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 يف انعامل انعربي انبحج انعهمي وحتدياته ادلستقبهية

 جامعة واسط  –م. لمى مطير حدن /  كلية اآلداب 

 جامعة واسط-م.م. منار بذار/ كلية التربية للعلهم الررفة

 المقدمة

السيسة في السجتسع , فيػ يعدز بشاء اقتراد السعخفة مغ خالل التعخف عمى يعج البحث العمسي مغ القزايا 
اىع السذاكل والسعػقات التي تػاجو السجتسع السعخفي , ومحاولة اقتخاح الحمػل ووضع االستخاتيجيات العمسية 

سا يشتجو مغ لتصػيخه والمحاق بسجتسعات العالع الغخبي في ىحا السجال , لحا فأن ؾيسة البحث العمسي تكسغ ؼي
الكثيخ مغ السذكالت التي تعاني مشيا السجتسعات مغ خالل تدخيع خصى التشسية  في حل افكار ومقتخحات

سػاء في السجاالت الثقاؼية او االقترادية او الدياسية وغيخىا ,فيػ عشرخ اساس في تقجم الذعػب 
 ورفاىيتيا.

ىشاك العجيج مغ السذكالت التي يعاني مشيا البحث العمسي في العالع العخبي  مشيا, عجم االستقخار الدياسي 
 اىسالواالجتساعي لمبمج والحي يؤدي بجوره الى ىجخة العقػل والكفاءات العمسية , ففي العخاق مثال نالحظ ان 

وىحا يخجع بالسخدود ,ج مغ شاقاتيع وابجاعاتيع الكفاءات سيؤدي بجوره الى ىجختيع الى بمجان اخخى تدتفيدعع 
الدمبي عمى العخاق, وىشاك اسباب اخخى لسذكالت البحث العمسي مشيا ضعف البحػث العمسية وعجم انصباقيا 

البحػث في الػقت بعس عمى السذاكل الحؿيؿية في السجتسع وبالتالي تكػن سببًا في عجم تصػيخ السجتسع , ؼ
 وانسا ىجفيا يكسغ فقط في الحرػل عمى التخؾيات العمسية. السجتسع الحؿيؿية الحاضخ ال تعالج مذاكل

تتجدج في كػنو يختبط بالػاقع فيػ يديع في تصػيخ السجتسعات وتقجميا ونذخ  اهمية البحث العلمي لحلظ فأن
 .الػعي والثقافة في صفػفيا
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 هدف البحث

التي تػاجو البحث العمسي في العالع العخبي يات والتحجتدميط الزػء عمى شبيعة السعػقات  ييجف البحث إلى
والمحاق  لسدتقبل البحث العمسّي في العالع العخبّي مغ أجل تصػيخه محجدة  ومحاولة وضع استخاتيجّيات ,
 تصػر دول العالع الغخبي الستقجم .ب

 منهجية البحث 

وىػ يتشاسب مع شبيعة البحث لتذخيز الػاقع ورصج  استخجام السشيج الػصفّي التحميميّ اعتسج الباحث عمى 
 وكحلظ السشيج التاريخي والسشيج السقارن .، السعػقات

ما ىػ البحث في مجسػعة مغ التداؤالت التي يحاول الباحث االجابة عشيا ومشيا وتكمن اشكالية البحث 
جد عغ مػاكبة البحث العمسي لساذا يعاني البحث العمسي في العالع العخبي مغ ازمات جعمتو عاالعمسي و 

العالسي؟ وىل يسكغ ان يتجاوز الرعػبات والتحجيات التي تػاجيو في ضل التكشػلػجيا والعػلسة ؟ام يتحػل 
مغ صشاعة السعخفة الى صشاعة اقترادية تخجم اىجاف محجدة لجيات معيشة تحاول االستفادة مغ ىحا 

 .التحػل

 فرضية البحث

العخبي يػاجو العجيج مغ السعػقات والتحجيات خالل مديختو وفي ضل دعسو ان البحث العمسي في العالع 
كسذخوع معخفي ووضع استخاتيجية محجدة لو يسكغ ان يتجاوز االزمات التي تػاجيو والمحاق بتصػرات العالع 

 . في حالة وضع حمػل استخاتيجية محجدة لمشيػض بو الغخبي

 هيكلية البحث
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واقع البحث العمسي ومذكالتو , بيشسا ر وخاتسة , تشاول السحػر االول عغ تزسغ البحث مقجمة وثالثة محاو 
دور الجامعات العخبية في تغييخ واقع البحث العمسي, اما السحػر الثالث واالخيخ تشاول السحػر الثاني عغ 

 .يفكان عغ الخؤى السدتقبمية والسقتخحات التي تديع في الشيػض بػاقع البحث العمسي في العالع العخب

