تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة قائمة على قطاع زراعى ديناميكى قـادر              "

  “ الفقر الريفىعلى النمو السريع المستدام ، ويعنى بوجه خاص بمساعدة الفئات الضعيفة والحد من

  

  :فى إطار الرؤية االستراتيجية تحددت الرسالة فىو

تحديث الزراعة المصرية لتحقيق األمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة الـسكان الـريفيين ،              

وذلك باالرتقاء بكفاءة استخدام الموارد واستثمار كل من مقومات التميز الجغرافى السياسى لمصر من              

  ."ين األقاليم الزراعية المصريةجهة والتمايزات فيما ب

  

   :٢٠٣٠األهداف اإلستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة حتى عام : رابعا

  

  

  

  

  

  

  

  :المقومات وعوامل النجاح االساسية: خامسا

  

  

  

  

  

  

@

 .تحسين مستوى معيشة السكان الريفيين وتخفيض معدالت الفقر الريفى •

 . ة ـــة الطبيعيـــوارد الزراعيــــــم للماإلستخدام المستدا •

 . اه ـــــــى االرض والميـــتطوير االنتاجية الزراعية لوحدت •

 . ة ــــتحقيق درجة أعلى لألمن الغذائي من سلع الغذاء االستراتيجي •

 . تدعيم القدره التنافسية للمنتجات الزراعية فى األسواق المحلية والدولية  •

  . ي ــــار الزراعـــــاخ االستثمــــن منــــــتحسي •

 .ذاءـــة الغــر ازمــتوافر االرادة السياسية لدعم التنمية الزراعية للحد من مخاط•

 ة  ـــة المستدامـــة الزراعيـــوجود قاعدة موردية وخبرات بشرية مالئمة للتنمي •

 ة  ــيداف التنمـــاز أهــــــتوافر سعات سوقية محلية ودولية تساعد على إنج •

  ةــالتغير العالمى فى أسعار المنتجات الزراعية فى االتجاه المحفز لالستثمارات الزراعي •

  توافر الشق االكبر من الضرورات التشريعية والمكونات المؤسسية الالزمة للتنمية الزراعية •
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  : فى إلستراتيجيةلوفى ضوء ذلك تحددت األهداف الرئيسية 

 .ستدام للموارد الزراعية الطبيعيةاإلستخدام الم •

 .ةــرفع كفاءة إستخدامات المياه في الزراع •

المعلومات المتاحة إلى أن االنخفاض  الواضح فى كفاءة استخدام المياه فى الزراعة المصرية               تشير •

 :يرجع إلى عاملين هما

إذا أن كفاءة نقـل الميـاه       , االرتفاع الكبير في الفواقد المائية من خالل منظومات نقل وتوزيع المياه           -

 %.٧٠ى في الوقت الراهن معدل التتعد

 %. ٥٠التدنى الواضح في كفاءة منظومات الري الحقلي لتصل في المتوسط إلى نحو -

يستهدف في إطار هذه اإلستراتيجية أن يتبع من السياسات واإلجراءات مايساعد على تحسين هـذه                •

، ثم إلـى    ٢٠١٧في عام   % ٦٥، لتصل إلى نحو     ٢٠٠٧في الوضع الراهن    % ٥٠الكفاءة من نحو    

 .٢٠٣٠في عام % ٧٥نحو 

  :الزيادة المستدامة لمساحات األراضى  المستصلحة-أ

مليـون  مليـون  ١,٠٥٠١,٠٥٠وذلك من خالل التوسع في مساحات جديدة من األراضي الزراعية تقدر بنحو             وذلك من خالل التوسع في مساحات جديدة من األراضي الزراعية تقدر بنحو             

وهو مـا يعـادل     وهو مـا يعـادل      ,  , ٢٠٣٠٢٠٣٠ مليون فدان حتى عام       مليون فدان حتى عام      ٣,١٠٣,١٠تزداد لتصل إلى نحو     تزداد لتصل إلى نحو      ,  , ٢٠١٧٢٠١٧فدان حتى عام    فدان حتى عام    

  ..نويا من األراضي المستصلحةنويا من األراضي المستصلحة ألف فدان س ألف فدان س١٥٠١٥٠نحو نحو 

الوضع الراهن في  البيــــــأن
2007 

 المستهدف في
2017 

  المستهدف في
2030 

 64000 64000 58000 )٣بالمليون متر(كميات المياه المستخدمة في الري 
 %٧٥ 65 % (1) 50% كفاءة نظم الري الحقلي

 ٥٠٠٠ ٢٢٥٠ - )باأللف فدان(المساحات المستهدفة تطويرها 
إجمالي كميات المياه المتوقع توفيرها نتيجة التطوير 

 12400 5300 - )٣بالمليون متر(والحد من مساحات األرز 

 3100 1050 - )باأللف فدان(مساحة األراضي المتوقع إضافتها 
بالمليون (جملة مساحة األراضي المطورة إروائياً 

 ١٠,٦ ٦,٠ 2.5 )فدان

 11.5 9.65 8.4 )مليون فدانبال(جملة مساحة األراضي المروية 
 %٩٢ %٦٢ 30% نسبة األراضي المطورة إروائياً إلي جملة المساحة

 5565 6600 ٦٩٠٠ ٣متوسط نصيب الفدان من المياه باأللف متر



 - ١٢٩ -

  :التنمية المستدامة إلنتاجية الوحدة من األراضي والمياه -ب

 : التاليةوذلك من خالل استخدام اتجاه أو أكثر من االتجاهات التنموية

 .ترشيد استخدام المياه بتطبيق نظم الري المطورة  •

 .زيادة المساحات المزروعة بالزراعات ذات القيمة العالية شريطة توافر سعات سوقية كافية  •

  التطوير التكنولوي لتوليفات اإلنتاج 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :صيانة وحماية األراضي الزراعية -ج

  :ئيسيتينتعاني األراضي الزراعية من مشكلتين ر

األمـر الـذي يـستلزم مراجعـة        )  ألف فدان سنوياً   ٢٠(التعدي المستمر علي الرقعة الزراعية       •

 .ضرورية لما يطبق من سياسات وما ينفذ من إجراءات لمواجهة هذه المشكلة

التدهور المستمر لمعدالت خصوبة التربة الزراعية في العديد من المناطق الزراعية، وهـو مـا                •

وإعالم المزارعين بهذه   , ات التربة بصورة دورية وربطها بنظم تسميد محددة       يحتم إجراء مسوح  

كما يلزم االستمرار فـي تجديـد       . المعدالت التسميدية في نشرات أو بأي وسيلة إرشادية مناسبة        

شبكات الصرف الزراعى وصيانتها ، وتزويد المناطق الزراعيـة المحرومـة مـن الـصرف               

  الزراعى بشبكات الصرف المناسبة

  

  

 ٢٠٣٠ ٢٠١٧ ٢٠٠٧وحدة القياس البيان

 ٦٤ ٦٤ ٥٨ مليار متر كميات المياه المتوقع استخدامها

 ١١,٥ ٩,٦٥ ٨,٤ مليون فدان المساحة األرضية الزراعية المستهدفة

 ٢٢,٩ ١٩,٢ ١٥,٤ مليون فدان المساحة المحصولية

 ٢٠٠ ١٩٩,١ ١٨٣,٦ % نسبة التكثيف الزراعي

 ٤,١٧ ٣,٠٦ ١,٩١ جنية )متر مكعب(مالي علي وحدة المياهمعدل العائد اإلج

 ٢١٨ ١٦١ ١٠٠ % الرقم القياسي لتطور العائد علي وحدة المياه

 ٢٢,٩ ٢٠,٣ ١٣,٢ الف جنيه )فدان(معدل العائد االجمالى على وحدة األرض

 ١٧٤ ١٥٤ ١٠٠ - الرقم القياسى لتطور العائد االجمالى على وحدة األرض



 - ١٣٠ -

  : توجهات تطوير اإلنتاجية النباتية-د

  افــالتوجة نحو األصناف المقاومة للملوحة والجف-

  رــــرة العمـــــــاف قصيـــانتاج أصن -

  مــــة البرسيـــــر انتاجيـــتنمية وتطوي -

  اإلرتقاء بإنتاجية أصناف القطن طويل ومتوسط التيلة -

  ةـــتكاملالتركيز على أساليب اإلدارة المزرعية الم -

وفى إطار التوجهات السابقة فقد تم تحديد اإلنتاجية المتوقعة للمحاصيل الرئيسية استنادا إلى 

 :ثالث عناصر أساسية هي

معدالت نمو اإلنتاجية الفدانية من خالل برامج االستنباط والتربية القائمة حالياً بمركز البحوث  •

 .الزراعية

ا الهندسة الوراثية في استنباط أصناف ذات إمكانيات إنتاجية اإلمكانية الواسعة الستخدام تكنولوجي •

 .أعلى  من اإلنتاجية المحققة حالياً

برامج البحوث القائمة والمقترح تنفيذها مستقبال بهدف إنتاج أصناف وسالالت قادرة على تحمل  •

 هو الحال وكذا إنتاج أصناف قصيرة العمر مرتفعة اإلنتاجية كما, الظروف البيئية غير المالئمة

 . بالنسبة لكل من األرز والقمح

  

وفى ضوء هذه األسس فقد أمكن التنبؤ باإلنتاجية الفدانية المتوقعة لتلك الحاصالت في أعوام 

  : على النحو الوارد بالجدول بالتالى٢٠٣٠ , ٢٠١٧



 - ١٣١ -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :بقطاع اإلنتاج الحيوانىاإلنتاجية  اتجاهات تطوير -هـ

  

  

  

@
§a@œÈjÛ@òÈÓìn½a@òîãa†ÐÛa@òîubnã⁄apý•b@ @

 ٢٠٣٠ ٢٠١٧ ٢٠٠٧ المحصول
 ٣,٦ ٣,٢ ٢,٧٢ قمح
 ٥,٢ ٤,٥ ٤,١١ أرز

 ٥,٥٢ ٤,٤٠ ٣,٤٥ ذرة شامية
 ٦٥,٤ ٥٦,٦ ٤٩,٠٠ قصب السكر
 ٣٥ ٢٨ ٢٢,٠٠ بنجر السكر
 ٢,٥٠ ٢ ١,٤٠ فول سودانى

 ١,٨ ١,٦ ١,٣٧ قطن
 ١٥ ١٢ ٩,١٠ موالح
 ١٤ ١٢ ٩,٩٠ عنب
 ٨ ٦ ٤,٦٠ زيتون
 ١٠ ٦ ٤,٦٠ مانجو
 ٣٠ ٢٠ ١٤,٥٠ طماطم
 ٨ ٧ ٥,٠٧ فاصوليا
 ١٤ ١٢ ١٠,٧٠ بطاطس

 ١,٣ ١,١ ١ نباتات طبية
 ٤٠,٠ ٣٥,٠ ٢٩,٦ برسيم مستديم

  :للحوم الحمراءتوجهات تطوير إنتاجية األليان وا 

  .إن إنتاج اللحوم هو ناتج ثانوي لتربية الحيوانات المزرعية وأن إنتاج األلبان هو الهدف األساسي •

أن تستهدف برامج التحسين الوراثي االرتقاء بإنتاجية كل من األبقار والجاموس من األلبان بما يـؤدي                 •

 .٢٠٣٠ويا بحلول عام سن/ كجم٩٠ كجم لتصل إلى ٦٣زيادة نصيب الفرد من األلبان من 

 وأن تصل واردات  اللحوم الحمـراء إلـى          ٢٠٣٠يتم االستغناء نهائيا عن واردات األلبان بحلول عام          •

 .٢٠٣٠مستويات هامشية بحلول عام 

 .اإلهتمام بالمجترات الصغرى كمصدر دخل رئيسي وأساس لألمن الغذائي لصغار المزارعين •

تهدد صحة الحيوانات المزرعية وتلـك المـشتركة بـين           إعطاء أولوية للتخلص من األمراض التي        •

