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اسدشراف مسخلبل البحث العلمي و مسخلزماث النهىض به لخىميت املجخمع
د .كالمين صباح كليت العلىم الاحخماعيت وإلاوساهيت بجامعت خميس ملياهت
الملخص
مىظ ٖ٣ىص َىٍلت والحضًث في الىًَ الٗغبي ال ً٩اص ًى ًٖ ُ٘٣ؤهمُت البدث الٗلمي و٧ىهه اإلاضزل الصحُذ بلى الخُٛير
الكامل،وؤلانالح الح٣ُ٣ي اإلايكىصٝ،هى الُغٍ٣ت إلاٗغٞت وخهغ مكا٧ل اإلاجخم٘ ،وجدضًض صعحاتها مً ألاهمُت،وؤولىٍاث
وَغ١ق الخٗامل مٗها،وهى الؿبُل الىخُض لحل جل ٪اإلاكا٧ل بما ًيسجم م٘ بم٩اهُاث اإلاجخم٘ و٢ضعاجه وَمىخاجه؛ ٦ما ؤهه
الُغٍ ٤للحٟاّ ٖلى ال٣ضعة الخىاٞؿُت للمجخم٘ في ٖالم مخدغ ٥ومخُىعق بؿغٖت ٞائ٣ت،و ل ً٨اإلاخإمل لىا ٘٢البدث الٗلمي
الٗغبي واإلااؾؿاث البدثُت ًدبين له مضي الٟجىة الىاؾٗت بِىه وبين اإلاؿخىيق البدثي وألا٧اصًمي الٗالميٞ،الضو٫ق الٗغبُت
ُا
ُا
والىؾائلًٞ،ال ًٖ الٗضًض مً اإلاٗى٢اث التي جدى٫ق صونق عقي
ق
ٖمىما جٟخ٣غ بلى ؾُاؾُت ٖلمُت مدضصة اإلاٗالم،وألاهضاٝ
ق
البدث الٗلمي.
وفى هظا ؤلاَاع تهض ٝهظه الضعاؾت بلى جدلُل جدضًاث البدث الٗلمي الٗغبي في يىء مُُٗاث الجامٗت و اإلاغا٦ؼ البدثُت
وما جالها مً هخائج مٗانغة اوٗ٨ؿذ ٖلى مسخل ٠اإلاجاالث اإلاٗغُٞت ،هظا مً حهت ،و مً حهت ؤزغيق اؾدكغا ٝمؿخ٣بل
البدث الٗلمي في الىًَ الٗغبي وطل ٪مً زال ٫الى٢ىٖ ٝلى مؿخلؼماث النهىى بالبدث الٗلمي ،هظا الجهض اإلاىٓم الظي ال
ًم ً٨ؤن ًجغيق في ٞغا ،ٙخُث ًيبغي جىٞير الحغٍت والضٖم و ألامىا ٫وبىاء اإلايكأث واإلاٗامل وألاصواث ،وجإهُل ال٩ىاصع
ًال
ٖمال ٌؿخد ٤اإلاٗاهاة والجهض اإلاخىانل ..وٖلى
البكغٍت ،وزل ٤الحىاٞؼ اإلااصًت واإلاٗىىٍت ،التي ججٗل مً ؤلاهخاج ال٨ٟغيق ق
الباخث ؤال ًجٗل حهضه البدثي خبِـ الخىٓير ،بل ُاً ّ
ٟٗله وٍثرًه ًٖ َغٍ ٤عبُه بالىا ٘٢جُبُ٣ا ومماعؾت ،بط باإلهخاج
ال٨ٟغيق ه٩ىنق ؤوال ه٩ىنق .
Depuis de longues décennies, on ne cesse de parler dans le monde arabe de l'importance de la recherche scientifique et le fait
qu’elle est la bonne approche pour le changement global et la véritable réforme souhaitée, c’est le moyen de connaître les
problèmes de la société, et de déterminer leurs degrés d'importance, leurs priorités et les moyens pour y faire face à ces
problèmes, donc, c’est la seule façon de résoudre ces problèmes. La rechercher scientifique est aussi le moyen de maintenir la
compétitivité de la communauté dans un monde super développé.
Pourtant, en regardant la réalité de la recherche scientifique arabe, on constate clairement le large fossé entre cette dernière et
le niveau académique mondial, les pays arabes manquent la méthode scientifique spécifique, ainsi qu’ils sont confrontés à de
nombreux autres obstacles qui empêchent le développement de la recherche scientifique.
Dans ce contexte, cette étude vise, d'une part, à analyser les défis de la recherche scientifique arabe suivant les données des
universités et des centres de recherche.et d'une autre part, à explorer l'avenir de la recherche scientifique dans le monde arabe
en fournissant la liberté, le soutien, le financement, les outils nécessaires et en construisant différents établissements. Il
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faudrait notamment fournir les ressources humaines. L'effort d’un chercheur ne doit pas être soumis à la théorisation mais au
contraire, le chercheur doit enrichir et valoriser ses efforts en liant l'application de ces recherches avec la réalité et la pratique
dans la communauté pour un développement global
امللدمت
ٌٗض البدث الٗلمي اإلادغ ٥الٟٗا ٫وألاؾاس ي للخ٣ضم والخُىعق في ٧ل اإلاجخمٗاث ولجمُ٘ ُ٢اٖاث الضولت
(ؤلا٢خهاصًت ،والؿُاؾُت ،والٗؿ٨غٍت ،والاحخماُٖت،والتربىٍت ،والث٣اُٞت) ٞ،هى حىهغ الخىمُت وعوح الخُىعق ل٩ل اإلاجخمٗاث
،وال ًم ً٨ؤن جؼصهغ الٗلىم والخ٣ىُت في ؤي مجخم٘ صونق بىاء ٢اٖضة ؤؾاؾُت وٗٞالت ألوكُت البدث الٗلمي الهاص ٝلض٘ٞ
عجلت الخىمُت والخُىعق.
و ٌٗخبر البدث الٗلمي الغ٦يزة ألاؾاؾُت لبىاء مجخم٘ اإلاٗغٞت وهى اإلاجخم٘ ا٫طي ج٩ى قن ؤوكُخه الاحخماُٖت
والا٢خهاصًت والث٣اُٞت و٧اٞت ألاوكُت ؤلاوؿاهُت ألازغيق ٢ائمت ومٗخمضة ٖلى اإلا٩ىهاث اإلاٗغُٞت وٖلى اإلاٗلىماث بك٩ل
ؤؾاس ي .وفي هظا اإلاجخم٘ ً٣ىم البدث الٗلمي بضو قع اإلاىلض واإلاىخج للحلى ق ٫وألا٩ٞاع ؤلابضاُٖت التي حؿاهم في جُى قع الحُاة
ًال
ًٞال ًٖ اإلاجخم٘ الظي ً٣ىم بةهخاحها .وحٗخبر الجامٗاث الحايً الغئِـ للبدث الٗلمي باإلياٞت بلى مغا٦ؼ
ق
ؤلاوؿاهُت ٩٦ل
ألابدار اإلاخسهوة وبىى ٥الخ٨ٟير والتي حٗخبر في بٌٗ الضو٫ق الؿلُت الخامؿت .وٍدخاج البدث الٗلمي بلى ال٣ىىاث
اإلاالئمت لخدىٍل مسغحاجه بلى مىخجاث ومسترٖاث وابخ٩اعاث ًم ً٨ؤن جُٟض ؤلاوؿان وبال ب٣ي خبِـ ألاوعا ١وألاصعاج وبالخالي
ٞةن البدث الٗلمي والابخ٩اع ًىضعحان في مىٓىمت ٖلمُت واخضة
ويهض ٝالبدث الٗلمي بلى مخابٗت اإلاؿخجضاث الحضًثت التي جُغؤ ٖلى الحُاة اإلاجخمُٗت هدُجت للخُىعاث الخ٣ىُت
والؼٍاصة الؿ٩اهُت والخإزيراث الا٢خهاصًت والتي لها ؤزغا بالٛا ٖلى جىمُت الحُاة صازل وزاعج ؤؾىاع الجامٗت.
ًال
واهُال٢ا مً هظا الىا ٘٢وفي بَاع الخدىالث ال٪بغيق التي وكهضها في الٗالم وٖلى ألازو الخُىعق الهائل في مجا٫
ق
الٗلىم والخ٨ىىلىحُا البض لىا مً بخضار حُٛير حظعيق وجىمُت مؿخضًمت ،ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ مً الٗلم والخ٨ىىلىحُا الىَىُين
باالٖخماص ٖلى الظاث لخُىٍغ ؤهٟؿىا في مجا ٫الٗلم والخ٨ىىلىحُا ،والاؾخٟاصة مً ٧ل مىجؼاجهما.
ولً ًإحي طل ٪بال مً زال ٫الاٖخماص ٖلى الخىمُت الخ٨ىىلىحُت والبدث الٗلمي وجُىٍغ ؤوكُت الخٗلُم,وهظا ٌؿهم في
جىَين الخ٨ىىلىحُا اإلاى٣ىلتٞ،خد ٤ُ٣الخىمُت اإلاؿخضًمت لً ًدضر صونق الٗمل ٖلى جىَين الخ٨ىىلىحُا اإلاى٣ىلت ختى
ًال
مدلُا.
ق
الىنى٫ق بلى جُىٍغها وبهخاحها
الا ان الىاْغ لىي٘ البدث الٗلمي في الٗالم الٗغبي ًلحٔ ؤن هىا ٥ال٨ثير مً الٗ٣باث والهٗىباث التي حٗترى
ؾبُله وجدض مً ؤصائه لضوعه اإلاامل مىه ،هظا ما ًضٗٞىا الى َغح الاق٩ا ٫الخالي
فيما جخمثل اهم أسباب طعف البحث العلمي وكفاءجه ؟ و ما هي اهم العلباث و الصعىباث التي حعترض سبيله؟
و ما هي في امللابل الاستراجيجياث التي يجب وطعها للىصىو بالبحث العلمي الى ألاهداف املرحىة واملرجبطت بحاحاث
املجخمع و ظروفه و إمكاهاجه ؟
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أسباب طعف البحث العلمي
ان هىاٖ ٥ال٢ت وَُضة بين الخىمُت الا٢خهاصًت مً هاخُت وبين الخ٣ضم الٗلمي والبدث الٗلمي مً هاخُت ازغي،
ٞالخىمُت الا٢خهاصًت جىٞغ ٞائٌ ًؼٍض مً مسههاث البدث الٗلمي ،بال ؤن الىا ٘٢الٗملي ٌٗ٨ـ لىا جًاعب بين زُِ
الخىمُت التي جُب ٤في مٗٓم الضو٫ق وبين الىا ٘٢الٟٗلي في هظه الضو٫ق وهى ألامغ الظي ًضع٦ه َلبت الخىمُت الا٢خهاصًت مىظ
ٖضة ؾىىاث٦،ما ؤنهم ًالخٓىنق بىحه ٖام وحىص ٞكل ٖام في ٖملُت الخسُُِ الا٢خهاصي بؿبب آلاعاء الؿاطحت وعاء
ٖملُت ج٣غٍغ الؿُاؾت واجساط ال٣غاع ،وٍض ٫الؿلى ٥الا٢خهاصي للضو ق ٫الٗغبُت الىامُت ٖلى ؤن م٣غعق الؿُاؾت الٗلمُت ال
ًم ً٨ؤن ٌٗخمض ٖلى زُت ا٢خهاصًت زابخت ونغٍدت للُ٣ام بخدلُله  ،وال ًسخل ٠سجل الضو ق ٫الٗغبُت ًٖ ؾائغ سجالث
الضو٫ق الىامُت بهٟت ٖامت بط ؤن ؤٖضاصا ٢لُلت منها حٗض زُُا للخىمُت جدؿ ٤م٘ الىا ٘٢الٗملي ٦ ،ما ؤن ٖضصا ؤ٢ل ب٨ثير مً
هظه الضو٫ق ٌٗمل ٖلى جُبُ ٤الؿُاؾت الخانت بالخىمُت.
ًال
وٍغيق الض٦خىعق ٖبض اللـه ٖبض الٗؼٍؼ الىجاع عئِـ اإلااؾـة الٗغبُت للٗلىم والخ٨ىىلىحُا التى جخسظ مً صبى م٣غقا لها
ؤن الخؿائغ الٟاصخت التى جد٣٣ها الضو٫ق الٗغبُت ٖلى الهُٗض الخىمىيق جغح٘ بلى ٖضم الاهخمام بالبدث الٗلمي زانت
الخسل ٠وألامُت والبُالت واإلاكا٧ل اإلاجخمُٗت وٍ٣ى ق ٫بهه لِـ بىؾ٘ ؤخض ؤن ً٣ضع هظه الخؿائغ في ألاٖىام اإلاايُت ولً٨
ًم ً٨بٌٗاػها بلى ٖضم الاهخمام بالبدث الٗلميٞ ،الخسل ٠الظي و ٘٢باإلاىُ٣ت الٗغبُت ؤصي الى اهدؿاع ٞغم الٗمل
واهدؿاع امخال ٥الخ٣ىُت مما ؤزغ ٖلى ٢ضعة الضو ق ٫الٗغبُت ٖلى مىاحهت الخدضًاث الٗاإلاُت في مجا ٫ألامً ال٣ىمي .
وَٗخ٣ض الض٦خىعق الىجاع فى ؤن هًاٞ ٥غنت لخضاع ٥هظه الخؿائغ ألن الضوعاث الخ٨ىىلىحُت في الابخ٩اع والازترإ
مدضوصة ألاحل وجٓهغ مىخجاث حضًضة في الؿى١ق ٧ل ٞترة ػمىُت ٢هيرة ال جخٗضي زالر ؾىىاث وبىؾٗىا ع٧ىب ؤي خل٣ت مً
خل٣اث البدث الٗلمي بدُث وؿخُُ٘ زال 5 ٫ؾىىاث ؤن هُغح مىخجاث ٖغبُت في ألاؾىا ١المخلُت ومً زم في الؿى١ق
الٗاإلاُت.
وؿخيخج اطا ان ؤؾباب جسل ٠البدث الٗلمي وجضهىعه هى حؼء مً جسل ٠الحُاة الٗامت الظي ٌٗ٨ؿها جسل ٠البيُت
الا٢خهاصًت والاحخماُٖت والث٣اُٞت وال٨ٟغٍت والظي ًىٗ٨ـ بضوعه ٖلى جسل ٠اإلاىٓىمت التربىٍت والخٗلُمُت والتي ًغجبِ بها
الٗلم والبذ ر الٗلمي وال٣ىاٖت به ٦مىهج للحُاة وخل اإلاك٨الث .وجخطح ابغػق ؤؾباب مالمذ يٗ ٠البدث الٗلمي وٟ٦اءجه
ُٞما ًإحي :
 - 1غياب الليمت البحثيت في مىاهج الخعليم
بن الخٗلُم في الٗالم الٗغبي ًخميز بيٗ ٠بغامج الضعاؾاث الٗلُا ومىاهجها وهضعتها في بٌٗ الح٣ى ق ٫والخسههاث
التي باجذ مً الًغوعٍاث في ْل الىي٘ الغاهً٦ .ما ٌؿىصه اًًا ُٚاب الُ٣مت البدثُت في مىاهج الخٗلُم بمغاخله اإلاسخلٟت
وال٣ائمت ؤنال ٖلى ؤؾلىب الح ٟٔوالخل٣ين والاؾخظ٧اع الخ٣لُضي ال البدث والخُىٍغ وهظا الىٓام الخٗلُمي الخلُ٣جي ال
ًدخاج بلى ٟ٦اءاث ٖالُت وال بلى مؿخلؼماث جُ٣م مخُى قع لُ٣اؽ مهاعاث الُالب في الٟهم والخ٨ٟير وخل اإلاك٨الث ،بلى حاهب
٧ىهه هٓام ًض ٘ٞبلى ال٨ؿل والاج٩الُت والخمى٫ق الٗ٣لي ،وال ٌؿدثير في الُالب ٨ٞغا ؤو حؿائال بل ً٣خل ُٞه مل٨ت الخ٨ٟير،