 المحهر االول : واقع البحث العلمي ومذكالته

,مسا يزيف ابعاد ججيجة الى  ألخخازمة حؿيقة تختمف ابعادىا مغ بمج  العخبيفي العالع  يػاجو البحث العمسي
ىحه االزمة فيؤدي الى زيادتيا وانعكاسيا عمى الػاقع , ولكغ برػرة عامة تعاني البمجان العخبية مغ مذاكل 

وقبل الخػض في تػضيح بعس جػانب الػاقع العخبي البج لشا مغ تحجيج بعس ,  ىحا السجال كثيخة في 
 السفاـيع ومشيا : 

 البحث العلميمفههم اواًل: 

بأنو: "مجسػعة مغ اإلجخاءات  اصصالحاً  يعخف  فالبحث العمسيتعخيفات البحث العمسّي، وتشػعت تعّجدت 
الشطامية التي يشتيجيا الباحث أو الجارس؛ مغ أجل التعخف عمى جسيع الجػانب الستعمقة بسػضػع أو إشكالية 

جيج عمسّي مشّطع ُيقرج بو الكذف عغ “ ويعخف كحلظ بأنو , 1عمسية، واليجف الشيائي ىػ حل تمظ السذكمة"
عبارة عغ كّل إنتاج يكتبو "كسا ىػ ,  ”ف اإلندانّية وتػسيع آفاقيامعمػمات ججيجة ُتديع في تصػيخ السعار 

  .2"الجارس، أو األستاذ في مػضػع مغ مػضػعات العمع، أو فكخة مغ أفكاره، أو مذكمة مغ مذكالتو

تصػر السجتسع  مغ خالل تػفيخ حمػل لسعالجة القزايا التي تشذأ في حياة   يداىع البحث العمسي في
ويداعج في دراسة الطػاىخ، ، السجتسعية ع تدييل الكثيخ مغ األمػر عمى كل الجػانباألفخاد، ومغ ث

أسمػب تقّزٍّ دقيق، ومشّطع يدعى "والسذكالت، والتحّجيات التي تػاجو السجتسعات، لحا يسكغ تعخيفو بأّنو 
اختيارىا عمسيًّا إلى اكتذاف الحقائق، والػصػل إلى حّل السذكالت عبخ جسع األدّلة والبيانات، والعسل عمى 



 

 

 

 

 
 

490 
 

 احباث ادلؤمتر انعهمي اندويل انرابع ادلشرتك انثاني 
 "ادلستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

)اجملهد اخلامس(  2020كانون االول  16-17  

 

بقرج التحّقق مغ صّحتيا، أو تعجيميا، وإضافة معمػمات ججيجة ليا بػية الػصػل إلى الشتائج مغ خالل 
 .3 "وضع الشطخّيات والقػانيغ

 :4لمبحث العمسي انػاع عجيج مشيا 

والتي تيجف إلى البحػث التصبيؿية والتي تتعمق بالذؤون العمسية مثل الرحة والتعميع والبحػث الشطخية -1
البحث الحي ييجف الى ايجاد , ويعخف ايزا بأنو تحقيق التشسية في السعخفة العمسية بذكل أوسع وبرػرة أدق

حل لسذكالت قائسة والتػصل الى عالج لسػقف معيغ ويعتسج عمى الجراسات السيجانية والتجارب لمتأكج مغ 
  .امكانية تصبيق الشتائج عمى ارض الػاقع 

لتاريخية التي تيجف الى تحميل احجاث الساضي وتفديخىا  وقج يشتج عشيا التشبؤ بأحجاث سػف البحػث ا-2
 .تحجث في السدتقبل

لسشيج عمسي، ومغ ثع  البحػث الػصؽية والتجخيبية التي تعسل عمى تحميل الطػاىخ والسذكالت تبعاً  -3
 ضبط التفاصيل مغ أجل التحقق مغ صحة وجػدىا.

جف الى دراسة حالة او ضاىخة لذخح العالقات بيغ الستغيخات السختمفة ويسكغ تقديع البحث االيزاحي ويي-4
البحػث االيزاحية مغ حيث الدببية الى البحػث االرتباشية والتي تحاول اكتذاف عجة عػامل مختبصة 

لدبب بسذكمة البحث والبحػث الدببية التي يتع اجخاؤىا عشجما تكػن ىشاك الحاجة الى ايجاد عالقة بيغ ا
 والشتيجة.