  . اإلنسان والحيوان
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  اتجاهات التطوير لقطاع اإلنتاج الحيوانى

 ٢٠٣٠ ٢٠١٧ ٢٠٠٧ السنة
 ٩,٥٤ ٧,٢ ٤,٤ )مليون طن( إنتاج األلبان 

 - ٠,١٤ ٠,٤٦ )مليون طن( واردات األلبان 
 ١,٠٨٩ ٠,٨٥٣ ٠,٦٧ )مليون طن( إنتاج اللحوم الحمراء 

 ٠,٠٧٧ ٠,٢٥١ ٠,٣٣ )مليون طن( واردات اللحوم الحمراء 
 ١٤١١ ١٠٩٥ ٨٥٠ )مليون طائر( تاج بدراي التسمين إن

 ٩,٣٢ ٧,٢ ٦ )مليار بيضة( إنتاج البيض 
 ٢٥٠ ٢٠٠ ١١,٦ )ألف طن( إنتاج األسماك البحرية 

 ٣٢٠ ٢٩٥ ٢٥٦ )ألف طن( إنتاج األسماك النهرية والبحيرية 
 ١٣٩٠ ١٠٠٥ ٥٩٥ )ألف طن( إنتاج المزارع السمكية 

  :توجيهات تطوير إنتاجية الدواجن 

يد  ، تز  ٢٠١٧يوم عام   /  جم   ١زيادة متوسط نصيب الفرد من بروتين منتجات الدواجن بحوالي           •

 :وذلك عن طريق . ٢٠٣٠يوم عام /  جم٢لتصل إلى نحو 

 , ٢٠٣٠ ألـف دجاجـة عـام        ٣٤٨التوسع في استيراد جدات دجاج التسمين لتصل إلى نحـو            •

 .٢٠٣٠ ألف دجاجة عام ٥٣٦والتوسع في استيراد أمهات دجاج البيض ، لتصل إلى نحو 

 في دجـاج اللحـم       ١:١,٨نحو   إلى   ٢٠٣٠التحسين المستمر لمعدل التحويل الغذائي ليصل عام         •

 لكل من  الدجاج التسمين والبياض علـى         ١:٢,٨ , ١:٢ فى دجاج البيض بدال من       ١:٢,٦ونحو  

 .الترتيب

 .التحسين المستمر لقطعان التربية المنزلية للدواجن في القطاع الريفي •

  .إعطاء أولوية للتخلص من مرض أنفلونزا الطيور •

  : توجهات تطوير إنتاجية األسماك 

 مليون طـن    ٢يتمثل الهدف الرئيسي لتطوير قطاع الثروة السمكية في مضاعفة اإلنتاج ليصل إلى              •

كجـم  ١٨,٥ كجم إلى نحو     ١٣ وهو مايؤدى إلى زيادة متوسط استهالك الفرد من نحو           ٢٠٣٠عام  

 :لتأكيد على التوجهات التالية ولتحقيق هذه األهداف فإنه يلزم ا٢٠٣٠عام 

 .التنمية المستدامة لإلنتاج في البحيرات الداخلية •

 ٢٠٠توسيع نطاق الصيد فى البحر األبيض المتوسط إلى المنطقة االقتصادية والتي تمتد إلى نحـو                 •

 . ميل بحري هي امتداد المياه اإلقليمية الحالية١٢ميل بحري بدال من 

 .رع السمكي  البحريتشجيع االستثمار فى اإلستزا  •

 ٢٠٠٧ ألف طن عام     ٥٩٥تنمية المزارع السمكية القائمة حاليا بما يؤدي إلى زيادة اإلنتاج من نحو              •

  . ٢٠٣٠ مليون طن عام ١,٣٩إلى حوالي 

  



 - ١٣٣ -

  :ية للمنتجات الزراعية فى االسواق المحلية والدوليةتدعيم القدرة التنافس -و

اإلهتمام بتطوير المنتجات من حيث الجودة والخصائص النوعية ، وفق متطلبـات األسـواق               •

 . الخارجية والداخلية والمتطلبات التسويقية والتصنيعية 

اء عمليات  وضع وتطبيق معايير للجودة والمواصفات القياسية للمنتجات الزراعية، وتعميم إجر          •

 .الفرز والتدريج والتعبئة وفق تلك المعايير 

تطوير وإستخدام األصناف عالية اإلنتاجية ، قصيرة العمر و األكثر تحمالً للظروف البيئة غير               •

 . المالئمة

 .إستخدام التقانات الحديثة فى نظم المعلومات واإلتصاالت التى تخدم القطاع الزراعي  •

 .تسويقية وأسواق التعامل فى المنتجات الزراعية تطوير المرافق والخدمات ال •

 .تطوير معامالت ما قبل وما بعد الحصاد التى ترفع من جودة المنتجات وكفاءتها التسويقية  •

 . باألسواق– وبخاصة صغارهم –دعم وتعزيز ربط المزارعين  •

ات تفعيل وتقوية الدور الحكومى فى مجاالت اإلشراف والرقابـة علـى الجـودة والمواصـف               •

 .للمدخالت والمنتجات ، ومنع اإلحتكار والغش ، وحماية المستهلك

  

  توجهات تطوير النمط االستهالكى من المنتجات الحيوانية

٢٠٣٠ ٢٠١٧ ٢٠٠٧ 

السلع ذات القيمة 
 الغذائية العالية

السلع ذات 
القيمة 
الغذائية 
 العالية

نصيب الفرد
)سنة/كجم(

  البروتين
 )يوم/جم(

نصيب الفرد
)سنة/كجم(

  البروتين
 )يوم/كجم(

نصيب الفرد
)سنة/كجم(

 ١١,٠ ٤,٤ ١٢,٠ ٤,٨ ١٣,٠  لحوم حمـراء

 ٤,٦ ١٣,٣ ٤,١ ١١,٩ ٣,٨ ١١,٠ لحوم بيضـاء

 ٨,٧ ٩٠,٠ ٧,٧ ٧٩,٨ ٦,١ ٦٣,١ ألبان

 ١,٠ ٣,٥ ٠,٩ ٣,١ ٠,٩ ٣,١ بيض

 ٥,٢ ١٨,٥ ٤,٥ ١٦,٣ ٣,٥ ١٢,٦ أسماك

 23.5 - 21.7 - 19.1 - االجمالى

  



 - ١٣٤ -

  :حسين جودة وسالمة الغذاء وتطوير سياسات الدعم الغذائىت -ز

 .وضع مواصفات محددة للسلع والمنتجات الزراعية الغذائية المسموح بتداولها في األسواق •

 . وضع التشريعات واتخاذ اإلجراءات الرقابية الضرورية •

  

  :تحسين مناخ االستثمار الزراعى -ح

ويتطلب ذلك أن تعمل وزارة الزراعة بالتعاون مع الوزارات االخري ذات العالقة على الحـد               

 :من معوقات االستثمار الزراعي خاصة في المجاالت التالية

تيسير إجراءات تخصيص األراضي الجديدة بإحداث إدارة موحدة يمثل فيها كافـة الـوزارات               •

 .مرين ورجال األعمالذات العالقة وذلك للتعامل مباشرة مع المستث

 .مراجعة تشريعات وإجراءات تخصيص األراضي وإصدار صكوك ملكيتها •

استحداث خطوط ائتمانية يتم استخدامها لزيادة معدالت التدفق االستثماري في مجاالت محددة              •

 .تتفق مع األهداف اإلستراتيجية للتنمية

ألراضى  تتحدد فيهـا العناصـر       تتولي وزارة الزراعة إعداد خريطة استثمارية إلستخدامات ا        •

 :والمكونات التالية

 . المناطق المخصصة للتوسع الزراعي األفقي .١

 .المناطق المخصصة إلقامة خدمات التسويق ومعامالت ما بعد الحصاد .٢

 .المناطق المسموح فيها بإقامة مشروعات الصناعات الغذائية .٣

 . الصحية واالجتماعية المناطق المخصصة لإلسكان وتوفير خدمات التعليم والرعاية .٤

ح  ن القم اإلنتاج واإلستهالك المتوقع م
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 - ١٣٥ -

  تحسين مستوى معيشة السكان الريفيين -ط

تنويع مجاالت العمل والنشاط اإلقتصادى من خالل تشجيع إقامـة األنـشطة والمـشروعات               •

 . المرتبطة بالزراعة فى المناطق الريفية

تخطيط مناطق التوسع الزراعى الجديدة علـى أسـاس تنـوع وتعـدد مجـاالت األنـشطة                  •

 .والمشروعات

 . دعم وتنمية الحرف والصناعات الريفية الصغيرة المناسبة مع األوضاع اإلنتاجية والبيئية  •

 . تعظيم إستفادة المزارعيين من المتبقيات الزراعية •

 . دعم وتطوير مؤسسات صغار المزارعيين •

 .العمل على دمج صغار المزارعيين فى النشاط التصديرى  •

  .تنمية الريفيةتفعيل دور المرأة فى مختلف مجاالت ال •

  

  :آليات التنفيذ المقترحة للوفاء باألهداف االستراتيجية: سادسا

 : تضم اآلليات المقترحة المجموعات التالية

ويقصد بها كافة السياسات المقترح تعديلها أو إستحداثها لتهيئـة          : مجموعة األليات التشريعية     •

 .البيئة المناسبة لتحقيق األهداف

 .وتضم هذه المجموعة جهود وإجراءات اإلصالح المؤسسى: سسية مجموعة األليات المؤ •

وتضم هذه المجموعة كافة البرامج والمشروعات  التنمويـة         : مجموعة البرامج والمشروعات     •

 .ونظيرتها البحثية واإلرشادية ، وأيضاً البرامج والمشروعات ذات الطابع اإلستثمارى

  

  ى اطار االستراتيجية المقترحةتقديرات  الزيادة المتوقعة فى قوة العمل ف

  

  

 التقديرات المتوقعة
٢٠٠٧ البيان

٢٠٣٠ ٢٠١٧ 

 ١٠٦ ٩٢ ٧٢,٩٠ )مليون(جملة السكان 

 ٦٢ ٥٣ ٤٢,١١ )مليون(السكان الريفيين 
 ١,٠ ٠,٤ - )مليون(الزيادة فى القوى العاملة الزراعية المباشرة 

 ٣,٠ ١,٢ -)مليون(الزيادة فى القوى العاملة الزراعية غير  المباشرة 

 ٤,٠ ١,٦ - )مليون(اجمالى الزيادة فى القوى العاملة الزراعية 



 - ١٣٦ -

  تقديرات اإلنفاق االستثمارى المطلوبة

 السنة 

االنفاق 
االستثمارى 
وفقاً لمعدل 

 % ٤نمو 

االنفاق 
االستثمارى 
وفقاً لمعدل 

 %٥نمو 

 السنة 

االنفاق 
االستثمارى 
وفقاً لمعدل 

 % ٤نمو 

االنفاق 
الستثمارى ا

وفقاً لمعدل نمو 
٥% 
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 :النتائج المتوقعة لتنفيذ االستراتيجية: سابعا

 . سنوياً% ٥ -% ٤تحقيق معدل نمو للقطاع الزراعى يتراوح بين  •

 .  وحدتى األرض والمياه مضاعفة إنتاجية •

 . مليون فدان٣,٤ترشيد إستخدام المياه وتوفير الموارد المائية الالزمة الستصالح نحو  •

تحقيق زيادة ملموسة فى قدرة القطاع على تحسين أوضاع األمن الغذائى للحد  مـن سـلبيات                  •