زلمد رشيد الفيل,البحث والتطوير واالبتكار العلمي يف الوطن العريب يف مواجهة التحدي التكنولوجي واذلجرة ادلعاكسة ,دار رلدالوي للنشر والتوزيع , 2000,ص49
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وجيخٟي في ه٨ظا هٓم حٗلُمُت ال٣ضعة ٖلى نىاٖت الباخثين في الخُِ الخٗلُمية ٖبر الترا٦م اإلاٗغفي في مغاخل الخٗلُم
حل الباخثين الظًً هم هخاج هظا ألاؾلىب ال ًخمخٗىنق بال٣ضعة ال٩اُٞت ٖلى البدث.
اإلاسخلٟت .لظلٞ ٪ةن ّق
ان ه٣و اإلاٗغٞت ويٗ ٠ال٣اٖضة الخٗلُمُت ألاؾاؾُت في الٗالم الٗغبي حٗل مً ٞلؿٟت البدث الٗلمي في الجامٗاث
الٗغبُت حؼءا مً ا٫حٗلُم ،بضال مً ؤن ً٩ىنق الٗلم هى ؤخض عواٞض البدث الٗلمي وجغؾُش الخ٣ىُت ٞ .جامٗاث الىًَ الٗغبي
ٖمىما ماػالذ حٗخمض ؤؾلىب ه٣ل اإلاٗغٞت مً زال ٫الخضعَـ ٖىيا ًٖ بهخاحها مً زال ٫البدث٦.ما انها حؿخٛغ١ق و٢خا ل٩ي
جغسخ بيُتها اإلااؾؿُت ّ
ّ
وججىص صوعها اإلاٗغفي,زانت في مجا ٫البدث الٗلمي.
 - 2جدوي مسخىي املعرفت والخبرة املعلىماجيت والاجصاليت
ي ج٣اهت اإلاٗلىماث الؿائض,ألن ٖضم جىٞغ ٞغم مىاؾبت
بن البدث الٗلمي في الىًَ الٗغبي قضًض الخإزغ بمؿخى ق
للىنى٫ق بلى اإلاٗلىماث واإلاىاعص اإلاٗغُٞت ,وجضوي مؿخىيق اإلاٗغٞت والخبرة اإلاٗلىماجُت والاجهالُت لل٣ىيق الٗاملت الٗغبُت ؤصي بلى
بيٗا ٝاإلااؾؿاث الٗغبُت في مجا ٫البدث والخُىٍغ ,وؤ٣ٞضها ٖىهغ الابخ٩اع.
وٍ٣ى٫ق الض٦خىعق مٗين خمؼة " بن الاج٩اٖ ٫لى الخ٨ىىلىحُا التي ًبضٖها آلازغون وج٨دكٟها مزخبراث اإلاٗاهض الٛغبُت،
وختى مداولت قغائها والاؾخٟاصة مً مىخجاتهاٖ ،ملُت ُٖ٣مت ال جاصي بلى جُىٍغ مجخمٗاجىا ويمان صوعها في الخىمُت
الٗاإلاُتٞ .الخٗلُم اإلاخميز في ؤؾاؽ ؤًت مباصعة ،و٢غاع ألاولىٍت للٗلىم والبدىر وحشجُ٘ ؤلابضإ وصًم٣غاَُت وؾائل الاجها٫
والاهخ٣ا ٫وخىاٞؼ الٗلمُين ،هي بضيهُاث في عخلت ألال ٠مُل".
1000بلُىنق صوالع بهظه الُغٍ٣ت -وهى مبلٜ
وهظا هى الىا, ٘٢ألن الٗالم الٗغبي ٢ض ؤه ٤ٟزال ٫الٗ٣ىص الثالزت اإلاايُت
ًؼٍض 20مغة ٖلى ما اهٖ ٤ٟلى بٖاصة بىاء ؤوعبا بٗض الحغب الٗاإلاُت الثاهُت -وم٘ طل ٪لم ٌؿخُ٘ جىَين الخ٣ىُت .
 - 3هظرة املجخمع
ًال
هالخٔ ؤن اإلاجخمٗاث في الضو٫ق اإلاخ٣ضمت جضٖم اإلااؾؿاث البدثُت ًال
ومٗىىٍا  ،وال جبسل ٖليها باإلاا ٫ؤو ؤلام٩اهاث
ماصًا
،ختى بهه في ٦ثير مً ألاخُان جىٓم اإلاؿيراث والخجمٗاث مُالبت الح٩ىمت باإلهٟا ١بسخاء إلحغاء اإلاؼٍض مً البدىر الٗلمُت
في مجاالث الخىمُت التي ًيكضها الىًَ ،بيهما جىٓغ اإلاجخمٗاث الٗغبُت هٓغة ؾلبُت بلى البدث الٗلمي ،و ًغح٘ طل ٪للخيكئت
الاحخماُٖت و ٦ظا هُمىت ال٨ٟغ الؿُاس ي والضًجي اإلاخٗهب في الحُاة الٗامت والظي ًغ ٌٞحمُ٘ ؤق٩ا ٫الخُىعق والخ٣ضم
الٗلمي والخ٨ىىلىجي واإلاٗلىماحي ،وٍدكبث في اإلااض ي إلًجاص الحلى٫ق إلاك٨الث الحايغ ،وٍغ ٌٞمماعؾت الى٣ض والى٣ض الظاحي
ل٨ٟغه ومماعؾاجهِٞ ،كل ٢ضعة الٗ٣ل ٖلى الخىانل م٘ مُُٗاث الحًاعة الٗاإلاُت.

