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  العربية بالجامعات العلمي البحث اشكاليات
 دبي/  العربية الامارات دولة / الغرير جامعة شعت، هالة .د

 

  

 البحث ملخص

 

 الي الثالث الػالم من باالنخهاُ عؾبت طلَ د مجخمػاجنا، جخمناو الظو اإلاؿختون صدون الػغبيت حامػاجنا في الػلمي البدث اليؼاُ

. انخطاصيت د غهليت زغداث من لضدلنا هللا ىباىا التي الغائػت الامٍانياث بغؾم .الخٌنتلتجي د الطناعي الػالم

ُن مهاعنت الػغبيت، دادؾاننا حامػخنا في الػلمي البدث إلاشٌالث خهيهت ضتعة لػغع التعنت ىظو جأحي  الجامػاث د بضد

ًاصيميت مإؾؿاجه د صدله لخؿتيغ مبضع باخث حيل بسلو الجامػاث غالنت د الازغو، . الا

 

Difficulties of scientific research in the Universities of the Arabic World. 

Abstract: We present and discuss the state of scientific research in the state of scientific research in the Arabic 

world. As a result of comparison, we find that the scientific research in our countries is not productive, low 

profile and did not provide solutions to the community problems or valuable scientific knowledge. In this 

paper we found the budgets for scientific research and the administrations are responsible for. 

Current state of scientific research. 

We analyze these difficulties and find that the current state of scientific research in the Arab World is not due 

to the budget or the administration, but it is mainly due to the secularism of science. 

 

 :ثمهيد

 غن الؿباع لنكؼ بداحت ندن جٌنتلتحيت،  حػليميت زتعاث الي بداحت ما بهضع ناجلت ؾياؾيت للثتعاث بداحت ليـ ندن   

 أيثر يٍتون ختي خضو غلى يال جضعيب د دالبدث بخػليم الاىخمام بػغدعة الخؿغ نانتؽ جضم الخػليميت أدغاغنا او. الخػليم
 . الػمل للؿتمن جتاقها

 الهاصمت لالحياُ شائؼ بسؿغ حهضص البتضلت غياع د التربتيت الغؤيت حؿيب خيث غظيم، باثبث حػيش الػغبيت اإلاجخمػاث أو 

 مجغصد الشهاصاث يغيض إلان عابدت ججاعة مجغص اضبذ الخػليميت، الهيبت قهض الخػليم. اإلاطير اين ئلي د جظىب اين حػغف ال التي
 . ئال ليـ د الغاجب لؼياصة شهاصاث
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 أزغ قهض الػغبيت البلضاو بػؼ في الخػليميت الخؿت في الؿياؾيت الطغاغاث نهل د الخػليميت باإلاناهج التاضح الخلل أو

 بالؿغيبت ليـ ؾغيبتأد  تاىغ  هتعن ئلي اصو طلَ ًل أو. الخػليميت الخؿت غلى د الهاصمت الاحياُ مؿخهبل غلى ؾلبيا جأزيرا

 .الشهاصاث جبيؼ الايثر د بالشهاصاث، الؿمؿغة د الالٌتردني الؿش ئال، دليـ قهـ الشهاصة يغيضدون إلان

ُن اإلاهم من  ليـ الامتاُ يغبذ أو يغيض يال ، ججاعة له ليـ من ججاعة أضبذ  الخػليم  بهػت بٍل قخجض جكهم، ال ام جكهم الػهت
 الػمليت الىميت يعي ال د يكهم ال عىيب مالي مؿدثمغ عأؾها غلى د  نمتطحيت مضعؾت حضيضة حامػت شاىهت بنايت بٍل

 . الطغح طلَ الي النا غ لدشض مػينت التاو د مػينت بنٌهاث الجامػاث جلَ يلتون او اإلاهم حػليميت،اُ

 أغؿجي نظغيت ىل الغىيب، الاؾدثماع من اإلاؿختون ىظا غلى اإلانخج د البػاغت دىل عابدت، ججاعة اد ؾلػت الػلم اضبذ ىل

 .ماال اغؿيَ جميزا اغؿجي أم. الاو الغابدت هي غلما أغؿَ ماال

 الهتة.. غلميا  نتون بل ماصيا النتون ليـ البهاء او نكهم أو غلينا قيجب..متث اد خياة مؿألت حػليم او أمخنا حػلم او يجب

 .الؼمن ىظا للخجاع الخاضت اإلاطلحت غن بػيضا شكاقت نبيلت حػليميت خياة مهابلت هي.. الحياة د البهاء د

 أو. نتيت حػليميت ئصاعة+ؾالب+مػلم: منها داخض ينهظ او يمٌن ال بختزا الخػليم مثلث اغالع او حيضا نػلم أو قيجب 
 قاإلاػاصلت البػؼ بػػهما يغجؿباو لم الػنطغاو ىاجاو ئطا الػمل، ؾتمن د الخػليميت الخؿت ؾياب في يٌمن ىنا الخؿغ

 الػمل خب د اإلاناقؿت حدعد الانخماء د التالء عدح نسلو او يجب اننا.  مٌضؾت مهنػت بؿالت من دزيمت نخائجها د زاؾغة

 ..مهنت له ليـ ال من مهنت الخضعيـ مهنت اغخباع غضم د الخػليمي للحغم

ُن قٌثيرا ، ألام اللؿت اخترام د الخػليميت للػمليت الاخترام د الاصعاى د الغؾبت أبناؤنا قهض  للؿت  ىميت ليـ أبناؤنا بيو يخضاد

 او د حضا؟؟؟؟ دىامت ؾغيػت د نتيت دنكت نهل او يجب قهنا..نجليزيتالا اللؿت بهتة يؿلب الػمل ؾتمن باو ييل د الػغبيت