 :تقلبات أسواق الغذاء العالمية

o  ٨١نحو الوصول بنسبة االكتفاء الذاتى من القمح إلى% 

o  ٩٠الوصول بنسبة االكتفاء الذاتى من الذرة إلى% 

o  ٩٣الوصول بنسبة االكتفاء الذاتى من السكر إلى% 

o  ١٠٠الوصول بنسبة االكتفاء الذاتى من األلبان والدواجن إلى% 

تخفيض معدالت الفاقد التسويقى إلى النصف بتأثير زيادة نسبة المصنعات وتطوير منظومـات              •

 .التسويق
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 . ائض تصديرية تتجاوز ضعف المصدر حالياًتحقيق فو •

 وبالتـالى تـوفير     . مليون فرصة عمـل    ٤خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو          •

 .  مليون مواطن وذلك من األنشطة الجديدة فى قطاع الزراعة٢٠مصدر دخل لنحو 

 الـسلع   تحسين مستويات جودة الغذاء وتطوير أنماط التغذية لصالح زيادة نصيب الفـرد مـن              •

 .الغذائية عالية القيمة

 الحد من معدالت الفقر الريفى، وتحسين أوضاع الطبقات األكثر إحتياجاً، وتعزيز دور المرأة              •

 . فى التنمية

 .تنظيم أسواق السلع الزراعية ، وزيادة نصيب المزارعين من األسعار الزراعية •

 . مراض الحد من معدالت مخاطر الزراعة إزاء الكوارث الطبيعية واأل •

اإلرتقاء باألداء المؤسسى ألجهزة وزارة الزراعة وزيـادة قـدرتها علـى خدمـة الزراعـة                 •

 .والمزارعين 

تعزيز دور البحث العلمى فى مواجهة مشاكل القطاع الزراعى للحفاظ على الموارد الزراعيـة               •

 . وتحسين معدالت صيانتها، وزيادة معدالت اإلنتاجية الزراعية 

  .فى وذلك فى خدمة قضايا الزراعةلعالقات مصر السياسية وموقعها الجغرااألستخدام األفضل  •

 . تحسين عالقات التعاون الزراعى االقليمى على المستويين العربى واإلفريقى  •
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Supporting Extension Through Local Resources  

جامعة المنصورة
  كليــة الزراعة

  قسم اإلرشاد الزراعى والمجتمع الريفى

  إعداد
cN…@Oî°ÜÇ@óç‹@óæaŠ 

  

  الزراعى المتفرغأستاذ اإلرشاد 
   جامعة المنصورة–آلية الزراعة

  ”مواجهة لتحديات اإلصالح اإلرشادى فى مصر ” 

 ٢٠١٠ديسمبر

@óÇaŠÛa@†b’ŠfiÛ@Ôß@óßìÓ@Ý‚‡ßbîuìÛìäØnÛa@òîàämë@ @
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Supporting Extension Through Local Resources  

  ”مواجهة لتحديات اإلصالح اإلرشادى فى مصر ” 
  

†îè·Z@ @

  :من الخصائص ديتميز بعد مدخل إرشادى المقترح لصياغة يسعى هذا المدخل  

  . والخصائص يحقق شروط المدخل الجيد من حيث المكونات-أ
  

  : يستند لعدد من المسلمات االساسية وهـى-ب

 .ىــأـى الزراعــام المعرفــل النظـــــضرورة تكام 

  .اق اإلنتاجىــق السيــة وفــحتمية تعدد المداخل اإلرشادي  

 ـرىـمالءمة الزراعة التعاقدية لنمط اإلنتاج الزراعـى المصـ  

  .ىــى القومـــاعمكانة المزارع التقليدى فى المقتصد الزر  

 . إمكانية مشاركة المزارع التقليدى فى تكلفة الخدمة اإلرشاديـة 

 ٢٠٣٠االستناد إلطار وآليات استراتيجيــة التنميــــــة الزراعـة    

  .ةــة اإلنتاجيــى فى العمليـــعوائد إدماج المكون المعرف  

  .يستدعى مداخــل إرشاديــــة جديـدةتطور نمط اإلنتاج   

  

  :عمل اإلرشادى الزراعى فى مصر وهى يواجه أهم التحديات ال-ج

  

  

  

  

  

  

حليـل متطلبـات حـضانته      وت يقدم مفترضات خاصة بالسياق المحلى وتوقعات حال تنفيذ المدخل        -د

  والتمهيد له

  .ويعرض لسلسلة النتائج) التقييمية-التنفيذية-التمهيدية( يحدد بدقة إجراءات المدخل -هـ

  .تفكك النظـام المعرفـى الزراعـــى  

  .ثـــى ضعف مخرجـات النظـام البح 

  . ضعف الطلب على المعرفة الزراعية 

  . مكانة التعليم والتعلم فى منظومة العمل اإلرشادى 

 . العالقة بين أطراف القطاع الخاص الزراعى الوطنى 

  .ية وتآكل قوى نقل المعرفة الزراعيةالبطالة العلم  

  . قصور موارد العمل اإلرشادى الزراعـى 

  . قصور المشاركة وملكية الزراع للعمل اإلرشادى 

  . ضعف كفاءة العمل اإلرشادى الزراعـى 

 . الحاجة إلى إعادة هيكلة التنظيم اإلرشادى 



ضرورة تكامل النظام
 المعرفى الزراعى

 

  . تفكك النظـام المعرفـى الزراعـــى•

  .ـــى ضعف مخرجـات النظـام البحث•

  . ضعف الطلب على المعرفة الزراعية•

  . مكانة التعليم والتعلم فى منظومة العمل اإلرشادى•

 . العالقة بين أطراف القطاع الخاص الزراعى الوطنى •

مفهوم المدخل أ

حتمية تعدد المداخل 
اإلرشادية وفق السياق 

اإلنتاجى

مكانة المزارع التقليدى 
فى المقتصد الزراعى 

 القومى

إمكانية مشاركة المزارع 
التقليدى فى تكلفة 
الخدمة اإلرشادية

عوائد إدماج المكون 
المعرفى فى العملية 

 اإلنتاجية

لمات المدخـلمسـب

  

  .تآكل قوى نقل المعرفة الزراعيةالبطالة العلمية و•

  .قصور موارد العمل اإلرشادى الزراعـى •

  .قصور المشاركة وملكية الزراع للعمل اإلرشادى •

 . ضعف كفاءة العمل اإلرشادى الزراعـى •

 . الحاجة إلى إعادة هيكلة التنظيم اإلرشادى •

مفترضات المدخلد

نتائج المتوقعة للمدخلسلسلة ال ز

تطور نمط اإلنتاج 
يستدعى مداخل إرشادية 

 جديدة

متطلبات الحضانة والتهيئةهـ

ج      تحديات اإلصالح اإلرشادى الزراعى فى مصر
تحديات تتصل بالنظام المعرفى

 الزراعى
تحديات تتصل بالتنظيم 
 اإلرشادى الزراعى

زراعة مالءمة ال
التعاقدية لنمط اإلنتاج 
الزراعى المصرى

االستناد إلطار وآليات 
استراتيجية التنمية 

٢٠٣٠الزراعة

إجراءات المدخلو

Ý†½a@õbäjÛ@ô‰ì–nÛa@x‡ìàäÛa 
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  :يلفت المفهوم النظر إلى مالحظتين أساسيتين

إن المدخل هو الذى يحدد شكل التنظيم اإلرشادى وليس العكس ، ومن ثم فإن استعادة كفاءة العمل -١

اإلرشادى ال يكمن فقط فى إعادة هيكلة التنظيم بقدر ما يكمن فى مراجعة شاملة ألسلوب األداء 

ى ضوئه األهداف والطرق والموارد واساليب التنفيذ والتقييم إلى جانب باختيار المدخل الذى تتشكل ف

  .الهيكل التنظيمى

 إن أهم ما يميز مدخالً إرشاديا عن آخر هو طبيعة ونوع المشكالت التى يفترض أن يواجهها، ومن -٢

ثم فإن أى مدخل مقترح للعمل اإلرشادى فى بلد ما يجب أن يواجه فى المقام األول مشكالت 

  .تحديات العمل اإلرشادى فى ذلك البلدو

 

  

١  مفهوم المدخل
  أسلوب لألداء داخل النظام اإلرشادى

Style of action within a 
system

  الوصول إلى عمالء أكثر٢  خلدهدف الم
  . بتكلفة أقل وإنتاجية أعلى

٣   المدخلمكونات

  

  هيكل تنظيمى
 

  إدارة وقيادة
موارد بشرية 
 وتسهيالت

أهداف (برنامج 
  )وطرق

عمالء (عالقات 
  )ومنظمات

   الخصائص- المكونات - الهدف-المفهوم

مشكالت يفترض مواجهتها 
 استراتيجيا

  العاملين الميدانيين
 ) نطاق إشراف- حوافز -تدريب (

البرامج الموجهة طريقة تخطيط 
 للمستهدفين

  

  أهداف يجب تحقيقها

  

  موارد مطلوبة وتكلفة الخدمة

  

  أسلوب التنفيذ المستخدم

  كيف يقاس النجاح
 )التقييم(

  

٤  لخصائص المدخ

Axinn, 1988بتصرف . 
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  : ضرورة تكامل النظام المعرفى الزراعى١-٢

أنظمته (إن النظام المعرفى بشكل عام والزراعى بشكل خاص، ومثل الكائن الحى له أجهزته الحيوية 

وإال فإن دورة حياة هذا . المفتوحةالتى ينبغى عليه المحافظة على تكاملها وتساندها وعالقاتها ) الفرعية

 .تكون مهددة بالتدهور أو الشلل وربما الموت) النظام(الكائن 

  

فالمفهوم ال يعكس تجريداً لوظائف نظرية بقدر ما يشخص تفاعل منظمات وهيئات زراعية تعمل فى 

 تتساند مجال إنتاج وحفظ ونقل واستخدام المعرفة من جهات بحوث وإرشاد وتدريب وإنتاج وغيرها

 لتسمح بانتقال المنافع من نظام فرعى آلخر وبالمثل االستجابة والتأثر بأى خلل يعترى أى منها

  

  

كن تصنيفه إلى أربعة ويم.يشكل النظام المعرفى الزراعى دورة حياة المعرفة الزراعية

  :على النحو التالى أنظمة فرعية

نظام بحثى
  )إنتــاج(

 ظام تعليمىن
  )حفـظ(

  نظام إرشادى
  )نقــل(

 نظام إنتاجى
  )استخدام(

3

4

2
1

5

6 1 8 7
1 9

1

 نتائج تكامل النظام المعرفى الزراعى

١ ).البحوث العلمية الزراعية(إنتاج المعرفة الزراعية

٣ .تخريج قوة بشرية إرشادية متخصصة ومؤهلـــة

٥ .ىادـاإلرشالعملمساهمة القطاع اإلنتاجى فى دعم

٧ .ىــنقل المشكالت وتحديد أولويات البحث الزراع

٩ .وتمويل القطاع اإلنتاجى ألنشطة البحث الزراعىدعم 

 .تعليم تطبيقى مرتبـــط بالمشكالت اإلنتاجيـــة

٢  ).ـاـالدراسات العلي(إمداد النظام البحثى بصفوة الباحثين 

٤  .ـةـــستخدام المعـارف الزراعية التطبيقيــانشر و

٦  .مطابقة التأهيل العلمى لحاجات المقتصد القومـــــى

٨  .ستجابة لحاجات اإلنتــــاجإيجاد حلول المشكالت واال

   توظيف معامل وإمكانات الكلية فى تقديم الخدمات اإلنتاجية 

١٢  .ىــــالـدعم المــــادى للنظـام التعليمى الزراع

١٠

  .١٩٩٨زهران، 

١١ 
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  :حتمية تعدد المداخل اإلرشادية باختالف السياق اإلنتاجى ٢-٢

المدارس -المدخل السلعى -التدريب والزيارة -مدخل حكومى (برغم تطبيق عديد من المداخل فى مصر        ) ١

