إعالن مبادئ المجلس العالمي للبحوث لعام 9102
تلبية تطلعات األثر االجتماعي واالقتصادي

أثر البحوث
يُخص ص ُصصصع ُالقرارُالسصصس ص ُف ُأنح ءُالع لمُمب لغُكبسرةُمنُاألموالُالع مةُلدعمُوتعزيزُالبحثُالعلم ُنس بةُعنُ
قدراُمنُ
ومنُأجلُالمجتمعُالذيُيمثلونهُ.حسثُيتوقعونُ،ف ُالمق بلُ،أنُتحدثُالبحوثُالممولةُمنُالقط ُالع مُ ُ
األثرُ ُ.وتض صصطلعُمعظم تُتمويلُالبحوثُبدورُرئسسُف ُتحديدُالبحوثُالت ُتحدثُمثلُهذاُاألثرُ ُودعمه ُوذلكُ
ب تخدامُآلس تُصععُقرارُ ُومع يسرُتمويلُمحددةُ ُ.
والُيوجدُبحوثُالُتُحدثُأيُأثرُ،ولكنُيمكنُأنُيكونُألثرُالبح ُوثُأشك لُمختلفةُ.إذُأنُللبحوثُالت ُيموله ُ
المشص ص ركونُف ُالمجلسُالع لم ُللبحوثُنط قُوا صصعُمنُاآلث رُتتض صصمنُمنُبسنُجملةُمنُاألمورُاألرخر ُالعهوضُ
ب لمعرفةُ(األثرُالعلم )ُ،وتعمسةُالمجتمع تُ(األثرُاالجتم ع )ُ،وتعزيزُاالبتك رُ(األثرُاالقتص دي)ُ ُ.ويمكنُأنُتأت ُ
أشك لُاألثرُالمختلفةُبدرج تُمتف وتةُوف ُفتراتُزمعسةُمختلفةُكم ُأنه ُتتف وتُف ُق بلسته ُللتعبؤُوالقس سُ ُ.
تلبية التطلعات المتزايدة لألثر االجتماعي واالقتصادي
 )1يجد ُالمشص ص ص ص ص ص ركون ُف ُالمجلس ُالع لم ُللبحوث ُأن ُالطلب ُعلى ُالبحوث ُالت ُتحدث ُمزيدا ُمن ُاألثرُ
االقتصص ديُواالجتم ع ُقدُازدادُبشصصكلُكبسرُرخاللُالعقودُالم ضصصسةُ،حسثُالُتعكسُهذهُالطلب تُوجودُ
عجزُف ُالبح ُوثُفحسبُبلُتعكسُالتطلع تُالمتب يعةُبسنُأصح بُالمصلحةُبشأنُاآلف قُالزمعسةُوق بلسةُ
التعبؤُالت ُتس صصهمُبه ُالبح ُوثُف ُحلُالتحدي تُاالجتم عسةُأوُف ُتعزيزُاالبتك رُ.ب إلضص ص فةُإلىُأنُهذهُ
الطلب تُتعبر ُأيضص ص ص ص ص ُعن ُاهتم م ُمحدود ُبمعظومة ُتقسسم ُاألثر ُاالجتم ع ُواالقتصص ص ص ص ص دي ُللبح ُوث ُوإثب ته ُ
لص نع ُالقرارُالسس

ُُوالمجتمعُ.

 )2يتفق ُالمش ص ص ص ص ص ركون ُف ُالمجلس ُالع لم ُللبحوث ُعلىُوجود ُح جة ُلتلبسة ُهذه ُالتطلع ت ُالمتزايدة ُلألثرُ
االجتم ع ُواالقتص ديُ،حسثُيمكنُأنُيؤديُالقس مُبذلكُإلىُرفعُمستو ُالوع ُوتحقسقُأقصىُقدرُمنُ
مس همةُالبحوثُف ُالمجتمعُواالقتص دُوب لت ل ُتعزيزُوجهةُنظرُالمش ركسنُف ُالمجلسُفسم ُيتعلقُبتبريرُ
ا تخدامُاألموالُالع مةُمنُأجلُالبحوثُ.
 )3يؤكدُالمش ص ركونُف ُالمجلسُالع لم ُللبحوثُبقوةُعلىُقسمةُكلُمنُاال صصتثم رُف ُالبحوثُالت ُتعهضُ
ب لمعرفة ُوتتخطى ُحدوده ُ ُ ،ودعم ُالبحوث ُالت ُقد ُتحقق ُأثر ُاجتم ع ُواقتصص ص ص ص دي ُأكثر ُإلح ح ُوق بلسةُُ
للقس سُ.وب لت ل ُيقعُعلىُع تقُالمش ص ركسنُف ُالمجلسُأيض ص ُمس صصؤولسةُض صصم نُاتب ُنهجُمتوازنُف ُدعمُ
مختلفُأشك لُالبحوثُضمنُاألنظمةُالوطعسةُمعُاألرخذُبعسنُاالعتب رُتطلع تُممولسهم.

