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ملخص :تعد املؤمترات واللقاءات العلمية من اهم االنشطة العلمية واالكاديمية للمؤسسات
اجلامعية والبحثية ،ملا هلا من امهية ال ختفي عن اجلميع يف تنمية املعارف واملهارات وزيادة اخلربات
والتعرف عىل الشخصيات العلمية؛ ولذلك حيرص كثري من طلبة العلم والباحثني عىل حضور
املؤمترات والندوات وامللتقيات العلمية ومتابعة أخبارها واقتناء أوراقها .وعىل الرغم من أن تلك
املؤمترات والندوات العملية املحلية العامة واخلاصة؛ شهدت حراكا واسعا وتطورا ملموسا يف
السنوات األخرية ؛ إال أن الكثري منها مل يقدم اجلديد وال تزال دون املستوى املطلوب واملأمول واملنتظر
وال تالمس احتياجات الواقع وحتديدا من حيث حمتواها ومضموهنا وإعدادها وتقديمها والدعوى
هلا ،وخمرجاهتا ،االمر الذى يستدعى رضورة مناقشة امهية املؤمترات العلمية فوائدها ،املـأخذ عليها
وتقديم جمموعة املقرتحات لتفعيل دورها يف تطوير البحث العلمي والباحثني وخدمة املجتمع.
الكلامت املفتاحية :البحث العلمي ،املؤمترات العلمية ،اللقاءات العلمية
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Abstract: Conferences and scientific meetings are the most important scientific and
academic activities of the university and research institutions because they have an
importance that is not hidden from everyone in the development of knowledge and
skills and increase experience and identification of scientific figures. Therefore, many
students of science and researchers are keen to attend conferences, seminars and
scientific forums. Despite the fact that these local and private public and private
conferences and seminars have witnessed considerable mobility and development in
recent years, many of them have not yet presented the new and are still below the
desired, expected and expected level, and do not touch the needs of the reality,
specifically in terms of content, content, preparation, presentation, , Which
necessitates the need to discuss the importance of scientific conferences and its
benefits, and the introduction of a set of proposals to activate its role in the
development of scientific research and researchers and community service.
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مقدمة
تسعى بلدان العامل نحو االرتقاء بالعملية الرتبوية ،ويعد مدى االهتامم بإعداد املتعلم وتربيته
وتعليمه مقياسا حلضارة األمم ،ويرى بعض الرتبويني أن االستثامر األفضل يف عملية التنمية البرشية
الشاملة يبدأ من استثامر رأس املال البرشي بام يمتلك من قدرات ومهارات وكفاءات ،وأن أول
خطوات هذا االستثامر تبدأ من عملية إعداد املتعلمني حيث ظهرت توجهات تربوية كثرية تنادى
بتحويل املدرسة التقليدية إىل مدرسة ذكية تسعى نحو االرتقاء بالعملية الرتبوية يف ظل ظهور وسائل
االتصال التكنولوجي احلديثة ؛ فهي مدرسة تستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للوصول
إىل التعلم من خالل احلاسب لتحقيق األهداف املرجوة بدء من حتسني أساليب التعليم والتعلم،
وتدريب املعلمني والطالب واإلداريني وتأهلهم للحصول عىل الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب،
وميكنة نظام اإلدارة املدرسية لرفع كفاءة العمل اإلداري باملدرسة ،واحلرص عىل مشاركة أولياء
األمور سواء بمتابعة احلالة التعليمية ألبنائهم أو بإبداء اآلراء واملقرتحات وصوال لتحويل املدرسة إىل
مدرسة منتجة من خالل مراكز التعلم املجتمعي مع مرعاه خماطر العرص التكنولوجي احلديث املتعددة
وما فرضته وسائل اإلعالم اجلديد من حتديات وخماطر أعادت تشكيل خارطة العمل االتصايل
واإلعالمي يف املجتمعات املعارصة بام حتمله من خصائص كعاملية االنتشار ورسعة الوصول
والتفاعل(اخلطيب )38 :2009،ويسعى هذا البحث إىل توضيح الدور الذي يمكن أن تقوم به
املدرسة الذكية ملواجهة الشائعات وتزييف احلقائق الذي يصدر عن وسائل اإلعالم اإللكرتوين
ويتعرض له الطالب بشكل مستمر من وجهة نظر معلمي تلك املدارس ،وهذا ما سيتم توضيحه من
خالل اإلطار النظري للبحث.
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مقدمة
تعد املؤمترات واللقاءات العلمية من أهم األنشطة العلمية واألكاديمية للمؤسسات اجلامعية
والبحثية ،ملا هلا من أمهية ال ختفي عىل اجلميع يف تنمية املعارف واملهارات وزيادة اخلربات والتعرف
عىل الشخصيات العلمية؛ ولذلك حيرص كثري من طلبة العلم والباحثني عىل حضور املؤمترات
والندوات وامللتقيات العلمية ومتابعة أخبارها واقتناء أوراقها .وتعد املؤمترات العلمية واجهة
حضارية مرشقة للدول واملؤسسات العلمية ،وهي من أهم املعايري العلمية لتقدم الدول ،كام أهنا
تشكل أمهية قصوى يف دفع عجلة البحث العلمي قدما لألمام ،إذ تعترب فرصة ثمينة للدراسة املتأنية
الواعية خلربات وجتارب الدول املتقدمة واالستفادة منها ،ووسيلة أكيدة لالرتقاء بمختلف العلوم
والتواصل املهني عىل أعىل مستوى..
ولذلك ينبغي عىل كل متخصص يف جمال من املجاالت العلمية أن حيرض أو يشارك يف أكثر
من مؤمتر يف كل عام ،سواء يف جمال ختصصه األصيل ،أو يف جمال اهتامماته األخرى التي يسعى
لتطويرها وتنميتها ،برشط أن ينتقي من هذه املؤمترات ما يكون مالئام له ،ملبيا الحتياجاته العلمية
واملهارية.
والواقع أن كثريا من الباحثني واألكاديميني حيرصون عىل حضور املؤمترات العلمية واملشاركة
فيها بالبحوث أو التعقيبات أو غري ذلك من صور املشاركة وهذا أمر حسن؛ ملا فيه من صقل التجارب
العلمية ،ومعرفة ما لدى اآلخرين حول العامل من العلم والفهم واجلديد ،والتعرف عىل طبائع الناس
والبلدان ،وغري ذلك من الفوائد التي حتصل يف تلك املؤمترات إذا أعطيت حقها من الرعاية والصيانة
من مجيع أطراف املؤمتر ،واجلامعات تشجع منسوبيها عىل حضور مثل هذه املؤمترات ،وتساعدهم يف
دفع رسوم احلضور واملشاركة وفق أنظمة مقررة يف لوائح اجلامعات.
إال أنه وعىل الرغم من أن املؤمترات والندوات العملية املحلية العامة واخلاصة؛ شهدت حراكا
واسعا وتطورا ملموسا يف السنوات األخرية؛ إال أن الكثري منها مل يقدم اجلديد وال تزال دون املستوى
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املطلوب واملأمول واملنتظر وال تالمس احتياجات الواقع وحتديدا من حيث حمتواها ومضموهنا
وإعدادها وتقديمها والدعوى هلا ،وخمرجاهتا وتوصياهتا ،يف ظل ما تشهده من تكرار األسامء
والشخصيات املشاركة هبا وغياب بعض املختصني واخلرباء؛ بشكل أفقدها اإلبداع والتجديد
واملخرج واإلضافة العلمية الالزمة.
إن كثريا من املؤمترات يف البالد العربية واإلسالمية ليست يف املستوى املطلوب يف اجلانب
العلمي وال التنظيمي ،وتغلب عليها املحسوبيات ،واالجتهادات الفردية ،اضافة اىل التكرار ،وحتول
الكثري منها إىل جمرد بند ضمن بنود الفعاليات السنوية وفرصة للوجاهة االجتامعية والشو االعالمي
او البزنس ،وصلت حد وصف البعض هلا ب"فوىض املؤمترات" ،واهنا أصبحت نوعا من "الشو
االعالمي" ،او "البيزنس الرخيص" ،او مكلمة ومطعمة وفسحة" ،او جمرد "براويز" إعالمية ،وما
يمكن وصفه "بالتخمة" ،يف ظل هذا العدد اهلائل من املؤمترات العلمية باهظة التكاليف باملقارنة
باجلامعات العاملية التي قلام تعقد جامعاهتا مؤمترات بنفسها ،فاملؤمترات العاملية تعقدها منظامت
ومؤسسات ومجعيات مستقلة تستقطب فيها علامء من كل اجلامعات ومن كل البلدان ،وحتقق يف
العادة أرباح للمنظمني.
ويف املقابل يرى البعض ان وجود عدد من املـآخذ عىل بعض املؤمترات ،ال ينفي إجيـابياهتا
الكثرية ،وإن من ذهب إىل املؤمتر بحسن نية ،وحرص عىل الفائدة ال بد أن يرجع هبا ،ولو من خالل
اللقاءات اجلانبية مع الشخصيات العلمية املشاركة ،أما إذا شارك اإلنسان فيها ببحث أو ورقة عمل
فهي تعد دافعا وحافزا كبريا للبحث والقراءة واالطالع؛ ألهنا مرتبطة بأوقات حمددة فال جمال فيها
للتسويف.
إن املؤمترات والندوات العلمية والتخصصية تعد من أنفع ما ابتدعته احلضارة املعارصة ،وهي
ثقافة جمتمعية إجيابية ال ينبغي أن نغفلها ،بل جيب أن نتزود هبا عىل اعتبار أن أمهيتها ال تكمن يف تبادل
األفكار واحلوارات واخلربات والتواصل فقط ،بل إهنا من أهم عوامل التنمية يف املجتمعات احلديثة
يف جانبها االقتصادي والثقايف والعلمي والتنموي؛ حيث تتالقح فيها األفكار اجلديدة مؤدية إىل نتاج
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معريف وعلمي تستفيد منه املجتمعات و تواجه به حتدياهتا املستقبلية واملتنوعة .كام أن التوصيات التي
خترج منها تضيف قيمة علمية وتساهم يف إثراء املعرفة يف جماالت التنمية املختلفة ،باإلضافة إىل كوهنا
تعد منطلقا إلجراء املزيد من الدراسات والبحوث املتعلقة بالتنمية.
والواقع ان الوقت احلايل يشهد طفرة كبرية يف اقامة تلك املؤمترات متثلت يف ما نلمسه من
حرص كل قسم وكل كلية وجامعة بل وكل مجعية علمية عىل عقد مؤمتراهتا بشكل دوري يف كل عام،
حيث أضحت املؤمترات يف هذا العرص صناعة قائمة ،هلا أبعاد خمتلفة علمية ،وسياسية ،واقتصادية،
وإعالمية ،وغريها ،يف ظل زيادة صور التكامل والتعاون بني دول العامل لنرش الثقافات وتبادل
املعلومات يف ظل تطور وسائل االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،ازدياد عدد منظمي املؤمترات
ومكاتب التسويق هلا ،وظهور مراكز متخصصة إلقامة املؤمترات هبا تضم قاعات جمهزة بأحدث
االجهزة السمعية واملرئية واملعدات الالزمة للعرض والرتمجة الفورية ،و مسامهة الفنادق واملنتجعات
السياحية بدور فاعل يف تنظيم املؤمترات وتقديم كافة سبل الراحة ألعضاء املؤمتر من اقامة ومأكوالت
وإعداد برامج ترفيهية وسياحية.
ولعل الناظر يف أحوال األساتذة اجلامعيني يف اجلامعات العربية مع املؤمترات جيد أهنم أصناف
ثالثة :الصنف األول :من ال يأبه هبذه املؤمترات وال يقيم هلا وزنا ،وربام رأى بعضهم أن املشاركة فيها
تضييع للوقت أو انشغال عام هو أهم ،وهذا ناتج عن صورة ذهنية مشوهة عن املؤمترات ،أو بسبب
جتربة غري موفقة يف حضور مؤمتر ضعيف أو غري مناسب هلذا األستاذ ،اما الصنف الثاين :فيتمثل فيمن
حيرص عىل حضور املؤمترات واملشاركة فيها ،ويتتبعها هنا وهناك ،ولكن حضوره حضور سلبي ،قد
يكون الغرض منه النزهة ،وقضاء بعض احلوائج يف بلد املؤمتر ،ولذلك ال هيتم بموضوع املؤمتر،
ومكانة املؤسسة املنظمة له ،ويتغيب عن حضور بعض اجللسات ،وإن حرض مل ينصت ،ومل يداخل
ويناقش ،وربام انشغل هباتفه ،أو استسلم للنوم ،وإن قدم ورقة فهي من باب حتلة القسم ؛ حيث ال
يتقن بحثها وكتابتها ،وال حيسن عرضها وتقديمها ،بل من أجل أن تشفع له يف احلضور ،أو حتتسب له
وحدة بحثية يف الرتقية ،كذلك جتد هذا الصنف ال ينتهز فرصة احلضور للتعرف عىل الشخصيات
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العلمية واللقاء ،هبم بل جتده حيرص عىل اجللوس مع زمالئه الذين حرضوا معه ،ويعد الصنف الثالث
أفضل األصناف ،والذى يشارك مشاركة مثمرة ؛ فينتقي من املؤمترات أجودها تنظيام ،وأحسنها
موضوعا ،وأنسبها لتخصصه واهتاممه ،ثم حيرص عىل تقديم ورقة متميزة فيها ،أو حيرض حضورا
إجيابيا فيداخل ،وينصت ،ويعقب ،ويتعرف عىل أهل العلم واخلربة يف جمال ختصصه ،كام يسعى إىل
اقتناء األبحاث واملجالت والكتب املتميزة التي توزع أو تباع يف املعارض املصاحبة ،كذلك يستغل
أوقات الراحة بني جلسات املؤمتر ،واالجتامع عىل مائدة الغداء للتعرف عىل املشاركني واالستفادة
منهم ،كام يزور بعض املكتبات ودور النرش ،واملعاهد والشخصيات العلمية يف البلد املستضيف.
إن التكلفة والنفقات الضخمة لتلك املؤمترات سواء النفقات املبارشة واملنظورة ،أم النفقات
غري املبارشة وغري املنظورة هلا ،وهي أكثر بكثري من اإلنفاق املبارش ،فكم من الوقت واجلهد هيدران يف
اإلعداد واإلدارة واملشاركة واحلضور ،هذه املؤمترات التي تكلف الكثري من األموال جيب أن تكون
بوابة تنفذ عربها اسرتاتيجيات ختدم املصالح العامة ،وليس جمرد "براويز" إعالمية؛ ذلك أن ما يقاس
من نجاح هو ما يسجل يف رصيد "التنمية" وليس عدد املؤمترات وكثرهتا.
األمر الذى يستلزم رضورة مناقشة جدوى وحسن استثامر األموال الكبرية التي تنفق عىل
تلك املؤمترات وما يمكن ان حتققه من نتائج وعوائد اجيابية عديدة وفوائد ضخمة ،وما يؤخذ عىل
بعضها من مآخذ وسلبيات سعيا اىل تقديم جمموعة املقرتحات والتوصيات هبدف االستفادة من تلك
املؤمترات وتوظيفها يف حتقيق االهداف التي تعقد من اجلها ،وسعيا لتاليف سلبياهتا ،وحماولة إجياد
احللول املناسبة هلا ،وال سيام مع كثرة املؤمترات ،إن األمر يستحق "دراسة" جوانب السلب واإلجياب،
فضال عن "اآلثار اجلانبية" ملثل هذه املؤمترات ،التي يصح تسميتها ب"املهرجانات"!!خاصة مع
تكررها يف أنحاء العامل اليوم ،وحرص دول العامل عىل اقامتها ،وتنافس اجلامعات يف تنظيمها وتوسيع
نطاق الدعوة إليها ،واملشاركة فيها ،بغرض حتسني صورة الدول أو اجلامعات أمام بعضها ،وكتعبري
عن التواصل احلضاري ،ونحو ذلك من الدوافع التي قد يكون هلا جوانب سياسية أحيانا ينبغي عىل
العلامء والباحثني توظيفها التوظيف األمثل وذلك من خالل تناول النقاط التالية:
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 -1أمهية املؤمترات العلمية وفوائدها.
 -2مـآخذ عىل املؤمترات العلمية وسلبياهتا.
 -3مقرتحات لتفعيل دور املؤمترات العلمية يف تطوير البحث العلمي وخدمة املجتمع.