 الدؿغب د اإلاثلث، اغالع بيو اإلاخباصلت الالمبالو د الػنل  تاىغ او يما د. للمدتىا الاحنبي الؿؼدن من للؿخنا نهضؽ
 ...أنتاغها بجميؼ اإلاضاعؽ غلى الغنابت نشضص د نهل أو يجب..الؿشد

 ىناى قهـ الازالنيت الناخيت من ليـ د النتاحي حميؼ من جٍتون ضتعجه جضغيم د.. اإلاػلم ةضتعن نضغم أو غلينا قيجب
 للضدلنا اؾخيراججيا شأنا الخػليمي الشأو يٍتون او يجب يما. الاغخباع بػيو الازظ د غليها الالخكاف يجب حضا ىامت نتاحي

 في الكاغلت الهتة الانؿاو او خيث حضيض، ماىت همتايب زالُ من الخؿير د الختنؼ ؾغغت غلى أحياال يضعب أو الػغبيت،

 غن جنم د دنخيت الجها ؾيئت نظغيت قانه اإلاناهج اؾخنؿار او حيضا نعي او قيجب.  بيضو الخاعيش يسـ الظو قهت  الخاعيش

 جنؿلو او يجب. الػطغ مؼ دمؿايغتها جؿتيغو مؼ  اإلادليت بيئخنا من مناهجنا حؿخنسخ او قيجب ، مػينت مطلحت
 ليـ د صائمت الخػليميت النكػيت جٍتون او خيث بها، الاؾدثماع د البشغيت الهضعاث بدنميت عؾبت من  الخػليميت ؾياؾاثاُ

 الا ماىت مدضصة للؿاث اؾخػماُ د اىميت لها ليـ د للتنذ مػيػت اإلاتاص من بػؼ جغون اإلاناهج من يثير خيث  غقيت،

 أو. الخالنت الخنميت بمػياع ال د الخٍلكت  بمػياع الخػليميت الػمليت بمػياع عجنظ د به، أىميت د ؾائل ال قيما للجهض اؾخكغاؽ
 د الاؾخيراجيجيت الغؤيت لؿياب ئنما البشغيت، اد اإلااليت اإلاتاعص نلت للمػياع ليـ صدما جكشل الػغبيت الخػليميت الاؾخيراجيجيت

 الاػماث بدل مغجبؿت ؾير خهيهت ؾياؾيت ئعاصة: ىما صاج ىاميو بأمغين جنؿلو أو قيجب. الخػليمي للهؿاع اإلاإؾغو الكلؿكت
 أو غلينا يجب أنه با مت، جهتع في مدتعو صدعن ناصجنا قضدعن. بأيملها الػمليت من للمغاص اإلاكاىيمي ألاؾاع جدضيض آلازغ د
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 بخدطيل اإلاخازغة فالطكت في دأننا جهغأ، ال أنغأ أمت الػغب ندن يؿخكظنا أال ألامت، غلى نداقظ لٍي الخػليم غلى نداقظ

ًاصيمي . الؿياؾيت الثتعاث من أىم غلميت للثتعة بداحت أننا نضعى او قيجب. الػالم بيو البدثي د ألا

ُن إلااطا   د اإلاػاىض د الجامػاث الاالف دحتص بغؾم دجهنيا غلميا مخؿتعة مجخمػيت جغييباث بناء غن غاحؼة الػغبيت الضد
 يؿػكنا او يمٌن الظو التنذ ماىت ؟ ًتاصعو ىت ؾغى مدل الػلمي البدث دانؼ ادإلااط الػلمي؟ البدث مغايؼ د اإلاٌخباث

 البتجهت؟ من الخغدج من

 ال ندن د اإلاخؿتعة د اإلاخدػغة لالمم مؿاديت امت نٍتون او بنا ييل الحاغغ؟ نبجي لم د اإلاؿخهبل بناء نغيض بنا ييل
 الؿغيو ئيجاص غن غاحؼدو ؾنبهي ىل حضيض؟ من عاءةالو حػادص او أنغأ بأمت ييل البدث؟ د بالهغاءة مػها ندؿادون

ُن  (1)الػلمي؟ البدث مطاؾب الي للتضت

: الخاليت النهاؽ ، التعنت ىظو في نػالج ؾتف

ُن اإلاؿلب  الػلمي البدث دانؼ:الاد

ُن الكغع  الػغبي التؾن في الػلمي البدث دانؼ: الاد

 بالجامػاث البدث اعجباؽ:الثاني الكغع

 الػلمي البدث مػتناث:الثاني اإلاؿلب

ُن الكغع  اإلاخٍامل النظام:ألاد

ُن اإلاؿلب  الػلمي البدث دانؼ:الاد

 البدثي الخهضم مهايـ:الثاني الكغع

 ماصيا ناصعين ماصمنا الػلمي البدث إلااطا:الثالث الكغع

  الخاجمت

 اإلاغاحؼ

 

 العربي الىطن في العلمي البحث واقع: الاوول الفرع

ُن مهاعنت الازيرة اإلاغاجب يدخل خيث للمسيل، والػغب بالتؾن الػلمي البدث دانؼ او ُن نبل الازغو، بضد  مدادلت في الضزت
 ألانؿاع ؾالبيت ئو ئط اإلاػلتماث، جتقغ دهي ىامت نػيت ئلى ؤلاشاعة من البض الػغبي، التؾن في الػلمي البدث دانؼ جدليل
 خادلنا ما ئطا أنه طلَ ئلى أغل الػلمي، البدث ميضاو دزاضت اإلاياصين، ًاقت في داإلاػلتماث ؤلاخطاءاث ئلى جكخهغ الػغبيت

 آلاو اإلاخاخت مطاصعىا من الػغبيت ألانؿاع في دالخهجي الػلمي البدث دمغايؼ الجامػاث، دانؼ غن اإلاختقغة اإلاػلتماث أزظ