 )4يؤكد ُالمش ركون ُف ُالمجلس ُالع لم ُللبحوث ُعلى ُأهمسة ُاال تثم رات ُالبحثسة ُف ُالمج الت ُالت ُقد ُالُ
تحققُمصلحةُاجتم عسةُمعسعةُف ُأيُفترةُزمعسةُمعسعةُ،إذُتتغسرُالتحدي تُاالجتم عسةُمعُمرورُالوقتُلعدةُ
أ ب ب ُأقله ُإنه ُتخضع ُدائم ُللعق ش ُالسس ُ.ويُعدُ ُالحف ظ ُعلى ُق عدة ُمعرفسة ُوا عة ُشرطُ ُأ
1
لال تج بةُللتحدي تُاالجتم عسةُالجديدةُعلىُنحوُك ٍ
فُوف ُالوقتُالمع بُف ُح لُظهُوُره .

سُ

المبادئ العامة لتقييم األثر االجتماعي واالقتصادي للبحوث
 )5يدركُالمشص ركونُف ُالمجلسُالع لم ُللبحوثُأنُأشك لُتقسسم تُاألثرُاالجتم ع ُواالقتص ديُُوأبع ده ُ
تختلفُب رختالفُارختص صُالمعظمةُودوره ُف ُمعظومةُالبحوثُالوطعسةُالمععسة.
 )6يتفقُالمش ركونُف ُالمجلسُالع لم ُللبحوثُعلىُأنهُلسسُثمةُمم ر ةُواحدةُلتقسسمُاألثرُيمكعه ُتحديدُ
ك ملُقسمةُالبحث.
 )7يدرك ُالمش ص ص ص ص ص ص ركون ُف ُالمجلس ُالع لم ُللبحوث ُالح جة ُإلى ُاتب ُآلس ت ُمرنة ُلتقسسم ُاألثر ُاالجتم ع ُ
واالقتصص ص ديُللبحوثُمنُأجلُاال صصتج بةُلخصص ص ئ ُالس صصس قُالجغراف ُُواالجتم ع ُالمحددُ،إلىُج نبُ
احترامُرخص ئ ُتطلع تُاألثرُف ُكلُتخص ُ ُ.ويتعسنُأنُتكونُالمتطلب تُالمحددةُواضحةُللب حثسن.
 )8يدركُالمش ص ركونُف ُالمجلسُالع لم ُللبحوثُأنُتقسسم تُاألثرُيعبغ ُأنُتكونُحس ص صصةُوتراع ُجوانبُ
مثلُالجعسُوالتعو ُوتك فؤُفرصُالوصولُمنُأجلُإطالقُالعع نُلك ملُإمك ن تُاألثرُالبحث ُ.
 )9يقر ُالمش ص ص ركون ُف ُالمجلس ُالع لم ُللبحوث ُبأن ُأي ُش ص صصكل ُمن ُأش ص صصك ل ُتقسسم ُاألثر ُيحت ج ُإلى ُتدريبُ
مسبقُللب حثسنُ،والمراجعسنُ،وجه تُالتمويلُ،ومتخصص ُالسس ت.
تطبيق تقييم األثر االجتماعي واالقتصادي المتوقع ( )ex anteكأحد معايير التمويل
 )11يؤكدُالمش ص ص ركونُف ُالمجلسُالع لم ُللبحوث ُأنُتقسسم تُاألثرُاالجتم ع ُواالقتص ص ص ديُتعدُذات ُقسمةُ
رخ صص صصة ُف ُالبحوث ُالموجهة ُلال ص صصتخدام ُنظراُألنه ُتس ص ص عد ُف ُارختس رُالمقترح ت ُالبحثسة ُالت ُيتوقع ُأنُ
تكونُأكثرُقدرةُعلىُالمس ص همةُف ُأهدافُومه مُمحددةُعلىُالمد ُالقص صصسرُ،حسثُيمكنُأنُتش صصجعُ
هذهُالتقسسم تُالب حثسنُعلىُالتفكسرُف ُمد ُف ئدةُبحوثهمُللمجتمعُواالقتص د.
 )11يؤكدُالمش ص ص ركون ُف ُالمجلس ُالع لم ُللبحوث ُعلى ُأن ُالتمسز ُالعلم ُيجب ُأن ُيبقى ُالمعس ر ُاأل ص ص ص ص ُ
للتقويمُالبحث ُللبحوثُالموجهةُلال تخدامُ،إذُيدركُالمش ركونُف ُالمجلسُأنُإحد ُطرقُضم نُذلكُ
قدُتكونُمنُرخاللُفصلُإجراءاتُالتق ُويمُعنُالتمسزُواألثرُ.
 )12يوافقُالمشص ركونُف ُالمجلسُعلىُتورخ ُالحذرُععدُا تخدامُاألثرُاالجتم ع ُواالقتص ديُكأحدُمع يسرُ
تمويلُالبحوثُالمبعسةُعلىُالفضولُ(ُ،)curiosity-drivenإذُغ لب ُم ُيكونُله ُأثرُغسرُمتوقعُوغسرُ

