 علوم

الكليات الجامعية

وقضايا البحث العلمي


�أ.د .جمدي حممد �أبوزيد

لقد أغفلت الكليات لسنوات
عديدة قضايا البحث العلمي
وارتباطاتها مبشاكل املجتمع،
وأصبح دورها مقصور ًا على
تخريج الدارسني من حملة
البكالوريوس واحلاصلني على
املاجستير والدكتوراه ،وبالطبع
تراكمت شهادات ودرجات علمية
غير تطبيقية تفتقر إلى وجود
القدرة على اإلبداع واخلوض
في مشكالت املجتمع.
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ان اغلب الكليات بوضعها احلالي لم تستطع أن تؤدي مهمة
رئيس ��ية وه ��ي خلق التفكي ��ر العلمي خلريجيه ��ا حيث توجد
فج ��وة واس ��عة بني الكليات واملجتمع احملي ��ط بها ،ولم يحدث
التح ��ام بينهما ،حيث توجد فجوة واس ��عة بني نتائج األبحاث
العلمي ��ة واجتي ��اح املجتم ��ع لها حلل مش ��كلة تطوي ��ر قدراته
وزي ��ادة إنتاج ��ه ،حي ��ث يوج ��د انفصام ب�ي�ن الكلي ��ات ووحدات
ومراكز اإلنتاج ،على الرغم من توافر الثروة البش ��رية العلمية
م ��ن اعضاء هيئ ��ة التدريس بالكليات املختلف ��ة الذين لديهم
الق ��درة عل ��ى تطوير العمل وجودة اإلنت ��اج ،والواقع انه يوجد
تباعد بني اس ��اتذة اجلامعة ومواقع االنتاج ما أثر بالتالي في
زيادة املشاكل واملعوقات التي أثرت في اجلودة اإلنتاجية داخل
املجتم ��ع .ونظر ًا ألهمية البح ��ث العلمي ،فلقد حاولت بعض
اجلامعات ف ��ي العالم املتقدم فصله عن برامج التعليم وذلك
بإنش ��اء وح ��دات أو كلي ��ات مس ��تقلة للبحوث داخ ��ل اجلامعة
أو خارجه ��ا يف ��رغ لها بع ��ض األس ��اتذة ،نظر ًا لزي ��ادة األعباء
التدريس ��ية على األس ��تاذ إلى جانب املس ��ؤولية اإلدارية والتي
تع ��وق العملي ��ة البحثية .وم ��ن املفترض في جامع ��ات العالم
اإلسالمي أن ترتكز هذه البحوث على املشكالت العاجلة وامللحة
والتي تعوق مطالب التنمية االقتصادية واالجتماعية .وبهذا
تلعب اجلامعة دور ًا هام ًا من خالل البحث العلمي في تقدمي
احللول العلمية والعملية لهذه املشكالت.
إن العالق ��ة ب�ي�ن البح ��ث العلم ��ي ومش ��اكل املجتم ��ع م ��ن
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األم ��ور الغائبة في خط ��ط البحوث اجلامعية .فم ��ن اهداف البحث
العلم ��ي خدمة البيئ ��ة واملجتمع .وذل ��ك بتقوية الروابط واملش ��اركة
ف ��ي مواجهة مش ��كالت دراس ��ة املجتم ��ع ،بحيث تتحق ��ق صلة وثيقة
بني العلم والقائمني عليه ومش ��اكل املجتم ��ع ،ويعني هذا أن البحث
ف ��ي اجلامع ��ة م ��ن املفت ��رض أن يه ��دف اساس� � ًا إلى تطوي ��ر املجتمع
والنه ��وض ب ��ه إل ��ى املس ��توى التكنولوج ��ي واالقتص ��ادي والصح ��ي
ومواجه ��ة حاس ��مة ملش ��كالته املختلفة ،ف�ل�ا مكان للتعلي ��م النظري
الش ��كلي املنع ��زل ع ��ن احلياة ومش ��كالتها ،وان الطاق ��ات الكامنة في
البحث العلمي لو احسن استخدامها فإنها قادرة على احداث تغيير
اجتماعي واقتصادي ملحوظ نحو التقدم والرفاهية وهما هدف أي
خطط للتنمية وتطوير البيئة واملجتمع.