 ىظو غن قغةاإلاخت اإلاػلتماث مؼ دناعناىا ،«ؾنتاث زالر أد ؾنخيو نبل مػظمها ضضع التي الؿنتيت دالخهاعيغ ألاصلت دهي»

                                                           
ند ب فان دانيه، مراجعة سيد عثمان، مكحبة االوجهى محمد وىفم وسهمان انشيخ و طهعث غربال، جرجمه مىاهج انبحد في انربية و عهم وفس، ديىب  

)ومابعدها21، ص1985/انثانثة:انمصرية، ط
1
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 اإلاػلتماث ىظو حميؼ أو اإلاإؾل من نجض اليتنؿٍت، دبساضت دالضدليت الػغبيت اإلانظماث بػؼ ئخطائياث في ألانؿاع

 ( .)الايثر غلى صنيهت دؾير نضيمت

 :الاالاررل و التعليمية باملؤسسات املعلىمات قدم اسباب

  اإلاػلتماث امن بدائـ نطؿضم خيث: اإلاػلتماث امن-1

 ؾغبي ماىت بٍل متلتغتون بالػغ ماػاُ-2

 غغبي باخث بٍل الثهت انػضام-3

 البؿيء الخٌنتلتحيا متايبت-4

ُن ىيمنت-5   اإلاػلتماث غلى الضد

 او يجب الظو الترف، من نتغا يػخبر دالبدثيت  الخهنيت مماعؾاث  من ، الػغبيت الادؾاو في اإلاإلم الػلمي البدث دانؼ او
ُن الي جغخله د   الػغبيت، الشػتب منه جدغم ُن  ليؿخجلبتا الاحنبيت الػهت  ؾغيو غن دطلَ الترف ليماعؾتىظا  الػغبيت للضد

 . البدث مغايؼ د الباخثيو د الػلميت الٍتاصع غلى الاغخماص

 

 بالجامعات البحث ارثباط: الثاني الفرع

ن مغجبـ الػلمي البدث ئو
ًا
ن اعجباؾا

ًا
 الػلمي، البدث في بيرةى مؿإدليت الجامػاث غلى جهؼ لظلَ الػالي، بالخػليم نتيا

 الجامػاث، في بٌثرة اإلاتحتصين داإلاسخطيو الػليا الشهاصاث أصحاب من يبيرة أغضاص أيخاف غلى جهتم الػلميت قالبدتر
 البدتر مغايؼ يؿظو نبؼ قهي زم دمن خهيهييو، باخثيو ئلى زغيجيها لخؿتيغ الؿبيعي التؾـ هي الجامػاث أو يما

 اإلاهمت داؾخٌماُ إلنجاػ غنها ؾجى ال غغدعة الجامػاث في الػلمي البدث أو يما الخهنيت،د الػلميت البشغيت بالػناضغ

 .( )للؿلبت الػلمي الخأىيل دلغقؼ الخضعيؿيت،

                                                           

: ، 0.2:، وفي المغرب 0.33: ، وفي األردن  0.4م ، أن نسبة اإلنفاق عمى البحث العممي في مصركانت 1999تؤكد إحصائيات اليونسكو لعام 
م ، لنفس المنظمة العالمية تشير إلى أن 2004أما إحصائيات سنة . من إجمالي الناتج القومي : 0.1وفي كل من سوريا ولبنان وتونس والسعودية 

  2 )  . : من الناتج القومي اإلجمالي0.3ممياردوالرفقط ، أي ما نسبتو  1.7الدول العربية مجتمعة قد خصصت لمبحث العممي ما يعادل 

لقاىرة ، من ظاىرة ىروب الطالب من األقسام العممية والتى تنذر بإنقراض العمماء عميد كمية اآلداب جامعة ا –أحمد زايد . ويحذر د    
مستقبال ، كما أن المناخ العممى فى مصر قد أدى إلى ىروب الكفاءات العممية إلى الخارج بحثا عن مناخ أفضل لممعيشة ، والبحث 

، وعدم مواكبة التقدم العممى فى الخارج ، نتيجة إستنزاف  العممى ،نتيجة إنخفاض الدخل المادى لمباحثين مما يصرفيم عن بحوثيم
نتشارظاىرة السرقات العممية ألبحاث األساتذة فى   طاقاتيم فى توفيرمتطمباتيم األساسية ، وتحسين مستوى معيشتيم ، وا 

عدم توافر األجيزة ، والمعامل جامعاتنا المصرية ، والكميات النظرية خاصة ، وضعف التمويل المادى لمبحوث ، والدراسات الجادة ، و
بالتقاريرالتى صدرت عن الجامعة العربية ، ومؤسسة العمل العربية ، و األمم " أحمد . د" الألزمة فى مجال العموم البحتة ، و يستشيد

  عممية إلى، والتى تشير إلى أن المجتمعات العربية قد أصبحت بيئة طاردة لمعقول العربية ، والكفاءات ال 2007المتحدة عام 
من العمماء العرب ، و الميندسين إلى الواليات المتحدة ، كما أن ىناك % ( 60) الخارج ، وأن مصر وحدىا قدمت فى السنوات األخيرة 

ن ىناك (  7350)نحو  من % ( 31) يشكمون نحو ( ألف عربى  450) عالما تركوا بالدىم بسبب األحوال السياسية و األمنية ، وا 
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 الػالمي اإلاؿختون غلى دجهنيت غلميت بدتر من جنشغو دما البدثيت بمسخبراتها جؼزغ التي جلَ هي الؿمػت حيضة الجامػاث ئو
 الٌم د بنتغيت مدضدصة البدثيت الجامػاث نضعاث قاو مػلتم ىت ديما مشهتعين، دباخثيو غلماء من ماليها في يختاقغ دما