، فإن أى منها لم يتأسس على مواجهة المشكالت المحلية بقدر ما تأسس على إضـافة                )الخ..الحقلية  

المـساهمة فـى    -التحليل البيئى -مشاركة الزراع -مزارع االتصال (عنصر جديد لإلرشاد الحكومى     

 ).الخ...التكاليف

  :ةيطرح تعدد المداخل اإلرشادية وتمايزها سؤاالً عن المدخل المالئم للظروف المحلي) ٢

  هل هو فى مدخل إرشادى معين يستجيب لسياق ونمط اإلنتاج الزراعى ويدعمه؟

  :أم أنه فى مدخــل

  الخ؟... يستثمر أفضل عناصر المداخل السابقة كالمشاركة فى التكاليف والالمركزية والتحليل البيئى  •

  .ئتمان ويستجيب لنمط اإلنتاج من حيث أشكال الملكية واالستغالل المزرعى والتسويق واال •

   ويواجه فى ذات الوقت تحديات اإلصالح اإلرشادى الزراعى والمشكالت الزراعية المحلية؟ •

  

  

  

  

  

  

  

  

 

المدخل 
  الحكومى

  محلـــى  النطـــاق مركــــزى

  خـــاص  التبعيـــة حكومــــى

  بالمشاركة اإلدارة بيروقراطى

  ال يهدف للربح
  الهـــدف

   للربحيهدف

  تغطية االحتياجات التكنولوجيانقل

  تغطية التكاليف التمويل مجـــانى

  الغـــرض  قطــاعى شــــامل

التدريب 
المدخل   والزيارة

  التعليمى

مدخل 
  المشاركة

المدخل 
  السلعى

المساهمة 
فى 
 التكاليف

مدخل 
  المشروع

Nagel uwe, FAO, 1998بتصرف  
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  : مالءمة الزراعة التعاقدية لنمط اإلنتاج الزراعى المصرى٣-٢

  

 : التعاقديةةتتفاعل المحددات التالية للزراع

  ).الخ...تصنيع-تصدير-تسويق: (نتاج توجيه اإل•).الخ...إرشاد-قروض-مستلزمات: (ت نوع الخدما•

  ).الخ...دولة-تعاونيات-مزارع: ( اإلطـــراف•   ).الخ...رسمى-وسيط-شفاهى: ( صور التعاقد•

  لتحديد االحتياجات الفنية واإلجراءات التنظيمية والضوابط التشريعية واالستثمارات المالية الالزمة

  :ولتطرح تساؤالت هامة منها

 الئم للزراعة التعاقدية من بين األشكال المتاحة وفى ضوء التجارب الدولية؟ما هو الشكل الم) ١

  ما هى إجراءات تأهيل القطاع الزراعى الوطنى ودمجه فى نظام متوافق للزراعة التعاقدية؟) ٢

  الخ؟...الزراع –مراكز البحوث–الجامعات–ما هو دور األطراف المختلفة فى الزراعة التعاقدية الدولة) ٣

  إجراءات الزراعة التعاقدية مع مختلف األطراف المشاركة؟لتدعيم ف يستجيب التنظيم اإلرشادى كي) ٤

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الزراعة التعاقدية
هى مجموعة الوظائف اإلدارية والفنية إلنتاج سلع زراعية باتفاقات مستقبلية بكميات وتوقيت وأسعار 

 .ت المستلزمات واإلرشاد والتسويق واإلقراض أو أى منهاومستويات جودة محددة مقابل خدما

النموذج
المركزى

– مراقبة جودة – توفير مستلزمات–توزيع حصص:وعناصره
 ).الخ...قطن، قصب، شاى (استالم محاصيل 

النموذج
غير 

 موسمى فقط– عقود غير رسمية–شركات صغيرة:وعناصره
 .الخ... إمداد سوبر ماركت بالخضر والفواكه –

النموذج
الوسيط

 عقود–راعى عقود رسمية من الباطن مع الشركات:وعناصره
 . جنوب شرق آسيا–غير رسمية مع الزراع 

المزرعة
 النواة

 تكنولوجيا وإدارة – مزرعة بجوار مصنع –جهة راعية : وعناصره
 . بساتين ومنتجات ألبان– للمزارعين التابعين

نموذج 
متعدد 

 – لجان مدن – حكومة – شركات خاصة –هيئات قانونية : وعناصره
 . عقود مع المزارعين واألفراد والتعاونيات–مزارعين 

  ات الزراعة التعاقديةإجراء صور وأشكال الزراعة التعاقدية

  .اختيار منطقة مالئمة لظروف اإلنتاج•

  .اختيار المزارع الراغـب والمالئـم•

  .مجموعات مزارعين لتوفير الخدمات•

  .توفير معارف ومعلومات فنية كافية•

  .تدريب المرشدين والميسرين الزراعيين•

  .تحرير العقود بالمواصفات المتفق عليها•

  .مراقبة الجودة قبل وأثناء وبعد الزراعة•

  .تقدير المحصول بالنظر أو تقدير إحصائى•

 .تحديد جهـة الفصـل فـى المنازعـات•

  :وقد تخلق مشكالت منها :لتحقيق مزايا منها

  .مدخالت وخدمات-  .حفظ السجالت-      .ترشيد استخدام الموارد-
 الخ...توفير القروض-.ضمان الوصول للسوق-.مواصفات للسوق والتصدير-

  .تأخر فى السداد–  . صعوبة تحقيق مواصفات-     .تقلبات األسعار-
 .الخ... لغير الجهة بيع-  . ارتفاع أســعار النقــل-.إدارة سيئة للشركة-
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  : مكانة المزارع التقليدى فى المقتصد الزراعى القومى٤-٢

  
–إن الزعم بأنه يستحيل أو يصعب تطبيق أسلوب تغطية تكاليف الخدمة اإلرشادية مع المزارع التقليدى 

 لعدم قدرته المالية فى ظل محدودية موارد العمل اإلرشادى هو حكم ضمنى -ألراضى القديمةفى ا

باستمرار خدمة إرشادية مجانية متواضعة وتضحية ال مبرر لها بموارد هائلة أرضية ومائية قومية 

 .يسيطر عليها المزارع التقليدى
  

ارعين تدعم قوتهم التفاوضية وقدراتهم على كما أنه يمثل استبعاد إلمكانية تواجد روابط وتنظيمات للمز

التعاقد الجماعى لتوفير المستلزمات والتسويق واستخدام التكنولوجيا المطورة ليظل المزارع الصغير 

حبيساً لخبراته المتوارثة وعزلته عن الســوق الكبيـر ومفتقداً آلليات واضحة وفعالة لحماية مصالحه 

  اإلنتاجية

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

١٥%
٨٥%

  .على صلة وثيقة بمصادر المعلومات الزراعية•
  .يعتمد على الخدمات االستشارية أكثر من اإلرشاد الحكومى•
  . اجتذاب وأحيانًا استقدام  خبراء واستشاريينقادر على•
  .متخصص غالبا وينتج للسوق الكبير أو الخارجى•
  .يسعى غالبَا إلنتاج تجارى يأخذ صورة استثمارات زراعية•
 .لديه آلية واضحة وفعالة لحماية مصالحه اإلنتاجية •

  .ضعيف أو معدوم الصلة بمصادر المعلومات الزراعية•
  .يعتمد على اإلرشاد الحكومى والخدمة اإلرشادية المجانية•
  .يعتمد على  الخبرات المتوارثة وممارسات الزراع اآلخرين•
  .صص وينتج لالستهالك الذاتى والسوق المحلىغير متخ•
  . الغذائية والنقدية والعلفيةاالحتياجاتيعانى من الصراع بين •
 .ليس لديه آلية واضحة وفعالة لحماية مصالحه اإلنتاجية •

!!!لكن األهم واألخطر 

:يتعامل مع حوالى/يستخدم/أنه يمتلك

٨٠%

من الموارد األرضية القومية

٨٥%

من الموارد المائية القومية

٨٠%

من مستلزمات اإلنتاج الوطنى

  المزارع
 غير التقليدى

  المزارع
 التقليدى
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  :مكانية مشاركة المزارع التقليدى فى تكلفة الخدمة اإلرشادية إ٥-٢
  

 توجـد فـرص عالية النتقال المزارع المصرى من نمط الخدمة اإلرشادية المجانية إلى

  .نمط المشاركة فى التكاليف

  :كما توجد فرص منظورة النتقال هذا المزارع إلى مرحلة تغطية التكاليف ويدعم ذلك

  .خالل الفريق االستشارى حقق نتائج تقترب من نتائج النمط المباشرإن تدريب المرشدين  •

  من نفقات البرنامج % ٥٠إن المبالغ التى حددها الزراع للمساهمة فى التكاليف قد مثلت  •

  

  :وهمـا مؤشـران على أنه

ية بزيادة أعددا الزراع المشاركين باستخدام النمط غير المباشر يمكن خفض تكاليف الخدمات االستشار

  .عالوة على زيادة نسبة مساهمة الزراع فى تكاليف الخدمة اإلرشادية

  

 

   قدمت الخدمة من خالل نمطين

  نمط مباشر
  )الفريق االستشارى والمرشد(

  نمط غير مباشر
  )مرشد القرية فقط(

 أهم نتائج البرنامج

  .اتصال مباشر مع الخبراء

  .دعم االتصال بمراآز البحث

  .سرعة حل المشكالت الطارئة
 . والمرشدينتصحيح المعلومات الفنية للزراع

  . الزراع المســـتهدفينزيادة عدد

  .فرصة للتدريب العملى للمرشدين

  .بناء ثقة الزراع بمرشد القريــــة

  .انخفاض تكاليف الخدمة اإلرشادية

  .هناك فروق غير معنوية بين نتائج النمط المباشر وغير المباشر، مما يعنى إمكانية استخدام األخير بتدريب المرشــدين

  ).الخدمة بمقابـــــــــــــل%) ٧١(من زراع الخضر والذرة واإلنتاج الحيوانى بمتوسط % ١٠٠و % ٣٥و % ٦١قبل 

  ). تكلفة البرنامــــــــــــــجمن% ٥٠مثل هذا المقابل ( جنيه عن تلك األنشطة بالترتيب ١٠ و ١٧ و ٢٠تحدد المقابل بـ 

  .لم يقتصر قبول الخدمة على آبار الزراع فقط، حيث مثل زراع البرنامج مختلف الفئات الحيازية الزراعيـــــــــــــــــــــــة

  .لجمعية التعاونية الزراعية هى جهة التعاقد مع البرنامجوافقوا على أن تكون ا %)٦٧(غالبية المشارآين فى البرنامج 

  ١٩٩٦زهران، 
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  :٢٠٣٠ االستناد إلطار وآليات استراتيجية التنمية الزراعة ٦-٢
  

 مـن   ٢٠٣٠انطلق مجلس البحوث والتنمية فى صياغته الستراتيجية التنمية الزراعية المـستدامة             •

ى وعرض ألوضاع الموارد الزراعيـة واإلنتاجيـة والتـسويق          تحليل شامل ألداء القطاع الزراع    

والتصنيع والتجارة الخارجية مستعرضا تناقضات التطبيق بالهيكل المؤسسى وبالسياسات الزراعية          

 .مع عرض لتحديات ومعوقات التنمية الزراعية

 وأرجع الخلل فى القطاع لسياسات التخطيط المركزى التـى عبئـت الفـائض الزراعـى لبـاقى                 •

 .القطاعات بآليات التحكم فى الموارد والمستلزمات والتمويل والتسويق والخدمات الزراعية

وحدد هذه االختالالت فى إدارة القطاع وسياسات التسعير واستخدام الموارد وبمجاالت االستصالح             •

