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موؤمتر »اأيام االأبحاث« يف الي�سوعية: 

لالإنتقال بجامعة ُتعنى باالأبحاث
نّظمت جامعة القديس يوسف مؤمتر »أيام األبحاث« 
في حضور رئيس اجلامعة البروفسور رينيه شاموسي 
ونائب الرئيس لشؤون األبحاث البروفسور جورج عون، 
اضافة إلى 17 باحثا ناقشوا طرق ورهانات نشر األبحاث 
األكــادميــيــة، كــمــا حــضــر حــشــد مــن األســـاتـــذة والطالب 

واملهتمن.
االفتتاحية  كلمته  في  البروفسور شاموسي  وتطرق 
إلى كتاب رئيس جامعة باريس 2 ورئيس قطب األبحاث 
والتعليم العالي في جامعة السوربون لوي فوغل، يعتبر 
فيه أن »البحث األساسي يبقى هو روح اجلامعة« وأن 
»الفصل ما بن الباحث واألستاذ عملية مصطنعة، فيقوم 
التعليم الذي يتميز بنوعية جيدة على البحث كما يثّمن 
التعليم بــدوره البحث«، مشيرا الى ان فوغل سبق وقال 
»ان اجلامعات التي حتتل املــراتــب األولــى في تصنيف 

شانغهاي تعد جامعات تستند الى األبحاث«.
وأعلن شاموسي »إن جامعة القديس يوسف اتخذت 
قرارا يقضي باالنتقال من جامعة تعنى بتوزيع الشهادات 
إلــى مكان رفيع يعنى باألبحاث، وقــد مت في هــذا اإلطار 
إنــشــاء مجلس األبــحــاث وتــصــور القطب التكنولوجي 

للصحة«.
وقال: »لكن، يجب أال نتوهم فليس الطريق الذي يترتب 
علينا اجتيازه من أجل تغيير جامعتنا في هذا االجتاه 
ومن أجل وضع هذه العملية حيز التنفيذ سهال. إذ يترتب 
علينا فرض إطار جديد يدير أنشطة األساتذة الذين يجب 
أن يكونوا باحثن. كما يفترض حشد املوارد حتى نتمكن 
مــن تطوير مختبراتنا ومــراكــز األبــحــاث. ويتعن على 
كل فرد أن ينخرط في املمارسات األساسية التي تؤدي 

إلى تثمن األبحاث«، مؤكدًا »احلرص الدائم على إجراء 
أبحاث حــرة ومــن دون مقابل وعلى االبتكار والتجديد 
وحتديد وضعية األفــراد وتزويد الفرق باملوارد الالزمة 
وتزويد اجلميع باملعرفة اإلدارية، كما يتعن على كل فرد 
أن يحظى باحلرية وبحس االبتكار، وهذه هي الضرورات 

األربعة التي يترتب علينا تأمينها اليوم«.
من جهته، قــّدم البروفسور عــون مداخلة شــرح فيها 
ــة الــتــكــامــلــيــة بـــن الــبــحــث والــنــشــر وتصنيف  ــعــالق »ال

مؤسسات التعليم العالي«.
وقـــال: »تــبــدأ العملية بسعي الباحث إلــى نشر عمله 
لكي يصل إلى املجتمع العلمي، ولكن في حال مت النشر 
ولم يستكمل بالفهرسة واالستشهاد بالبحث في أعمال 
أخــرى، يبقى محصورا في حلقة ضيقة من القراء. لذلك 
يؤدي النشر والفهرسة واالستشهاد بالعمل البحثي إلى 
عــدة امــور مهمة أبــرزهــا تطوير املعرفة والتقدم املهني 
للباحث ووصول املؤسسة اجلامعية الراعية للبحث إلى 
تصنيف عال عامليا وفتح مجال التمويل املالي. ولكي تتم 
هــذه اآللــيــة يجب على الباحث أن ينشر عمله فــي مجلة 
تتقيد مبعايير دقيقة أهمها ان يكون لديها جلنة إدارية 
وجلنة علمية وأن تصدر في مواعيد محددة ومحترمة 
وأن تخضع لتقييم«، مشيرا الى »أن هناك 25000 مجلة 
حول العالم لديها جلنة علمية، من أصل 85000، ويوجد 

عدد أصغر مفهرس لدى املكتبات اجلامعية الكبرى«.
وقد توالت املداخالت على مدى يومن، تطرق بعضها 
إلـــى مــوضــوع الــنــشــر األكـــادميـــي وتشجيعه وتنميته 
ــاول الــبــعــض األخر  ــن واملــشــاكــل الــتــي تــعــتــرضــه، كــمــا ت

مواضيع بحثية تتعلق بالهندسة والطب وعلوم أخرى.