لي ��س هناك ش ��ك في أن البح ��ث العلمي يعاني حال ��ة من الهزال
بس ��بب فق ��ر اإلمكان ��ات ونقص امل ��وارد املالية وضعف اجله ��ود .ولعل
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أخط ��ر هذه القيود وأش ��دها فتك ًا بالبح ��ث العلمي هو
نقص اإلمكانات واملوارد املالية ـ والتي ميكن تلخيصها
في اآلتي:
 1ـ تعان ��ي الكلي ��ات م ��ن قص ��ور في إمكان ��ات معاملها،
فق ��د اقتص ��ر دور وزارة التعلي ��م العال ��ي عل ��ى القي ��ام
مبش ��روعات لتطوير املعامل ملرحلة البكالوريوس ،ولم
يشمل املشروع توافر املعامل احلديثة للدراسات العليا
وإج ��راء البحوث العلمية بتوفي ��ر األجهزة واإلمكانات
التكنولوجي ��ة احلديث ��ة الج ��راء البح ��وث املعملي ��ة
واالختب ��ارات التجريبي ��ة املرتبط ��ة مبج ��ال االجن ��از
البش ��ري وحتصيل قدرات اإلنسان املعرفية والسلوكية
والبدنية والفس ��يولوجية والنفس ��ية وقضاي ��ا التنمية
ومش ��اكل املجتم ��ع .وه ��ذا بالش ��ك يع ��وق الكليات من
املشاركة في التطور العلمي العاملي.
 2ـ ضع ��ف املخصصات واملوارد املالية للبحوث العلمية
في اجلامعة.
 3ـ قص ��ور في مس ��تلزمات البحث العلمي من مكتبات
ودوريات ومراجع حديثة .أن ضعف املخصصات املالية
لتواف ��ر األجهزة والكتب واملراج ��ع والدوريات احلديثة
يعتب ��ر ضمن القي ��ود الفتاكة لتكبي ��ل خطوات البحث
العلمي وتقدميه .كما أن عدم توصيل املكتبات بش ��بكة
اإلنترن ��ت تعتب ��ر م ��ن املعوق ��ات .أن العج ��ز أو التوقف
ع ��ن االط�ل�اع احلدي ��ث يعن ��ي االنعزالية ع ��ن التطور
العلم ��ي .فعدم تواف ��ر البنية البحثية من مس ��تلزمات
البحث العلمي (مراجع ،دوريات ،شبكة انترنت ،اجهزة
احلاس ��بات) تؤدي إلى تدهور مس ��توى البحث العلمي
واتس ��اع الفج ��وة بينن ��ا وب�ي�ن العال ��م ف ��ي ه ��ذا املجال
احليوي.
لق ��د أصبحت البح ��وث العلمي ��ة بالكلي ��ات ترتبط
باجله ��ود الذاتي ��ة للترقي ��ة أو نيل الدرج ��ات العلمية:
مم ��ا زاد الفج ��وة ب�ي�ن نتائ ��ج تطبي ��ق البح ��ث العلمي
ومشاكل املجتمع ومراكز اإلنتاج.
أن وض ��ع خط ��ة قومية للبح ��ث العلمي م ��ن األمور
احليوية والتي تقع مس ��ؤولياتها على كل من اجلامعة
ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ـ من خالل قيام
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الكلي ��ات املناظ ��رة ف ��ي كل جامعة بوضع خط ��ة للبحث العلم ��ي حتدد فيها
املش ��اكل التي تواجه املجتمع تبع ًا للتخصص الدقيق لهذه الكليات وحتتاج
لتدخل اجلامعة أو الكلية املتخصصة حلل هذه املش ��اكل من خالل خطوات
البح ��ث العلمي وبهذا يتم حدوث ترابط وثيق بني اجلامعة واملجتمع .ومن
جه ��ة اخرى يعتبر عضو هيئة التدري ��س باجلامعة الركيزة األولى للنهوض
بالبح ��ث العلمي واألداء اجلامعي واملش ��اركة في التط ��ور العلمي للمجتمع
والدولة.
وبالنظ ��ر إلى مس ��توى دخل عض ��و هيئة التدريس باجلامع ��ة جند انه ال
يتناس ��ب مع مكانته العلمية في املجتمع حيث يضطر لتحس�ي�ن دخله مما
يؤثر ذلك على إنتاجية أبحاثه العلمية والسعي نحو تقدمي ابحاث للترقي
ال يرتبط معظمها مبش ��اكل املجتمع واحتياجات البيئة للتنمية .وال ش ��ك
أن قص ��ور دخل عض ��و هيئة التدريس يؤدي إلى ع ��دم تفرغه جلامعته وهذا
يؤثر س ��لبي ًا عل ��ى العملية التعليمي ��ة والبحث العلمي .حيث يس ��عى عضو
هيئ ��ة التدري ��س إلى املزيد من االنتدابات ألكثر من كلية أو معهد لتحس�ي�ن
دخل ��ه امل ��ادي ،مما أثر ذلك في حدوث قصور في ادائه اجلامعي وعدم قدرته
على التفرغ التام لكليته أو قس ��مه العلمي واالس ��تفادة منه إلجراء البحوث
العلمية املتقدمه حلل مشاكل املجتمع.