- 2أمحد عبد اجلواد,إشكالية البحث العلمي والتكنولوجيا يف الوطن العريب,القاهرة,طبعة عام2000,ص
 عبد اجمليد ميالدwww.abdelmajid-miled.com- 4نادر فرجاين,التعليم العايل والتنمية يف البلدان العربية,سلسلة كتب ادلستقبل العريب (, ) 9الرتبية والتنوير يف تنمية اجملتمع العريب,مركز دراسات الوحدة العربية,بريوت
لبنان,الطبعة األوىل,2005ص5
 - 5نشرة تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت للتنمية يف غريب أسيا,العدد ,7تشرين الثاين ,2007ص
 -6معني محزة ,التمويل العريب للبحث العلمي والتجربة األوروبية ,لبنـانwww.arabschool.org.sy
UNESCO Science Report 2005,p162- 7
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٦ما ؤن اهدكاع ألامُت جمى٘ مً وحىص التربت الخهبت الهالحت لتربُت ؤحُا ٫مً الباخثين،وججٗل المحخم٘ مٛل٤
مج٣ىٖ ٘٢ليهٟؿه عا٫ ٌٞلخُىعق والاهٟخاح .و جاصي الى ُٚاب ز٣اٞت ؤهمُت البدث الٗلمي والا٦دكاٞاث الٗلمُت والغٚبت
في ؤلابضإ والازترإ  ،وبالخالي ٌُٛب الخ٨ٟير والدشجُ٘ والضٖم ًٖ اإلاؿاع البدثي والٗلمي وًٖ الٗلماء والباخثين
واإلا٨دكٟين في اإلاجخم٘.
ان قٗىعق الباخث بٖضم ج٣ضًغ مجخمٗه له ؾِىٗ٨ـ ٖلى بهخاحه ؤو ؾُضٗٞه للبخث ًٖ مجخم٘ آزغ ً٣ضعه
وٍدترمهٝ .مً نىعق ؤلاهما ٫وٖضم الخ٣ضًغ للباخث ؤن بٌٗ اإلااؾؿاث ال جمىذ الباخث قِئا م٣ابل بدثه الٗلمي،بل
ًُٟ٨ه ٞسغا ؤهه حكغ ٝبيكغ هظه اإلااؾؿت لبدثه .هظا ما ًض ٘ٞالباخث الى الاههغا ٝبلى اإلاىانب ؤلاصاعٍت طاث الكهغة
والغبذ الؿغَ٘,بضال مً الٗمل اإلاًجي في البدث ٠ُ٦,ال وهى ًغيق ٚيره ًىا ٫مً الخ٣ضًغ اإلاٗىىيق واإلااصي ال٨ثير,وهى ٌك٣ى
وٍخٗب صونق ؤي اخترامٞ .ال٣ٟغ بُبُٗخه ًجبر ؤلاوؿان ٖلى الخ٨ٟير بل٣مت الِٗل ٞ ،ِ٣ٞهى ًدهغه في يُ ٤ألا ٤ٞوٍ٣لل
مً مؿاخاث ؤلابضإ والحض مً اؾدثماع ال٣ضعاث الٗ٣لُت.
 - 4طعف البييت الخحخيت لألبحاث الىظريت والخطبيليت ( مسخلزماث البحث )
ي ٖلى ؤلاَال ، ١وهى هىٕ مً الجهاص اإلا٣ضؽ،
بن البدث الٗلمي مً ؤق ٤وؤعقى اليكاَاث التي ًماعؾها الٗ٣ل البكغ ق
مً ؤحل نىاٖت الحُاة وجد ٤ُ٣الخُىعق والنهىى ،وهظا الجهض اإلاىٓم ال ًم ً٨ؤن ًجغيق في ٞغا ،ٙخُث ًيبغي جىٞير الحغٍت
والضٖم و ألامىا ٫وبىاء اإلايكأث واإلاٗامل وألاصواث ،وجإهُل ال٩ىاصع البكغٍت ،وزل ٤الحىاٞؼ اإلااصًت واإلاٗىىٍت ،التي ججٗل
ًال
ٖمال ٌؿخد ٤اإلاٗاهاة والجهض اإلاخىانل ..والىاً ٘٢بين لىا ان ا٫بدث الٗلمي في الىًَ الٗغبي ًخميز
مً ؤلاهخاج ال٨ٟغيق ق
بيٗ ٠البيُت الخدخُت لألبدار الىٓغٍت والخُبُُ٣ت مً مسخبراث وؤحهؼة وم٨خباث ٖلمُت.
ٞاإلاسخبراث وؤحهؼتها ونُاهتها وه٣و اإلاىاص ألاؾاؾُت لها بمسخل ٠الخسههاث و ٖضم جىٞير اإلاؿخلؼماث البدثُت
التي جم ً٨الباخث مً اؾخسضام ؤخضر الىؾائل الٗلمُت وألاصواث الخ٨ىىلىحُت في البدث والضعاؾت هى ؾمت باعػة ألٚلب
ما حٗاهُه الجامٗاث الٗغبُت وحك٩ى مىه ،بلى حاهب يٗ٢ ٠اٖضة اإلاٗلىماث الحضًثت ،ؾىاء مً مُبىٖاث وصوعٍاث ٖلمُت
ٖاإلاُت ؤو ُٚاب اإلا٨خباث الغ٢مُت ؤو الال٨تروهُت و٢ىاٖض البُاهاث البدثُت و ٙيعها مً ؤصواث الخٗلُم الال٨ترووي للخىانل م٘
الٗالم البدثي٢ٝ .لت الباخثين الٗغب ويٗ ٠بهخاحُتهم ال حٗ٨ـ جإزغ ؤلاوؿان الٗغبي ؤو ٖضم ٢ضعجه ٖلى مؿاًغة الخُىعق
الٗلمي  ,بضلُل ؤن هظا الازير ٖىضما ًىحض في بِئت ٖلمُت مجهؼة بمؿخلؼماث البدث الٗلمي ًم٨ىه ؤن ًيخج وَكاَغ ػمُله
ألاوعبي ؤو ًىاٞؿه في مجا ٫البدىر وؤلاهخاج .
٦ما ان ْغو ٝالٗمل التي ٌِٗلها الباخث الٗغبي مً اوٗضام الامخُاػاث التي ًىٗم بها الباخث في ؤي م٩ان آزغ في
الٗالم ,ؾىاء مً خُث الؿ ً٨اإلاىاؾب والخإمين الهحي والحىاٞؼ واإلا٩اٞأث ؤو اإلاغجباث و الٗائض اإلااصي الظي ًدهل ٖلُه
 - 8زلمد رشيد الفيل,البحث والتطوير واالبتكار العلمي يف الوطن العريب يف مواجهة التحدي التكنولوجي واذلجرة ادلعاكسة ,مرجع سابق,ص ص 5 ,9
 - 9سامل زلمد سامل ,واقع البحث العلمي يف اجلامعات – دراسة الجتاهات أعضاء هيئة التدريس جبامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  .الرياض  :جامعة اإلمام ,
 4 7هـ ,ص60, 79
 سيدي زلمود ولد زلمد,معوقات البحث العلمي يف الوطن العريب ,ص4 - 0سامل زلمد سامل ,واقع البحث العلمي يف اجلامعات ,مرجع سابق,ص68
 -أمحد بالل,البحث العلمي العريب:واقع,ومردود,وتطلعات مستقبلية,رللة شؤون عربية,عدد,65نيسان , 99ص24
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ؤصحاب الٟ٨اءاث و الظي ال يؾض خاحخهم  -في مٗٓم الضو٫ق الٗغبُت -و ال ًٟ٨ي إلاىدهم الحض ألاصوى مً الكٗىعق باالؾخ٣غاع
الىٟس ي والخٟغ ٙإلاجاالث البدث الٗلمي والضعاؾت  ...هظا ٧له ٌؿاهم في اي٘ا ٝبهخاحُت الباخث .بدُث جض ٘ٞهظه
الٓغو ٝمٗٓم الباخثين الى الاوكٛا ٫بمداولت جدؿين مؿخىيق ؤوياٖهم اإلااصًت ،وايُغاع مٗٓمهم إلاماعؾت ؤٖما ٫مهىُت
بياُٞت بُٗضة ًٖ البدث الٗلمي ،وحؿغبهم للٗمل الحغ صازل الىًَ ،ؤو للهجغة.
اط ًدظع بٌٗ الٗلماء مً ْاهغة هغوب الُالب مً ألا٢ؿام الٗلمُت والتى جىظع باه٣غاى الٗلماء مؿخ٣بال٦ ،ما ؤن
ًال
ٖمىما اإلاخإحي مً ؾُاؾت حٗلُمُت زاَئت
ق
اإلاىار الٗلمى و ٦ظا يٗ ٠ؾى١ق الٗمل واعجٟإ وؿبت البُالت باليؿبت للخغٍجين
وؤبغػق ججلُاث هظه الؿُاؾت بٖضاص زغٍجين ال ًخىٞغ ٖليهم الُلب ٢ض ؤصي بلى هغوب الٟ٨اءاث الٗلمُت بلى الخاعج بدثا ًٖ
مىار ؤًٞل للمِٗكت ،والبدث اٖ٫لمى.
 - 5البيروكراطيت واملشاكل إلاداريت والخىظيميت
جدؿم مٗٓم ماؾؿاث البدث الٗلمي بالبيرو٢غاَُت واإلاكا٧ل ؤلاصاعٍت والخىُٓمُت في الخىػَ٘ والخإهُل والخيؿُ،٤
والٟؿاص اإلاالي وؤلاصاعيق الظي ؤصي بلى يٗ ٠مؿاهمتها في الاعج٣اء ببرامج البدث والخُىٍغ .
و ًم ً٨جلخُو اهم اإلاكا٧ل الاصاعٍت ُٞما ًلي:
 ٖضم وي٘ زُِ ػمىُت مد٨مت لخىُٟظ ٖملُاث الخُىٍغ والخدضًثُ،اًبين مً زاللها مغاخل الخىُٟظ والخ٩لٟتومهاصع الخمىٍل واإلاىاعص البكغٍت الالػمت  ،وُُٟ٦ت جإمين هظه اإلاىاعص .
 ٖضم عبِ ألابدار الٗلمُت بسُِ الخىمُت اإلاخبٗت في الضولت ,م٘ ؤهمُت هظا الغبِ مً ؤحل ج٣ضًم الحلى٫ق للمجخم٘,وج٣لُو الٟجىة بين الٗمل الجامعي والخضمت الىَىُت.
 ٖضم وحىص ؾُاؾت وَىُت وزُت بؾتراجُجُت للبدث الٗلمي ٞ ,البدث الٗلمي ًجب ؤن ٌٗخمض ٖلى الخسُُِوبٖضاص اإلاىاػهاث واإلاىيىُٖت بضال مً الاعججا ٫والٟٗىٍت الؿائضة في الىًَ الٗغبي.
٦ما ان هٓام الترُ٢اث في الجامٗت ال ٌؿاٖض ٖلى البدث وال ٌٗمل ٖلى ج٣ضمه,خُث حٗخمض مٗٓم الجامٗاث مُٗاعالؼمً للترُ٢ت  ,خُث حكترٍ ٞترة ػمىُت مدضصة م٘ ج٣ضًم بدث ٖلمي ولى لم ًإث بجضًض  -وٚالبا ما ًجاػ الٖخباعاث ؤزغيق.
ٞالبدث وؤلابضإ لِؿا مً مٗاًير الترُ٢ت الٗغبُت.

