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THE SOCIAL SCIENCE MONITOR

The Social Science Monitor is a major 
project of the Arab Council for the Social 
Sciences (ACSS) and is an observatory 
dedicated to surveying the landscape and 
assessing the trajectory of social science 
research in Arab countries as well as 
following up on emergent research agendas 
and themes. To that end, both quantitative 
and qualitative data will be collected and 
analysed and a resource website will be 
created for the posting and dissemination of 
the data and analysis. A key publication of 
the Monitor will be the biennial Arab Social 
Science Report.

The Monitor includes three main areas of 
research:
- The infrastructures of knowledge 

production in terms of Arab institutions 
and resources;

- The capacities and characteristics of Arab 
social science communities (the 
educational and career trajectories of 
individual social scientists);

- The ability of Arab social sciences to impact 
public debate and policy on the one hand 
and global social science on the other.

The Monitor framework consists of five 
components: Individuals, Institutions, 
Products, Practices and Uses. Each 
component focuses on different units of 
study and employs different data collection 
tools:
1. Individuals: Individual researchers 

working in the Arab countries or Arab 
researchers living in the diaspora, those 
who hold a Master’s or Doctoral degree in 
social science from any university in the 
world, and/or are involved in social 
science research.

FRAMEWORK

DATA COLLECTION & COMPILATION

2. Institutions: Universities, Research 
Centers and Professional Societies

3. Products: Libraries, Archives, Publishing 
houses, Ph.D. directories and depositories, 
Scientific journals, Curricula

4.Practices: Selection committees, Peer 
review committees, governance and 
resource allocation in universities and 
research institutions, promotion, tenure, 
scholarships, fellowships.

5. Uses: Policy making, public discourses, 
conferences and dissemination.

A Matrix of indicators was developed to 
compile information on the National 
context, Institutions, Products, Practices and 
Uses.   In addition, a questionnaire was 
constructed to collect data on Individuals 
through an online survey to be conducted 
biennially. The Questionnaire consists of 
five sections:
(1) personal data (e.g. name, nationality)
(2)academic education background (e.g. 

universities attended)
(3) career path (e.g. job positions held)
(4) research topics, paradigms and 

methodology (e.g. publications)
(5)research funding.

As the Monitor develops, new tools of data 
collection will be developed and different 
types of data sources will be mined.



The following core disciplines and 
multi-disciplinary fields were considered 
social sciences for the pilot phase of the 
Monitor: Anthropology, Economics, History, 
Political Science, Psychology, Sociology, 
Cultural Studies, Development Studies and 
Gender Studies.  Other disciplines, including 
the humanities, will be included in 
subsequent phases.
 

The Monitor covers the 22 Arab countries 
that are member states in the League of 
Arab States: Algeria, Bahrain, Comoros, 
Djibouti, Egypt, Emirates, Iraq, Jordan, KSA, 
Kuwait, Libya, Lebanon, Mauritania, 
Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Somalia, 
Sudan, Syria, Tunisia, and Yemen.

Data compiled and analyzed will be made 
available at different stages of the project 
through the development of searchable 
databases to be posted on the project 
website.

A key product of the Monitor is the Arab Social 
Science Report (ASSR), a biennial publication 
on the state of the social sciences in the Arab 
Region.  Each issue of the ASSR will focus on a 
broad theme of relevance to social scientists, 
research administrators, universities, research 
NGOs as well as to organizations and donors 
working in the field of social research and 
development. The report will include the 
systematic analysis of information collected 
through the Questionnaire and Matrix in 
addition to background papers written for 
each issue. The Framing ASSR, second and 
third ASSRs will be released in March 2015, 
March 2017 and March 2019 respectively.

GEOGRAPHIC COVERAGE

PRODUCTS
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عبد الوهاب بن حفيظ
عزمي بشارة

سكينة بوراوي
جورج قرم
أحمد دالل

خير الدين حسيب
هيفاء رضا جمل الليل

مصطفى كامل السيد
لينا خطيب

خالد الوحيشي
ندى مرتضى صباح

ماجد عثمان
سليم تماري
ثريا التركي 
هدى زريق

المنتدى العربي للعلوم اإلجتماعية - تونس
المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات

مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث - تونس
مستشار اقتصادي - بيروت

الجامعة األمريكية في بيروت
مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت

جامعة عفت - جده
جامعة القاهرة

مركز كارنيجي في الشرق األوسط - بيروت
جامعة الدول العربية - القاهرة

الجامعة األمريكية في الشارقة
المركز المصرى لبحوث الرأى العام - بصيرة - القاهرة

مركز دراسات القدس - رام الله
الجامعة األمريكية في القاهرة

الجامعة األمريكية في بيروت

المؤسسة ا�سم
االسـتشـاريــة اللجنــة 

الفنيــة اللجنــة   
المؤسسة ا�سم

عدنان األمين
راجي أسعد
محمد بامية
خالد فهمي
بسام حداد 

ساري حنفي
المختار الهراس

ماري قعوار
دينا الخواجة
أيلين كتاب

عبد القادر لطرش
هدى الصدا

الجامعة األمريكية في بيروت
كلية همفري  للشؤون العامة في جامعة مانيسوتا - مينيبوليس

جامعة بيتيسبيرغ - بنسيلفانيا
الجامعة األمريكية في القاهرة

جامعة جورج ماسون - واشنطن
الجامعة األمريكية في بيروت

جامعة محمد الخامس - المغرب
منظمة العمل الدولية - بيروت

جامعة القاهرة ومبادرة اإلصالح العربي - باريس
مركز دراسات المرأة في جامعة بير زيت - رام الله 

اللجنة الدائمة للسكان - الدوحة
جامعة القاهرة

المنفــذ الفريــق 
المؤسسة ا�سم

ستناي شامي 
قاسم قاووق

جويل حاتم 
صفوان الصلح

المجلس العربي للعلوم اإلجتماعية 
المجلس العربي للعلوم اإلجتماعية 
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االجتماعيــة العلــوم  مرصــد 
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وهي  عربيًا،  بلدًا   22 "المرصد"  مشروع  يغطي 
وهي:  العربية،  الدول  جامعة  في  األعضاء  الدول 
ومصر،  وجيبوتي،  القمر،  وجزر  والبحرين،  الجزائر، 
واألردن،  والعراق،  المتحدة،  العربية  واإلمارات 
وليبيا،  والكويت،  السعودية،  العربية  والمملكة 
فلسطين،  وعمان،  والمغرب،  وموريتانيا،  ولبنان، 
وتونس،  وسوريا،  والسودان،  والصومال،  وقطر، 

واليمن.

في  متاحة  والمحللة  المصّنفة  البيانات  ستصبح 
مراحل مختلفة من المشروع من خالل إعداد قواعد 
موقع  على  نشرها  ليتم  للبحث  قابلة  بيانات 

المشروع اإللكتروني.

منتجًا  العربي"  االجتماعية  العلوم  "تقرير  ويعتبر 
عن  عبارة  والتقرير  "المرصد".  لمشروع  رئيسيًا 
العلوم  حالة  وتتناول  عامين  كل  في  تصدر  نشرة 
االجتماعية في المنطقة العربية. وسيركز كل عدد 
على  العربي"  االجتماعية  العلوم  "تقرير  من 
ومدراء  االجتماع،  بعلماء  يتعلق  أوسع  موضوع 
غير  البحثية  والمنظمات  والجامعات،  البحث، 
والمانحين  المنظمات  إلى  باإلضافة  الحكومية، 
االجتماعي.  واإلعداد  البحث  مجال  في  العاملين 
للمعلومات  المنهجي  التحليل  التقرير  وسيتضمن 
التي تم جمعها بواسطة االستفتاء والمصفوفة، 
األساسية  المعلومات  ورقات  إلى  باإلضافة 
العلوم  "تقرير  إصدار  لكل عدد. وسيتم  المكتوبة 
الثاني  والتقريرين  األولي،  العربي"  االجتماعية 
وآذار/مارس   ،2015 آذار/مارس  في  منه  والثالث 

2017 وآذار/مارس 2019، على التوالي.

الجغرافية التغطية 

المنتجات
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للمزيد من المعلومات الرجاء التواصل معنا على:



جمع البيانات وتصنيفها

 Social Science) االجتماعية  العلوم  مرصد 
المجلس  من مشاريع  رئيسي  Monitor) مشروع 
مكرس  مرصد  وهو  االجتماعية،  للعلوم  العربي 
بالعلوم  المرتبطة  البحوث  نشاطات  لمعاينة 
وُيعنى  وتقييمها.  العربية  الدول  في  االجتماعية 
الناشئة  البحث  أجندات  بمتابعة  أيضًا  المرصد 
جمع  سيتم  الغاية،  هذه  ولتحقيق  ومواضيعها. 
بيانات كمية ونوعية على السواء وتحليلها وإنشاء 
البيانات  نشر  بغية  للموارد  إلكتروني  موقع 
العلوم  "تقرير  وسيكون  وتعميمها.  والتحاليل 
من  عامين  كل  يصدر  الذي  العربي"  االجتماعية 

المننورات الرئيسية لمرصد العلوم االجتماعية.