كما يتعرض العديد من الكفاءات العلمية من ضغوط للهجرة أو السفر
للخارج لتحس�ي�ن اوضاعهم املادية والعلمية واالجتماعية ـ حيث حتتل هذه
القضية مؤثر ًا هام ًا وخطير ًا على ما يعانيه البحث العلمي من أزمة ،خاصة
ف ��ي ظل انخفاض املس ��توى املادي للباحث العلم ��ي مقارنة بآخرين .وأود أن
أوك ��د انه ال مس ��تقبل لل ��دول واملجتمع دون االس ��تز ادة من اج ��راء البحوث
العلمي ��ة اجلدي ��رة بالتقدي ��ر ودون تواف ��ر مس ��تلزمات العل ��م والتكنولوجيا
والتع ��رف عل ��ى كل م ��ا هو حديث ف ��ي مجال التط ��ور العلمي .حي ��ث تعاني
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الكلي ��ات م ��ن قص ��ور ونقص ف ��ي ايف ��اد اعضاء
هيئة التدريس في املشاركة للمؤمترات العلمية
واالحتكاك اخلارجي نظر ًا لضعف املخصصات
املالية الالزمة لها ،ووضع بعض القيود اإلدارية
التي تكبل خطوات الباحثني نحو االستفادة من
التقدم العلمي في الدول املتقدمة .ومتثل هذه
القضي ��ة مؤش ��ر ًا مهم� � ًا على ما يعاني ��ه البحث
العلم ��ي م ��ن أزمة .حي ��ث أن ق ��درة اإلنتاج على
البحث العلمي وموضوعية البحوث املستقبلية
املرتبط ��ة بتنمية املجتمع واالحتكاك اخلارجي
م ��ع اجلامع ��ات العاملي ��ة املتقدم ��ة علمي� � ًا ه ��ي
املؤش ��ر الصادق مل ��دى تقدم أي دول ��ة من الدول
داخل حلبة الصراع واملنافسة العاملية الطاحنة
حيث الكف ��اءة واجلودة والس ��رعة واإلتقان لكل
مجتمع يطمح أن يكون له وجود.
فالقوة البش ��رية العلمي ��ة املتفتحة هي ثروة
إذا م ��ا كان ��ت مؤهل ��ة بالتطور العلم ��ي والتقني
احلدي ��ث إلع ��داد العق ��ول القادرة عل ��ى البحث
العلمي املبتكر.
ان نق ��ص الف ��رص املتاح ��ة العض ��اء هيئ ��ة
التدري ��س املش ��اركة ف ��ي املهم ��ات العلمي ��ة
واملؤمت ��رات الدولي ��ة تعتب ��ر ضم ��ن املعوق ��ات
اإلداري ��ة الت ��ي تعيق تطور البح ��ث العلمي ،كما
أن وض ��ع القيود ملش ��اركة عضو هيئ ��ة التدريس
ف ��ي مهم ��ة علمية ـ وربط ذل ��ك باإلعارات ـ على
أال يوفد عضو هيئة التدريس ملهمة علمية دون
البقاء بالوطن فترة مماثلة ملدة اعارته للخارج،
تعتبر ضمن القيود اإلدارية التي تكبل خطوات
الباحث نحو االس ��تزادة ملا هو جديد في مجال
العل ��م واملعرفة .من هنا فان ��ه ال بد من التإكيد
عل ��ى دور الكليات اجلامعية ومدى فاعليتها في
قضاي ��ا البح ��ث العلم ��ي باملجتم ��ع ،وذل ��ك امر
يتطل ��ب وض ��ع إط ��ار للتنس ��يق ب�ي�ن اجلامعات
والش ��ركات واملصان ��ع واملؤسس ��ات اإلنتاجي ��ة
بحي ��ث يت ��م البح ��وث ذاتي� � ًا بواس ��طة اجله ��ات
املس ��تفيدة م ��ن نتائج األبحاث ،مم ��ا يؤثر ذلك
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عل ��ى حل مش ��اكل املجتمع في كاف ��ة النواحي التخصصي ��ة وبالتالي
يعود بزيادة متويل البحث العلمي ودخل الباحثني دون إرهاق مليزانية
الدولة.