أوال :أمهية املؤمترات العلمية فوائدها
بداية البد وأن نشري اىل ان املؤمترات هي جتمعات ثقافية وعلمية  -وطنية أو اقليمية او عاملية
 يدعى اليها املتخصصون يف مجيع املجاالت هبدف دراسة عنوان او موضوع معني مع تقديم بحوثواوراق عمل وتقديم حلول ملعاجلة قضية ما من قضايا املؤمتر وغالبا ما يتم تنظيمه من خالل
املؤسسات العلمية والتعليمية عىل غرار اجلامعات واملراكز البحثية او اجلمعيات العلمية عىل مدى
عدة ايام حيث يتم خ الهلا جدول موضوعات املؤمتر املسامه حماور برنامج املؤمتر وخيتتم املؤمتر فعالياته
بقراءة التوصيات اخلتامية وهى جمموعة النتائج واخلالصة التي اتفق عليها االعضاء املشاركون يف
املؤمتر من خالل ابحاثهم واوراق العمل التي تم تقديمها ومناقشتها خالله التي ينبغي ان تكون يف
صميم موضوعه.
فهي عبارة عن لقاءات جتمع أشخاص متخصصني يف جمال ما لبحث مواضيع معينة وحمددة
يف مكان مناسب يتفق عليه املشاركون ،وتقترص بعض املؤمترات عىل عدد قليل من املشاركني ربام ال
يتجاوز العرشات بينام قد تضم مؤمترات أخرى أعدادا كبرية تصل إىل املئات واآلالف من املشاركني،
وقد تستمر املؤمترات أحيانا لعدة أيام تتضمن فيها نشاطات خمتلفة وبرامج اجتامعية متنوعة.
وعىل الرغم من ان املؤمترات العلمية اجللسات العلمية التي يتم فيها عرض األوراق العملية
تشغل احليز األكرب واألهم من املؤمترات العلمية ،إال أن العديد من تلك املؤمترات تقوم بأنواع خمتلفة
من الفعاليات العلمية أو االجتامعية ،والتي ختتلف أيضا يف شكلها ونوعها بحسب التخصص والبلد
الذي يقام فيه املؤمتر ،من أمثلة تلك الفعاليات :
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املحارضة الرئيسية :يلقيها أحد الباحثني البارزين الذين تتم دعوهتم بشكل مبارش من قبل
اللجنة التنظيمية للمؤمتر ،وعادة ما يتم ترتيب وقت مثل هذه املحارضات بحيث ال
تتعارض مع جلسات علمية أو فعاليات أخرى ،وذلك حتى يتسنى للجميع حضورها.