 .الخ...والغذاء واإلرشاد والبحوث وغياب منظمات صياغة السياسات وإدارة التفاوض 

 ):شجرة أهداف جديدة(لباب واسعاً أمام األهداف االستراتيجية لينفتح ا

 . تحقيق األمن الغذائى وتحسين معيشة الريفيين  غايتـها* 

 .تحسين االستثمار ودعم القدرة التنافسية السوقية  اـهدفه* 

 .استخدام مستدام للموارد وتطور اإلنتاج الزراعى  تهـاأدا*  

 .يضع ذلك أمامه، وهو يحدد أهدافه الفرعية وآلياته التنفيذيةوعلى أى مدخل إصالحى بالقطاع أن 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اآلليات التشريعية
 )السياسات(

  .خطة تنفيذية سنوية للعمل اإلرشادى مدعمة بميزانيات مالءمة•
  .آلية شفافة لمتابعة وتقييم الخدمات وربطها بحوافز المرشدين•
  .بروتوكوالت واتفاقات بين اإلرشاد واألجهزة البحثية والجامعات•
  .عاون بين أجهزة البحث واإلرشاد الزراعــىتوثيق روابط الت•
  .تشجيع أنظمة الزراعة التعاقدية لدعم المزارعين وتطوير اإلنتاج•

  .إعادة صياغة هيكل الوزارة على أساس وظيفى وإزالة االزدواجية•
  .إعادة هيكلة الجهاز اإلرشادى ودعمه بالميزانيـات والتدريــب•
  ).المعونة-التدريب-التوعية(تقديم الدعم لتشجيع المنظمات الطوعية •
  .وضع إطار مؤسسى لربط جهاز اإلرشاد بالبحوث داخل وخارج الوزارة•
  .تحفيز القطاع الخاص للمشاركة فى جهود التنمية الزراعية والريفية•

  .قل التكنولوجياتدريب الكوادر العاملة فى مجال البحث واإلرشاد ون•
  .تطوير متواصل لنظم وأساليب ومناهج اإلرشاد ونقل التكنولوجيا•
  .تطوير أداء مؤسسات البحث العلمى الزراعى داخل وخارج الوزارة•
  .تطوير النظم والمعامالت والعالقات والقنوات ونظم المعلومات التسويقية•
 .العمل الجماعىبناء القدرات لقيادات المزارعين من خالل الروابط وتشجيع •

١
  

٢ المؤسسية اآلليات

٢ البرامج والمشروعات التنفيذية

 
  . البحث العلمى وتطويرالتكنولوجيا•
  . سياسة تطوير منظومات اإلرشاد•
 . سياسة الزراعــة التعاقديــة•

  . اإلصالح المؤسسى لوزارة الزراعة• 
  . المجتمع المدنى إصالح وتدعيم منظمات•
 .إصالح المؤسسى للتعاونيات الزراعية•

 

  . البحث واإلرشاد ونقل التكنولوجيا•
  . بناء القدرات للعناصر البشــرية•
 . برامج إنعاش المناطـق الريفيـة•
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 : عوائد إدماج المكون المعرفى فى العملية اإلنتاجية٧-٢
  

فى أى نشاط إنتاجى زراعى هناك فرص عالية ومفتوحة لحصاد العائد الناجم عن تباين مستويات تطبيق 

قوق كافة األطراف المشاركة فى برامج تستهدف إدماج الزراع للتوصيات المزرعية، بشكل يغطى ح

 .)مرشدين-باحثين-زراع(المكون المعرفى فى العملية اإلنتاجية 

وتبقى نسبة لتغطية تكاليف تلك البرامج مما يشير بجالء إلى أن نمط اإلنتاج الزراعى المحلى ضامن 

  . تغطية تكاليف الخدمةلتطبيق آمن لالنتقال من مرحلة المساهمة فى التكاليف إلى مرحلة

  

  :ويعكس ذلك ضمناً إمكانيات قيام شكل من أشكال الزراعة التعاقدية لحسم الجدل الدائر حول

  استطاعة المزارع الصغير المساهمة فى تكاليف الخدمة اإلرشادية •

  .فى ضوء قبوله االشتراك فى منظومة تعاقدية مع باقى األطراف •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :من حيث تبنى المستحدثات وصافى الدخل المزرعى حول)  مزارع١٠٠( عينة من كافة األنشطة الزراعية تتوزعفى  •

زراع ذوى
  تبنى عالى

  ٢٥= ن 
٨٠٠٠

زراع ذوى 
  تبنى متوسط

٥٠٠٠  ٥٠= ن 

زراع ذوى 
  تبنى منخفض

 ٢٠٠٠  ٢٥= ن 
  )أ (   عائد

 ) ألف جنيه٧٥(

 )ب(  عائد

 ) ألف جنيه١٥٠(

 ) ألف جنيه٢٢٥(

عائد 

  تبنى متوسط
٦٠-٥٠%  

  تبنى منخفض
٥٠-٤٠%  

عائد 

  عائد مرتفع

 تبنى عالى
٧٠-٦٠% 

ان
فد
د ل
عائ
 ال
فى
صا

ط 
س
تو
م

طم
ما
لط
 ا

  

) باأللف جنيه(ستخدام المكون المعرفى االتوزيع النظرى لعائد

) حقوق المخاطرة( الزراع 
   ألف جنيه١٤٦%) = ٦٥(

) الملكية الفكريةحقوق ( الباحثين 
   ألف جنيه٤٥%) = ٢٠(

) حقوق اإلشراف الفنى( المرشدين 
   ألف جنيه٢٢,٥%) = ١٠(

  ) حقوق التطوير(إدارة البرنامج 
   ألف جنيه١١,٥%) = ٥(

 .بتصرف ٢٠٠١يسرى، 
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  :اإلنتاج يستدعى مداخل إرشادية جديدةتطور نمط  ٨-٢

  

إنه مع محدودية وثبات كفاءة العمل اإلرشادى الحكومى وزيادة مساحات العمل اإلرشادى استجابة لزيادة 

 معدالت القرار المزرعى الذاتى واالتجاه نحو النمط اإلرشادى الحر

  

  فمـن المتوقــع

  .ضة الجودة وعاملين محدودى الكفاءةتراجع معدالت األداء اإلرشادى فى صورة خدمات منخف

  

  والبديل المنطقى هو ظهور مداخل إرشادية جديدة

  .تضمن جودة الخدمات اإلرشادية وتأهيل العاملين وتحفيزهم ومشاركة الزراع وتفاعلهم

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  إرشاد تعليمى زراعى
  

  نمط حر

  إرشاد دعائى تبريرى

تحكمى شبه 

تحكمى نمط 

  إرشاد حكومى موجه

 %
ية
ذات
 ال
ية
رع
مز
 ال
ت
را
را
الق

ل 
عد
لم

  

  اختيار صنف 
  التقاوى

  تسويق 
  المحصول

  جمع
 المحصول

  إعداد األراضى 
  للزراعة

 ٢٠٠٢زهران وآخرون، يونيو
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  : تفكك النظام المعرفى الزراعى١-٣

 تقتصر سلبيات تفكك النظام المعرفى الزراعى على تدنى عدد الوظائف التى يمكن أن يؤديها هذا ال

تتصل فى وهن على ) إرشـادى إنتاجـى(، )تعليمى-بحثى(النظام فقط وإنما تمتد لتشكيل أنظمة فرعية 

 .التوالى أو التوازى لتفتقـد بـذلك التساند واالعتمادية واالتصال المفتوح

 :ن القطاع الزراعى فرص ذهبية منهاولتضيع م

  . دعم القطاع اإلنتاجى للعمل اإلرشادى وتمويله ألنشطة البحــــث الزراعـى •

  . التعليم التطبيقى المرتبط بمشكالت اإلنتاج والدعم المالى للنظام التعليم الزراعى •

  .ى تحديد أولويات البحث العلمـى واالستجابة الحتياجات القطاع اإلنتاجى الزراع •

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  . على عكس تكامل النظام المعرفى كنظام مفتوح ومتساند وعالى الفعالية ويحقق مجموعة مـن الوظائـف•

  . فإن النظام المعرفى الزراعى المحلى يفتقد التكامل والتساند واالعتمادية ويحقق مجموعة ضئيلة من الوظائف•

  نظام تعليمى  نظام بحثى

  نظام إنتاجى  نظام إرشادى

٢  ).الدراسات العليـا(إمداد النظام البحثى بصفوة الباحثين ١ ).البحوث العلمية الزراعية(إنتاج المعرفة الزراعية

٤  .ستخدام المعـارف الزراعية التطبيقيـــةانشر و٣ .تخريج قوة بشرية إرشادية متخصصة ومؤهلـــة

3

4

2

1

  ١٩٩٨زهران، 
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  : ضعف مخرجات النظام البحثى الزراعى٢-٣

  

يعانى الباحثون الزراعيون من إعاقة متواصلة على المسار التطبيقى، تعود فى جانب منها الرتفاع نسبة 

 الخ.. البحوث المكررة وشيوع األخطاء المنهجية وافتقاد أبعاد االصالة والجدة وسيادة النشر العشوائى
  مما يعكس مالمح أزمة للبحث العلمى الزراعى تمتد لجذور معرفية ومهنية وتنظيمية

  :ويطرح ذلك عدة تساؤالت جوهرية

   . هل من األفضل تفـرغ نسبة من الباحثين إلنتــاج بحوث تضيف جديداً مع توجيه باقى الطاقة •

  ؟)باحثون أم خبراء(لتقديم خبرات فنية للمستهدفين 

  د البحثية والجامعات بإنتاج المعارف الفنية الزراعية فى صورة أدلة ألسس اإلنتاج  هل قامت المعاهـ •

  ؟)زراع-مرشدين-أخصائيين(تالئم احتياجات الفئات المستهدفة 

   هل شاركت هذه الطاقة الضخمة فى إعداد كوادر فنية إلدارة المنظمات الزراعية وإكساب المرشدين  •

  لمجاالت والمناطق المختلفة؟الفنية لحتياجات االتغطى مهارات التييسر الفنى واإلرشادى ل

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  مرحلة
  التعريف بالبحث 

 داخل مرحلة االتصاالت
  المؤسسة البحثية

مرحلة االتصاالت خارج 
  المؤسسة البحثية

  مرحلة 
  التجريب المحدود

١٠٠%  

  مرحلة 
  التطبيق الفعلى

٧١%  

٢٩%  

٤٨,٨%  

٢٢,٢%  

٤٥% 

٣,٨% 

١٧,٦% 

٢٧,٤% 

٨,٤%  

٩,٢%  

  دوافع البحث

  حل مشكلة إنتاجية
  خطة بحثية للجهة
  اختيارات ذاتية

  تعاقدات مع جهة بحثية

%  

١٦  
١١  
٦٨  
٢  

 استمرارية التطبيق

  ال زال مستمرا
  تطبيق متقطع
  تطبيق توقف
  غير مبين

% 

٥١  
١٦  
٢٤  
٩  

  النزعة التطبيقية فى إنتاج الباحثين الزراعيين

 النزعة التطبيقية

  الباحث/متوسط إجمالى البحوث
  الباحث/بحوث التطبيقيةمتوسط ال

  متوسط البحوث التى طبقت بالفعل
  (%)اإلجمالى/متوسط البحوث المطبقة

 المتوسط

٢٠,٢  
٧,٣  
٠,٨  
٤,٠  

 ٩٥ ــ عبد المجيد،٩٥زهران، 
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  : انخفاض الطلب على المعرفة الزراعية٣-٣

  

إن الهموم التى يعانى منها القطاع الزراعى من نقص المستلزمات وتضارب السياسات وصعوبات 

 اإلقراض والتسويق برغم أهميتها وضرورتها لتطوير اإلنتاج
  معرفة الفنية احتياجاً غير محسوس لدى الزراع والمؤسسات الزراعيةتجعل من ال