ُ1لذاُيؤكدُالمش ص ص ركونُف ُالمجلس ُالع لم ُللبحوثُعلىُإعالنُالمب دئُلع مُُ2117بش ص صصأنُالتف علُالديع مسك ُبسنُالبحُوثُاأل ص ص ص صصسةُواالبتك رُ
والذيُيع ُعلىُ"أنُالتركسزُأكثرُمنُالالزمُعلىُالعت ئجُقصسرةُالمد ُ وفُيعرضُأصولُاالبتك رُف ُالمستقبلُللخطر".

مقص صصودُويتحققُالحق ُ،إالُأنهُيمكنُأنُيؤديُبعدُذلكُإلىُابتك راتُتخريبسةُ(ُ)disruptiveويع لجُ
مشكالتُلمُيتمكنُالمجتمعُمنُتصوره ُقبلُالبحث.
تقييم األثر الفعلي ) (ex postللبحوث
 )13يدركُالمش ص ص ركونُف ُالمجلسُالع لم ُللبحوثُأنهُيمكنُلتقسسمُأثرُالبحوثُالفعل ُأنُيعززُثقةُص ص ص نع ُ
تعزيزُاالبتك ر.
القرارُُوالمجتمعُبأنُالبحوثُالت ُيمولونه ُتس همُف ُحلُالتحدي تُاالجتم عسةُأوُف ُ ُ
 )14يدرك ُالمشص ص ص ص ركون ُف ُالمجلس ُالع لم ُللبحوثُأنُالدرا ص ص ص ص ت ُالببلسومتريةُ ُ ،ودرا ص ص ص ص تُبراءات ُاالرخترا ُ،
والدرا ص تُاالقتص ديةُالقس سةُ،ودرا تُالح لةُ،والدرا تُالسرديةُ،والدرا تُاال تقص ئسةُ ُ،وعملس تُ
تقويمُالبرن مجُكله ُتمثلُطرق ُمجديةُلتقسسمُاألشك لُالمختلفةُألثرُالبح ُوث.
 )15يتفقُالمشص ص ركونُف ُالمجلسُعلىُأالُيركزونُععدُتقسسمُأثرُالبح ُوثُعلىُأثرُاال صصتثم راتُعلىُاألبح ثُ
الفرديةُفقطُولكنُيعبغ ُعلسهمُأيض ُالعظرُف ُأثرُاال تثم رُف ُمحفظةُوا عةُمنُاألبح ث.
 )16يقرُالمش ركونُف ُالمجلسُالع لم ُللبحوثُعلىُأنُتقسسم تُاألثرُاالجتم ع ُواالقتص ديُالفعل ُيمكنُ
أنُتسصتفسدُمنُإشراكُأصح بُالمصلحةُرخ رجُمعظومةُالعلومُ،حسثُيتحققُاألثرُاالجتم ع ُواالقتص ديُ
للبح ُوث.
بيان أثر البحوث
 )17يوافقُالمش ص ركونُف ُالمجلسُالع لم ُللبحوثُعلىُأنهُيعبغ ُارختس رُاال صصتراتسجس تُالخ صصصةُب لمجموعةُ
المستهدفةُععدُإيص لُأثرُالبح ُوثُإلىُالمجتمعُالبحث ُأوُالمجتمعُأوُالحكومة.
 )18يوافق ُالمش ص ص ركون ُف ُالمجلس ُالع لم ُللبحوث ُعلى ُأن ُإيص ص ص ل ُآث ر ُالبح ُوث ُرخ رج ُالمجتمع ُالبحث ُالُ
يتطلبُالتركسزُفقطُعلىُأثرُالبح ُوثُ،وإنم ُالتركسزُأيض ص ُعلىُكسفسةُا صصتحداثهُأثع ءُعملسةُالبحثُ،حسثُ
يعبغ ُأنُيسهمُذلكُف ُزي دةُالوع ُب ألف قُالزمعسةُوق بلسةُالتعبؤُالت ُيسهمُبه ُالبحثُف ُحلُالتحدي تُ
االجتم عسةُأوُف ُتعزيزُاالبتك ر.