- 2سامل زلمد سامل ,واقع البحث العلمي يف اجلامعات ,مرجع سابق,ص58, 57
 ادلؤمتر الوطين للبحث العلمي والتطوير التقاين  ,احملور الثاين ,مرجع سابق,ص5 سيدي زلمود ولد زلمد,معوقات البحث العلمي يف الوطن العريب ,مرجع سابق ,ص4 ادلؤمتر الوطين للبحث العلمي والتطوير التقاين  ,مرجع سابق ,ص5 - 4مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية يف منطقة االسكوا ,2000- 999األمم ادلتحدة ,نيويورك  ,200ص8
 - 5ادلؤمتر الوطين للبحث العلمي والتطوير التقاين  ,دمشق 26-24 ,أيار ,2006احملور الثاين ,ص6
- 6سامل زلمد سامل ,واقع البحث العلمي يف اجلامعات ,ص64
- 7سامل زلمد سامل ,واقع البحث العلمي يف اجلامعات,ص52
 - 8ادلرجع سابق ,ص 8
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 ؾىء جىػَ٘ ؤلاصاعة اإلاالُت لى٣ٟاث البدث الٗلمي بين ه٣ٟاث الدكُٛل والغواجب ،و ٦ظا البيرو٢غاَُت ؤلاصاعٍتوؤلاصاعة اإلاالُت اإلاٗ٣ضة للهغ ٝوؤلاهٟاٖ ١لى ألابدار.
ي وٖضم وي٘ الغحل اإلاىاؾب في اإلا٩ان اإلاىاؾب .
 الٟؿاص ؤلاصاع قبياٞت بلى ٖضم وحىص خغٍت ؤ٧اصًمُت ٧اُٞت ٦خل ٪التي ًخمخ٘ بها البدث الٗلمي ٖىض الٛغب ٩ٞ ،ل ما يا٢ذ الحغٍاث الٗامت
 ،وج٣لهذ اإلاماعؾاث الضًم٣غاَُت  ،و٦ثرث جضزالث الضولت في قاون وً٢اًا الجامٗت مما ًجٗلها جبخٗض ًٖ اإلاكاع٦ت في
الكإن الٗام  ،و٧لما يا٢ذ الحغٍت ألا٧اصًمُت وج٣لو ٗٞلها ،يا ١مٗها البدث الٗلمي وج٣لو مغصوصه وابخٗض ًٖ مهامه
وعؾالخه.
بلى حاهب جإزغ ٖملُت ه٣ل اإلاٗلىمت الخ٣ىُت مً الضو٫ق اإلاخ٣ضمت بلى الضو٫ق الٗغبُت ،وب٣اء ٦ثير مً مغا٦ؼ البدىر
الٗغبُت جدذ ُ٢اصاث ٢ضًمت مترهلت ٚ ،ير مضع٦ت ألبٗاص الخ٣ضم الٗالمي في مُاصًً البدث الٗلمي الؾُما في الٗلىم
الخ٨ىىلىحُت والٟيزًُ٣ت  ،وبهما ٫الخضعٍب اإلاؿخمغ للباخثين  ،بل ونل خا٦ ٫ثي عمً ماؾؿاث البدث الٗلمي بلى تهمِل
ال٩ىاصع البدثُت التي ال جخ ٤ٟوؾُاؾُت الؿلُت ؤو بم٩اهاتها .
 - 6مشكلت طعف إلاهفاق املخصص للبحث
بن للبدث الٗلمي ج٩الُ ٠باهٓت جخُلب ٦ما هائال مً ألامىا٣ً ٫ضع ببالًين الضوالعاث ,والق ٪ؤن ؤخض ؤهم ألاؾباب
اإلااصًت بلى اهسٟاى مٗض ٫بهخاحُت البدث الٗلمي في الىًَ الٗغبي م٣اعهت بالىا ٘٢الٗالمي ٦-ما ً٣ى٫ق الض٦خىعق ؤخمض ػاًض
ؤؾخاط ٖلم الاحخمإ الؿُاس ى بجامٗت ال٣اه عة ً -غح٘ بلى ٖضم وحىص بؾتراجُجُت واضحت للبدث الٗلمي في الىًَ الٗغبي،
وه٣و الخمىٍل الظي جى ٤ٟوؿبت ٦بيرة مىه ٖلى ألاحىعق واإلاغجباث واإلا٩اٞأث والبضالث وٚيرها مً الخ٩الُ ٠اإلاخمثلت في ؤلاهٟا١
ٖلى اإلايكأث ,واإلاٗامل ,واإلاسخبراث ,باإلياٞت بلى قغاء ألاحهؼة واإلاٗضاث ,وؤحىعق الٗاملين  ،......,باإلياٞت بلى ٖضم جسهُو
ميزاهُت مؿخ٣لت ومشجٗت للبدىر الٗلمُت ،بياٞت بلى ؤن الحهى٫ق ٖلى مىدت بدثُت ٌؿخٛغ١ق بحغاءاث َىٍلت ومٗ٣ضة م٘
٢لت في الجهاث اإلااهدت
ٞال بض ألي بلض ٌؿعى بلى الخ٣ضم والغقي ؤن ًسهو وؿبت ٦بيرة مً صزله للبدث والخُىٍغ وهظا ما ج٣ىم به الضو ق٫
اإلاخ٣ضمت ٞخى ٤ٟب٨ثرة ٖلى هظه اإلاكاعَ٘ وجًاٖ ٠بهٟا٢ها ٧ل زالر ؾىىاث ج٣غٍبا ,ختى ججاوػث وؿبت بهٟا ١بٌٗ هظه
البلضان  %4مً الىاجج اإلادلي ؤلاحماليٝ .الضو٫ق اإلاخ٣ضمت جغنض اإلايزاوياث الطخمت للبدىر الٗلمُت إلاٗغٞتها بالٗىائض
الطخمت التي حُٛي ؤيٗا ٝما ؤه٣ٟخه ،بِىما هالخٔ ؤن مٗٓم الجامٗاث في الضو ق ٫الىامُت جغ٦ؼ ٖلى ٖملُت الخضعَـ ؤ٦ثر