يسكغ تقديع مدتػيات التقجم في البحث العمسي في بسا ان البحػث العمسية تختمف مغ دولة ألخخى, لحلظ و 
 :5دول العالع الى اربع مجسػعات

 اوروبا الغخبية( دول تستمظ التقجم العمسي والتكشػلػجي )الػاليات الستحجة ,اليابان,-1
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 والتكشػلػجي وتدعى الى تصػيخىا)روسيا, بعس دول اوروبا الذخؾية(دول تستمظ عشاصخ التقجم العمسي -2

 دول تعسل عمى ادخال عشاصخ التقجم العمسي والتكشػلػجي ضسغ اولػياتيا )اليشج ,جشػب شخق اسيا(-3

 دول مدتيمكة ومدتػردة لشتاجات التقجم العمسي والتكشػلػجي )العالع العخبي, دول افخيؿية واسيػية فقيخة(-5

السجتسع  يثخي , كحلظ الػعي بيشيع إذ يشذخقّجم لمشاس فائجة عطيسة، اىسية البحث العمسي بأنو ي وتكسغ
اضافة الى التشبؤ بالسدتقبل بشاء عمى عجة أدلة عمسية ومشيجية في تصػيخه، ونسّػه،  فيديجبالسعمػمات، 

 .6لحل األمثليشتج عشو الػصػل إلى االحي ,وتحميل الطػاىخ وتتبع األعخاض ومعخفة األسباب 

البحػث العمسّية، تسيل إلى التخّرز، بسعشى أّنيا تعالج السذكمة التي تتشاوليا  ان في الػقت الحاضخ نجج و 
، أو اقترادّية، أو اجتساعّية، أو غيخىا(، وتبحث عغ أسبابيا وتزع الحمػل ليا، أو تتػّصل إلى سياسية)

 تصّػر السجتسعات اإلندانّية، ونذخ العمع، والثقافةأن لحا فاكتذاف ججيج يػّفخ حياة حزارّية لمفخد والسجتسع. 
 .ىي مغ أولػّيات البحث العمسيّ فييا 

 ثانيًا: مذكالت البحث العلمي

في فإنتاج السعخفة العمسّية تذّكل كسا ذكخنا سابقًا فأن لمبحث العمسي دورًا كبيخًا في رقي وتقجم السجتسعات , 
مغ ناحية  وىشا مغ الزخوري اقامة البحث العمسي عمى اسذ متيشة، عرب التقّجم الحزاريّ  عالع اليػم 

اعصاء فخصة لمباحثيغ في في تدجيل السعصيات والبيانات، واحتخام جيج اآلخخيغ، و والجقة األمانة في البحث، 
 : 7بالتالي والستسثمةالعخبّي  العالع أىّع السذكالت التي تػاجو البحث العمسّي في  يسكغ ايجازو االبجاع ,

حالة الفقخ والعػز في اغمب السجتسعات العخبية وىحا يحج مغ استثسار الشسػ الدكاني الستدايج والسخافق ل-1
 .والتفكيخ فقط في سبل العيرالقجرات العقمية 
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ضعف انفاق الجول العخبية عمى البحث العمسي , فالجول الستقجمة تحخص عمى زيادة ميدانية البحث  -2
 2010-2007عمى سبيل السثال دول االتحاد االوربي بمغت ميدانية انفاقيا عمى البحث العمسي مغ العمسي , 

 بميػن يػرو, اما بالشدبة لمجول العخبية  فال تتجاوز ربع ىحه الشدبة . 300حػالي 

تي مى سبيل السثال السخاكد الصعػبة الحرػل عمى جسع البيانات والسعمػمات الالزمة لمبحث العمسي فع -3
إخفاء تحاول تعاني التقريخ واإلىسال كالدجػن، واإلصالحّيات، والسدتذؽيات الحكػمّية، والخاّصة، 

 .الحقائق

مغ أىّع السذاكل التي تػاجو ميجان البحث العمسّي في  تعج ىحهو  والكفاءات العمسّية، ىجخة العقػل العخبية -4
عخبية ومؤسدة العسل العخبية واالمع الستحجة ان حػالي تذيخ تقاريخ جامعة الجول الوشششا العخبّي بذكل عاّم، 

, اذ ان االستبجاد اكثخ مغ مميػن خبيخ عخبي ىاجخوا الى الجول الستقجمة وذلظ ألسباب سياسية او اقترادية
الدياسي لجى الحكػمات وعجم تصبيق حخية الخأي العام جعمت الكثيخ مغ الباحثيغ يغادرون بالدىع بحثا عغ 

 .الحخية 

معصيات إحرائية أصجرتيا بحدب  حؿيقة وخصػرة ىجخة العقػل العخبية وانعكاساتيا عمى البحث العمسي ان
في تقخيخىا بعشػان ) ىجخة الكفاءات.. نديف أم فخص (، حيث يؤكج التقخيخ  2009الجامعة العخبية في عام 

 :8ما يأتي

 1950مجسػع السياجخيغ في الفتخة مغ  % مغ50ـ ارتفعت ندبة السياجخيغ مغ حاممي الجرجات العمسية إلى 
 مميػن. 19،7مميػنا إلى  9،4، وارتفع عجدىع خالل الفتخة نفديا مغ 2000ـ 