ورش العمل :تتناول جانبا حمددا من موضوع املؤمتر العام وعادة ما تكون طبيعتها تطبيقية
أكثر من اجللسات العلمية األخرى ،وكثريا ما تسمح املؤمترات للباحثني بالتقدم بطلبات
قبل بداية املؤمتر لتنظيم مثل هذه الورشات ،وذلك حتى يستطيع الباحثون الذين يودون
االلتقاء والنقاش حول موضوع معني بشكل يناسبهم أن يفعلوا ذلك عن طريق هذه
الورشات وضمن إطار املؤمتر.



املعارض :التي يعرض فيها عادة مواد ذات عالقة بموضوع املؤمتر ،كعرض املخطوطات يف
املؤمترات املتخصصة يف التاريخ ،أو عرض األجهزة العلمية احلديثة يف مؤمترات العلوم
التطبيقية ،أو تقديم عروض تصويرية من قبل الطلبة وممثيل املجموعات واملؤسسات البحثية
عن أعامل تتعلق بموضوع املؤمتر قاموا هبا ،كام تقام يف بعض األحيان معارض ليست هلا
عالقة مبارشة بموضوع املؤمتر ،كمعارض الكتب واملعارض الرتاثية.



اجللسات احلوارية :يتم فيها انتقاء ودعوة عدد من املشاركني إىل املنصة ،فيعطى املجال هلم
للحديث حول موضوع معني بشكل عام (دون عرض مبارش لنتائج بحثية) ،ويعطى املجال
األكرب يف هذه اجللسات للحوار والنقاش حول موضوع اجللسة وطرح األسئلة عىل ضيوف
الرشف املتواجدين عىل املنصة.



املسابقات :كمسابقة أفضل بحث مقدم ،وأفضل بحث من قبل طالب ،ومسابقات تقنية بني
املؤسسات التعليمية كمسابقات الروبوتات يف مؤمترات الذكاء االصطناعي.



اجلوالت السياحية :وتكون إما ذات طابع علمي يتعلق بموضوع املؤمتر أو ذات طابع
ترفيهي سياحي رصف ،عالوة عىل أن كثريا من املؤمترات تنظم يف مناطق سياحية بحتة،
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وذلك حتى يتسنى للباحثني االستمتاع والتجول يف نفس الوقت الذي يقومون فيه بااللتقاء
ملناقشة األبحاث العلمية.


ورش العمل :التي تتعلق بأحد جوانب املؤمتر خاصة العملية والتطبيقية منا.
أما فيام يتعلق بإجيابيات املؤمترات وفوائدها ،فان هناك من يرى أن تنظيم املؤمترات و

حضورها له من الفوائد ما يصعب حرصها وقياسها ،فإذا كانت احلياة الكريمة وازدهار احلضارة ال
يكون إال من خالل جمتمع يضم خمتلف الفئات البرشية التي تتبادل املنفعة و تقوم باألدوار املختلفة،
فكذلك ازدهار العلوم ال يكون إال من خالل جمتمع علمي يضم خمتلف الفئات و التخصصات
العلمية .و إذا كانت األرسة لبنة املجتمع فإن اجلمعيات العلمية هي لبنة املجتمع العلمي .وتكوين
اجلمعيات والشبكات العلمية يتم من خالل تعاون و تآلف بني الباحثني من ذوي التخصص املشرتك
ومن له عالقة به.