 - 9سامل زلمد سامل ,واقع البحث العلمي يف اجلامعات ,ص 6
 ادلؤمتر الوطين للبحث العلمي والتطوير التقاين  ,دمشق 26-24 ,أيار ,2006احملور الثاين ,ص5 20زلمد رشيد الفيل ,البحث والتطوير واالبتكار العلمي يف الوطن العريب يف مواجهة التحدي التكنولوجي واذلجرة ادلعاكسة ,ص 5
 - 2زلمد عبد العليم مرسي,البحث العلمي عند ادلسلمني بني ميسرات ادلاضي ومعوقات احلاضر,دار عامل الكتب ,ادلملكة العربية السعودية,الطبعة األوىل - 4
 99 ,ص2
,
 - 22سامل زلمد سامل,واقع البحث العلمي يف اجلامعات  ,مرجع سابق ص55
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مً جغ٦يزها ٖلى البدىر الٗلمُت ٝ،الىاْغ بلى وا ٘٢الخمىٍل الٗغبي للبدث الٗلمي ً ،جض ؤهه ًسخلً ٠ال
٦ثيرا ًٖ اإلاٗض٫
الٗالمي لإلهٟاٖ ١لى البدث الٗلمي ٞ،هى ٌٗخبر مً ؤ٦ثر اإلاؿخىٍاث اهسٟايا في الٗالم
ٞالىا ٘٢بين لىا ؤن ؤٚلب الضو٫ق الٗغبُت – بن لم ج٧ ً٨لها  -جٟخ٣غ بلى ؾُاؾُت ٖلمُت مدضصة اإلاٗالم ،وألاهضاٝ
والىؾائل ،في ْل الخ٣ضم الخ٣جي للٛغب والبدث الضائم الضئوب ،والخُىٍغ اإلاؿخمغ ،ونغ ٝاإلالُاعاث ٖلى البدث الٗلمي،
بِىما الضو٫ق الٗغبُت جهغ ٝاإلالُاعاث ٖلى الًٟائُاث الهابُت والحٟالث والغ٢و وٚيره .و ٖلُهٞ.ان اهم اإلاكا٧ل اإلاالُت التي
حٗترى ؾبُل البدث الٗلمي :مك٩لت يٗ ٠ؤلاهٟا ١اإلاسهو للبدث باليؿبت بلى الىاجج اإلادلي ؤلاحما,٫ي في الضو٫ق
الٗغبُت.
 - 7طعف مساهمت اللطاع الخاص في دعم البحث العلمي
باإلياٞت بلى الٗىامل و ألاؾباب الؿاب٣ت هالخٔ اٞخ٣اع ؤٚلب اإلااؾؿاث الٗلمُت والجامٗاث الٗغبُت بلى ؤحهؼة
مخسههت بدؿىٍ ٤ألابدار وهخائجها و ٤ٞزُت ا٢خهاصًت بلى الجهاث اإلاؿخُٟضة مما ًضٖ ٫لى يٗ ٠الخيؿُ ٤بين مغا٦ؼ
البدىر والُ٣إ الخام٦ .ظلُٚ ٪اب اإلااؾؿاث الاؾدكاعٍت اإلاسخهت بخىُْ ٠هخائج البدث الٗلمي وجمىٍله مً ؤحل
جدىٍل جل ٪الىخائج بلى مكغوٖاث ا٢خهاصًت مغبدت .بياٞت بلى يٗ ٠الُ٣اٖاث الا٢خهاصًت اإلاىخجت واٖخماصها ٖلى قغاء
اإلاٗغٞت .
وٍيبغي هىا ؤن ها٦ض ٕلى صوعق الُ٣إ الخام في صٖم البدث الٗلمي واهه ؾُ٩ىنق ؤو٫ق اإلاؿخُٟضًً مً هخائجه ٖلى
اإلاضي الُىٍل٣ٞ .ض ٧ان ؤلاهٟاٖ ١لى البدث الٗلمي ٌٗض ق٨ال مً ؤق٩ا ٫الى٣ٟاث الٗامت الاؾتهالُ٦ت التي جاصي بلى ػٍاصة
اإلا٣ضعة ؤلاهخاحُت ال٣ىمُت بهىعة ٚير مباقغة .ولٗل هظه الىٓغة ٥اهذ هدُجت الكٗىعق بإن البدث الٗلمي وكاٍ ٚير مىخج
مباقغة ولِـ له مغصوص ا٢خهاصي عبحي زانت ٖلى اإلاضي ال٣هير.
بال ؤن الضعاؾاث الا٢خهاصًت الحضًثت ؤزبدذ ؤن مغصوصًت البدث الٗلمي ٦بيرة حضا وؤن الاؾدثماع في البدث الٗلمي ال
ً٣ل ؤهمُت ًٖ الاؾدثماع في ؤي مجا ٫آزغ ٞ .الٗلىم وببضاٖاتها باجذ حٗخبر ٖىهغا ؤؾاؾُا في صٖم الا٢خهاص الىَجي ,خُث
جغاوخذ وؿبت الخُىٍغ الخ٣جي الىاجج ًٖ البدث الٗلمي الخُبُ٣ي في همى الىاجج ال٣ىمي و جدؿين مؿخىيق اإلاِٗكت بين-60
 %80وهي وؿبت ٦بيرة ج٣ضع ٖىائضها بإيٗاٖ ٝىائض ٖىانغ الاؾدثماع ألازغيق ,

 - 2برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي ,تقرير التنمية اإلنسانية العربية  ,200ص 7
- 24سامل زلمد سامل ,واقع البحث العلمي يف اجلامعات ,مرجع سابق,ص60
 - 25زلمد خالد ادلهايين و خالد اخلطيب اجلشي , ,ادلالية العامة والتشريع الضرييب,منشورات جامعة دمشق,طبعة عام,2000ص99
 - 26سيدي زلمود ولد زلمد,معوقات البحث العلمي يف الوطن العريب ,مرجع سابق ,ص
 - 27زلمد رشيد الفيل ,البحث والتطوير واالبتكار العلمي يف الوطن العريب يف مواجهة التحدي التكنولوجي واذلجرة ادلعاكسة ,ص 6

 -سيدي زلمود ولد زلمد,معوقات البحث العلمي يف الوطن العريب ,مرجع سابق ,ص

 -28معني محزة ,التمويل العريب للبحث العلمي والتجربة األوروبية  ,لبنـانwww.arabschool.org.sy