ـ في نفذ الفتخة زاد معجل السياجخيغ بيغ ثالثة إلى تدعة أضعاف في دول مثل اليسغ وجيبػتي والدػدان 
 ومػريتانيا.
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 %.10% وكشجا 23، والػاليات الستحجة % مغ العقػل العخبية السياجخة40ـ  تدتقبل فخندا 

 %.18،2ـ ندبة األشباء العخب في دول االتحاد األوربي بمغت 

 % مغ الصالب العخب الحيغ يجرسػن في الخارج ال يعػدون الى البمج األم.54ـ كسا أن 

 % مغ مجسػع ىجخة الكفاءات مغ الجول الشامية.31ـ تداىع البمجان العخبية بشدبة 

 مميار دوالر. 200ة السالية الػاقعة عمى الجول العخبية الشاتجة مغ ىجخة الكفاءات فتبمغ بحجود ـ أما الخدار 

 اضافة الى  ثقة السػاششيغ بإمكانّية البحث العمسّي في حّل السذاكل،تجىػر مدتػى البحث العمسي وعجم  -5
نصباقيا عمى السذاكل الحؿيؿّية، عجم ا اما بدبب معاناة معطع األبحاث في الػشغ العخبّي مغ عجم جّجّيتيا،

 , او لسحاكاة الحكػمة .إلى دوافع الباحث الحاتّية كالخغبة في التخؾّية العمسّية او

وبدبب ىحه السذاكل في البحث العمسي ضيخت معػقات كثيخة بعس مشيا تتعمق بالبحث العمسي نفدو مغ 
ناحية ضعف التػاصل مع مخكد البحث و وضعف الشذخ في مجالت دولية او عخبية , وىشاك معػقات 

باإلضافة لعجم  ىحاتتعمق بالباحث نفدو مغ ناحية عجم ججيتو في البحث وعجم تصابق نتائج البحث مع الػاقع 
 .9وجػد حػافد في انتاج االبحاث العمسية الخصيشة بدبب عجم وجػد الجعع الكافي

فجول الغخب تحاول يتزح مغ ىحه السذكالت انو ىشاك فجػة كبيخة بيغ دول العالع الستقجم والعالع العخبي ,
لإلنفاق  ةالى انيا تخرز ميدانياستقصاب العقػل العخبية السياجخة وتقجيع الجعع الكامل ليع , ىحا باإلضافة 
الزالت مػجػدة رغع امل بعس عمى البحػث العمسية الخاصة بيا ,ان الفجػة بيغ العالسيغ الغخبي والعخبي 

الى قج تغيخ نطخة واحػال االنطسة الججيجة  2011الباحثيغ بأن ثػرات الخبيع العخبي التي حجثت بعج عام 
اال انشا نالحظ ان الجول العخبية الزالت العمسي برػرة خاصة ,السجتسع برػرة عامة والى تصػر البحث 

فال  ,ترخف ميدانيتيا عمى القصاعات االستيالكية والحخوب واالسمحة دون االلتفات عمى واقع البحث العمسي
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 شّظ في أّن قّمة اإلنفاق عمى البحث العمسّي، ستشعكذ سمًبا عمى الباحث العخبّي مغ حيث اإلنتاج العمسّي،
 .ويججر بشا القػل ىشا بأّن األّمة التي ال تدتفيج مغ شاقات عمسائيا والستخّرريغ فييا ال يسكغ أن تشيس

 في تغيير واقع البحث العلمي العربية المحهر الثاني : دور الجامعات 

، و يعخف الجور ” مجسػعة الحقػق والػاجبات السختبصة بػضع اجتساعي محجد ” بجايًة يعخف الجور بأنو 
ما تقػم بو الجامعة بالفعل لتشسية السجتسع وما يشبغي أن تقػم بو الجامعة لالرتقاء بالسجتسع “الجامعي بأنو 

  .10"وتشسيتو" 

مؤسدة لمتعميع العالي تتكػن مغ عجة كميات ، تشطع دراسات في مختمف ” اما بالشدبة لسفيػم الجامعة فيي 
مؤسدة لمتعميع ” ، وىشاك مغ يعخفيا بأنيا “الجراسة  السجاالت ، وتخػل حق مشح درجات جامعية في ىحه

العالي حيث يشتطخ أن يتع فييا شكل مغ البحث وىي تسشح درجاتيا مثل الجرجة األولى والجرجات العميا، 
ويقػل الفيمدػف اإلسبانّي  ” .بعس السؤسدات التي في مكانتيا الجامعية ، وتعخف بالكميات أو السعاىج 