ًاصيميو دالحغيت الجيض الػلمي اإلانار د اإلااصيت، الامٍانياث د للبدث اإلاخؿتعو جهنياث د الاحهؼة اجاخت د للبدث، الػلمي  لال
 للحػتعن الخضعيـ للهيئت الكغضت اجاخت د اإلاغىهت، يـالخضع ؾاغاث غن بػيض جبدغ د بالبدث ادناتهم باؾخؿالُ

 .الػلمي للبدث مناؾبت احتاء بسلو حضا ىام صدعن يلػب طلَ ًل الضدعاث د الحلهاث د اإلاإجمغاث د النشاؾاث

 اإلاهغعة اإلاضة انتهاء بػض أد الؿنتون اإلاغصدص قاو دالخهجي الػلمي للبدث مشاعيؼ زؿؿها في جػؼ الجامػاث ىظو أو دمؼ
ن غػيل زؿت،لل

ًا
ُن بػؼ في باإلاغصدص نتعو ما ئطا حضا  أو ئلى ؤلاخطاءاث حشير خيث ،«ئلخ... البراػيل الهنض،» الناميت الضد

 الهيئت أغػاء من غشغة لٍل بدتر زمـ أو الػام، في« %5،0» يخجادػن ال الػغبيت الجامػاث في الباخث ينخجه ما مػضُ
 غلى البدتر ىظو جأزير مضو غن أىميت الايثر الؿإاُ لٌن ،الجامػاث عبؼ في بٌثير طلَ من أنل يٍتون دنض الخضعيؿيت،

 اد الػمليت، الخؿبيهاث ؾاغاث الي نخائجها لختحه غلميت ضيـ الي جكخهغ البدتر ىظو خيث الػغبيت، اإلاجخمػاث جخؿتعن
 الؿليم الخسؿيـ لػضم ضاعر صليل دىظا الػغبيت، اإلاجخمػاث دانؼ جالمـ ال د زياليت اد مٌغعة البدتر ىظو جٍتون

 .الخهجي د الػلمي البدث للمجاالث

ُن الػلمي البدث غلى الانكام نيمت او ُن ايثر الٍتيذ صدلت بينما الاحمالي، الهتمي انخاحها من% 3 ايثر اإلاخؿتعو بضد  صد

ُن انكام داو%. داخض نطل الػلمي البدث غلي انكانا(  )الػغبيت  البدث غلى الهتمي الناجج احمالي من% 2.0 الناميت الضد

                                                                                                                                                                                           

من األطباء % ( 34)العرب يعودون إلى بالدىم بينما يستقراآلخرون فى الخارج ، وىناك  من الطالب%(  5،4)ربى ، منيم المجتمع الغ
األكفاء فى بريطانيا ، وأكثرمن مميون خبير، و إختصاصى عربى من حممة الشيادات العميا ، أو الفنيين الميرة مياجرون و يعممون فى 

عالية التقنية مثل الجراحات الدقيقة ، الطب النووى ، واليندسة اإللكترونية ، والميكروالكترونية ، واليندسة الدول المتقدمة بالمجاالت ال
من تدنى الميزانية المقررة لمبحث العممى سواء فى مصر أو العالم العربى ، " زايد . د" كما يحذر النووية ، وعموم الميزر، وعموم الفضاء

بينما ميزانية إسرائيل تبمغ أربعة أضعاف ما % ( 4،3) الناتج القومى ، وفى البمدان الغربية يصل إلى من % ( 1) حيث تبمغ فى مصر 
مما تنفقو مصرعمى البحث العممى ، كما إن إىتمام إسرائيل بمتابعة ، و قراءة كل ما يتم نشره وبثو عبر وسائل اإلعالم العربية المختمفة ، 

تكنولوجيا المعمومات بينما تحتل مصر المرتبة الستين  ارات الدولية ، كما جعميا تحتل المركز الثالث فىجعميا أكثر قدرة و تأثيراعمى القر
وىو معدل ( 2:3) ما بين دول العالم ، مما يؤدى بالتالى إلى إنخفاض معدل إنتاجية البحث العممى فى مصر، والذى يتراوح ما بين 

سرائ ، مستشيدا بأحد التقارير % ( 15) بينما يرتفع فى الصين إلى % ( 6)يل حيث تبمغ نحومنخفض مقارنة بدول أخرى مثل اليند ، وا 
وىو العدد ( بحثا  43) التى تشير إلى أن عدد األبحاث العممية المصرية المعترف بيا دوليا خالل العشرين عاما الماضية ال يزيد عن 

  3)  الذى
:، وفي 0.33: ، وفي األردن  0.4اإلنفاق عمى البحث العممي في مصركانت م ، أن نسبة 1999وتؤكد إحصائيات اليونسكو لعام  

م ، لنفس 2004أما إحصائيات سنة . : من إجمالي الناتج القومي 0.1: ، وفي كل من سوريا ولبنان وتونس والسعودية 0.2المغرب 
: من 0.3ممياردوالرفقط ، أي ما نسبتو  1.7ادل المنظمة العالمية تشير إلى أن الدول العربية مجتمعة قد خصصت لمبحث العممي ما يع

  4)  . الناتج القومي اإلجمالي
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ًاث أعباح من مػينت نؿبت بكغع جهتم  الٍتيذ صدلت او خيث د( .)دالخؿتيغ  لألبدار الٍتيذ مإؾؿت"  لضغم الشغ

 .البدثيت دمغايؼىا حامػاتها في الػلمي البدث لحغيت ئغافي ديمتعص الخاص، الهؿاع من يمػتنت جهضم"  الػلميت

 :بدولة العلمي البحث ثمىيل مصادر عن نتعرف ان علينا يجب لكن

 .للضدلت الػامت اإلاتاػنت ضلب في مؿخهل بنض جدذ جضعج الػلمي للبدث ميزانيت جسطظ دهي: الضدلت ـ 1
ن جسطظ دهي: ؤلانخاحيت داإلاإؾؿاث الطناغت ـ 2

