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 االجتماعي واالقتصادي األثر تطلعات تلبية

 

 ثو البح أثر

ُعنُنس بةُلم العُالبحثُوتعزيزُلدعمُالع مةُاألموالُمنُكبسرةُمب لغُالع لمُأنح ءُف ُالسصصس  صص ُالقرارُصصصع  ُخصصص يُ 
ُمنُاقدرُ ُع مالُالقط  ُمنُالممولةُالبحوثُت حدثُأنُ،المق بلف ُُ،يتوقعونُحسثُ.يمثلونهُالذيُالمجتمعومنُأجلُ

ُوذلكُدعمه ُوُاألثرُهذاُمثلُت حدثُالت ُالبحوثُتحديدُف ُرئسسُدوربُالبحوثُتمويلُظم تمعُتضصصصصطلعُو.ُاألثر
ُ.ُمحددةُتمويلُمع يسرُوُقرارُصععُآلس تُب  تخدام

ُيموله ُ التُللبحوثُأنُإذُ.مختلفةُأشك لُثُوالبحُألثرأنُيكونُُيمكنُولكنُ،أثرُأيُحدثت ُُالُبحوثُيوجدُوال
ُوضالعهُرخر األمورُاألُمنُجملةمنُبسنُُتتضصصصصمنُاآلث رُمنُوا صصصصعُنط قُللبحوثُالع لم ُمجلسالُف ُالمشصصصص ركون

ُتأت أنُُيمكنُوُ.(االقتص ديُاألثر)ُاالبتك رُوتعزيزُ،(االجتم ع ُاألثر)ُالمجتمع تُوتعمسةُ،(العلم ُاألثر)ُلمعرفةب 
ُ.ُوالقس سُلتعبؤلُق بلسته ُف ُتتف وتأنه ُُكم ُمختلفةُزمعسةُفتراتُوف ُمتف وتةُبدرج تُالمختلفةُاألثرُأشك ل

 واالقتصادي االجتماعي لألثر المتزايدة التطلعات تلبية

اُت حدثُالت ُلبحوثاُعلىُالطلبُأنُللبحوثُالع لم ُالمجلسُف ُالمشصصصصصصصصصصصص ركونُيجد (1 ُثراألُمنُمزيد 
ُوجودُالطلب تُهذهُتعكسُالُحسثُ،الم ضصصسةُالعقودُرخاللُكبسرُبشصصكلُازدادُقدُواالجتم ع ُاالقتصصص دي

ُوق بلسةُالزمعسةُاآلف قُبشأنُالمصلحةُأصح بُبسنُالمتب يعةُالتطلع تُتعكسُبلُفحسبُثُوالبحُف ُعجز
ُهذهُأنُإلىُ فةب إلضصصصُ.االبتك رُتعزيزُف ُأوُاالجتم عسةُالتحدي تُحلُف ُثُوالبحُبه ُتسصصصهمُالت ُالتعبؤ
ُوإثب ته ُثُوللبحُواالقتصصصصصصصصصص ديُاالجتم ع ُاألثرُتقسسمُبمعظومةُمحدودُاهتم مُعنُأيضصصصصصصصصص  ُتعبرُطلب تال
 ُ.مجتمعالُوُالسس   ُالقرارُص نع ل

ُلألثرُيدةالمتزاُالتطلع تُهذهُلتلبسةُح جةُوجودعلىُُللبحوثُالع لم ُالمجلسُف ُالمشصصصصصصصصصصص ركونُيتفق (2
ُمنىُقدرُأقصُوتحقسقُالوع ُمستو ُرفعُإلىُبذلكُالقس مُيؤديُأنُيمكنُحسثُ،واالقتص ديُاالجتم ع 
ُتبريريتعلقُبُم سفُالمجلسُف ُلمش ركسناُنظرُوجهةُتعزيزُوب لت ل ُواالقتص دُالمجتمعُف ُالبحوثُمس همة
 .ُالبحوثُجلأُمنُالع مةُاألموالُا تخدام

ُتعهضُلت اُالبحوثُف ُاال صصصتثم رمنُُكلُقسمةُعلىُبقوةُللبحوثُالع لم ُالمجلسُف ُالمشصصص ركونُيؤكد (3
ُوق بلسةُ ُإلح ح  ُأكثرُواقتصصصصصصصصص ديُاجتم ع ُأثرُتحققُقدُالت ُالبحوثُدعمُوُ،ه حدودُوتتخطىُب لمعرفة
ُدعمُف ُتوازنمُنهجُاتب  ُضصصصم نُمسصصصؤولسةُأيضصصص  ُالمجلسعلىُع تقُالمشصصص ركسنُف ُُيقعُوب لت ل ُ.للقس س
 .ممولسهمُتطلع تُاالعتب رُبعسنُاألرخذُمعُالوطعسةُنظمةاألُضمنُالبحوثُأشك لُمختلف