ويف هذا اإلطار يرى املؤيدون لعقد املؤمترات العلمية وتشجيعها أهنا يمكن اذا أحسن تنظيمها
أن حتقق املزايا والفوائد التالية:
 -1تلعب املؤمترات دورا أساسيا يف نجاح منظومة البحث العلمي ،باعتبارها قادرة عىل جتميع
العلامء والباحثني داخل مرص وخارجها يف مكان واحد يتبادلون فيها األفكار العلمية
املشرتكة.
 -2خالل املؤمترات تتولد عالقات علمية وعملية ،اقتصادية و اجتامعية ،و تتكون شبكات
علمية و جمموعات بحثية و تبادل للخربة واملعلومات غالبا ،فالطالب عندما يتخرج و
يدخل سوق العمل ،يكون بعيدا عن البحث العلمي و آخر تطوراته ،خالل املؤمتر يتعرف
عىل ما جد من بحوث يف خمتربات اجلامعات و يطور أدائه يف عمله ،و يتعرف العامل و
الباحث يف اجلامعة عىل املشاكل العملية و ما حيتاج إليه يف أرض الواقع ،و تبدأ حركة اجيابية
بني الطرفني .للمؤمترات أمهية كبرية للباحثني يف هذا املجال ،فباإلضافة إىل سامع أفكار
اآلخرين وقراءة آراء املحكمني يف أفكارك فإن حضور املؤمترات جيعلك تقابل باحثني
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آخرين وتتناقشوا يف أفكار جديدة وقد ينتج عن ذلك تعاون بينكم وبحث جديد ،قد جتده
غريبا
 -3تعد املؤمترات العلمية ركيزة مهمة يف تطوير البحث العلمي ملا تقدمه من عرض علمي ملا
يستجد من أبحاث متخصصة جاءت نتيجة عصارة أفكار باحثني أقاموا دراساهتم عىل
أسس علمية ومنهجية وأخضعوها إىل تقييم علامء متمرسني لتخرج بالصورة األخرية لتفيد
الباحثني اآلخرين واملتخصصني وتنقل خربات من مكان آلخر ،وتساهم يف تطور املجتمع
العلمي واألكاديمي.
 -4عىل الرغم من أن البحوث العلمية املقدمة يف تلك املؤمترات قد تقف أحيانا عند منطقة
معينة ،لكنها يف املقابل يمكن أن تعطي أفكارا وتوصيات جديدة الستكامل بحوث أخرى.
ويف ذلك تواصل للبحث العلمي ينعكس باإلجياب عىل املهنة ..وبالتايل اخلدمة املقدمة من
مماريس املهنة للمجتمع.
 -5أن املؤمترات العلمية وما يطرأ عليها من مناقشات ومشاركات ونرش لألبحاث واألسئلة
املطروحة هبا ،تعترب وسيلة لالطالع عىل مستجدات التخصص ،وصقل املهارات
األكاديمية واالستفادة من حتكيم اخلرباء ،واملالحظات والنتائج التي توصل إليها الباحث،
وكذلك املسامهة يف تعريف املشاركني عىل ما تم التوصل إليه من االكتشافات والتطورات
العلمية.
 -6تسهم املؤمترات يف احلصول عىل معلومات بصورة أرسع من املجالت والدوريات البحثية
وبصفة خاصة يف املجاالت البحثية اجلديدة ،وتزيد من اطالع الباحث عىل املستجدات يف
ختصصه ،واخذ مالحظات من املحارضات التي يلقيها املتحدثني الرسمني ،وغريهم،
ويفتح آفاق جديدة للبحث والدراسة.
 -7املشاركة ونرش األبحاث يف املؤمترات العلمية تصقل مهارة الباحث عىل الكتابة األكاديمية
واالستفادة من حتكيم اخلرباء لبحثه ،واملالحظات التي تأيت منهم مهمة جدا لتوسيع مدارك
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الباحث ،وتزيد من ثقته بنفسه ،خصوصا عند إلقاء بحثه لرشحية مهمة من أهل التخصص،
كام تزيد من ثقته ببحثه والنتائج التي توصل إليها ،وكذلك ألية التحليل التي سيتبعها،
وتسهم بدرجة كبرية يف تعريف الباحث بنفسه وإبراز اسمه لدى املهتمني وأهل التخصص.
 -8بناء العالقات األكاديمية التي تساعد يف النرش العلمي ولقاء النارشين ،ومعرفة آلية النرش،
كام أهنا فرصة جيدة للبحث عن (حمكم خارجي ) للمناقشة النهائية لرسائل املاجستري او
الدكتوراه ،خصوصا لو حرض املرشفني عىل تلك الرسائل ،إلقناع (املحكمني يف املناقشة
النهائية) بجودة العمل وقوة نتائجها.
 -9املؤمترات العلمية تعد احدى وسائل التوعية العلمية املهمة للجمهور ،للتعرف عىل أحدث
التطورات العلمية العاملية ،األمر الذي يتطلب متابعة واهتامما متزايدا وتغطية اعالمية
واسعة ومتميزة هلذه املؤمترات من وسائل اإلعالم العربية ،فعن طريقها يمكن نرش الوعي
العلمي يف املجتمع وإبراز أمهية املؤمترات العلمية يف دفع عجلة التنمية والتطور يف مجيع
املجاالت ،ونرش ثقافة الوعي بأمهية البحث العلمي ودوره يف املجتمع ،وكذلك تقدير دور
العلم والعلامء ،من خالل اجراء حوارات علمية مع العلامء املشاركني يف هذه املؤمترات،
وتعريف اجلمهور باملفاهيم والقضايا العلمية احلديثة مثل اخلاليا اجلذعية وزراعة األعضاء
والتطورات احلادثة يف جراحة القلب والتقنيات املعلوماتية والربيدية.
 -10هناك يف كل املؤمترات ما يسمى ) (keynote speakerأو املتحدث الرئييس وهي حمارضة
طويلة يلقيها باحث كبري معروف ،هذه جيب أن حيرضها الباحثون وخاصة الشباب فبغض
النظر عن املحتوى العلمي (وهو يف حد ذاته يكون قويا) فإهنم سريون باحثا متمرسا عىل
كيفية إلقاء املحتوى العلمي برباعة وهذه مهارة جيب أن يتعلمها الباحثون.