ًا
 دمغايؼ الجامػاث في دالخؿتيغ بالبدث زاضت يميزانيت أعباخها من حؼءا

 ( )ؤلانخاحيت اإلاإؾؿاث لطالح جنجؼ التي البدتر زالُ من دجؿتيغو ؤلانخاج مشاًل بمػالجت اإلاغايؼ ىظو نيام لهاء البدث

ًاصيميت داإلاػاىض الجامػاث ـ 3  لضغم الكنيت دالاؾدشاعاث دالضعاؾاث اإلانهي الػمل غائضاث من نؿبت جسطظ دهي: ألا
   دالخهجي الػلمي البدث

  . اإلاظًتعة ؾير أزغون مطاصع أد الضدليت نظماثالم أد الحٍتماث جهضمها التي الضدليت داإلاؿاغضاث ؤلاغاناث -ـ4 

لالعلمي البحث معىقات: الثاني املطلب

 دغضم الػلمي، البدث جؿتعن اغانت د غػل في ىام صدعن يلػب الظو الػلمي البدث مؿاع في اإلاإزغة الجهاث ؾياب او
 نكؿيت غلى ؾلبا يإزغ مما الخؿتيغ، الثمجا في ألاحنبيت الخبراث د الاؾدشاعاث غلى الاغخماص د الجهاث، ىظو بيو الخنؿيو

 الننس ي د.  الػامت باإلاناحي دمإزغ قػاُ صدعن بأصاء نكـ في الثهت غضم بؿيتم يبث الظو شأنه، من الانالُ د الػغبي البازث
 غن بالبدث انشؿاله غلى جلهائيا يإزغ مما الاحانب، بأنغانه مهاعنت الػغبي للباخث الضزل مؿختون انسكاع ندناس ي اد

 ( .)اإلااصيت ادغاغت لخدؿيو حضيضة عػم اؾباب

                                                           

م بمغ 1999نالحظ أن معدل إنفاق الدولة العبرية عمى البحث العممي غير العسكري ضعف ما ينفق في العالم العربي ، في عام          
م ، وصمت نسبة اإلنفاق عمى البحث العممي 2004طني ، في عام : من حجم إجمالي الناتج الو2.6مميارات ، أي ما يوازي  9.8حوالي 

عمًما بأن معدل ما تصرفو حكومة .  ممياردوالر 9، بمغ حوالي 2008في عام . : من ناتجيا القومي اإلجمالي 4.7في إسرائيل إلى 
الحكومية المخصصة لمتعميم العالي بكاممو  : من الموازنة30.6إسرائيل عمى البحث والتطويرالمدني في مؤسسات التعميم العالي ما يوازي 

: من 52، بينما يصرف الباقي عمى التمويل الخاص بالرواتب ، والمنشآت والصيانة والتجييزات ، بينما يصرف القطاع الخاص ما نسبتو 
ذا قورن وضع إسرائيل بالدول المتقدمة األخرى ، نجد أنيا تناف س وتسبق كثيًرا من الدول الغنية اإلنفاق العام عمى األبحاث والتطوير، وا 

  والبمدان المتقدمة في ىذا الميدان ، حيث تحتل إسرائيل المركز
في كاليفورنيا وبوسطن ، والمركزالخامس عشربين الدول األولى « وادي السيميكون»لثالث في العالم في صناعة التكنولوجيا المتقدمة بعد   

أما بالنسبة إلى عدد سكانيا قياًسا إلى مساحتيا فيي األولى في العالم عمى صعيد إنتاج البحوث . في العالم المنتجة لألبحاث واالختراعات
  5)  . .العممية

لى واقع التمويل العربي لمبحث العممي ، يجد أنو يختمف كثيًرا عن المعدل العالمي لإلنفاق عمى البحث العممي ، يعد القطاع     والناظرا 
: من مجموع التمويل المخصص لمبحوث 80م البحث العممي في الدول العربية، حيث يبمغ حوالي الحكومي الممول الرئيس لنظ

سرائيل حيث تتراوح حصة القطاع . : من مصادرمختمفة7: لمقطاع الخاص ، و3والتطويرمقارنة بـ وذلك عمى عكس الدول المتقدمة وا 
صفا حمود عبد العمي، التعميم . إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية : في52: ، و70الخاص في تمويل البحث العممي في اليابان ما بين 

   )  . .2003العالي و التكنولوجي في اسرائيل ،القاىرة ،الدار المصرية، 

)ومابعدها 30،ص 2000محمد عبد انحميد، انبحد انعهمي في اندراسات االعالمية، عانم انكحاب،بيرويث،   
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 د. الػلميت بدتثهم باؾخٌماُ الكغضت لهم حؿنذ ال التي  الاصاعيت د الخضعيؿيت باالغباء مغىهيو الخضعيؿيت الهيئت أغػاء او

 مغايؼ د إلاسخبراثبا قهيرة الػغبيت الجامػاث او يما. الخجغيبيت دال النظغيت البدتر غلى جغيؼ الػغبيت الجامػاث او ؾيما ال
 .الحضيثت دمٌخباث البدتر

ُن مكخهغ ىظا لٌن عائؼ غمل قغيو يشٍل الباخث د الجامػت بيو الخالم الخػادون  بؼميله زنجغو يؿغػن يال خيث ، الػغبيت بضد

 ، بنهايت مهضع غمله ًل او الباخث زتف زم من الػلمي، البدث مؿيرة يػغنالو ما الثهت غضم د الشَ. د يكخه غلى زتقا

ُن غضم او د. الاحنبي الباخث غلى الاغخماص دؾيٍتون  .البدث مؿيرة غلى ؾلبيا جأزيرا يإزغ ىظا غلميت جغنيت غلى الحطت