ُالُقدُلت اُالمج التُف ُالبحثسةُاال تثم راتُأهمسةُعلىُللبحوثُالع لم ُالمجلسُف ُالمش ركونُيؤكد (4
عدةُلُالوقتُمرورُمعُاالجتم عسةُالتحدي تتتغسرُُإذُ،معسعةُزمعسةُفترةأيُُف ُمعسعةُاجتم عسةُمصلحةُتحقق
ُالسس   ُللعق شُدائم  ُتخضعُإنه ُأقله ُأ ب ب ُأ   س  ُ شرطُ ُوا عةُمعرفسةُق عدةُعلىُالحف ظُعدُ ويُ .

ُك ٍفُُجديدةالُجتم عسةاالُتحدي تللُال تج بةل  1. هُرظهُوف ُح لُُالمع  بُالوقتُوف علىُنحو

 للبحوث واالقتصادي االجتماعي األثر لتقييم العامة المبادئ

ُأبع ده ُوُواالقتص ديُاالجتم ع ُاألثرُتقسسم تُأشك لُأنُللبحوثُالع لم ُالمجلسُف ُالمشص ركونُيدرك (5
 .المععسةُالوطعسةُبحوثالُمعظومةُف ُودوره ُالمعظمةُارختص صُب رختالفُتختلف

ُتحديدُمكعه يلتقسسمُاألثرُواحدةُثمةُمم ر ةُُلسسُأنهُعلىُللبحوثُالع لم ُالمجلسُف ُالمش ركونُيتفق (6
 .البحثُقسمةُك مل

ُتم ع االجُاألثرُلتقسسمُمرنةُاتب  ُآلس تُإلىُالح جةُللبحوثُالع لم ُالمجلسُف ُالمشصصصصصصصصصصصص ركونُيدرك (7
ُبإلىُج نُالمحدد،ُاالجتم ع ُوُالجغراف ُالسصصصس قُلخصصصص ئ ُاال صصصصتج بةُأجلُمنُللبحوثُواالقتصصصص دي

 .لب حثسنلُواضحةُالمحددةُالمتطلب تُتكونُأنُتعسنيُوُ.تخص ُكلُف ُاألثرُتطلع تُرخص ئ ُاحترام
ُجوانبُع وت راُحسصص  صصةُتكونُأنُيعبغ ُاألثرُتقسسم تُأنُللبحوثُالع لم ُالمجلسُف ُالمشصص ركونُيدرك (8

 .ُاألثرُالبحث ُإمك ن تُك مللُإطالقُالعع نُأجلُمنُوتك فؤُفرصُالوصولُوالتعو ُالجعسُمثل
ُدريبتُإلىُيحت جُاألثرُتقسسمُأشصصصصصك لُمنُشصصصصصكلُأيُبأنُللبحوثُالع لم ُالمجلسُف ُالمشصصصصص ركونُيقر (9

 .السس   تُومتخصص ُ،التمويلُوجه تُ،والمراجعسنُ،للب حثسنُمسبق

 تمويللا معاييرأحد ك( ex ante) المتوقع واالقتصادي االجتماعي ألثراتقييم  تطبيق

ُقسمةُاتت عد ُذُواالقتصصصصص ديُاالجتم ع ُاألثرُتقسسم تُأنُللبحوثُالع لم ُالمجلسُف ُالمشصصصص ركونُيؤكد (11
ُأنُي توقعُ التُالبحثسةُالمقترح تُارختس رُف ُتسصصصصص عدُألنه نظر اُُلال صصصصصتخدامُالموجهةُالبحوثُف ُرخ صصصصصصة
ُتشصصصجعُأنُيمكنُ،ُحسثالقصصصصسرُالمد ُعلىُحددةمُومه مُأهدافُف ُالمسصصص همةُعلىُقدرةُأكثرُتكون
 .واالقتص دُللمجتمعُبحوثهمُف ئدةُمد ُف ُالتفكسرُعلىُالب حثسنُالتقسسم تُهذه

ُ صصصصص  صصصصص األُالمعس رُيبقىُأنُيجبُالعلم ُالتمسزُأنُعلىُللبحوثُالع لم ُالمجلسُف ُالمشصصصصص ركونُيؤكد (11
ُذلكُم نضُطرقُإحد ُأنُالمجلسُف ُالمش ركونيدركُُ،ُإذلال تخدامُةالموجهُللبحوثللتقويمُالبحث ُ