السؤّسدة التي تعّمع الصالب العادّي أن يكػن شخًرا مثّقًفا وعزًػا “عة ىي بالسعشى الجقيق: إّن الجام” خػسيو“
ناجًحا في ميشة ما، وىي ثالثة: ىي السعيج الحي يعّمع الصالب أن يكػن شخًرا مثّقًفا، وعزًػا جّيًجا في 

، فيي إسيام في العمع، كّشيا في الػاقع ىي أكثخ مغ مجّخد ل.   11" ميشتو، وىي الفكخ، وىي العمع تعميع عالٍّ
 .والسعخفة، والثقافة

, وقج أختمف دور الجامعة  باختالف االزمشة تأتي الجامعة في مقّجمة مؤّسدات السجتسع وعًيا وأثًخا
والسجتسعات ، ففي الػقت الحاضخ أصبحت الجامعات ضخورة أساسية مغ ضخورات حياة السجتسعات 

كاد يشحرخ ىجفيا في تخخيج السختريغ في بعس فخوع السعخفة اإلندانية وتصػرىا فقج تبجلت مغ جامعات ي
وإذا ألقيشا نطخة عمى تصّػر إلى جامعات تعشي بسصالب وحاجات مجتسعاتيا االقترادية واالجتساعية , 

عخبّي مشح مشترف القخن العذخيغ انتذخ التعميع الجامعّي في العالع الو أّنو لخأيشا العخبّي،  العالعالجامعات في 
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، ثّع ارتفع ىحا العجد إلى 12جامعة  12الحكػمية  كان عجد الجامعات العخبّية 1950بدخعة فائقة، ففي العام 
جامعة عام  395، واستسخ عجد الجامعات العخبّية باالرتفاع ليرل إلى 1985جامعة بجاية عام  82

2008.13  

جاك “يقػل فيشا  , تعقج اآلمال عمى الجامعة, اخحت السجتسعات ىحا الشسػ والتػسع لمجامعات وفي ضّل 
لقج أصبحشا نتػّقع مغ الجامعة مغ ضسغ أمػر كثيخة أن تخّخج , " الجامعة األميخكّية“في كتابو ” بارزون 

العمساء والسيشجسيغ، وأن تعّدز التفاىع الجولّي، وتكػن حامية لمفشػن، وأن تخضي أذواًقا متعارضة بالشدبة 
فّغ العسارة، واألخالق الجشدّية، كسا عمييا أن تجج دواء لمدخشان، وتعيج صياغة  لسفيػميا حػل كّل مغ

 . 14”مجسػعة التذخيعات القانػنّية

ان احجى الػضائف االساسية لمجامعات الحجيثة تتسثل في عسمية التشسية االقترادية واالجتساعية , فالعسمية 
وفي الػقت نفدو تعسل عمى إعجاد الكػادر البذخية التي  التعميسية تعج مجااًل خربًا إلثخاء البحث العمسي ،

تتػلى مدئػلية العسل في قصاعات اإلنتاج السختمفة بالسجتسع ،وىشا يأتي ىجف البحث العمسي في تحديغ 
مسا ال شّظ ؼيو أّن البحث العمسّي ىػ جدء و العسمية التعميسية و اإلسيام في تشسية السجتسع وحل مذكالتو .

مغ أىّع السعاييخ لؿياس مدتػى الجامعات وتقّجميا، ورفع مدتػى  ؼيعجالتعميسّية في الجامعة، مغ العسمّية 
 . 15الييئة التعميسّية فييا

وىكحا فأن الصاقة الكامشة في البحث العمسي الجامعي قادرة عمى إحجاث ثػرة وتغيخ اجتساعي نحػ التقجم 
والخفاـية، إذ ان نتائج البحػث العمسية قادرة عمى تشفيح أىجاف خصط التشسية االجتساعية واالقترادية 

جمات والسذكالت االجتساعية، فالبحػث تػجو مباشخة لحل مذكالت السجتسع السحمي في مجال اإلنتاج والخ
وتؤدي بالتالي إلى تػثيق  ,ومثل ىحه البحػث غالبًا ما تدفخ عغ تججيجات وابتكارات تقزي عمى السذكالت
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في جامعات الجول الستقجمة نذأت مخاكد بحثية العالقات بيغ الجامعة ومؤسدات السجتسع, لحلظ نجج 
 :مغ خاللتأتي أىسية السخاكد البحثية  ان, ماتيا متخررة ذات أىجاف محجدة وفقًا لتػجياتيا واىتسا

 استخجام البحػث العمسية لخجمة القزايا التشسػية. 

 استقصاب الشخبة مغ الباحثيغ مغ وكحلظ ,تأىيل الكػادر السحمية عسميًا كباحثيغ ومداعجيغ باحثيغ
 .خالل رفع الدسعة العالسية لمجامعة

  يق اإلمكانات البحثيةجحب التسػيل الخارجي لألبحاث مغ خالل تدػ. 

