
 

	

 1تعددیة التخصصات بشأن مبادئالبیان 

 مقدمة

األساسیة إلى التطبیقیة ومن المجاالت التقلیدیة إلى النقاط التي تتقارب  تتدرج من ةواسع من أنشطة البحث العالمی طیفھناك 
ُ التخصصات. 	فیھا في التخصصات أمرا ضروریا إال  یُعدّ التمیّزوبینما 	دعم التقدم المعرفي.تلك األنشطة بھدف جمیع  بنىتم ت

حدود معرفیة عالمیة تتجاوز  شبكات	نظامتبني تعددیة التخصصات من خالل  بقیمةاالعتراف في  املحوظ اأن ھناك نمو
من لتمكین لفي خلق البیئة الالزمة  امھم ادورتمویل األبحاث  لمؤسساتفإن  من ھنا	الجغرافیة.الحدود و التخصصات

 .ودعمھا التخصصات متعددةبحاث األفي  االستثمار

األساسیة التالیة  المبادئ یقرون GRC( 2016( للبحوثالعالمي في االجتماع السنوي للمجلس ن یالمشارك بناء على ذلك فإن
 .2التخصصات متعددة األبحاثوتقییم والتي تدعم تمویل وإدارة 

 

 المبادئ

 التمیز البحثي  

تعددیة التخصصات إن اللبنة األساسیة للدعم المادي المقدم من المشاركین في المجلس العالمي للبحوث.  ھو البحثي التمیزإن 
تعددیة  إال أن . األبحاثالتخصصیة في أكثر قیمة من بأنھا أفضل و افتراضھناك  ھ لیسأن كمابذاتھا، لیست ھدفا 

فجدیدة  تخلق معارفاألبحاث ومعالجة المسائل المعقدة بطرق  لمباشرةوسیلة التخصصات ھي  أنشطة ومجاالت  وتعّرِ
 حلوال جدیدة. تقدمكما جدیدة وتخصصات ومناھج 

 متنوعةال جھُ النُ  

ضروریة لدعم وھي  على نطاق واسع، منسقةالباحثین إلى برامج  تتم بدافع ذاتي منبرامج  تتدرج من ،متنوعة ھجنُ ھناك 
التخصصات ما ھو إال لموازاة أولویات الحكومة فإن  البحوث متعددةأكبر. إذا كان تمویل  فعالیةباألبحاث متعددة التخصصات 

 البحوث وتقدیم التمویلتلك  برامج وضعفي منخرطین بشكل نشط  یكونواالمشاركین في المجلس العالمي للبحوث یجب أن 
	.لھا

 للبحوثالبنیة التحتیة 

 وینبغيالتخصصات. في تفعیل األبحاث متعددة  للبحوثأھمیة البنیة التحتیة  للبحوثالمشاركون في المجلس العالمي  یدرك 
 وتمكین دعم إمكانیة في النظر على -المستویات  جمیععلى  - للبحوثبنیة تحتیة جدیدة لالتخطیط والتطویر  یتضمن أن

 .التخصصات متعددة البحوث

 

 وداعمةخلق بیئة قویة 

 منظومات تطبیقوالتي تتعدى حدود التخصصات بتطویر  البحوثیجب على المشاركین في المجلس العالمي للبحوث تشجیع 
مع أن ینخرطوا المشاركین في المجلس العالمي للبحوث  یجب علىالتخصصات.  وتستوعب تعددیة تدركوآلیات وممارسات 

 متعددة التخصصات. للبحوث وتطویر الدعمفي رعایة سویا للتعاون  البحوثأصحاب المصلحة المعنیین المشاركین في  جمیع
																																																													

	.ما عملل بنیة مشتركةإلنتاج  معا أكثر أو تخصصان فیھا یعمل الذي بأنھ البحث التخصصات متعدد البحث فیتعر یمكن 1	
	.2016 السنویة االجتماعاتقام بھ مستضیفو  الذي "التخصصات تعددیة عن يالمسح تقریرل"ا في الواردة التوصیات مع باالقتران البیان یقرأ أن ینبغي 2	



 المراجعة والتقییم

أو تتخطى حدود  تتعدىلمراجعة وتقییم البحوث التي  فعالةعملیة یجب على المشاركین في المجلس العالمي للبحوث تطویر 
 التخصصات.

الناشئ  كبیرالتأثیر للوللھدف  وذات استجابةتكون حساسة ومناسبة  آلیات مراجعة عادلة وذات صلة ینبغي وضع  •
	بحوث متعددة التخصصات.ال نجاح عن

في  تنشأقد التي الخاصة  الظروفأسالیب تقییم برامج البحوث متعددة التخصصات بعین االعتبار یجب أن تأخذ    •
مثل ھذه األنشطة. إن تطویر مؤشرات أداء أساسیة أو آلیات بدیلة لتسھیل تقییم البرامج یجب أن تكون مالئمة 

	لتخصصات.نشاط بحثي محدد متعدد ا ومتطلبات أيلخصائص 

 اإلدارةو بناء القدرات

متعددة التخصصات قد مشاریع البحوث  أن  إدراك  -مختلفة  لعدة أسبابو - للبحوثیجب على أعضاء المجلس العالمي 
 لھذا:و ،تخصص واحد قائم علىال بحثالتطلبا من  أكثر ھاتنفیذفي وأكثر تعقیدا  ھاتكون في نطاق

ومواجھة ینبغي تخصیص الموارد المناسبة واألطر الزمنیة الكافیة لضمان أن للفرق القدرة على التنظیم بفاعلیة  •
التخصصات بما في ذلك أي تدریب الزم للتغلب على االختالفات نطاق  خارج العملالناتجة عن  الصعاب

	.غیرھامن بعض الممارسات متعددة التخصصات أكثر تطلبا  مالحظة أنالمفاھیم ، مع وأسس  المصطلحیة
متعددة البحثیة  والبرامج للمشاریع مخصصة رقابةوتوفیر  على إدارةر المنظمات القدرة والمقدرة یجب أن تطوِّ  •

	التخصصات.
	.التخصصات بشأن تعددیة الناجحة واألقل نجاحا المبادرات تجاربوالتعلم من  التشاركالمنظمات على  تشجیع  •

 التطویر المھني

متعددة التخصصات التقدیر البحثیة المساھمات فیھا تتلقى عالمیة  بحثیةوثقافة  ةمھنیبحثیة  اتمن الضروري تطویر مسار
ما ، في إطار لمي للبحوث االتخصصات التقلیدیة. یجب على أعضاء المجلس الع المساھمات فيتلقاه تلما  المساويالالزم 

البحثیة  مساراتھمجمیع  في لباحثین لدى اودعم البحوث متعددة التخصصات لدى المؤسسات  ،بحوثھم برامجیتوافق مع 
	 المھنیة.