بحث  مجاالت  ثالثة  المرصد  مشروع  ويتضمن 
رئيسية:

حيث  من  المعرفة  إلنتاج  التحتية  البنى  -
المؤسسات والموارد العربية؛

العربية  االجتماعي  العلوم  مجتمعات  - قدرات 
لعلماء  والمهنية  التربوية  (المسارات  وخصائصها 

االجتماع الفرديين)؛
- قدرة العلوم االجتماعية العربية على التأثير في 
جهة،  من  العامة  والسياسة  العام  النقاش 

والعلوم االجتماعية العالمية من جهة أخرى.

مكونات:  خمسة  من  المرصد  عمل  إطار  يتألف 
والممارسات،  والمنتجات،  والمؤسسات،  األفراد، 
وحدات  على  مكون  كل  ويرّكز  واالستخدامات. 
لجمع  مختلفة  أدوات  ويستخدم  للدراسة  مختلفة 

البيانات، وذلك على النحو اآلتي:
في  العاملون  الفرديون  الباحثون  األفراد:  .1
البلدان العربية أو الباحثون العرب العاملون في 
المهجر، والحاصلون على شهادة دراسات عليا أو 
جامعة  أي  من  االجتماعية  العلوم  في  دكتوراه 
في  بحث  في  المشاركون  و/أو  العالم،  في 

العلوم االجتماعية.
البحث  ومراكز  الجامعات  المؤسسات:  .2

المهنية. والمجتمعات 
المنتجات: المكاتب، ودور األرشيف، ودور النشر،  .3
والصحف  حفظها،  ومكتبات  الدكتوراه  ودالئل 

العلمية، والمناهج.

إطار العمل

الُمحكمة،  الق  ولجان  االختيار،  لجان  4. الممارسات: 
الجامعات  في  الموارد  وتخصيص  والحوكمة 
ومؤسسات البحث، والترويج، وشغل الوظائف، 

والمنح الدراسية، والزماالت.
والخطابات  السياسة،  صناعة  5. االستخدامات: 

العامة، والمؤتمرات، والتعميم.

تصنيف  أجل  من  مؤشرات  مصفوفة  إنشاء  تم 
الوطني،  بالسياق  المتعلقة  المعلومات 
والممارسات،  والمنتجات،  والمؤسسات، 
تأليف  تم  ذلك،  إلى  باإلضافة  واالستخدامات. 
بواسطة  األفراد  بشأن  البيانات  لجمع  استطالع 
عامين.  كل  إجراؤه  يتم  االنترنت  شبكة  عبر  مسح 

ويتألف االستطالع من خمسة أجزاء:
(1) البيانات الشخصية (مثل االسم، والجنسية)

(2) خلفية التعليم األكاديمي (مثل الجامعات التي 
حضرها المشاركون)

(3) المسار المهني (مثل المناصب الوظيفية التي 
شغلوها)

والمنهجية  النظرية،  واألطر  البحث،  (4) مواضيع 
(مثل المنشورات)

(5) تمويل البحث

ومع تطّور مشروع "المرصد"، سيتم إعداد أدوات 
مختلفة  أنواع  تأمين  وسيتم  البيانات  لجمع  جديدة 

من موارد البيانات

والمجاالت  األساسية  التخّصصات  اعتبار  تم 
اجتماعية في  التالية علومًا  المتعددة االختصاصات 
علم  "المرصد":  لمشروع  التجريبية  المرحلة  خالل 
والدراسات  الثقافية،  والدراسات  االنسان، 
إدراج  وسيتم  الجنسانية.  والدراسات  التطويرية، 
في  االنسانية،  العلوم  تشمل  أخرى،  دراسات 

مراحل الحقة. 

االجتماعيــة العلــوم  مرصــد 

المشمولة التخصصات 



مرصــــــــــد
العلـــــــوم
ا�جتماعية