 ،الدشؿيل بميزانياث يؿمى يخجادػما يٍاص ال ألانظمت بػؼ جغضضو دما ماليت أػماث من يػاني الجامػاث ىظو مػظم أو يما
 الؿغيو ايدشاف من الباخثتون ليخمٌن بسخاء غليه ؤلانكام يخم أو ينبغي الظو الػلمي البدث اؾمه لص يء قيها مٍاو دال

 .دالػشتائيت الاحتهاصاث غلى دليـ داإلانهجيت دالخسؿيـ ، اإلاػغقت غلى الهائم الخؿتعن ئلى الصحيذ

ُن بينما الػلميت البدتر غلى جغييزىا من أيثر الخضعيـ غلى جغيؼ الػغبيت الجامػاث مػظم او  اإلايزيناث جغضض ةاإلاخهضم الضد
 الػغبيت الجامػاث اقخهاع غن قػال أنكهخه، ما أغػاف حؿؿي التي الطخمت لكتائض إلاػغقتها الػلميت للبدتر الطخمت
 البدث نخائج بخت يل الطخمت الاؾدشاعيت اإلاإؾؿاث ؾياب ديظلَ البدثيت، دمغايؼىا للبدتثها الجيضة الدؿتيو  صداث

 غلى حػخمض الػغبيت الضدلت او ئغاقت. مغبدت انخطاصيت أنخطاصيت مشغدغاث لي‘ نخائجاُ جلَ أحل من جمتيله د الػلمي

 او خيث من التانؼ، أعع غن الٌلي الانكطاُ من الجامػاث جلَ حػاني يما. الػلمي بالبدث نكؿها الجغىو د اإلاػغقت شغاء

 بالبدث اد بالػلم لهم غالنت ال الازغياء د اإلاإؾؿاث غن باالغاقت.  ئزغاءو اد د اإلاجخمؼ مشٌالث بدل حؿاىم ال بدتثها
 . الػلمي

ًاصيميت الحغيت أىميت غلى جإشغاإلاػؿياث يما   دجهلطذ ، الػامت الحغياث غانذ ما ًل باغخباعأو الػلمي، دالبدث ألا
 اإلاشاعيت غن جبخػض بالخالي الجامػت يجػلها مما الجامػت دنػايا شإدو في الضدلت جضزالث ديثرث ، الضيمهغاؾيت اإلاماعؾاث

لما ، الػام الشأو في ًاصيميت الحغيت غانذ ًد  غن دابخػض مغصدصو دجهلظ الػلمي البدث مػها غام قػلها، دجهلظ ألا
 .دعؾالخه مهامه

 املتكامل النظام:  وول الفرع

ُن من يٍتون او د الػلمي بالبدث لختع يثيرو أشياء ينهطه ال نظغون دحهت من الػغبي التؾن او  ما اىم لٌن ، ائلالاد صد

 غػل يػلو الٍل نالخظ. زايذ ؾير للمؿخهبل الػغبيت الغؤيت بتغتح اإلاخػلو النظام ىظا أو اإلاخٍامل، ىتالنظام ينهطه

 البدث ميزانيت من% 10 الػلمي البدث طصنا لت او نظغون دحهت قمن الػغبيت، اإلايزانيت غػل شماغت غلى الػلمي البدث
 زاص، منار ئلي ندخاج اطو؟ ندخاج ماطا الؿإاُ ىنا لٌن. مكخهضة البدثيت الهاغت او اؾالم ش يء حؿير إلاا(  )الػلمي،

                                                           

. من قبل القطاع الخاص لممؤسسات البحثية يرجع إلى عدم تقديرالقطاع الخاص لقيمة البحث العممي وجدواهوىذا اإلسيام الضعيف     
لى الفساد المالي واإلداري  إضافة إلى عدم كفاية الميزانيات التي ترصدىا المراكز والجامعات ومؤسسات المجتمع لمبحث العممي ، وا 

 .الممحوظ في الجامعات ومراكز البحوث العربية
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 أننا مخضىتعة، د غػيكت الكٌغيت د الػلميت  الخأؾيؿيت الهاغضة أدؾاو في نتيت، غلميت ناغضة جبجي لن ااإلااصيت قخمتيالث

ُن او يمٌن ، عائؼ بجثي لجت باغثت قٌغيت الؾـ بداحت  .الثهاقت غن يسخلل الكٌغ ال ال زهاقت الي بداحت اننا نهت

 اإلاثلث ىظا الخػليم، الكٌغدن أغالغه د الػلم ناغضجه الاغالع مدؿادون مثلث الي بداحت قندن بدثيت غلميت منظتمت لبناء
 الكٌغيت د الضينيت د الؿياؾيت منؿطاث غن بػيض قيه يػيش الظو اإلاناؾب اإلانار دحتص لػضم يٍتون أو يمٌن ال الغائؼ

 ( .)البدث من مخهضمت منظتمت لبناء عائػت مهايـ دغػنا نض قنٍتون الهاغضة، جلَ جخٍتون غنضما.الحغو

 

 البحثي التقدم مقايس: الثاني الفرع

ُن نمم في نٍتون ختي ُن من نٍتون او أؾالب او بمػجي أو اإلاؿدنهػاث، دمػالجت مسح غلينا يجب الػلمي، بالبدث صد  صد
 باإلادت داؾالب الخٌنتلتحيت، اإلاػغقت د الكهم اقخهغ أو البدثيت، الؿليمت للهاغضة اقخهغ ناا د الػلمي، بالبدث الادلي

 . الٌخابت د الهغاءة أميت من يػجي ماػاُ الػغبي التؾن خيث الٌخابت، د الهغاءة اميت امدت لم انا د الخٌنتلتحيت الاميت