 يدتفاد مشيا  التعاون مع السؤسدات السحمية والجولية عمى تذكيل عقػد استذارية بحثية وخجمات فشية
 الصخفيغ

ففي عالع اليػم وقعت عمى الجامعات مدؤولية الترجي لمستغيخات االقترادية واالجتساعية داخل السجتسع 
ووضع الحمػل ليحه الستغيخات باعتبارىا السؤسدات العميا ..الخ( )التدايج الدكاني, العػلسة, ثػرة االتراالت

في السجتسع ، والتي تستمظ القجرات العمسية والفكخية القادرة عمى التفاعل مع ىحه الستغيخات وقج امتج دور 
ت الجامعات في البحث العمسي إلى االستذخاف والتشبؤ بالستغيخات  في السدتقبل واتخاذ التجابيخ واإلجخاءا

 الالزمة لمترجي ليا قبل وقػعيا.

, ضعف ضعف اإلنفاق والتسػيل :مشيامعّػقات البحث العمسّي في الجامعات العخبّية وىشاك العجيج مغ 
َضعف , اضافة الى وجػد خصط لمبحث العمسّي عمى مدتػى الجامعة، أو الجولةمحتػيات السكتبات وعجم 

العخبّي ال تشقرشا الجامعات، والسدتػى العمسّي،  العالعوعميو، فإّنشا في , تقجيخ السجتسع ألىّسّية البحث لجييع
وال حّتى السػارد البذخّية، بجليل أّن الكػادر التعميسّية التي اضصخت إلى الدفخ خارج حجود أوشانيا قج أبجعت 

 .16عشجما تػّفخ ليا الُسشاخ البحثّي، والطخوف السشاسبة
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، حػل ندبة اإلنفاق السحّمّي لمجول العخبّية عمى 2015خيغ الثاني مغ العام في تقخيخ لميػنيدكػ جخى في تذو 
مميار  15% مغ اإلنفاق اإلجسالّي العالسّي، حيث أنفقت ما مجسػعو 1البحث والتصػيخ إّنيا لع تدّجل سػى 

العمسّية  مخاكد األبحاث تعدز لحا يجب عمى الجول ان. 17مميار دوالر 1477دوالر مقابل إنفاق عالسّي بمغ 
ودعسيا ، وتجريب الكفاءات، وتحديغ مدتػاىا األكاديسّي لتتسّكغ مغ تحقيق أىجافيا، والؿيام بجورىا تجاه 

 .مجتسعاتيا

 

 

التي تدهم في النههض بهاقع البحث العلمي في العالم  والمقترحات المدتقبلية الرؤى المحهر الثالث: 
 العربي

ركًشا أساسيًّا مغ أركان السعخفة  وىػ يذكلإّن البحث العمسّي ىػ أحج أىّع أسباب تقّجم السجتسعات وتصّػرىا 
، فالبحث العمسّي يقػم  إعجاد الباحثيغ الستخّرريغ باإلضافة الى انو يعسل عمى البذخّية، وخجمة السجتسع، 

نتائج البحث العمسّي السحّققة في الػشغ العخبّي ال  ولكغ القجرة عمى التفكيخ والسالحطة العمسّية،  تعديدعمى 
في متصّمباتو األساسّية، األمخ الحي انعكذ عمى إنتاجّية البحث  الكثيخ تبعث عمى االرتياح، فيػ يعاني

 .وَضعفو، وانخفاض أعجاد الباحثيغ مقارنة مع الجول الستقّجمة

 في العالع العخبي :وتصػره ثسة ثالث سيشاريػىات رئيدة  محتسمة  لجور البحث العمسي 

 سيناريه االنكماش التدريجي : -1

وفقًا ليحا الديشاريػ يبقى البحث العمسي في العالع العخبي عمى الػضع نفدو بجون ان يتصػر الى مدتػى اعمى 
, ويفتخض ىحا الستفادة مشو في حاجات السجتسع وتصػرهويبجأ باالنكساش تجريجيا الى ان يرل مدتػى عجم ا
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الديشاريػ عجم دعع الحكػمة لسذاريع البحث العمسي وعجم تخريز نفقات مادية في سبيل تصػره وىحا ما 
 نالحطو في اغمب دول الػشغ العخبي.