إذا كانت مشكالت الزراع تتركز حول المستلزمات والمـشكالت اإلداريـة واقتـصاديات اإلنتـاج                و •

  .والتمويل واإلقراض دون إشارة لمشكالت المعرفة الزراعية أو الحاجة إليها

  ...إلحساس بمطلب توفير المعرفة الزراعية وإذا كانت المطالب التعاونية تفتقر إلى ا •

  “خلق الطلب على المعرفة الزراعية لدى األفراد والمؤسسات”فإن 

  .يصبح أولوية قصوى لمواجهة تحديات اإلصالح اإلرشادى

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

 ):الزراع( على المستوى الفردى- أ

 ):الحركة التعاونية( على المستوى المنظمى-ب

٣٠%  

 بنك -تشريح تعاونى 
  معلومات
 كوادر –دراسات تقييمية 
  بحثية
ريب  تد–مسوح شاملة 

 )١٤(  

 تنظيمية وإدارية

  :مطالب الحركة التعاونية فى المرحلة االنتقالية

  )٥(  ٥ الموارد الزراعية اإلنتاجية

  )٦(  ٨ لمحسنةاألصناف ا

  )٤(  ١٠ المشكالت التعاونية

 )٥( ٦ مستلزمات اإلنتاج

المسئولية  المشكالت
عن 

التباين 
(%)  

الترتيب 
وفق 
  األهمية

  )٥(  ٥  الميكنة الزراعية

  )٦(  ٨  التشريعات الزراعية

  )٤(  ١٠  اقتصاديات اإلنتاج

 )٥( ٦  التمويل واإلقراض

المسئولية   التالمشك
عن 

التباين 
%)  

الترتيب 
وفق 
  األهمية

١٩% 

 مسوح –بنك تعاونى 
  تسويقية

 –سياساة تسعيرية 
  سياسات ضريبية

 البنية –حرية اقتصادية 

)٩(   

  اقتصادية وتمويلية

٢٨% 

 –ميادين مستحدثة 
  صالت دولية

 مكتبات –العمل اإلعالمى 
  تعاونية
 جوائز –ة توثيق الحرك

 )١٣(   

  برامج وأنشطة تعاونية

٢٣% 

 –استراتيجية متكاملة 
  لجان وزارية

   تبادل سلعى–االتحاد العام 
 تدريب –منظمات دولية 

 الخ...متكامل 

 )١١(  

 مطالب تنسيقية

  ١٩٩٥زهران، 
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  :مكانة التعليم والتعلم فى منظومة العمل اإلرشادى ٤-٣
  

 :ظيم اإلرشادى للتعليم والتعلم كجوهر للخدمة اإلرشادية من عدمهيحدد التساؤل التالى مدى تبنى التن

   هل ندفع المزارع لتطبيق حزم من التوصيات التى تتسق أو ال تتسق مع نظامه المزرعى؟-

  أم نشجع المزارع بمساعدة المرشد على تعلم أسس مستدامة التخاذ قراره المزرعى؟-

 .فق ومرشد فاقد الكفاءة، ومترهل الخبرةإن مخرجات األسلوب األول هو مزارع ضيق األ •

  .أما مخرجات الثانى فهو مزارع متفاعل مع نظامه المزرعى وميسر يبنى الوعى ويسهل اتخاذ القرار •

  إن التساؤل حزم أم أسس؟ هو المقابل الموضوعى لتنمية اإلنتاج بديال عن تنمية مهارات المزارع

  “إهداء السمكة مقابل تعليم الصيد”

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .إصابة فطرية لمحصول البرتقال•
  .تفش أمراض جلدية فى المواشى•
 .ارتفاع ملوحة األرض الزراعية•

المرور بخبرة ملموسة
 )وعى وإدراك(

  .القضاء على اإلصابة الفطرية•
  .اشىانحسار األمراض الجلدية بالمو•
 .اختيار محصول يالئم نسب الملوحة •

  ما هو سبب اإلصابة الفطرية؟•
  كيف نوقف إصابات المواشى؟•
 ما هو مصدر ارتفاع نسبة الملوحة؟•

  .مقابلة المرشد لسؤاله عن اإلصابة•
  .الذهاب للوحدة البيطرية لالستشارة•
 .اختبار عينة من التربة وتحليلها•

 تحليل وتفكير متأمل
  تقييم نتائج التعلم )اتخاذ قرار(

)استخالص النتائج(

السعى نحو التجريب 
  النشط

المزارع

دائرة التعلم

المرشـد

 .٢٠٠٢زهران، وآخرون، يونيو 
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  :العالقة بين أطراف القطاع الخاص الزراعى الوطنى ٥-٣

  

اختالالت كل قطاع إلى الدور المتفرد الذى يمكن أن يلعبه كل طرف من خالل صيغة / تشير إمكانيات

 تعاقدية ترعاها الدولة وتشترك بها جهات البحوث والتطوير والخبرة والتعاونيات و منظمات الزراع

  :ـثـحي

  .الخ...المتابعة–اإلمداد بالمعلومات–التدريب–اإلشراف العلمى: دات ذات الطابع الخاص قطاع الوح •

  .الخ... التصديــر –التسويق–اإلقراض–اإلمداد بالمستلزمات:  القطاع الــزراعى التجـــارى •

  .لخا.. اإلنتـــاج–تدعيم روابط الزراع–توفير الموارد الزراعية : قطـاع التعاونيات الزراعيــة •

  ليرتفع الشعار المشتركنقترب أكثر من تكامل النظام المعرفي الزراعي ول
  

  “إن وراء الظاهر المتعارض كامن ملىء بالمصالح”

  

  
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  القطاع التجارى الزراعى -٢ الوحدات ذات الطابع الخاص-١

  القطاع التعاونى الزراعى-٣

 ختالالتاال   الممكنات  القطاع

الوحدات ذات الطابع 
  الخاص الزراعية

  . باحث٦٠٠٠طاقة تضم أكثر من 
  .نتائج البحوث بكافة قطاعات اإلنتاج

  .زراعية جاهـزةبنوك مستحدثات 
  .إلخ...معامل وتجهزيات يمكن دعمها

  
  .الترهل العلمى والنفسى ألعضائها 
  . المعامل والتجهيزات دون المستوى
  .إنتاج معرفة زراعيــة ال تستخدم

  .إلخ.. ضعف العالقة بوحدات اإلنتاج

  .العالقة الوثيقة بالتكنولوجيا الغربية
  . حرية إتخاذ القرار والسعى للربـح

  .عىتوفيرإستثمارات بالقطاع الزرا
  .الخ...دعم طاقة اإلنتاج الزراعى الوطنى

  . عدم وجود تقاليد راسخـــــة 
  .اإلتجاه إلى مسح السوق ال االحتياجات
  .التعامل مع األفراد أكثر من المجموعات

  .الخ...المنافسة مع القطاعات الحكومية

ارى القطاع التج
  الزراعى

  

  ).جمهور التعاونيات(القوة التفاوضية 
  .العالقة الوثيقة بالزراع والمنتجيـن 

  .إلـخ... العريضةالبنية اإلنتاجية الزراعية
  .الخ...االتحادات والبنية المؤسسية القوية

  .مشكالت إدارية وتنظيميـــــة 
  .غياب الدعم المعلوماتى للقطـــاع
  .صدمة التغيرات اإلقتصادية المفاجئة 

  .الخ... لمطالب التنمية استجابة تنمية المطالب دون

القطاع التعاونى 
  الزراعى

  

  
  قطاع مرشد وموجه

  
  قطاع ممد ومصدر

  
  قطاع منتج

  دور القطاع

  .١٩٩٩زهران، 
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 :البطالة العلمية وتآكل قوى نقل المعرفة الزراعية ٦-٣
  

فى ) الداء والدواء(ية معا تمثل كل من ظاهرة البطالة العلمية وظاهرة تآكل قوى نقل المعرفة الزراع

 .قضية التنمية البشرية اإلرشادية

  لدينا جهاز إرشاد يتآكل ولدينا خريجى كليات ومدارس زراعية متبطلين
  

وتأهيلهم ) فى أعمارهم الذهبية(نحتاج وبشكل عاجل إلى استعادة خريجى التعليم الزراعى المتبطلين 

 الزراع والزراعة التعاقدية والعمل كميسرين وقادة ريفيين من خالل برامج التعليم عن بعد إلدارة روابط

 .بالتعاون مع الجامعات ذات الخبرة وقنوات اإلعالم اإلقليمية
  

  :وذلــك لالنتقــال مــن

 . مرشد تقليدى إلى ميسـر مؤهـل-    . دور فردى للمزارع إلى أداء جماعى للرابطة-

  . زراعة تحكمية إلى زراعة تعاقدية-   . إرشاد إمالئــى  إلى إرشاد نظم مزرعيـة-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تآكل تام
٦٠  

٥٠  

٤٠  

٣٠  

٢٠  

 السنوات

   للمعاشلةاإلحا
  الخروج المبكر
  وظائف الظل

-المرض(
  )إصابات العمل

سن 
النشاط 

  عطاءوال

 عـام

٢٠١٠  

٣٥ 

٢٠٠٣  

٤٦ 

٢٠١٧  

٦٠ 

  فى الستينات والسبعينات
انفردت اإلدارة الحكومية بالتخطيط 

المرآزى آقوة نقل معرفية تكنولوجية 
وحيدة متخصصة األداء وولد ذلك عديد 

 من المشكالت

ارة سيادة اإلد
 الديموقراطية 
 آثيفة العمالة 
   منخفضة األداء

تضخم الهياآل اإلدارية 
فى القطاعات اإلنتاجية 

  منها( والخدمية
   )القطاع الزراعى

تعاظم دور الدولة فى
التسعير والتخطيط 
  المرآزى طويل

 األجل

بيــع القطاع 
   العـــام

وقف التكليف
 الخ...والتعيينات

توصيات 
  صندوق النقد

ـاشالمعـ
  ـرالمبكـ

)( 

مشكلة خبيثة

 البطالة ونقص 
  فرص العمل

تآآل قوى نقل 
المعرفة الزراعية

العنوسة ومشكالت 
 .اجتماعية أخالقية

  تآكل جزئى

  تآكل حاد
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  :قصور موارد العمل اإلرشادى الزراعى ٧-٣

  

 لقد أثبتت البرامج التطبيقية المحلية إمكانية االنتقال بالمزارع المصرى من

  النمط المجانى للخدمة اإلرشادية إلى المشاركة فى التكاليف،

بية بالمزارع إلى مرحلة تغطية التكاليف بل والتمويل الذاتى وهناك آفاق مرئية لعبور البرامج التجري

 التمويل الذى يحول دون جودة للحيلولة دون اكتمال الدائرة المفرغة للعمل اإلرشادى وتغطيةً لعجز

  . اإلرشاديةالخدمة

  

 

أشكال التمويل

التمويل الذاتى

Self finance

تغطية 

Cost recovery

  مشاركة فى التكاليف

Sharing 

مجاني

Free

  . اإلرشادية الخدمةلمقابأو أجر كامل  أجر رمزى •

  .لتعاقد مع مرشـد خاصلرسوم للجمعيات الزراعية •

  .ستشاريةالمراكز اال  مقابل مادى للشركات و•

  .يتفرغ المرشد للتعليم ال للسياسات الحكومية•

  . تحسن الخدمة واإلدارة والمهنة اإلرشــادية•

  . يستغل المزارع وقت المرشد ألنها بمقابـل•

 مزايا المشاركة فى التكاليف صور التمويل

  

  
 

  الدولة عاوزة إنتاج

 واإلنتاج عند الفالح

  واإلرشاد عاوز تدعيم  والفالح عاوز إرشاد

الدائرة المفرغة   والتدعيم عند الدولة
   للعمل اإلرشادى

 ٢٠٠٦ ،زهران&  . ١٩٩٦الشافعى ، 
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  : قصور المشاركة وملكية الزراع للعمل اإلرشادى٨-٣