 بالؿنتاث الػلميت د البدثيت اإلاناهج بخؿير البيومـ أو ، الهغاءو داؾاليب الخضعيـ اؾاليب بخؿير مؿالبيو ندن
ُن د اإلاناهج نؿير او بنا ييل الخمهيضيت،  لٌنجي الاؾاؾيت بالهيمت نؿير دال قهـ اللؿاث د اإلاضاعؽ اؾماء نؿير الػغبيت بضد

ُن البهاع ليـ د الػيتون البهاع مػاقت نيمت باغاقت نهتم  .الػهت

 د الخلهيو د الحكظ غلى ال الخكٌير د الحتاع د الكهم غلى الادلي الضعاؾيت ناغضم جبجي او الػلمي، البدث مهايـ أىم من
 الطكيت الزخباعاث بهتالب حػبئتها

 ال د يحي الظو ىت الجماعي الكٌغ نخػلم د نػلم او يجب الجماعي، الخكاغل ىت البدثيت اإلاهايـ اىم من بالنا غن يؿيب دال
ُن غليه حػيش التي الكغصو الكٌغ اما يمتث  اد اًتون مػغيت لختع يإىلها أو يمٌن ال الػلمي البدث بمجاالث الػغبيت الضد

 (10.)أًتون ال

 يبجي لن  الانكغاصو الخكٌير او حيضا نػلم او يجب خيث الػلمي، الخؿتعن د الػلماء مهبرة ىت للمػلتمت الشخص ي الاخٌخاع

 .غخيضة بدثيت غلميت ناغضة اد نتون انخطاص

 ماديا قادرين مادمنا العلمي البحث املاذ:لالثالث الفرع

ُن اعىام قلماطا الشغاء غلى ناصعين الػغب ماصام ُن شغاء بمهضعحي ماصام الخػب، د الؿهغ د بالٍلل بالبدث الػهت  الػالم غهت

 مؿتهلٍتون يبهتون ؾتف أطىاجهم من الكٌغة جلَ جنحي لم او الػغبيت الشػتب او.  الغىيب الترف د الكسامت بتجهت دغػهم
ُن حػلم او يجب. بضدلهم اد بشػتبهم شيئا يؿيردا لن د للمماث . خػاعة جطنؼ او يمٌن بترف اد بالؿناء ال الػغبيت الضد

 .الؿياس ي د الانخطاصو د الحػاعون د الكٌغون الخؿتعن د الحػاعة يطنػتون من ىم الػلماء

                                                                                                                                                                                           

ن لذا فان البحث العممي في الدول العربية يتخمف كثيًرا عاًما بعد عام ، رغم زيادة معدل اإلنفاق العربي عمى البحث العممي في الفترة م
م، لكن ىذا التقدم الضئيل ال تأثير لو عمى الفجوة الكبيرة بين األقطارالعربية في ىذا المجال مقارنة 2015م ، وحتى عام 1970عام 

  8 )  . العالمي المتسارع بالوضع

).28،2008،عدد9راشد انمصبي، اسحثمار و جسىيك انبحد انعهمي في انجامعة، مسحمبم انحربية انعربية،مجهد   
9
  

) هاومابعد 19ص 2013، 2انشهابي ابراهيم انشرلاوي،األصىل انعهمية إلعداد انبحىخ انماوىوية و انرسائم انجامعية،االفاق انمشرلة، انشارلة،ط.د 
10
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 الٌخب من اإلاؿبتغت الاغضاص د بالٌم طلَ مالخظ د نغاءة، الشػتب انل الػغبيت الشػتب او ندناس ي او اليمٌن اننا يما
ُن من بمثيالتها جهاعون خيث ؾنتيا اإلانخجت الػلميت  جنتغه د الٌخاب نتع خيث من بدثا د نغاءة الاغػل بأجها اؾيا صد

 .الػلمي

 

ًاصيميت خغيت دحتص غضم طلَ ئلي ئغاقت  داإلاالي صاعونالا الكؿاص د البيردنغاؾيت د الػلمييو، الباخثيو بها يخمخؼ التي يخلَ أ

 مؼ جخكو ال التي البدثيت الٍتاصع تهميش د الناحؼ، الخضعيب جضعيبهم د الباخثيو غناضغ اىماُ د. الهياصو الضدعن دالترىل

ُن الي الهجغة اد الخهجير يبضأ زم دمن الحٍتمت، ؾياؾت  (11.)لهم أطعغها جكخذ التي ادعدبا صد

 في يلػبه الظو للضصدعن د له، تهميش طلَ الو مهطتص، ىضف بال اد طىجي، أد غلمي، جغف بأنه الػلمي للبدث النظغ قاليجتػن

 ىيئت 1915 بغيؿانيا قأنشأث جظصىير الػلمي البدث خغيت بضأث ألادلي الػاإلايت الحغب بػض أو طلَ غلى دصليل. ألامم جهضم

 حل ًاو الظو د 1916 الهتمي البدتر مغيؼ بانشاء الامغيٌيت اإلاخدضة التالياث طلَ بػض جابػتها ديما الػلمي، البدث

 .الحغدب مجاُ في حؿاغض التي اإلاسترغاث ئلي بالختضل ئىخمامت

: املقترحه التىصيات  

: الاؾغاف حميؼ ئنماغلى  داخض ؾغف غلى ليـ الضدعن يهؼ الػلمي بالبدث العجهاء

 الجتانب دمضعدؾت اإلاػالم داضحت غلميت دزؿت اؾخيراجيجيت دغؼ-

 الجامػاث د مضاعؽ في الخضماجيت د الكنيت الامٍاناث دجهتيت الػلميت الخدخيت البجي عجؿتون-