ثانيا :مـآخذ عىل املؤمترات العلمية وسلبياهتا
إن فتح باب النقاش حول بعض السلبيات التي تقع يف املؤمترات سعيا لتالفيها ،وحماولة
إجياد احللول املناسبة هلا ،وال سيام مع كثرة املؤمترات ،وتكرارها يف أنحاء العامل اليوم بصفة عامة
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ومرص خاصة ،يعد من األمور املهمة والرضورية ،حيث أشار العديد من الدراسات والبحوث وحتى
املقاالت اىل جمموعة من املآخذ والسلبيات عىل تلك املؤمترات من ابرزها:
 -1استهالك تلك املؤمترات لعرشات املاليني من اجلنيهات والدوالرات ،التي لو أنفقت عىل
يشء مفيد لتغريت أحوالنا ،ونادرا ما تؤخذ توصيات هذه املؤمترات مأخذ اجلد ونادرا ما
تتشكل جلنة ملتابعة مثل هذه التوصيات أو جلنة ملتابعة هذه اللجنة ،حيث أكدت منظمة
العمل الدولية عىل أن ظاهرة املؤمترات العلمية خاصة الطبية متثل كارثة عىل ميزانية البحث
العلمي ،مؤكدة عىل أن مرص هبا  363مركزا بحثيا يف خمتلف التخصصات ،تقيم ما يعادل 3
مؤمترات يف املتوسط ،أي أن املراكز البحثية تقيم أكثر من  1000مؤمتر ،يستهلكون ما يعادل
 100مليون دوالر سنويا ،كانت قادرة عىل إخراج أكثر من  20عقارا لألمراض املتفشية يف
مرص ،أو حل أزمة االبحاث العلمية التي صدأت يف االدراج ،ومما يزيد األمر سوءا أن
بعض تلك املؤمترات يغلب عليها طابع اإلرساف أكثر من واقع التنفيذ ،يف ظل ما نشهده يف
الفرتة االخرية من حرص القائمني عىل تنظيم تلك املؤمترات عىل عقدها يف الفنادق
الكربى ،او املنتجعات السياحية األقرص وأسوان والغردقة ورشم الشيخ ،حتت بند تشجيع
سياحة املؤمترات ،وأنه بالرغم من أن املؤمترات وسيلة لطرح األبحاث ومناقشة نتائجها
وعرض إمكانيات تطبيقها خلدمة املواطن البسيط ،إال أن الواقع يقول أن املواطن املرصي ال
يستفيد منها بدرجة كافية ،ألن املسئولني ال يقيموهنا إال بدافع الرفاهية والسياحة والبيزنس.
وهو ما جيعلنا نتساءل من املسؤول عن وقف تكرار املؤمترات واهلدر املايل املرصوف عليها
إن كانت كذلك ،مع التأكيد عىل أن هذا التكرار ال حيقق اال عوائد للمنظمني واملنتفعني؛ والدليل أن
املدن السياحية باتت جتذب السائح من هذه الزاوية أو احلجة ،حتت شعار "سياحة املؤمترات".
 -2قبول أبحاث واوراق عمل غري مرتبطة بموضوع املؤمتر وحماوره والقضية التي يتناوهلا حيث
تقدم بحوث أوراق عمل يف بعض املؤمترات ال عالقة هلا باملحور الذي قدمت فيه وال
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باملؤمتر نفسه ،وهذا يدخل يف باب املجاملة قبله ،وال ننكر أن واقع عدد ال بأس به من
البحوث تدخله املجامالت ،وتؤثر تأثريا سلبيا عىل جمرياته ونتائجه ،أو رغبة يف الرتقية.
 -3أن بعض املؤمترات التي تقيمها األندية واجلمعيات الطبية والعلمية واالقتصادية ال يقصد
منها سوى تلميع بعض الشخصيات خالل املراحل االنتخابية املختلفة لتلك اجلمعيات
وينفق عليها ببذخ.
 -4إن من اشكاالت املؤمترات أن بعضها قد ختلو من الفائدة العلمية إما لتكرار موضوعاهتا أو
لعدم أمهية هذه املوضوعات ،أو أن هذه املؤمترات قد تكون جمرد تقليد للمؤمترات الدولية
املشاهبة هلا ،أو أن املشاركات املقدمة ال حتقق أهداف املؤمتر ،أو لعدم خضوع البحوث
واألوراق املقدمة للتحكيم العلمي من قبل املختصني ،األمر الذي يفقد املؤمتر مصداقيته
العلمية ،وجيعله مصدرا غري علمي وغري موثوق به.
 -5أن بعض املؤمترات املحلية تشجع اإلنتاج السيئ ألن البحوث امللقاة فيها ال ختضع إىل عملية
انتقاء فاعلة تعتمد عىل تقييم علمي ،كام أن بعضها ال يكون لديه توازن فقد يركز عىل
اجلانب النظري وهيمل التطبيقي أو العكس ،وقد تقدم أوراق عمل ال عالقة هلا باملحور
الذي قدمت به وال باملؤمتر نفسه.
 -6ضعف يف التوصيات التي يتم التوصل إليها أو أهنا توصيات عامة وغري اجرائية ال تتعلق
بأهداف املؤمتر ونتائجه ،نظرا الن بعض اجلهات املنظمة هلذه املؤمترات هتتم باجلوانب
الشكلية والتسويقية ،فالكثري من توصيات بعض املؤمترات عامة كان يمكن كتابتها من دون
احلاجة لعقد مؤمتر ،وعادة تكون التوصيات الدقيقة واملتعلقة بأهداف املؤمتر والناجتة عن
املناقشات احلقيقية التي حصلت داخل املؤمتر ثانوية وال يعري هلا امهية تذكر بالرغم من أن
كل التوصيات تكون عادة عرضة لإلمهال بعد هناية املؤمتر لعدم تشكيل جلنة للمتابعة وتنفيذ
القرارات ،األمر الذى جيعل أن نسبة عالية من املؤمترات العلمية ال حتقق أهدافها وتعاين من
فقر يف املخرجات ،وتأثريها عىل عملية اإلنتاج العلمي حمدود جدا ،كام أن معظم توصيات
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اللقاءات واملؤمترات العلمية تأيت بصيغة العموم وغري حمددة اجلهة املسؤولة عن التنفيذ وال
اآللية املعتمدة لذلك ،وبالتايل فإهنا تفتقر لطابع اإللزامية ،كام أن بعضها غري منطقي وال
يتامشى مع احتياجات املجتمع والواقع ،فيصعب تطبيقها وإنزاهلا كواقع ال يتامشى
واالحتياج الفعيل.
إن ثمرة املؤمترات العلمية تظهر يف التوصيات التي خيرج هبا املؤمتر ،والتي تعترب خالصة
األبحاث املقدمة ،وعندما تستعرض توصيات املؤمترات تفرح ملثل هذه التوصيات ،وتقول :ماذا لو
طبقت هذه التوصيات حقا ؟ ولكن املشكلة أن هذه التوصيات تبقى حبيسة األوراق ،وال جتد من
يتبنى تفعيلها إال ما ندر ،ولذلك تعترب املؤمترات الناجحة حقا هي املؤمترات التي تتابع تنفيذ توصياهتا
بشكل جدي ،وتسعى حتى حتقق أو حيقق معظمها ،ونادرا ما يتم تشكيل جلنة ملتابعة توصيات املؤمتر،
وهذه فكرة ال بد من تفعيلها يف كل مؤمتر يراد له النجاح .الكثري من املؤمترات واملنتديات تنتهي
بتوصيات عىل ورق دون العمل هبا.
أن أغلب توصيات املؤمترات والندوات ال يتم تنفيذها حلاجتها للوقت واإلمكانيات املادية
الكبرية ولوجود بعض املالحظات التنفيذية عليها؛ ألن املؤمترات والندوات غالبا ما هتتم باجلانب
التنظريي والعلمي ،وال تويل اجلانب التطبيقي امليداين االهتامم األكرب
 -7ال تعطى فرتة كافية بني موعد االعالن عن املؤمتر وموعد عقده ،وال يتم توزيع املداخالت
عىل أساس األمهية بل يف معظم االحيان توزع عىل اساس املرتبة الوظيفية ،مما يدل عىل
انعدام اجلدية والعلمية .فمن أبرز سلبيات املؤمترات العلمية التي حرضهتا ضيق الوقت،
املتاح للكتابة :فال يبلغ خرب املؤمتر للباحثني إال بعد أن يكون قد اقرتب وقت إغالق باب
قبول البحوث املشاركة ،أو بعده أحيانا ،وهذا خلل تنظيمي كان ينبغي عىل املنظمني تفاديه