  

ا لإلرشاد التقليدى بصورة انعكست على فلسفة إرشادية عاجزة تتبنى يشكل المنهج اإلمالئى رافدا مستدام

 :اعتقادا خاطًئا مفاده أن

  .كل الزراع لديهم نفس المشكلة، ومن ثم يحتاجون ذات المعلومة فى نفس اللحظة

على العكس تماما من منهج المشاركة الذى يستند إلى أن كل مزارع لديه نظامه المزرعى الخاص 

  ومن ثم مشكالته المميزة بشكل يعكس تدعيم المبادرات المحلية) الخ...معرفة-أساليب-موارد(

  .لضمان ملكية الزراع ومشاركتهم باألنشطة اإلرشادية

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

تعليمات ملزمة

  األسلوب اإلمالئى
Telling Approach 

  اد بالمشاركةاإلرش
Participatory Approach 

األسلوب المركزى لإلدارة

األسلوب التلقينى فى التعليم

)منفــذ()مخطـط(

معارف جامدة
)تلميــذ()مـدرس(

حزم إرشادية محددةاألسلوب اإلرشادى التقليدى
)مـزارع()مـرشد(

عملية تعلم مستمر لتبادل الخبرات المتوارثة للمزارع مع المعلومات الحديثة المختبرة للمرشد •
  :تضمن

  . تشجيع التفكير اإلبداعى-  .ات مستدامة تطوير ممارس-  .      حلول للمشكالت الراهنة-
  .واألهم ملكية الزراع للبرامج اإلرشادية -

.تنفيذ حرفى للتعليمات

.تلقى سلبى للمعرفــة

.تنفيذ جامد للتوصيات
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  :ضعف فعالية العمل اإلرشادى الزراعى ٩-٣
  

 ل تنظيمه الحالىأبعادا كثير للفاعلية يفتقدها العمل اإلرشادى من خال

فباستثناء أهداف الكفاءة اإلنتاجية وصيانة الموارد فهناك ضعف عام فى مستويات الرضا وتدبير الموارد 

  وخلل طاغٍ فى أبعاد إدراكية المشكالت واالستيعاب التكنولوجى والتكامل مع المنظمات

ف المتوفرة لدى الجهات  بين المعارفجوة تكنولوجية معلوماتيةعلى سبيل المثال فى ذلك ينعكس و

  .البحثية والعاملين اإلرشاديين وبينهم وبين الزراع

  وهى كلها أبعاد تشى باختالالت فى إدارة الموارد البشرية وتدبير اإلمكانات وإدارة البرامج واألنشطة 

  

  :وأساليب التخطيط والتقويم يعكس

   إعادة هيكلة التنظيم اإلرشادىقصور استراتيجية العمل اإلرشادى الزراعى والحاجة الماسة إلى

  

 

محصول 
  القطن

محصول 
  القمح

محصول 
  الذرة

لباحثون ا
١٠٠%  

الباحثون 
١٠٠%  

الباحثون 
١٠٠%  

أخصائى المواد 
  %٨٥,٢اإلرشاديين 

أخصائى المواد 
  %٨٦,٤اإلرشاديين 

أخصائى المواد 
  %٨٧,١اإلرشاديين 

١٤,٨ %١٣,٦ %١٢,٩%  

المرشدون 
  %٦٩,٨الزراعيون 

المرشدون 
  %٧١,٤الزراعيون 

المرشدون 
  %٧٠,٩الزراعيون 

١٥,٤ %١٥,٠ %١٦,٢% 

  %٥١,٢الـزراع   %٥١,٦الـزراع   %٥٢ع الـزرا

١٩,٧ %١٨,٨ %١٧,٨% 

األهداف  تحقيق
  اإلرشادية

 .صيانة الموارد *.الكفاية اإلنتاجية*
  .تحسين اإلدارة*

٧٥,٦  

  ٤٦,٣  .تنوع الجمهور. *شمولية األنشطة*  الشمول والتنوع

 .الخلفية المهارية  *. المهنىالتقدير*  الرضا الوظيفى
  .زيادة الدخل*

٦١,٧  

  ٥٧,٦  .توفير الموارد المالية والبشرية•  تدبير الموارد

إدراكية 
  المشكالت

 .توقع المشكالت*  
المتخذة*   .اإلجراءات

٣٩,٤  

  ٥٤,٥  .تقبل التغيرات والتكيف معها•  المرونة المهنية

االستيعاب 
  التكنولوجى

  ٤٥,٥  .المعدات واألجهزة الحديثةاستخدام *

التكامل 
  نظمالم

  ٣٨,٩  .إلرشادلالمنظمات المساندة مع •

%  مؤشرات الفعالية  أبعاد الفاعلية
تجاوز 
ت ال

 . قرية١٦٥– إدارة زراعية٣٣ – محافظات ٤

  .١٩٩٩سرحان،   .١٩٨٨الجمل،
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 :الحاجة إلى إعادة هيكلة التنظيم اإلرشادى ١٠-٣

  

تخلصاً من االختالالت التنظيمية واستجابة لمستجدات اإلنتاج الزراعى ينبغى إعمال المبادئ التالية خالل 

 :مرحلة إعادة هيكلة التنظيم اإلرشادى

 . اجا وحفظًا ونقال واستخــــداما من تكامل النظام المعرفى إنتاالنطالق 

  . إعادة الهيكلة ال تعنى تجاهل أى مهام أساسية للتنظيـــم اإلرشــادى 

  )الخ..الزراعة التعاقدية-الروابط( ظهور إدارات ترعى األنشطة المستجدة  

  . التخفف من عبء تقوم به وزارات وهيئات ومعاهــــد متخصصــة 

  .ــالف المستويـــات التنظيميــــة اختالف المهام واألنشطة باخت 

  . ضمان الجودة انعكــاس لمتابعــة وتقييـــــم متخصــــص 

  
  

  

 :ولالستجابة لمستجــدات

     .روابط المزراعين والزراعـة التعاقديــة*  .٢٠٣٠زراعة المستدامةاستراتيجية التنمية ال* 

   .دور ناشئ للمراكز اإلرشادية والدعم اإلعالمى*   .الدور المستقبلى للقطاع الخاص الزراعـى* 

  ).٢٠١٧(التآكل التام للقوى البشرية اإلرشادية *   .انتشار الجامعات ومراكز البحوث اإلقليمية* 

  .أنشطة الزراعة العضوية وصيانة المــوارد*  .اعــىقصور موارد العمل اإلرشـادى الزر* 

 :للتخلص من اختالالت تنظيمية تتصل بـ 

  %)٣٥.(توصيف للوظائـــف والمهـام*   %)٦. (كفايـة التخصصـــات الفنيـة* 

  %)٥٩ (.العالقات التننسيقية بالمستويات األدنى *   %)٣٨. (فرص تطوير البرامج واألنشطـة* 
  %)١١. (العالقات التننسيقية مع القطاع الخاص*   %)٦. (العالقات التنسيقية مع الجامعـت* 

  %)٢٣.(فرص توفير التمويـــــــل*   %)٢٩. (كفايــــة أعداد العامليـــن* 

  %)١٢.(كفاية وسائل االنتقال واالتصــال*   %)١٢. (كفايـــة المبانى والتجهيـزات* 

  %)٤٧. ( مالئمة الهيكل لألنشطة والمهـام *  %)٤٧. ( الوظيفــى للعامليـناالستقرار* 

 .٢٠٠٧،وآخرون، زهران
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 : المعطيــــات١-٤

 .إن اإلرشاد الحكومى يقدم خدمة عامة دون القدرة على تغطية احتياجات الزراع وفقًا ألنظمتهم المزرعية 

  .ودةــــعلى الدولة وتحت مظلة اإلرشاد الحكومى توفير مخصصات لخدمة إرشادية ذات ج يصعب  

  .أى دور محسوس فى توفير المعلومات الفنية دون دورا محدودا فى توفير المستلزماتالتعاونيات تمارس   

  اصاعى الخ وذلك برغم ظهور مستجدات كالزراعة التعاقدية وروابط الزراع والدور المتنامى للقطاع الزر 

  .جودة والدخولالومن ثم يحدث تفاوت كبير بين الزراع فى تطبيق وتبنى الممارسات وفى مستويات اإلنتاج و  

  . ويتم ذلك دون استثمار طاقة المراكز البحثية أو االستفادة من القطاع الخاص الزراعى بشكل مخطط وفعال 

  .ةـــجد بادرة بحدوث تغيير جذرى ولفترة طويل، ال توالحاليةوفى ضوء المعطيات االقتصادية والسياسية  

  

  

  :التوقعــــــات ٢-٤

 .إن تجريب المدخل من خالل التعاونية الزراعية يتم من خالل تشكيل لجنة لدعم اإلرشاد بالموارد المحلية  

  . نشائها وفى ضوء بناء الثقة والتوعية بروابط المزارعين وأهميتها وإتاحة االستشارات الفنية والقانونية إل 

  . تقوم اللجنة بدعوة الزراع الراغبين لإلشتراك فى البرنامج فى ضوء شرح أهدافه والتوعية بمخرجاته  

  . ومع تشجيع القطاع الخاص والتعاونيات على اختيار صيغة مالئمة للتعاقد وتوفير المستلزمات والخدمات 

  ريب خريجى الزراعة المتبطلين بقرى التجريب تقوم المراكز العلمية اإلقليمية بتقديم  المعونة الفنية وتد 

   ويتوقع أن يوفر التطبيق دخول إضافية تقنع الزراع بعد التقييم الذاتى بأهمية االستمرار فى تطبيق المدخل 

  .الخ... وقد تتحدد االستمرارية فى صورة عقود مع الميسرين الجدد أو مساهمات رمزية من أعضاء التعاونية 

 :لتجريبى يمكن أن يحقق هدفين  نجاح هذا النشاط ا 

  . خلق الطلب على المعرفة الزراعية وتوفير موارد ذاتية-

  . مشاركة الزراع وملكيتهم للبرامج اإلرشادية ودعم المراكز البحثية وتوفير خدمة ذات جودة كما يضمن 
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اإلعالم 
الزراعى 

TV 

  مشاركة(*) رئيسية) (الجهات المسئولة 

 

 

 

 

 

التعاونيات
 الزراعية

القطاع 
الخاص 
التجارى

  
الجامعات

مجلس 
البحوث 
والتنمية

ة اإلدار
المركزية
 لإلرشاد

معاهد 
مركز 
 البحوث

  
  المتطلبات واإلجراءات

عرض المدخل المقترح على قيادات مجلس البحوث الزراعية والتنمية ، واالتفـاق علـى اسـتجابة-١        
  . ٢٠٣٠المدخل لتحديات اإلصالح اإلرشادى واتساقه مع استراتيجية التنمية الزراعية 

  :وبناء عليه تتم الخطوات التالية

من الباحثين ألغراض البحث العلمى، وتكليف بـاقى%٢٠مراجعة أدوار الباحثين ، وتخصيص نسبة-٢     *  
  الباحثين كخبراء لنشر التقنيات الفنية ، مع استجابة نظم الترقيات لهذه األدوار المستجدة

دراسة الفجوات التنفيذية لزراع األنشطة اإلنتاجية باألقاليم المختلفة، وحصر السعات المعرفيـة بمـا-٣     *  
  .اسة محددات استخدام المعرفة وفقاً لنماذج تعد لذلكفيها كوادر الجامعات اإلقليمية ودر

-أخصائيين(ات مختلفة من المستهدفين     المسارعة بإعداد أدلة ألسس اإلنتاج بكل تخصص ، ولمستوي-٤   *   *  
  .، مع تحديد الدور الدقيق للباحثين وعالقتهم بالعاملين اإلرشاديين) زراع-مرشدين