وبعس الجول وال تدال حخكة البحث والشذخ العمسي ضعيفة عمى السدتػى العخبي مقارنة بالجول الستقجمة 
، وىػ أدنى 2003في عام  33.2الشامية. فسعجل السشذػرات العمسية لكل مميػن ساكغ في العالع العخبي بمغ 

 1981مغ معجل كػريا الجشػبية بأكثخ مغ عذخة أضعاف. وقج ارتفع ىحا السعجل في العالع العخبي مشح عام 
 .مخة 36ثالث مخات فقط، في حيغ زاد في الريغ 

 زاحيل لتنافس اسيناريه ا-2

, تتعاون الجامعات العخبية في مجال البحث العمسي مع جامعات الجول الستقجمة بسػجب ىحا الديشاريػ 
عمى العالع الغخبي التشافذ والتغمب  وويسكغ ان يتصػر البحث العمسي في العالع العخبي الى مخحمة يسكش

الججي بالسػاضيع الستعمقة بحالة التشسية االجتساعية الستقجم , وذلظ في حالة تقجيع الجعع الحكػمي واالىتسام 
 واالقترادية لمبمج واعصاء حخية التعبيخ , اضافة الى حل كل السذاكل التي تػاجيو .

مع ذلظ، يالحظ بعس الباحثيغ وجػد بعس السؤشخات اإليجابية في بعس السجاالت في الدشػات األخيخة، 
يت والدعػدية في مخاتب متقجمة في مؤشخ التسيد والكفاءة فقج جاءت كل مغ تػنذ وُعسان وقصخ والكػ 

دولة في  127، مغ بيغ 52، 46، 45، 38، 36لسخاكد البحػث والتصػيخ العخبية، وذلظ عمى التتالي: 
 .18( 2008-2007العالع بحدب تقخيخ السشتجى االقترادي العالسي )

 سيناريه التهزان شبه المتكافئ-3

يتػقع ىحا الديشاريػ ان يكػن التعاون بيغ العالسيغ الغخبي والعخبي في مجال البحث العمسي بذكل متػازن 
 ويسكغ ان يبقى الػضع عمى نفذ السدتػى دون تقجم احج عمى االخخ .
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ي يسكغ تخجيح الديشاريػ االول وذلظ بدبب الػضع العام في العالع العخبي وعجم الجعع الحكػم وباعتقادنا
وكحلظ عجم ججية البحث العمسي وتصابقو مع واقع وحاجات السجتسع ىحا  ,عمى البحث العمسي نفاقلأل

الى ىجخة الكفاءات العمسية بدبب الػضع الدياسي في البمجان العخبي وعجم وجػد حخية التعبيخ ,  باإلضافة
غ مؤسدات البحث م عمى صعيج العخاق نجج ان حال البعساضافة الى االغتياالت السػجػدة , فسثال 

إلى تيسير الكػادر البحثية التي ال تتفق وسياسية الدمصة أو إمكاناتيا، ومغ ثع يتع ىجخة  قج وصلالعمسي 
ىحه الشخب العمسية إلى أوربا وأمخيكا؛ لتجج ىحه العقػل البيئة العمسية السشاسبة ليا، والسعِدزة لسػاىبيا 

رغع كل الرعػبات وحققت انجازات معيشة لكػادر التي ناضمت عمى الخغع مغ بقاء الكثيخ مغ ىحه ا.وقجراتيا
الكفاءات العمسية تع ترفيتيع برػرة مجيػلة مغ قبل بعس العرابات والسشطسات  , كحلظ ىشاك البعس مغ

 بجون معخفة اسباب اغتياليع .

الدبب الخئيذ في تخمف العالع العخبي  تالبحث العمسي كان كلامذ إّن غياب االستخاتيجّية العخبّية لسػاجية 
السقتخحات التي تحاول الشيػض بػاقع  عغ مػاكبة التصػر في العالع الغخبي الستقجم , لحلظ ىشاك العجيج مغ

 :االبحث العمسي  مشي

تذكيل مشطػمة متكاممة لمبحث العمسي وذلظ عغ شخيق ربط االبحاث العمسية بسذاكل السجتسع . اضافة -1
القخار  اتخاذ يمخاكد متخررة لتكػن  بيػت خبخة محمية وإقميسية لسداعجة صاحب القخار فالى انذاء 

 الدميع.

عمى  لألنفاقالسداىسة الفعالة في دعع قصاعات البحث العمسي وذلظ عغ شخيق تخريز مبالغ حكػمية -2
 مذاريع البحث العمسي .
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الجامعات والسؤسدات البحثية وبعس السؤسدات عسل شخاكة وششية حؿيؿية )معمػماتية وبحثية بيغ  -3
والعمساء في  السجتسعية األخخى، كالذخكات التجارية والرشاعية والدراعية، وغيخىا، لالستفادة مغ الباحثيغ

 تشسية تمظ السؤسدات.

ػجية تػفيخ الجعع الكامل لسذاريع البحث العمسي وتػفيخ البشية التحتية وخاصة ؼيسا يتعمق بالبحػث التكشػل-4
 والتصبيؿية.