بإرسال الدعوات مبكرا ،واإلعالن عن املؤمتر بشكل واسع يف مناطق وجود الباحثني
املستهدفني باملشاركة.
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 -8من السلبيات ايضا ضيق الوقت املتاح للمؤمتر وجلساته ،حيث خيصص لكل باحث دقائق
حمدودة ال تكفي لعرض فكرته وموضوعه ،إضافة اىل ضيقه او عدم ختصيص وقت
الستيعاب التعقيبات والنقاشات واحلوارات التي تعد الثمرة املهمة يف املؤمترات العلمية،
حيث إهنا الفرصة النادرة اللتقاء الباحثني ونقاشهم ،ويتم االستعجال فيها بطريقة مبترسة
خملة تفقد املؤمتر فائدته أو وأحيانا يعطى التعقيب ألشخاص ال يضيفون جديدا ،،فهو
يعقب ملجرد التعقيب ،وبعضهم تراه يكتب التعقيبات عىل الباحثني قبل أن تبدأ اجللسة وهو
مل يطلع عىل البحوث! أما الذي قرأ البحوث مبكرا ودون ملحوظاته فهذا رائع جدا ونادر
كذلك.
ولذلك يقرتح "عبدالرمحن الشهري" عىل املنظمني للمؤمترات دوما مراعاة هذا اجلانب،
وإتاحة وقت واسع للمداخالت والتعقيبات ،واإلقالل من البحوث يف اجللسات ليكون للمداخالت
حقها ونفعها ،وال يتم ذلك إال بإرسال البحوث مبكرا للباحثني الراغبني يف احلضور ،واشرتاط
التعقيبات املجهزة مسبقا ولو كان تعقيبا أو تعقيبني عىل األقل لتؤيت هذه األوراق ثمرهتا ،كام جيب
وضع جدول املؤمتر وتوزيعه بعناية ،بحيث يكون فيه وقت أوسع للحوارات واألسئلة ،ووقت
للراحة ،وال يكون فيه ما يرهق احلضور ،ويدفع ببعضهم إىل نوم عميق يف أحيان كثرية.
 -9تعقد بعض املؤمترات لغرض سيايس وكل انفاق عليه يربر من كونه وسيلة اعالمية هتدف
لرتويج موقف سيايس وأهداف معينة ،وقد تكون أغراضه أبعد من اهتامم املشاركني يف
املؤمتر ومنها الرتويج ألفكار خارج قاعات املؤمتر ،ويف أغلب األحيان ال يدعى ملثل هذه
املؤمترات اال من يتوقع منه املوافقة عىل املواضيع املطروحة.
 -10تقيدها بعض املؤمترات بأساليب وطرق حمددة بعضها غريب عىل املؤمترات العاملية ،وقد
يعود هذا إىل أن تنظيمها غري مستقل عن النظام االداري للجامعة والدولة ،فال يمكن
للمنظمني عىل سبيل املثال ان هيملوا دعوة املسؤولني من غري االختصاص ،وال يف جلوسهم
يف الصفوف األمامية ،وال يف اعطائهم فرص التحدث يف بداية املؤمتر ،بل ان هذا يعترب من
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االمور التي تكسب املؤمتر امهية كربى ،اضافة اىل وجود بعض املتحدثني غري املختصني،
باإلضافة إىل حرص البعض عىل املشاركة ألهداف ال تتالءم مع طبيعة املؤمتر ،وقد يكون
املشارك موفدا من جهة عمله دون أن يكون له أي إسهام يف املؤمتر أو إضافة علمية ،أو قد
تتكرر أسامء بعض املتحدثني مما يفقد املؤمترات اإلبداع والتجديد واإلضافات العلمية
املميزة ،فكثري من املؤمترات تأخذ "الطابع االحتفايل" ،الذى جيعلها "مهرجانا" أكثر منها
حمفال علميا ،خاصة عندما تعتمد عىل حضور مسئولني كبار ،فيحظى منظمو املؤمتر بتقدير
الرؤساء ،وعيب هذه النوع ،أنك جتد اجللسة األوىل االحتفالية هي التي تستأثر بأكرب قدر
من االهتامم والرعاية ،فإذا ما انتهت ،وجدت احلضور قد تراجع عددهم إىل النصف عىل
وجه التقريب..
 -11أن مشاركة البعض باملؤمترات تفتقد للجدية العلمية ،فقد يكون املربر التعويض لعدم
التمكن من حضور املؤمترات العاملية ،أو أن ينظر للمشاركة كوسيلة للتخلص من ضغوط
العمل أو للرتفيه ،أو قد يكون املربر تقديم بحث ليسجل له كإنتاج علمي لغرض الرتقية،
دون االهتامم باملحتوى العلمي.
 -12أن القطاع اخلاص اقتنع بدور استرياد وتقليد ما ينتج يف اخلارج وبالتايل حيجم عن االستثامر
لتطوير ابتكارات تناسب الواقع املحيل واحتياجاته ،ذاكرا أن قطاعات قليلة جدا هي التي
تويل قدرا مقبوال من االهتامم بالبحوث والدراسات واالبتكارات
 -13الكثري من املؤمترات العلمية يف املنطقة حتولت إىل جمرد بند ضمن بنود الفعاليات السنوية
وفرصة للوجاهة االجتامعية ،الفتا إىل أن تنظيم املؤمترات العلمية يف الدول املتقدمة علميا
ومعرفيا وليد حاجة تفرضها طبيعة ووترية التقدم العلمي ،بينام يف معظم الدول النامية
تنظيم مثل هذه املؤمترات أصبح جزءا من روتني العمل السنوي ،وبتعبري أدق جمرد حماولة
لتقليد ما تقوم به اجلامعات واملؤسسات العلمية والبحثية الرائدة.
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قيام العديد من غري املتخصصني وبعض اجلمعيات التي ليس هلا عالقة باألنشطة العلمية بعقد
تلك املؤمترات واعتبارها وسيلة للرتبح ومجع االشرتاكات عىل حساب الفعاليات العلمية واألكاديمية
مثل بعض اجلمعيات األهلية التابعة لوزارة الشئون االجتامعية ،وغالبا ما يتم مجع تلك االشرتاكات يف
الساعات األوىل من اليوم األول عند التسجيل ،ومنح شهادات احلضور واملشاركة ،رغم قلة
حضورهم ومشاركتهم  -بعد اجللسة االفتتاحية ،حتى من جانب اصحاب البحوث  -لفعاليات
جلساته وندواته ،لألسف نرى أن بداية املؤمتر ختتلف عن ختامه ،فحفل االفتتاح يشهد حضور
عرشات من الباحثني واملهتمني واملسؤولني ثم يرتاجع هذا الرقم إىل رقم خجول جدا مع انتهاء املؤمتر
أو حتى انتصاف أيامه ،وهذا ما يدعو إىل التساؤل عن اجلدوى من هذه املؤمترات ،لقد أصبحت لدينا
مؤسسات تقيم مؤمترات عىل أهنا علمية مقابل اشرتاك وياريت لو أنه كان رمزيا بل جتاريا وصل ما
علمت عنه مؤخرا إىل ( 1000دوالر) للشخص والسبب أهنا مقابل احلقيبة للمؤمتر وبعض
املرصوفات مثل وجبة طعام او القهوة.
فهناك من اختذ املسألة فرصة جتارية مهمة للكسب املايل ،فضال عن "الصيت" و "الدعاية".
فهناك هذه اجلهة يمكن أن جتئ باعتبارها "داعمة" مادية ،وهى تقيس دعمها بام جيره املؤمتر من فرصة
دعاية- ،وهناك "االشرتاكات" التي تفرض عىل بعض احلضور ..أن األمر يستحق "دراسة" يمكن
أن يقوم هبا "باحث" فدائي لدراسة جوانب السلب واإلجياب ،فضال عن "اآلثار اجلانبية" ملثل هذه
املؤمترات ،التي يصح تسميتها ب"املهرجانات"!! ،وكذلك شهادات "حضور" ،يتم منحها نظري أجر
عال ،تفيد يف ملف "السرية الذاتية" ،والتقدم إىل الرتقية ،وشغل املناصب واملواقع االدارية؟!! ،وأيضا
ما يدفعه الباحث من رسوم تقدر بعدد صفحات البحث ،وهنا يشكل املشاركون من اخلارج فرصة
لتقاىض رسوم بالدوالر ،فضال عن مضاعفة هذه الرسوم.
 -14بعض هذه املؤمترات يكتفي ببيانات صحافية من دون أن يعلن عن برناجمه ،وليس لديه
موقع إلكرتوين يمكن الرجوع إليه وال يأبه كثريا بطباعة أوراقه البحثية ،وقد ينرش