والبد من تش ��جيع اجتاه الكليات ألن حتصل على مش ��اريع بحثية
م ��ع املؤسس ��ات اإلنتاجي ��ة لرب ��ط البح ��ث العلم ��ي بقضاي ��ا مش ��اكل
املجتم ��ع واإلنت ��اج ،اضاف ��ة إل ��ى اهمي ��ة حص ��ر املش ��اكل الت ��ي تواجه
التنمي ��ة واملجتم ��ع م ��ن خ�ل�ال الكلي ��ات لوض ��ع خط ��ة بحثي ��ة ل ��كل
تخص ��ص علم ��ي دقيق حلل مش ��اكل املجتم ��ع وكذلك رب ��ط التعاون
ب�ي�ن الكليات اجلامعي ��ة والقطاعات اإلنتاجي ��ة واخلدمية من خالل
التمويل املالي لنش ��اطات البحوث العلمية بغرض تطوير هذه املراكز
اإلنتاجي ��ة .ويج ��ب حث اجلامع ��ات على العمل ذاتي� � ًا للحصول على
بعض املوارد املالية التي تخفف من حتمل الدولة لهذه االعباء خاصة
ما يتعلق منها بتكاليف البحث العلمي وأن تشجع اجتاه الكليات ألن
حتصل على مشاريع بحثية مع املؤسسات اإلنتاجية للعمل على ربط
البح ��ث العلمي بقضاي ��ا املجتمع ـ وذلك من خالل إب ��راز الدور الهام
ال ��ذي يقوم به وكيل الكلية لش ��ئون البيئة وخدم ��ة املجتمع .وينبغي
لذل ��ك إلزام الوحدات اإلنتاجية بتكلي ��ف مراكز البحوث في الكليات
اجلامعية املتخصصة بدراسة مشاكلها العملية.
كم ��ا ان من األهمية التركيز عل ��ى اإلمكانات واملوارد املالية للبحث
العلم ��ي وذل ��ك بالس ��عي نح ��و دع ��م ميزاني ��ة البح ��وث العلمي ��ة ف ��ي
اجلامع ��ة م ��ن خالل االقت ��راح بتخصيص نس ��بة ٪1من صاف ��ي ارباح
املراك ��ز اإلنتاجية لدعم املوارد املالي ��ة للبحث العلمي بالكليات وذلك
من خالل التنسيق بني مجموعة الشركات لتدعيم كلية أو اثنتني من
كلي ��ات اجلامع ��ة التي في نط ��اق محيطها اجلغزاف ��ي لدعم البحوث
العلمية له ��ذه الكليات.وحث رجال االعمال على تقدمي املنح لطالب
الدراس ��ات العليا املتميزين في انتقاء ابحاثهم املرتبطة بحل مشاكل
املجتم ��ع وزي ��ادة اإلنت ��اج .وينبغي في ه ��ذا الصدد دع ��م الروابط بني
اجلامعات وبرامج األمم املتحدة املوجهة للتنمية والتي تهتم بالبحث
العلمي من أجل حتقيق التنمية للدول النامية ،حيث انشئ صندوق
األمم املتح ��دة للبحث العلمي والتكنولوجيا من اجل التنمية والذي
يق ��دم الدع ��م املال ��ي لتدعيم ق ��درات البح ��ث العلمي لل ��دول النامية
وتقوي ��ة التع ��اون الفن ��ي بني ال ��دول .والتع ��اون مع البرام ��ج األخرى
التابع ��ة ل�ل�أمم املتح ��دة مع التنظيم ��ات احلكومية داخ ��ل الدول من
أج ��ل تدعي ��م انش ��طة ال ��دول في مج ��االت البح ��ث العلم ��ي .وكذلك
دع ��م املكتبات بتزويده ��ا بالدوريات العلمية وش ��بكة اإلنترنت والذي
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يعتب ��ر العم ��ود الفق ��ري للبح ��ث العلم ��ي .وأن م ��ن
األهمي ��ة مب ��كان اج ��راء الدراس ��ات العلي ��ا والبح ��ث
العلم ��ي ف ��ي إطار خطة واضحة األه ��داف تأخذ بعني
االعتبار املش ��اكل التي تعترض التنمية .وعدم السماح
بتسجيل أي رسالة علمية ما لم تكن مرتبطة مبشكلة
من مش ��كالت املجتمع وتنمي ��ة البيئة .وينبغي حتديد
نسبة  ٪05من ابحاث الترقية ملواجهة املشاكل املعاصرة
امللح ��ة داخ ��ل املجتم ��ع والتي تؤثر على زي ��ادة اإلنتاج
وجودت ��ه .وينبغ ��ي كذل ��ك الس ��عي نحو تعدي ��ل لوائح
الكليات لتتناس ��ب مع حاج ��ة املجتمع ومتطلباته وال
بأس أن تختلف اللوائح بني الكليات املتناظرة لضمان
التناف ��س بني هذه الكليات لتقدمي خريجني وباحثني
ذوي مواصف ��ات علمية وق ��درات ابتكارية متباينة ومن
ثم ��م ف ��إن البحث العلمي في اجلامع ��ة يجب أن يكون
جزئ ًا من خطة عامة تشمل املجتمع بأسره.
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