 الػاإلايت زم دمن بضءا اإلادليت اإلاؿختياث بيو الثهافي جباصُ-

 حامػيت  جتأماث زلون-

 غمل يكغيو الػمل-

 الػغبي للباخث الثهت اغاصة-

 -الخضعيـ ىيئت الغػاء الخضعيس ي الػبء جهليل

 الػلمي دجباصُ النضداث د الػلميت اإلاإجمغاث خػتعنُ ابتاب قخذ-

  اإلاغيؼيت الاصاعيت الانظم  من الانالُ-

 صنيهت غلميت جسططاث اؾخدضار-

 الخدكيز باؾاليب النظغ اغاصة-

                                                           

وقد أكد الدكتورأحمد زويل عمى أن مصرال نتمتع بأخالقيات البحث العممي ، وجائزة نوبل التي حصمت عمييا نتاج جيد جماعي شارك   
عالمًا، فميس كل من حصل عمي الدكتوراه عالمًا ، كما أكد زويل عمى أن خصخصة التعميم بالمفيوم الذي يمارس في مصر،  250فيو 

  11 )  .ربية سيؤدي إلي انييارالتعميم ، الفتًا إلي أن الجامعات الخاصة في أمريكا ، والعالم المتقدم ال تيدف إلي الربحوبعض الدول الع
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. بخضعيـ الحضيثت الاؾاليب اجباع-

 اإلاجاالث حميؼ في الػلمي بالبدث  مؿالبيو أجهم باخثتنا يػلم او-

 .يياجها د خياتها من حؼء ىت الػلمي البدث بأو الاييضة الهناغت جبجي غلى يهتم عشيض، نغاع بجامػاجنا يتلض او-

 الشػتب بأىضاف الابدار جغبـ او-

ُن د الجامػاث جدبجي أو- . اإلاجاالث حميؼ في الترحمه د الخػغيب ؾياؾت الضد

  

 لخاثمة

ُن بػؼ ُن د الػلماء، نطهين ال الازغ بػػها د اإلااُ، ينهطها ال الػغبيت الضد ُن د ، طاى ال د طاى ال صد  بالجامػاث مليئت صد
ُن خاُ طلَ دمؼ بها، قيػاو ىناى يٍتون يٍاص د الػلمي البدث مغايؼ د  من مشٍلت أو جدل لم د يخؿير، ال الػغبيت الضد

ُن مشاًل  د الػليا شهاصاث من الهائل الٌم دحتص عؾم ؾنينيو، غشغ منظ جٌنتلتجي بخؿتعن اد بدنميت الػغبيت الضد

. حؿيير بضدون النديجت لٌن الضيختعاو، د اإلااحؿخير عؾائل من الااللل د اإلاخسططت،

 الػغبيت، الجامػاث ميزانياث في ال د الكهغ في جٌمن ال اإلاشٍلت أو يػجي ىظا د أزغو، مغاث مباليو ؾير د خائغين لنهل دأننا
 د صدلت مؿختييو غلى ًاو ئو د الػلمي للبدث اإلاتحهه لؿياؾاثا ؾياب في جٌمن بل الػلمي، للبدث اإلاغضضة الاإلايزانياث د

. حامػت

ُن دبيو بننا الهتو نهلل او د أنكؿنا، من نؿتعن او د التجيرو ندبؼ غلينا قيجب اخض، ينخظغ ال الػلمي البدث ديب او  الضد
ُن بايجاص جٌنتلتحيت د دؾياؾت جنميت من الػغبيت الضدلت اإلاشٌالث دخل اإلاخهضمت،  .البضائل د الحلت

 ؾياب ؾتون الػغبي التؾن اإلاؿخمغفي دجغاحػها الػلميت ألابدار حػثر في ؾبب من ما ئنه جإيض اإلاتغتغيت الحهيهت 

 ئضالح دأو ، الابخضائيت اإلاضاعؽ من جبضأ الػلمي البدث أبجضيت أو ئلى باإلشاعة ىنا أؾكل دال. ؤلامٍاناث دغاءلت الخسؿيـ
ُن بػيتون ختلهم ما عؤيت غلى أ كاعىم نػتمت من ميظالخال دجضعيب ، الػام الخػليم  ألاشياء الخهاؽ غلى ناصعة داغيت دغهت
ن يهخض ي ، بكهم مػها الخػامل أد ، غليها دالحٌم

ًا
ُن دنخا ن أؾت

ًا
ن دئغضاصا

ًا
ل الظين اإلاإىليو اإلاضعؾيو من لجيش ؾليما  ئليهم ؾيًت

 من ألادؾاو الػبتعبهظو غلى دناصعة للخنكيظ نابلت عامجدب زؿـ من ألادؾاو ئليه جدخاج دما ، اإلاؿخهبل غلماء ئغضاص أمغ

    اإلانشتصة الػلميت دالنهػت اإلاؿخهبل ئلى الغاىن دغػها

 

: املراجع

 

ُن ابغاىيم الشهابي.ص  الشاعنت،ؽ اإلاشغنت، الجامػيت،الاقام الغؾائل د الهانتنيت البدتر إلغضاص الػلميت الشغنادو،ألاضت

 2013، الثانيت

 2003اإلاطغيت، الضاع الهاىغة، اؾغائيل، في الخٌنتلتجي د الػالي الخػليم الػاُ، غبض مدمتص ضكا
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 2000بيرديذ، الٌخاب، غالم الاغالميت، الضعاؾاث في الػلمي البدث مدمض، الحميض غبض

 28،2003،غضص9 مجلض الػغبيت، التربيت مؿخهبل الجامػت، في الػلمي البدث حؿتيو د اؾدثماع الهطبي، عاشض

 مغاحػت صاليو، قاو ب صيتبلض نكـ، غلم د الغبيت في البدث مناهج جغحمه ؾغباُ، ؾلػذ د الشيش دؾلماو نتقل مدمض

 1985/الثالثت:ؽ اإلاطغيت، الانجلت مٌخبت غثماو، ؾيض