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.2.2
75
International Journal of Research in Educational Sciences

أ.د /مجال عيل الدهشان
املجلد ( )2العدد (2019 )2م

ملخصات ال تغني عن أصوهلا ،وأكثرها يعقد حتت عناوين عريضة يمكن أن حتتمل
تفاصيل ال حرص هلا ،ربام إلتاحة تنفيذها بام يتيرس.
عىل الرغم من أن العامل و منه عاملنا العريب يشهد مئات املؤمترات العلمية املتخصصة يف مجيع
املجاالت املختصة يتميز العديد منها باألصالة و التجديد و اجلدية اال انه يف املقابل يوجد ايضا بعضها
ممن حتول إىل جتارة فاسدة و عبارة عن دكاكني ،مستغلني أسامء منظامت ال وجود هلا ،و توظيف أسامء
علمية تكون عادة بعيدة كل البعد عن هذه الترصفات ،هذه املؤمترات يغيب عنها مفهوم املؤمترات
العلمية ،فمجرد عقد ندوة أو ملتقى لألكاديميني يطلقوا عليه اسم مؤمتر و هذا خطا شائع لدهيم
حيث إن املؤمترات جتمع عددا من الفعاليات العلمية و التدريبية و ليس جمرد أوراق عمل تقدم سواء
نوقشت أم مل تناقش ،و سوى وقعت مراجعتها أم ال.
اذ بمجرد تصميم موقع ويب ،وإطالق تسمية لوجود منظمة يعتقد اهنم دخلوا االحرتافية
العلمية ،بل األدهى واألمر إطالق أسامء رنانة ملنظامت يف الواقع غري موجودة غايتهم منها دخول
دائرة النصب و االحتيال العلمي ،و يتحول البحث العلمي من درجة التميز إىل مرحلة التوظيف
اخلاطئ و إىل دخول عمليات التحايل و النصب عىل الباحثني ،بل املؤسف أن تتبنى جامعات عريقة
هذه املنظامت دون التأكد من مصداقيتها و ال من وجودها و تنخرط يف هذه العمليات عن قصد أو
غري قصد ،منظامت غري قائمة و ال وجود هلا و أن أمانتها العامة جمرد أسامء موضوعة ال عالقة هلم
بتأسيس هذه املنظمة و إنام هم جمرد غطاء خلطأ كبري و لعملية نصب و حتيل عىل الباحثني و ربام عىل
امل ؤسسات و اجلامعات و توظيف أسامء علمية ذات مصداقية كبرية لتضليل الباحثني و ايقاعهم يف
رشاك النصب و التحيل من اجل اخذ امواهلم بدعوى معاليم حتت عناوين معاليم ورسوم خلدمة
البحث العلمي و احلقيقة االستالء عىل امواهلم و املتاجرة بأعامهلم العلمية.
ولألسف ان أغلب املؤمترات و املنتديات هتدف يف النهاية إىل حتقيق أقىص عائد ممكن هلا
ماديا ،فأصبح تنظيم املؤمترات هو موضة العرص يف التمويل بحيث يكون أسلوب التمويل بأقل كلفة
وأكثر عائدا مقارنة باألساليب األخرى للتمويل.
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ثالثا :مقرتحات لتفعيل دور املؤمترات العلمية يف تطوير البحث العلمي وخدمة املجتمع
ولعل من األمور التي جيب أخذها بعني االعتبار ،لضامن استفادة قصوى من املؤمترات
العلمية ما يأيت:
-1

اختيار موضوع املؤمتر أو الندوة العلمية بام يتامشى مع الواقع ومتطلبات املجتمع ،ألن بعض
املؤمترات والندوات العلمية ال يستفيد منها سوى ضيوفها؛ إضافة إىل انعقادها وخروجها
بتوصيات قد ال تالئم الوقت الراهن.

-2

توسيع قاعدة املشاركة يف املؤمترات والندوات لتشمل رشائح جديدة ،بحيث ال تقترص
املشاركة عىل النخبة العلمية ،بل جيب أن تشمل املامرسني واملواطنني وأصحاب وجهات
النظر الواعية يف نقاشاهتا وجلساهتا.

-3

قيام اللجنة العلمية للمؤمتر بمراجعة مجيع األوراق التي تقدم للمشاركة يف املؤمتر عىل قاعدة
حتديد درجة مطابقتها للمعايري العلمية العاملية وارتباطها بموضوع املؤمتر؛ من أجل أن
تعمل اجلهات املنظمة بعد انتهاء املؤمتر عىل تبني التوصيات والتصديق عليها وتنفيذها لرتى
النور.

-4

الصياغة اجليدة للتوصيات وإرشاك املعنيني بالقضية التي تناقش يف صياغتها ،وتعاون
اجلهات املعنية وإرشاكهم يف تطبيق التوصيات ،حيث ان التوصيات جيب أن تكون حمددة
وواضحة وقابلة للتنفيذ ،،وتكون مزجيا بني اجلانب العلمي واجلانب التطبيقي ،مع حتديد
واضح للجهات املسؤولة عن تنفيذ كل توصية والتأكد من اطالع تلك اجلهات عليها مع
وضع آلية ملتابعة التوصيات الصادرة عن املؤمترات من خالل تشكيل جلان متابعة مؤلفة من
جمموعة من األشخاص ذوي العالقة بتنظيم املؤمتر تتابع تنفيذ التوصيات بغية ترمجتها عىل
أرض الواقع؛ كي ال تضيع اجلهود املبذولة وامليزانيات الكبرية التي تنفق عىل تلك املؤمترات
دون تنفيذ توصياهتا ،مع ،وضع اسرتاتيجية متكاملة عىل مستوى الدولة لتفعيل االستفادة
من التوصيات الصادرة عن تلك املؤمترات والندوات ،تتضمن إجياد آليات وإعداد خطط
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تنفيذية وزمنية ملتابعة وتنفيذ هذه التوصيات؛ من أجل حتقيق االستثامر األمثل هلا بام خيدم
التنمية يف كل جماالهتا ،وبام حيقق املصلحة العامة ،او إنشاء مركز متخصص يعنى برصد
ومتابعة التوصيات التي تصدرها املؤمترات والندوات التي تعقد يف الدولة ،حيث يأيت هذا
املرشوع كمرشوع نموذج رائد هيدف إىل رصد ومتابعة الرصيد الفكري املرتاكم
للمؤمترات ،وكرتمجة عملية للحراك الشمويل املتنوع الذي تعيشه الدولة يف كل املجاالت،
ورضورة متابعة التوصيات كمصدر ثري للقرارات والربامج واملبادرات واخليارات
االسرتاتيجية التي تعلن هنا وهناك.
-5

بناء قاعدة بيانات معلوماتية لألوراق البحثية وتوصياهتا التي يتم عرضها يف املؤمترات
والندوات ،وتوفري خدمة اإلمداد النوعي واملؤسيس بالتوصيات ،وإحداث نقلة معرفية
منهجية يف التفكري االسرتاتيجي من خالل االستفادة من الرتاكم املعريف للتوصيات ،وتقييم
وتصنيف األعامل التي تم تفعيلها ،وتقديم قيمة حقيقية مضافة لصناع القرار احلاليني
واملستقبليني وإهلامهم بخالصة الرتاكامت.

