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تعنى بالبحث العلمي بشكل مباشر مثل اتحاد مجالس البحث العلمي واتحاد الجامعات
العربية والمجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمي المنبثق عنه .
وأسند أبو أصبع أسباب القصور في البحث العلمي والتطور والنشر العلمي في الوطن
العربي وخصوصا ً في مجال االتصال واإلعالم إلى عدة أسباب أھمھا :االفتقار إلى
األمانة العلمية لدى البعض والسرقات العلمية في بعض األبحاث ،وافتقار بعض
الباحثين إلى إجادة إجراءات البحث العلمي ،وافتقار بعض الباحثين إلى اإللمام
باإلحصاء الضروري إلجراء البحوث التطبيقية وتوظيفه بطريقة مناسبة ،واعتماد
البحوث بھدف للترقية فقط مما يجعل الباحثين غير معنيين بالبحث العلمي إال لھذا
الھدف ،ونقص اللغة الثانية لدى الباحثين وھي ضرورية للبحث العلمي مما يفقد
الباحثين القدرة على مراجعة البحوث ذات الصلة ببحوثھم .
وفي ختام ورقته ،أكد أبو أصبع على أن البحث العلمي في األردن وباقي الدول
العربية يحتاج زراعة بذور البحث العلمي في المجتمع وذلك بتعزيز فكرة البحث
العلمي في المناھج الدراسية منذ المرحلة االبتدائية وتطويرھا ،وتعزيز الفكر الناقد
وحرية التفكير في مختلف المراحل الدراسية في المدرسة والجامعة والدراسات
العليا ،والتدريب المناسب على استخدام المناھج العلمية وكتابة البحوث العلمية
وتدريسھا في مختلف المستويات ،وتوفير حوافز مادية وأدبية لتشجيع البحث العلمي
من خالل المسابقات والجوائز ألفضل البحوث ،وتكليف مباشر إلنجاز البحوث
المرتبطة بأولويات البحث الخاصة بالمجتمع وخصوصا ً تلك التي حددھا المجلس
األعلى للعلوم والتكنولوجيا فيما يختص بقطاع الثقافة والفنون واإلعالم )-2011
 ،(2020باإلضافة إلى ھناك حاجة ماسة إلى التشبيك بين الباحثين إلجراء بحوث
مشتركة لباحثين من عدة جامعات أردنية أو جامعات عربية ،مما يوفر دراسة أوسع
وأعمق لظواھر مجتمعية على مستوى محلي أو عربي.