 - 29عادل عوض ,سامي عوض  ,البحث العلمي العريب وحتديات القرن القادم برنامج مقرتح لالتصال والربط بني اجلامعات العربية ومؤسسات التنمية ,مركز اإلمارات
,ص42
للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية ,أبو ظيب-اإلمارات العربية ادلتحدة,الطبعة األوىل 998
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ي  ،ؤو الُ٣إ الخام ٖامت ،و٢ض
وؤمثلت طل٦ ٪ثيرة ٝؤٚلب اإلاغا٦ؼ البدثُت ً٣ىم ٖلى جمىٍلها وصٖمها الكغ٧اث ال٨بر ق
جىنلذ هظه اإلاغا٦ؼ -هدُجت لهظا الضٖم -بلى خلى٫ق إلاك٨الث ؤو َىعث ازتر ًال
اٖا ٖاص باإلاغصوص الجُض ٖلى الكغ٧اث الضاٖمت.
٦ما ؤن هظه الكغ٧اث ٢ض جبُ٘ هخائج البدىر التي صٖمتها لُ٣اٖاث ؤزغيق .بل  -ولِـ بالًغوعة -امخال ٥هظه الكغ٧اث لىخائج
البدث ٟٞ ،ي ٦ثير مً الحاالث ٌكاعٖ ٥ضص مً الكغ٧اث لضٖم بدث ما  ،وال حؿخُٟض مً طل ٪ؾىيق ؤن ًظ٦غ اؾمها مً
يمً الضاٖمين .وهظا له مغصوص صٖائي ٦بير ٖلى مؿتهل٩ي مىخج الكغ٦ت ٖلى اإلاضي الُىٍلٞ ،هى ًضلل ٖلى مغ٦ؼ الكغ٦ت
الغ ُ٘ٞوج٣ضًغها للبدث الٗلمي ،وَُٗيها الؿمٗت الحؿىت واإلاخميزة ؤمام ٖمالئها .
بِىما هالخٔ يٗ ٠مؿاهمت الُ٣إ الخام في صٖم البدث الٗلمي في الىًَ الٗغبي ،وٖضم وحىص آلُت مىاؾبت
ّ
ًدبجى ٞيها الُ٣إ الخام مٗٓم الضٖم اإلااصي .وهظا ؤلاؾهام الًُٗ ٠مً ٢بل الُ٣إ الخام للماؾؿاث البدثُت ًغح٘
بلى ٖضم ج٣ضًغ الُ٣إ الخام لُ٣مت البدث الٗلمي وحضواه .بياٞت بلى ٖضم ٟ٦اًت اإلايزاهُاث التي جغنضها اإلاغا٦ؼ
ي اإلالحىّ في الجامٗاث ومغا٦ؼ البدىر الٗغبُت .
والجامٗاث وماؾؿاث اإلاجخم٘ للبدث الٗلمي  ،وبلى الٟؿاص اإلاالي وؤلاصاع ق
٦ما حٗاوي اإلاغا٦ؼ البدثُت مً الاهٟها ٫قبه ال٩امل بُنها وبين اإلاجاالث الخُبُُ٣ت زاعج ؤؾىاعها ؤو مٗاملها ،و٦ظا
اهٟهام الهلت بين الجامٗاث وخ٣ل ؤلاهخاج ،وابخٗاص الجامٗاث ًٖ بحغاء البدىر اإلاؿاهمت في خل اإلاك٨الث الىَىُت ،
بياٞت بلى ٖضم مكاع٦ت اإلااؾؿاث ال٨بريق والكغ٧اث وألازغٍاء مً ألاٞغاص في ه٣ٟاث البدث الٗلمي
وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن حشجُ٘ الُ٣إ الخام ٖلى الُ٣ام بضوعه في زضمت البدث الٗلمي ال حٗجي ؤن ًخسلى الُ٣إ
الح٩ىمي ًٖ مؿاولُاجه ججاه ؤلاهٟا -١ألن الضولت ال جىٓغ بلى البدث الٗلمي ٖلى اهه مؿإلت ججاعٍت وبهما هى ًُ٢ت ؤمً
صولت  ،وٍتر ٥اإلاجا ٫الٗلمي ٞغَؿت إلاخُلباث الؿى١ق اإلاالي.
مسخلزماث النهىض بالبحث العلمي:
ان الحضًث ًٖ بنالح ؤويإ البدث الٗلمي والنهىى به ًب٣ى خضًثا ألٚغاى اإلاخٗت اإلاٗغُٞت والٗ٣لُت ،ما لم ً٩ىنق
متزامىا و٢ائما ٖلى زلُٟت الخدضًث الؿُاس ي وؤلاصاعيق والا٢خهاصي والاحخماعي وال٨ٟغيق للمىٓىمت الغؾمُت الؿائضةٞ ،ال
ٌٗ٣ل ؤن ًخم بنالح اإلاىٓىمت التربىٍت والخٗلُمُت وبنالح الجامٗاث وما ًغجبِ بها مً وْائ٧ ،٠الخضعَـ والبدث الٗلمي
وزضمت اإلاجخم٘ اإلادلي ،ؤو انالح اإلاغا٦ؼ البدثُت اإلاىدكغة زاعج الجامٗاث ،ؤن ًخم هظا ٧له في وؾِ بصاعة ٖامت بيرو٢غاَُت
مخسلٟت ٞاؾضة قضًضة اإلاغ٦ؼٍت ،وفي ْل هٓام ؾُاس ي ال ًامً بالحغٍاث الضًم٣غاَُت وخغٍت البدث والخىُ٣ب ًٖ
الح٣ُ٣ت ،ؤو في ْل مجخم٘ حؿىصه ألامُت وال٣ٟغ والجهل والخُغ ،ٝوبالخالي ٞان الىًا ٫والجهىص إلنالح ؤويإ الٗلم
ي ٖلى ؤ٦ثر مً نُٗض ،وؤن ؤًٞل اإلا٣ترخاث في ؤلانالح ،وزانت
والبدث الٗلمي هي حهىص م٨ثٟت ومتزامىت م٘ حهىص ؤزغ ق
ي الىى قع وجب٣ى خبر ٖلى وع ١ؤو ؤمىُاث مؿخدُلت
جل ٪التي حؿخجُب وجيسجم م٘ مٗاًير الجىصة الٗاإلاُت في ؤلانالح ال جغ ق
الخد ٤ُ٣في ؤطهان مهمميها ما لم ججغيق في بَاع ٖملُت انالح قامل للمىٓىمت الاحخماُٖت ،ولٗل ابغػق اإلا٣ترخاث للنهىى
بٗملُت البدث الٗلمي هي:

0

2

 ادلؤمتر الوطين للبحث العلمي والتطوير التقاين  ,احملور الثاين ,مرجع سابق ,ص5 علي زلسن محيد,البحث العلمي يف الدول العربية:عوائقه ومقتضياته,مرجع سابق ,ص74 -برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي ,تقرير التنمية اإلنسانية العربية  ,200ص 7