-6

إتاحة الفرصة ملراكز القرار وكبار التنفيذيني يف القطاعات املختلفة الستثامر األفكار
والتوصيات الناجتة عن املؤمترات والندوات والتي بذل ورصف عليها الكثري؛ من أجل
مواجهة التحديات التنموية يف كل املجاالت ،ودعم تنافسية القطاعات املختلفة من خالل
إجياد بيئة مالئمة وحمفزة يف نفس الوقت فيام يتعلق بالتوصيات ودرجة تفعيلها أو تكرارها،
واالرتفاع بمستوى فعالية االستفادة من الرتاكم املعريف للتوصيات ،وأمهية إتاحة عملية
مشاركة املوارد وتبادل املنفعة عىل املستوى الوطني ،مع توفري القنوات املناسبة والبيئة
االستشارية الداعمة للتفعيل املعريف وفقا لالعتبارات املرجعية واالهتاممات املوضوعية من
قبل اجلهات املنظمة ملثل هذه الفعاليات.

-7

إتاحة وقت كايف حللقات النقاش للمداخالت والتعقيبات ،واإلقالل من البحوث يف
اجللسات ليكون للمداخالت حقها ونفعها ،وال يتم ذلك إال بإرسال البحوث مبكرا
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للباحثني الراغبني يف احلضور ،واشرتاط التعقيبات املجهزة مسبقا ولو كان تعقيبا أو تعقيبني
عىل األقل لتؤيت هذه األوراق ثمرهتا ،كام جيب وضع جدول املؤمتر وتوزيعه بعناية ،بحيث
يكون فيه وقت أوسع للحوارات واألسئلة ،ووقت للراحة ،وال يكون فيه ما يرهق
احلضور ،ويدفع ببعضهم إىل نوم عميق يف أحيان كثرية ،،حتى تعم الفائدة وتقليل امللل من
احلديث الطويل حللقات املناقشة داخل املؤمتر ،مع وضع دورات وحمارضات جانبية تدريبية
هتتم بتطوير احلضور وتطوير مهاراهتم.
-8

تشكيل جلنة متابعة توصيات املؤمتر حتى يتم النجاح لكل املؤمترات املنعقدة ،البد من
عرض آخر ما توصل إلية املؤمتر من تنفيذ التوصيات السابقة التي تم برمها يف املؤمتر السابق
وما مدى الوصول من األهداف السابقة .حتى تعم الفائدة نرجو من هذه املؤمترات إجياد
آلية متابعة وتنفيذ التوصيات أو القرارات التي متت خالل انعقاد املؤمتر بتوجيه خطاب
التوصيات إىل اجلهة التي يمكن التنفيذ من خالهلا ،مع حتديد الوقت واملسؤوليات التنفيذية
لكل طرف مشارك .بدون ذلك ستبقى التوصيات والقرارات حربا عىل ورق تتطاير يف
زوابع هوائنا املحمل باألتربة.
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وختاما
فإننا نرى انه اذا كانت املؤمترات تعد من ابرز واهم األنشطة العلمية واألكاديمية للمؤسسات
اجلامعية والبحثية ،واحد املداخل للتعرف عىل اجلديد يف كافة التخصصات العلمية واملعرفية
والباحثني واملتخصصني حمليا واقليميا وعامليا ،فان االمر يتطلب رضورة تدعيم كل ما بتعلق
بإجيابيات تلك املؤمترات وفوائده العديدة ،والسعي نحو جتنب واصال ح ما يمكن ان يشوهبا من
جوانب قصور او ممارسات حتتاج اىل اصالح وتطوير ،بام يمكن من حتقيق اهداف تلك املؤمترات
واالستفادة القصوى منها خدمة للعلم والباحثني للمجتمع ككل.

املراجع
.1

فائدة

11

حلضور املؤمترات

العلمية:

متاح

عىل:

http://kenanaonline.com/users/aocNRC/posts/984819

 .2احلمييض ،ابراهيم بن صالح .)1432( .األسـتـاذ اجلامعي واملـؤمتـرات -صحيفة جامعة
القصيم  -عدد  34ربيع األول 1432
 .3الشعالن ،ثاقب بن عبد الرمحن .اهداف املؤمترات العلمية متاح عىل

http://www.al-

jazirah.com/2010/20100210/fe9.htm

 .4الدهشان ،مجال عىل .مؤمتراتنا العلمية بني التشجيع والرتشيد متاح عىل
http://algomhuriaalyoum.com/95903

 .5الدهشان ،مجال عىل .حتى ال تتحول املؤمترات العلمية إىل جتارة فاسدة متاح عىل
http://www.geosp.net/?p=4736&lang=ar

 .6عيل،

سعيد

اسامعيل

املؤمترات

الرتبوية:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002228707471
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 .7غراب ،صالح غراب ( .)2018ليست يف املستوى املطلوب علميا وال تنظيميا املؤمترات
العلمية« ..شو إعالمى» أم «بيزنس»؟ ،حتقيق بجريدة االهرام القاهرية ،عدد

48178

اجلمعة  24من صفر  1440هــ 2نوفمرب  2018السنة .143
 .8الفيفي ،عافية .املؤمترات والندوات اجلامعية ..توصيات عىل الورق! متاح عىل
http://www.alriyadh.com/1004353

.9

عبدالرمحن الشهري :وقفات مع بعض سلبيات املؤمترات العلمية نرش يف 14/07/2010

 .10الراشد ،عبدالعزيز الراشد .)2018(.املؤمترات العلمية ..ضعف يف املخرجات و«شللية"يف
اختيار املشاركني!متاح عىل http://www.alriyadh.com/1561611

 .11عوض ،عصام الدين .)2018( .املؤمترات العلمية آفاق للطلبة ومفاتيح للنهضة صحيفة
البيان االماراتية عدد 8أكتوبر 2018م متاح عىل

https://www.albayan.ae/across-the-

uae/our-homes/2011-01-11-1.994627

 .12الربيعي ،حممد .)2013( .ملاذا هذا العدد اهلائل من املؤمترات يف اجلامعات العراقية؟ متاح عىل
http://www.hdf-iq.org/ar/2010-12-01-14-01-29/541-2013-10-29-13-3522.html

 .13زهران ،حممد .)2017( .املؤمترات العلمية ،الرشوق :السبت  3يونيو  2017متاح عىل
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=03062017&id=8e2
ba0d0-1617-4dfe-8af4-a6eca09487ee

 .14زهران ،حممد .)2016( .شبكة املعارف يف احلياة األكاديمية ،الرشوق :األحد  18ديسمرب
2016
 .15عطاهلل ،حممد .)2014( .فوىض املؤمترات العلمية "تلتهم  100مليون دوالر سنويا اخلميس
/27مارس.2014/
 .16املؤمترات الرتبوية ...ماذا حققت للميدان الرتبوي؟ جريدة االيام  -العدد  9673السبت 3
اكتوبر

2015

املوافق

19

ذو

احلجة

متاح

عىل

http://www.alayam.com/alayam/Variety/532542/News.html

 .17الريان ،موزه بنت حممد .)2012( .املؤمترات العلمية ..فوائد ال يمكن حرصها ،منظمة
املجتمع العلمي العريب نرش يف 8فرباير .2012
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 .18األغا ،هاين عبدالقادر .)2018( .توصيات املؤمترات العلمية …رسم السرتاتيجيات املستقبل
أم حبيسة أدراج تنتظر الفرج ؟! متاح عىل http://kulalakhbar-iq.com/hi/?p=34351

 .19عيل ،وائل .)2017( .املؤمترات العلمية من العلم إىل التجارة املربحة متاح عىل
http://www.alnoor.se/article.asp?id=332793

 .20فهد ،وفاء .)2015( .املؤمترات بني حتقيق اهلدف وهدر املال  -صحيفة مال االقتصادية عدد
30مارس .2015
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