اشخاك الجامعة في السداىسة بالبحػث العمسية مع جامعات الجول الستقجمة ورصج مبالغ مخررة تسشح -5
 لمفائديغ والستسيديغ في مجال البحث العمسي.

 والحج مغ ىجختيع  دعع الكفاءات العمسية وتذجيعيا واعصاء حخية الخأي والتذجيع عمى التأليف والشذخ-6

سة لسقارنة البحث العمسي العخبي بالبحث العمسي لبعس الجول السجاورة والستقجمة, ومعخفة نقاط إجخاء درا-7
 الزعف والقػة.

نذخ الػعي بأىسية الشذخ العمسي السسيد، والشذخ العالسي وتشذيط حخكة البحث والتأليف والتخجسة والشذخ  -8
 العمسي وتحفيد الباحثيغ ماديًا ومعشػيًا.

الجامعات والسؤسدات البحثية مغ نفػذ الدمصة، واالحداب الدياسية او السكان الي يقع ؼيو استقالل  -9
مكان الجامعة وإعصاء الحخية الكاممة لمسؤسدة العمسية في رسع سياساتيا وبخامجيا، وتعييغ مغ تذاء في 

معيار الكفاءة  ُسمسيا الػضيفي وعجم اعتساد الػاسصة والسحدػبية مغ اجل خمق جامعة رصيشة تعتسج عمى
 . ومجى تقجيع البحث العمسي

 الخاتمة
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 –أن البحث العمسي يعتبخ مختكدًا أساسيًا ألي تشسية في العالع سػاء اقترادية، اجتساعية مسا سبق يتزح لشا 
وإذا تكشػلػجية، وإليو يدتشج تصػيخ السدتػيات االقترادية والثقاؼية واالجتساعية وحتى الدياسية،  –بذخية 
إلى واقع البحث العمسي العخبي نججه يػاجو معػقات وتحجيات شتى، أبخزىا ضعف اإلنفاق السادي عمى نطخنا 

البحث العمسي مغ الشاتج السحمي اإلجسالي لمجول العخبية مقارنة بإنفاق الجول الستقجمة، وعجم إعصاء 
لمبمجان العخبية، وضعف اإلنتاج الدياسات العمسية لمبحث والبتكار دورا ميسا في الخصط التشسػية واالجتساعية 

العمسي العخبي وتحػيمو إلى مشتجات ذات ؾيسة مزافة لمتشسية االقترادية. كل ىحه اإلشكاالت أسيست في 
في االستثسار في البحث العمسي والتقشي، كسا أسيست ىحه العػامل في  متأخخاً تخمف العالع العخبي وجعمو 

 وكحلظ  اثخت .جػد البيئة الحاضشة التي تحتخم العقػل السبجعةىجخة العقػل العخبية إلى الغخب لعجم و 
االضصخابات الدياسية َسْمبًا عمى تصػيخ البحث العمسي، وتػفيخ بشياتو وما يدتمدمو مغ أشكال َدْعسّية. فسغ 
السعمػم أن دوال عخبية عجة عانت مغ تأثيخات ىحا العامل؛ كسا حرل في أثشاء الحخب األىمية في لبشان، 

لخالف الحي نذب بيغ العخاق والكػيت، وتجاعيات ما ُسسي "الخبيع العخبي" عمى جسمة مغ بمجان العالع وا
 العخبي وما زالت مدتسخة.

ان أزمة البحث العمسي في العالع العخبي ممحة وضخورية في األلؽية الثالثة في ضل عرخ العػلسة  
الستقجمة ليذ عالسيا بل باألقل إقميسيا، وبالتالي بات  والتكشػلػجية والسعمػماتية مغ اجل المحاق بخكب الجول

بالبحث العمسي ألنو أساس التقجم العمسي والرشاعي والتكشػلػجي السشذػد في عالسشا   مغ الزخوري الشيػض
 .العخبي لمحاق بالجول الستقجمة

حث في الخصط نخى ضخورة الشيػض بالبحث العمسي في الجامعات العخبية وإدماج نتائج ىحا الب ولحلظ
التشسػية العخبية، مغ خالل دعع وتعديد الجامعات ومخاكد البحث العخبية عمى مدتػيات التسػيل والتجريب 
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والكفاءات والحاجات المػجدتية، بػصفيا محخكًا رئيدًا لالقتراد وعسػدًا أساسيًا لتػليج السعخفة في خجمة 
 .األىجاف الحزارية والتشسػية

جرك العخب مغ قادة ومدؤولي السشطسات البحثية والتعميسية أن االىتسام بقزية البحث وفي الختام ال بج أن ي
 .العمسي ليذ تخفا فكخيا، بل حاجة ممحة لبشاء االقتراد السعخفي والتشسية السدتجامة
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