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

9

 2015أغسطس 19-18أعمال المؤتمر الدولي التاسع  /الجزائر

 -1جىُٖت اإلاجخمٗاث الٗغبُت بإهمُت جمىٍل ألابدار,ألهه ًاصي في نهاًت اإلاُا ٝبلى جدىٍل وكاٍ البدث والخُىٍغ مً
ه٣ٟت بداحت بلى جمىٍل بلى اؾدثماع ًضع الغبذ وٍض ٘ٞعجلت الخىمُت بلى ألامام .و في هظا ًُالب الض٦خىعق ٖبض اللـه ٖبض الٗؼٍؼ
ًال
الىجاع عئِـ اإلااؾؿت الٗغبُت للٖلىم والخ٨ىىلىحُا التى جخسظ مً صبى م٣غقا لها بؿغٖت وي٘ مٗاًير زانت جىمىٍت للخ٣ضم
الٗلمي في اإلاىُ٣ت الٗغبُت لُ٣اؽ ؤزغ الخُٛير ٖلى اإلاجخمٗاث الٗغبُت وطل ٪احؿا٢ا م٘ اإلاٗاًير التى ويٗتها اإلااؾؿاث
الضولُت لُ٣اؽ الخ٣ضم الٗلمى ٞ ،ال بض ؤن هُل٘ ٖلى ما ًى ٟ٘وٍُٟض فبابىا وفى عؤًه ٞةن جد ٤ُ٣الخ٩امل بين الضو ق ٫الٗغبُت فى
ي ٞ .بالغٚم مً ؤن بٌٗ الخجاعب لم جىجح في اإلاغاخل الؿاب٣ت بال ؤن بٌٗ ٖالماث
مجاالث البدث الٗلمى باث مً الًغوع ق
الىجاح بضؤث فى الٓهىعق مً زال ٫هجاح الكغ٧اث التي ٢امذ اإلااؾؿت الٗغبُت للٗلىم والخ٨ىىلىحُا والتى جًم باخثين مً
حمُ٘ الضو٫ق الٗغبُت بخمىٍلها ومخابٗت وكاَها فى البدث الٗلمى فى الؿىىاث ألازيرة مبضًا فى الى٢ذ هٟؿه ؤؾٟه ألن مٗٓم
الهىاصً ٤الخىمىٍت الٗغبُت ٞكلذ في جُىٍغ هٟؿها ل٩ي جخٗامل م٘ اإلاٗغٞت ٦مهضع جىمُت وصائما جبدث ًٖ اإلاكغوٖاث طاث
ألازغ اإلااصي ٦ك ٤الِع١ق وبىاء اإلاباوي لخمىٍله.
ًال
بلضاها ٖغبُت ٖضًضة لضيها ٧ل ؤلام٩اهاث البكغٍت والبيُىٍت وألا٧اصًمُت للخ٣ضم في هظا اإلاُضان ،قغٍ ؤن
ق
ق ّ ٪ق
ؤن
وال ّ ق
جمخل ٪ؤلاؾتراجُجُت الىاضحت للبدث الٗلمي ،وؤن ّ
جسهو وؿبت مٗ٣ىلت مً صزلها الىَجي ٖلى ؤلاهٟا ١في مجاالث البدث
ًال
مىحها بك٩ل زام ٖلى البدىر ال٣ابلت للخُبُ ،٤وبًجاص آلُاث جيؿُ ٤وحٗاو قن بين عحا ٫اإلاا٫
ق
الٗلمي ،وؤن ً٩ى قن ؤلاهٟا١
وألاٖما ٫والُ٣إ الخام مً حهت ،ومغا٦ؼ البدث الٗلمي والخُىٍغ مً حهت ؤزغيق.
 -2بما ؤن ا٦بر ٖىائ ٤البدث الٗلمي في الىًَ الٗغبي هى ٢لت ؤلاهٟا ١ونٗىبت ػٍاصة مسههاجه الح٩ىمُت لترقى به
بلى الحض اإلاُلىب ٞ،ةن ؤلاهٟاَ ًٖ ١غٍ ٤الؼ٧اة والى ٠٢والهض٢ت هى الحل ألامثل الظي حؿخُُ٘ الكٗىب ؤن حؿاهم ُٞه
ٞ،ةطا ٧ان َالب الٗلم اإلاخٟغ ٙلُلب الٗلم ٌُٗى مً الؼ٧اةٞ،ةن الباخث لِـ ؾىيق َالب ٖلم ً٣ىم بسضمت مجخمٗه
والٗمل ٖلى ج٣ضمه وجُىٍغه.لظلً ٪م ً٨بوكاء نىاصً ٤زانت لضٖم البدث الٗلمي جمى٫ق مً ألاو٢ا ٝوالهض٢اثٞ .خيكا
اإلااؾؿاث البدثُت و جمى٫ق ًٖ َغٍ ٤ألاو٢ا ٝوالهض٢اث٦ ،ما ٧اهذ اإلا٨خباث وصوعق الٗلم حؿاهم في زضمت َالب الٗلم.
 -3اوكاء ٢ؿم زام اؾدثماعيق ًىٓغ الي ألا٩ٞاع اإلاُغوخت للحلى٫ق الخ٣ىُت و بغاءاث الازترإ،و في حضويق البدىر
اإلا٣ضمت و ًخٟ٨ل بى٣لها مً ٨ٞغة او ازترإ وجغحمتها الي اعى الىا، ٘٢و مً زم صٖمها وجىحيهها بالخيؿُ ٤واإلاكاع٦ت م٘
الُ٣إ الهىاعي والاؾدثماعيق.اما بالخٗاونق م٘ الُ٣إ اإلادلي او باوكاء قغا٧اث م٘ مؿدثمغ زاعجي و ٦ظا اؾخدضار بغامج
للضعاؽاث الٗلُا مىحهت هدى ألابدار الخُبُُ٣ت الهاصٞت بلى زضمت ؤٚغاى الخىمُت الا٢خهاصًت والاحخماُٖت واإلاٗلىماجُت.
 -4الخيؿُ ٤م٘ وػاعة الخٗلُم الٗالي إلاٗغٞت البدىر والازتراٖاث و ألا٩ٞاع اإلا٣ترخت و الىٓغ الي ام٩اهُت صمج وصٖم
الخبراث في جسههاث مسخلٟت للىنى ق ٫الي خلى قٖ ٫هغٍت إلاكا٧ل جالمـ اإلاجخم٘ اإلادلي او الُ٣إ الهىاعي بك٩ل زام.
و ٦ظا وي٘ هُ٩لُت حٗلُم ٖالُت الجىصة قاملت مخ٩املت ،مؿخمغة الخُىٍغ لبرامج جٟغ ٙؤًٖاء هُئت الخضعَـ وجسهُو
ؾاٖاث مُٗىت إلهخاج البدىر الٗلمُت ٦جؼء مً الىهاب الخضعَس ي لألؾخاط.و عبِ هظه البرامج بمكا ٫٥الهىاٖت واإلاجخم٘
٩٦ل.
 -5يغوعة الٗمل ٖلى عبِ ألابدار الٗلمُت بمكا٧ل اإلاجخم٘ وُ٢اٖاجه اإلاسخلٟت ،الهىاُٖت والؼعاُٖت والخضمُت،
الخانت منها والح٩ىمُت ،مً زال ٫اإلاؿىح الكاملت لهظه اإلاكا٧ل ويغوعاث الحاحت اإلالحت لحلها بما ًسضم بغامج الخُىٍغ
والخىمُت الكاملت ،وٍلٗب الخيؿُ ٤هىا بين مغا٦ؼ ألابدار في الجامٗت وزاعحها صوعا مهما في هظا اإلاجا ٫للتر٦يز ٖلى ألابدار
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الىىُٖت ومى٘ ج٨غاع البدىر طاث اإلاك٨الث اإلادكابهت ،مما ًجىب ؤلاهضاع في ؤلاهٟا ١والجهض ومًُٗت الى٢ذ .باالياٞت الى
يغوعة صٖم اإلاكاعَ٘ التي ج٣ضم خلى٫ق ج٣ىُت لخضمت اإلاجخم٘ وجُىٍغها.
 -6الٗمل الجضي ٖلى جىُٖت ُ٢اصاث الُ٣إ الخام بإهمُت البدث الٗلمي ويغوعجه لحلى ق ٫اإلاكا٧ل اإلاسخلٟت ،مما
ٌؿهم بغ ٘ٞالٟ٨اءة ؤلاهخاحُت لهظه الُ٣اٖاث ،وٍاصي ؤًًا بضوعه بلى ػٍاصة مؿاهمت هظا الُ٣إ في جمىٍل ٖملُاث البدث
الٗلمي ،ولِـ  ِ٣ٞالاٖخماص ٖلى الح٩ىمت ٦مهضع وخُض للخمىٍل ،و ٦ظا اؾخدضار ميزاهُت زانت للبدث الٗلمي وج٣غٍغ
وؿب مٗ٣ىلت مً ؤلاهٟا ١اإلاالي ُ٢اؾا بلى الىاجج ؤلاحمالي ،والى اإلاىاػهت الٗامت اإلاسههت لً٣اًا التربُت والخٗلُم
ًال
َب٣ا للخُت الاؾتراجُجُت
الٗالي.باٖخباع ان البدث الٗلمي مً ؤهم الغ٧ائؼ إلخضار الُٟغة الخ٨ىى٫قوحُت اإلاُلىبت وجىحيهها ق
للخىمُت .وجسهُو بغامج لخضُٖم البدث الٗلمي الظي جخ٣ضم به الهىاٖت بالخٗاونق م٘ الجامٗاث.
ً -7م ً٨ؤن ًخم صٖم البدث الٗلمي في مجا ٫الهىاٖت ًٖ َغٍ ٤خايىاث اإلاكاعَ٘ [ ]Incubatorالتي تهض ٝبلى جبجي
اإلابضٖين واإلابخ٨غًٍ وجدىٍل ؤ٩ٞاعهم مً مجغص همىطج بلى بهخاج واؾدثماعَ ًٖ ،غٍ ٤جىٞير اإلاؿاٖضة الٗملُت للمبخ٨غًٍ و
جدىٍل هظه ألابدار بلى مىخجاث جسلُ٢ ٤مت مًاٞت في ا٢خهاص الؿى١ق
 -8حشجُ٘ بوكاء حمُٗاث ٖلمُت وَىُت و ٤ٞاإلا٣اًِـ الٗاإلاُت لتروٍج البدث الٗلمي والخٗاو قن م٘ الجمُٗاث اٖ٫لمُت
وألاحىبُت ،وٍغجبِ بظل ٪وَٗؼػه خث ألاؾخاط ٖلى الاهخماء لًٗىٍت الجمُٗاث الٗلمُت ومغا٦ؼ البدىر ألاحىبُت ووكغ
البدىر لضي صوعٍاتها الٗلمُت وجدٟيز ألاؾاجظة ٖلى اإلاىاٞؿت في البدث الٗلمي ووكغ البدىر اإلاميزة.
اسخيخاج
هل ؾُ٩ى قن مً اإلاُٟض ؤن ه٣ى ق ٫وهغصص خ٣ُ٣ت واضحت ،ال حضاٞ ٫يها ،وهي ؤهه البض مً بٖاصة الىٓغ في الخٗامل م٘
ماؾؿاث البدث الٗلمي ،في الضو٫ق الٗغبُتٞ ،ىبضؤ بخصحُذ مٟهىمىا للبدث الٗلمي ،وهً٘ هظا اإلاٟهىم في ؾُا ١الٗهغ