 .ُواألثرُالتمسزُعنُيمُوالتقُإجراءاتُفصلُقدُتكونُمنُرخالل
ُمع يسرُأحدكُواالقتص ديُاالجتم ع ُاألثرُا تخدامُععدُالحذرُتورخ ُعلىُالمجلسُف ُالمشص ركونُيوافق (12

ُوغسرُمتوقعُغسرُأثرُله ُيكونُم ُغ لب  ُإذ،ُ(curiosity-driven)ُالفضولعلىُُالمبعسةُلبحوثاُتمويل

                                                           
واالبتك رُُةثُاأل صصصصص  صصصصصسُوبشصصصصصأنُالتف علُالديع مسك ُبسنُالبح2117ُالمب دئُلع مُُإعالنعلىُُللبحوثُالع لم ُالمجلسيؤكدُالمشصصصصص ركونُف ُُالذ1ُ

 االبتك رُف ُالمستقبلُللخطر".ُأصول وفُيعرضُُالمد نُالتركسزُأكثرُمنُالالزمُعلىُالعت ئجُقصسرةُأ"ُوالذيُيع ُعلى



ُوي ع لج(disruptiveُ)ُتخريبسةُابتك راتُإلىُذلكُبعدُيؤديُأنُيمكنُإالُأنهُ،الحق  ُويتحققُمقصصصصود
 .البحثُقبلُتصوره ُمنُالمجتمعُيتمكنُلمُمشكالت

  ثو لبحل ex post)( الفعلي ثراأل تقييم

ُصصصصص نع ُثقةُيعززُأنُالفعل ُالبحوثُأثرُتقسسملُيمكنُهأنُللبحوثُالع لم ُالمجلسُف ُالمشصصصص ركونُيدرك (13
 .االبتك رُيزتعُزُف ُأوُاالجتم عسةُالتحدي تُحلُف ت س همُُيمولونه ُالت ُبأنُالبحوثُالمجتمعُوُالقرار

ُرا ،االرختُبراءاتدرا صصصصصصصص تُُوُ،الببلسومتريةُالدرا صصصصصصصص تأنُُللبحوثُالع لم ُالمجلسُف ُالمشصصصصصصصص ركونُيدرك (14
عملس تُُوُ،اال تقص ئسةُوالدرا  تُالسردية،ُوالدرا  تُالح لة،ُودرا  تُ،القس  سةُاالقتص ديةُوالدرا ص ت

 .ثُوالبحُألثرُالمختلفةُاألشك لُلتقسسمُمجديةُطرق  ُتمثلُكله ُتقويمُالبرن مج
األبح ثُُلىعُاال صصصتثم راتُأثرُعلىُثُوالبحُأثرُتقسسمُععدُأالُي ركزونُعلىُالمجلسُف ُالمشصصص ركونُيتفق (15

 .ثمنُاألبح ُوا عةُمحفظةاال تثم رُف ُُأثرُف ُالعظرُأيض  ُعلسهمُيعبغ ُولكنُفقطُالفردية
ُيمكنفعل ُالُواالقتص ديُاالجتم ع ُألثراُتقسسم تُأنعلىُُللبحوثُالع لم ُالمجلسُف ُالمش ركونُيقر (16

ُتص ديواالقُاالجتم ع ُاألثرُيتحققُحسثُ،العلومُمعظومةُرخ رجُالمصلحةُأصح بُإشراكُمنُتسصتفسدُأن
 .ثُوللبح

 ثو البح أثر بيان

ُب لمجموعةُصصصصةالخ ُاال صصصتراتسجس تُارختس رُيعبغ ُأنهعلىُُللبحوثُالع لم ُالمجلسُف ُالمشصصص ركونُيوافق (17
 .الحكومةُأوُالمجتمعُأوُالبحث ُمجتمعالُإلىُثُوالبحُأثرُإيص لُععدُالمستهدفة

الُُ ثالبحُمجتمعالُرخ رجُثُوالبحُآث رُإيصصصصصص لُأنُعلىُللبحوثُالع لم ُالمجلسُف ُالمشصصصصص ركونُيوافق (18
ُ،ُحسثالبحثُملسةعُأثع ءُا صصصتحداثهُكسفسةُعلىُأيضصصص  ُوإنم ُالتركسزُ،ثُوالبحُأثرُعلىُفقطُالتركسزيتطلبُ
ُالتحدي تُحلُف ُثالبحُبه ُيسهمُالت ُالتعبؤُوق بلسةُالزمعسةُب ألف قُالوع ُزي دةُف ُذلكُيسهمُأنيعبغ ُ

 .االبتك رُتعزيزُف ُأوُاالجتم عسة