حصر الكوادر اإلرشادية على المستويات المركزية واإلقليمية وفقاً للتخصصات والمهام وحساب نسب-٥      
  ). مستقبلية– ضرورية –عاجلة ( مصنفة لفئات ٢٠٣٠التآكل واالحتياجات البشرية حتى 

 

 

*

   *    

  *    *  

  *      

غيـر-مطلوبة-ضرورية(تصنيف برامج وأنشطة العمل اإلرشادى فى ضوء المستجدات إلى-٦
ومراجعة اإلدارات العامة الحالية لتحديد اإلدارات. مع عدم تكرار مهام جهات أخرى     ) مطلوبة

   .مع إعداد بطاقة بمهام كل إدارة واحتياجاتها البشرية) تستحدث–تدمج–تستمر(التى 

* تنظيم مجلس البحوث والتنمية عدة لقاءات بممثلى القطاع الخاص الزراعى لعرض ومناقـشة-٩         * *
اعة التعاقدية فى ضوء التجارب الدولية وبمشاركة جهات قانونيـة وماليـة الزر وأشكالصور  

   .لتحديد فرص وصيغ الزراعة التعاقدية المتوافقة مع نمط وتوجهات اإلنتاج الزراعى المحلى

 يتم وضع تـصور٢٠٣٠وما ورد باستراتيجية التنمية الزراعية ) ٦ ،   ٥(فى ضوء الخطوات    -٧ 
–اإلدارة المركزيـة  (للهيكل التنظيمى لجهاز اإلرشاد ، مع االستعانة برؤى الجهات المختلفـة            

   ).جامعة المنصورة-أكاديمية البحث العلمى– دراسة إعادة الهيكلةفريق–معهد بحوث اإلرشاد

فى ضوء استجابة المعاهد البحثية واإلدارة المركزية لإلرشاد للمتطلبات الـسابقة ، يعلـن-٨ 
لس البحوث الزراعية والتنمية عن مسابقات لخريجى التعليم الزراعى والـزراع إلعـدادمج

 ومنظمات الـزراع والعمـل كميـسرين وقـادة زراعيـيناإلرشاديةكوادر إلدارة المنظمات    
باستخدام آلية التعليم عن بعد وقنوات التليفزيون المحلية واإلنترنـت بمـشاركة الجامعـات

  .اإلقليمية

* شامالً األهداف والمهام والمزايا ) إلنشاء وإدارة روابط الزراع لإلرشاد والتنمية(إعداد دليل -١٠        * *
واإلجراءات واحتياجات النشاط واالستدامة وترويجها لدى التعاونيات واإلعالم الزراعى 

   .ومساعدة الروابط بتقديم الخدمات واالستشارات القانونية

bßb@ZÝ†àÜÛ@ò÷îènÛaë@òãbš§a@pbjÜİnßZ 

 .دخل برعاية مجلس البحوث الزراعية والتنميةوهى متطلبات تدعم تطبيق واسع النطاق للم

  وفى حال عدم توفرها يظل المدخل صالحا للتطبيق لمجموعات الزراع على نطاق محلى

  مع صعوبات فى تحقيق اآلثار بعيدة المدى لهذا المدخل
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  :األنشطة التمهيدية ١-٦

تمهيد للمدخل وبناء الثقة داخل المجتمع المحلى كفيل بدعم مبادرة محلية ذاتية لتجريب إن البدأ بأنشطة ال

 :مدخل دعم اإلرشاد بالموارد المحلية وتنظيم مساهمات األطراف المختلفة فى النشاط من خالل

 .قــد اللقاءات التمهيدية مع قيادات المجتمع والزراع للتعريف بالمدخل واحتياجاته ونتائجه •

  .يل لجنة دعم اإلرشاد بالموارد المحلية من خالل التعاونية الزراعية أو روابط الزراع المستقلةتشـك •

  .التطبيق وتحديد الزراع الراغبين فى تجريب المدخل المقترح) محاصيل/ محصول (اختيـار  •

  .نحصـر خريجى الكليات والمدارس الزراعية من أبناء المجتمع المحلى إلعدادهم وتأهيلهم كميسري •

 .قيام كليات الزراعة ومحطات البحوث األقرب للمجتمع المحلى بالمشاركة فى تخطيط وتنفيذ المدخل •

  

  :األنشطة التنفيذية ٢-٦

إن االستمرار فى تنفيذ أنشطة بناء القدرات والتعلم الذاتى بمشاركة أقرب الجهات العلمية للمجتمع المحلى 

  :لنظام المزرعى للزراع المشاركين من خاللسوف ينعكس على عمل إرشادى مخطط على مستوى ا

 .وضـع خطة تنفيذية زمنية لألنشطة اإلرشادية الميدانية وتحديد دور األطراف المشاركة فى التجريب •

  كميسرينتدريب خريجى الكليات والمدارس الزراعية بالمجتمع المحلى على المهارات الفنية واالتصالية  •

  .وليات الفريق العلمى والميسرين فى تنفيذ األنشطة اإلرشاديةتحديد مجموعات وروابط الزراع ومسئ •

  . استخدام أساليب اإلرشاد بالمشاركة والتعلم الذاتى مع الزراع من خالل خطة زمنية ومتابعة مستمرة •

 

  :أنشطة المتابعة والتقييم ٣-٦

 سوف يسهل القيام إن مشاركة األطراف المعنية اللجنة فى تخطيط األنشطة اإلرشادية ومتابعة تنفيذها

 :بأنشطة التقييم الذاتى بمشاركة أطراف التجريب من خالل

 ).بعدية/مسوح قبلية(حساب معدالت تبنى زراع التجريب للتوصيات وعالقتها بصافى العائد المزرعى  •

  فى تطبيق المدخل فى ضوء نتائج التجريب) عدم االستمرار/لالستمرار(اتخاذ الزراع من اللجنة قرار  •

  الخ واستخالص الدروس المستفادة..) ميسرين-باحثين–زراع(معدالت أداء أطراف التجريب م تقيي •

  ). نظام التمويل الذاتى المقترح–الميسرين–العالقة مع جهات البحث(د شكل االستمرار ومنهجه يتحد •

  ).الخ...اص ــــ عالقة بالقطاع الخ–مجموعات زراع جديدة (البدء فى التطبيق للعام الثانى  •
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 Outputs ):المخرجات(النتائج قصيرة المدى  ١-٧

 إن اختتام أنشطة التوعية وبناء الثقة بإنشاء لجنة لدعم اإلرشاد بالموارد المحليـة سـوف يضمـن •

  .مشاركة الزراع وملكيتهم لألنشطة اإلرشادية •

  ق الريفية سوف يعد خطوة منطقية المدارس الزراعية بالمناطكما أن إختيار وتدريب خريحى الكليات و •

  .مواجهة تآكل قوى نقل المعرفة الزراعية والبطالة العلمية الزراعيةل •

  وسوف يمثل إستثمار طاقة المراكز البحثية باألقاليم دعما متبادال لكل من البحوث واإلرشاد وذلك لـ •

  .ضمان مخرجات عالية للنظام البحثى الزراعى •
  

 Outcomes ):العوائد ( المدىمتوسطةالنتائج  ٢-٧
 كما أن إختيار الزراع الراغبين فى المشاركة والعمل من خالل نظمهم المزرعية سوف يحقق •

  .إحياء مفهوم التعليم والتعلم كجوهر للعملية اإلرشادية •

   لضمان  وسوف ينتهى التجريب باكتشاف الزيادة المحسوسة فى الدخول تستفيد منها كل األطراف •

  .توفير موارد ذاتية للخدمة اإلرشادية •

   كما أن تقييم الزراع لنتائج األنشطة وقبولهم لالستمرار فى التطبيق سوف يسمح فرديا ومؤسسيا بـ •

  .خلق طلب فعال على الخدمة اإلرشادية •
  

 Impacts :اآلثــار ٣-٧
 ستلزمات والخبرات مما يوفراللجان سوف يسمح لها بتطوير عالقتها لتوفير الم/إن نجاح الروابط •

  .عالقة وطيدة وفعالة بالقطاع الخاص الزراعى الوطنى •

   وسوف ينعكس نجاح التجريب والتوسع فيه على التنظيم اإلرشادى بتواجد إدارات مستحدثة تمهد لـ •

  .مالءمة الهيكل التنظيمى اإلرشادى •

  احتياجات التحرر االقتصادىعلى خدمة ذات جودة تدعم المزارع وتواكب هذه اإلجراءات ستنعكس و •

  .وتدعم كفاءة وفاعلية العمل اإلرشادى •

  وسوف يؤثر ذلك على األنظمة الفرعية للنظام المعرفى البحثية والتعليمية واإلرشادية واإلنتاجية وعلى  •

  .نظام معرفى زراعى متكامل ومتساند وفعال •

  

  

 

  

ـًا إلدارة التغييـر ”  ...يقـدم العلمـاء رؤيتهـم وخبراتهـم مفتاح
  

 ...ويبقى على متخذى القرار أن يمنحوا أو يضنوا بإرادة التغييـر 

 :منحازين بذلك

 )ز. ي      (“...قيعان التخلـف أو نحو  ذرى التنميـةنحو 
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  الن ـــــإع

  مبادرة إدارة أزمة البحث العلمى الزراعى

  

 .ىــالزراعى ـــ إلى تحليل مالمح أزمة البحث العلماستنادا •

 .وتنظيمية وأخالقية مهنية لألزمةواقتناعاً بوجود جذور معرفية  •

 .ى اإلجراءات التى تم اقتراحها خالل أنشطة البرنامجوموافقة عل •

 ).آلية الرصد والتقييم-الميثاق المهنى-الموقع اإللكترونى( آلليات البرنامج المقترحة وتفعيالً •

  

وافق السادة حضور المؤتمر ممثلوا األقسام الزراعية للعلوم االقتصادية واالجتماعية 

  :ـىبالجامعات ومراكز البحوث الزراعية علـ

  

إطالق مبادرة العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية لمواجهة أزمة 

  البحث العلمى الزراعى

  

  قيام لجنة الخبراء بالتوصية باإلجراءات التى يتم اتخاذها 

  المجتمع العلمى بالعلوم االقتصادية واالجتماعية ومخاطبة كافة لضمان مشاركة 

  وتفعيل تلك  ل مجموعات وفرق عمل لدعماألقسام العلمية بتلك اإلجراءات وتشكي

  هيئة مؤقتة إلدارة البرنامج اآلليات مع اقتراح
  

  ةــبغرض المتابعتنظيم عدد من ورش العمل  

  من الجمعيات العلمية والمؤسسات فى مجال العلوم االقتصادية واالجتماعية  وذلك بدعوة

  تبدأ بورشة عمل بجامعة المنصورة

  

  ودـادرة والموجــفى تفعيل الموقع اإللكترونى للمبالبدء  

  والمؤتمراألنشطة والورش  نتائجالبدء بعرض اآلن على الشبكة الدولية مع 

  والتقدم فى أنشطة المبادرة وإتاحتها لكل األعضاء من خالل الموقع
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  ــرـر وتقديـشكـــ
  

  

  تتقدم أمانة المؤتمر التاسع لإلرشاد الزراعى والتنمية الريفية

  :بخالص الشكر والتقدير للجهات التالية

  

صندوق تنمية البحوث 
  ةـــالزراعي

قطاع شئون البيئة وخدمة   
  اجملتمع جبامعة املنصورة

  

  

الشركة الدولية لألمسدة 
  والصناعات الكيماوية

  لبحث العلمى أكادميية ا  
  والتكنولوجيا

  
  

  شركـة شومــان باملنصــورة

  

  وذلك إلسهامهم فى دعم المؤتمر التاسع لإلرشاد الزراعى والتنمية الريفية

  ٢٠١٠ ديسمبر ١٦-١٥

  

  