بهً خين هٟٗل طل٩ً ٪ى قن
ال٨م ال٨بير مً جدضًاجه وبٚىاءاجه؟! ا
الظي وكاهض٧ ،ل لحٓت ،حمىخه ،وهىاحه ،في ٧ل مىُّٗ ،٠ق
ًال
ًال
ًال
وٞاٖال مً هظا الٗالم ،ال هٖ ٠٣لى هامكه،
ق
ق
خُ٣ُ٣ا
مً الؿهل اؾدًُاح ألاهضا ٝالتي هغٍض ،ولِـ ؤ٢لها ؤن ه٩ىنق ق
حؼءا
وال وؿتهلٞ ٪خاجه ،ول٨ىىا ،باألخغي ،ه٩ىنق قغ٧اءه ،ومىاٞؿُه ،ومً اإلاؿهمين في نىاٖت مؿخ٣بله .بن مثل هظا ألامغ ًمً٨
ؤن ًخدٖ ٤٣ىضما وكغٕ في الا٢خىإ بإهمُت بٖاصة الىٓغ في بىاء ٖال٢اث حضًضة لىا بالٗلم وباإلاٗغٞتٞ .الٗلم لم ٌٗض مجغص
ازتزان آلي للمٗلىماث ،بل هى بٖاصة بهخاج ما هستزن ،في ق٩ل ُٖاءاث ،ومؿاهماث ،مً قإنها ؤن جض ٘ٞبلى جدؿين مؿخىيق
الحُاة.
ًال
مىحىصا للترٝ
ق
و ججاعب الضو٫ق اإلاخ٣ضمت جبين لىا  ٠ُ٦ؤنها ويٗذ البدث الٗلمي في مىٗ٢ه الصحُذٞ ،هى لِـ
ًال ًال
ًال
خُا مخٟجغقا للىمىٞ .هى ال ٌِٗل ٖلى الٟخاث ،وٖلى
و٢ىصا ق
ق
ألا٧اصًمي ،ؤو لُ٩ىنق ٖلى هامل اإلاجخم٘ ،بل هى مىحىص لُ٩ىنق
ٞائٌ الهغ ٝالاؾتهال٧ي ،بل هى هض ٝوٚاًت ،وهى ٌؿخإزغ بما ٌؿخد ٤مً الضٖم.
 احلاضنة هي (( ادلكان الذي يقوم بتقدمي خدمات وخربات وجتهيزات وتسهيالت للراغبني بتأسيس منشآت صغرية حتت إشراف فين وإداري من قبل أصحاب خربةواختصاص )) .د .أمري تركماين,ادلرجع السابق
 - 4د .أمري تركماين ,احملور السابع :دور ادلؤسسات الوسيطة والداعمة  ,ادلؤمتر الوطين للبحث العلمي والتطوير التقاين ,دمشق  26-24أيار 2006
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ًال
ؤ٧اصًمُا ٖكىائُا ،وال هًٓ ؤن البدث الٗلمي في ٖاإلاىا الٗغبي ؾِكهض
ق
ٞالبدث الٗلمي ،هى "اؾدثماع" ولِـ جغٞا
ًال
الاػصهاع اإلاإمى٫ق ما لم ٌٗالج الخلل ال٨بير الظي لم ًتر ٥له ؤي ٞغنت لُإزظ اإلا٩ان ألاخ ٤به اهخماما ،وؤهمُت٩ُٞ ،ىنق ؤخض
ؤهم ٖىامل الخىمُت والخُىعق.
٦ما ان مؿإلت ٖال٢ت البدث الٗلمي والخٗلُم بالخىمُت الاحخماُٖت جًٗىا ،مً حضًض ،ؤمام اإلاالخٓت الجضًغة بالخإمل
ًال
والٟدو وبٖاصة الترُ٦ب ،وهي اإلاالخٓت التي ما ًٟخإ ًلى ٥الحضًث ٞيها ٦ثيرون الُىم ،بط ْل الحضًث ٖنها م٣خهغقا ٖلى
الجاهب "ؤلاوكائي" مً حهت اإلاىٓغًٍ ،وٖلى الجاهب "ؤلاصٖائي" مً حهة ال٣ائمين ٖلى الٗمل ،ووٗجي بخل ٪اإلاالخٓت مؿإلت
حٗمُ ٤الاعجباٍ بين اإلاضعؾت والجامٗت مً حهت ،واإلاجخم٘ مً الجهت ألازغيٞ ،األَغوخت التي ماػاً ٫لح ٖليها اإلاثٟ٣ىنق هي ؤن
الجامٗتْ ،لذ حِٗل وا ٘٢اهٟها ٫مسُ ًٖ ٠اإلاجخم٘ٞ ،هي بُٗضة ًٖ مك٨الجه ،وًٖ َمىخاجه وجُلٗاجه ،وًٖ
اخخُاحاجه الهمُمُت ،ولظا ٞهي مهابت بدالت ًائؿت مً الٗ٣م ،وهي ال جًُل٘ بإي مؿاولُت احخماُٖت خُ٣ُ٣ت ،والؾُما
مً خُث ؤلاؾهام في ُ٢اصة اإلاجخم٘ هدى عٞاهُت ؤلاهخاج ،ومً خُث ألازظ بُضه هدى مؼٍض مً جُىٍغ مٟهىماجه ججاه الحُاة،
وججاه ٖال٢اجه بال٩ىنق وألاقُاء.
ًال
وا٫ؾبب في ٧ل طل ٪لِـ ؾغقا مً ألاؾغاعٞ ،الظي ٌٗغ٢ل صوعق اإلاضعؾت والجامٗت في اإلاجخم٘ ،هى ؤن هىا ٥مً ٌؿدبض
ًال
ججاوػا ألهضاٞها الخٗلُمُتُٗٞ ،مضونق بلى ج٨غَـ
ق
بهم الخى ٝمً جضزل الجامٗت في الخىمُت الاحخماُٖتٞ ،يرون في طل٪
ًال
مىٟ٢ا مداًضا مً الخىمُت "وطل ٪ل٩ي جاصي مهمتها الٗلمُت
ق
اإلاٟهىم "الباعص" للٗلم والخٗلُم ،وهى ؤن جخسظ المصعؾت والجامٗت
في هضوء وببضإ!!" .وال هضعيق بإي مىُ ٤جىنل هاالء بلى مثل هظه الىدُجت اإلاسُٟتٗٞ ،مُذ ؤبهاعهم ،وماػالذ حٗمىًٖ ،
بصعا ٥خ٣ُ٣ت ؤؾاؾُت ،وهي ؤهه ًيبغي ؤن ً٩ىنق للمضعؾت والجامٗت صوعق هاهٌ في جدؿـ قغوٍ همى اإلاجخمٗاث.
املراحع
.1991
 ؤخمض بال,٫البدث الٗلمي الٗغبي:وا,٘٢ومغصوص,وجُلٗاث مؿخ٣بلُت,مجلت قاون ٖغبُتٖ,ضص,65هِؿان.2000
 ؤخمض ٖبض الجىاص,بق٩الُت البدث الٗلمي والخ٨ىىلىحُا في الىًَ الٗغبي,ال٣اهغةَ,بٗت ٖام,,2006اإلادىعق الثاوي.
 اإلااجمغ الىَجي للبدث الٗلمي والخُىٍغ الخ٣اوي  ,صمك 26-24,٤ؤًاع ؤمير جغ٦ماوي ,اإلادى قع الؿاب٘ :صو قع اإلااؾؿاث الىؾُُت والضاٖمت  ,اإلااجمغ الىَجي ٫لبدث الٗلمي والخُىٍغ الخ٣اوي ,صمك٤2006
 26-24ؤًاع
.2003
 بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهمائي ,ج٣غٍغ الخىمُت ؤلاوؿاهُت الٗغبُت ؾالم مدمض ؾالم ,وا ٘٢البدث الٗلمي في الجامٗاث – صعاؾت الججاهاث ؤًٖاء هُئت الخضعَـ بجامٗت ؤلامام مدمض بً1417هـ.
ؾٗىص ؤلاؾالمُت  .الغٍاى  :حامٗت ؤلامام ،
 -ؾُضي مدمىص ولض مدمض,مٗى٢اث البدث الٗلمي في الىًَ الٗغبي.
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 ٖاصٖ ٫ىى ,ؾامي ٖىى  ,البدث الٗلمي الٗغبي وجدضًاث ال٣غنق ال٣اصم بغهامج م٣ترح لالجها ٫والغبِ بين الجامٗاثالٗغبُت وماؾؿاث الخىمُت,مغ٦ؼ ؤلاماعاث للضعاؾاث والبدىر ؤلاؾتراجُجُت ,ؤبى ْبي-ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة,الُبٗت ألاولى
.
1998
 ٖبض اإلاجُض مُالص www.abdelmajid-miled.com ٖلي مدؿً خمُض,البدث الٗلمي في الضو٫ق الٗغبُتٖ:ىائ٣ه وم٣خًُاجه,مغح٘ ؾاب. ٤.2000
 مدمض زالض اإلاهاًجي و زالض الخُُب الجش ي , ,اإلاالُت الٗامت والدكغَ٘ الًغٍبي,ميكىعاث حامٗت صمكَ,٤بٗت ٖام مدمض عقُض الُٟل,البدث والخُىٍغ والابخ٩اع الٗلمي في الىًَ الٗغبي في مىاحهت الخدضي الخ٨ىىلىجي والهجغة اإلاٗا٦ؿت,. 2000
صاع مجضالويق لليكغ والخىػَ٘ ،
 مدمض ٖبض الٗلُم مغس ي,البدث الٗلمي ٖىض اإلاؿلمين بين مِؿغاث اإلااض ي ومٗى٢اث الحايغ,صاع ٖالم ال٨خب ,اإلامل٨ت.1991
,-1411
الٗغبُت الؿٗىصًت,الُبٗت ألاولى
.2001
,2000ألامم اإلاخدضة ,هُىٍىع٥
-1999
 مـح الخُىعاث الا٢خهاصًت والاحخماُٖت في مىُ٣ت الاؾ٩ىا مٗين خمؼة ,الخمىٍل الٗغبي للبدث الٗلمي والخجغبت ألاوعوبُت ,لبىـانwww.arabschool.org.sy هاصع ٞغحاوي,الخٗلُم الٗالي والخىمُت في البلضان الٗغبُت,ؾلؿلت ٦خب اإلاؿخ٣بل الٗغبي (, )39التربُت والخىىٍغ في جىمُت.2005
اإلاجخم٘ الٗغبي,مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت,بيروث لبىان,الُبٗت ألاولى
.2007
 -وكغة ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاالث للخىمُت في ٚغبي ؤؾُا,الٗضص,7حكغًٍ الثاوي
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