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Abstract
The paper aims to reflect on the reality of scientific research in the Arab world
and the scientific research crisis in all aspects related to it in comparison to other
developed countries. It also aims at presenting some proposals that can contribute to
the development of Arabic scientific research, based on the researcher's view of the
Arabic scientific research in the past and present, and proceeding from the roles of
Arab societies and their educational institutions to promote the scientific research in
the future. The study is based on the case study methodology of collecting and
analyzing data through examining the reality, visions and policies of the Arab
countries with respect to scientific research in the past, present and future.
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مقدمة
يعد البحث العلمي ركيزة أساسية لتقدم الدول واملجتمعات بمختلف مستوياهتا املتقدمة
والنامية عىل حد سواء ،فهو بالنسبة للدول املتقدمة حمرك ًا رئيس ًا لكافة مؤسساهتا حتاول من خالله
احلفاظ عىل تقدمها وصدارهتا يف شتى املجاالت االقتصادية والعسكرية والتعليمية ،إلخ ،أما بالنسبة
للدول النامية فهو املنقذ هلا من ربوع التخلف والفقر واجلهل ،فتستطيع من خالله مواجهة املشكالت
التي تعرتضها وااللتحاق بركب الدول املتقدمة يف الرقي والتقدم.
كام يعترب الدعامة األساسية للتطوير والتحسني يف كل املجاالت ،فهو يبعد املؤسسة عن
احلق حينا وخيطئه أحيان ًا أخرى ،ويف
واالعتباطي الذي قد يصيب ّ
الوقوع يف منزلق العمل العشوائي
ّ
هذا خسارة للجهد والوقت واملال وغريه ،لذلك نجد الدول املتقدمة ختصص ميزانيات ضخمة
لعملية ال بحث العلمي ،كام أن بعض املؤسسات تلزم موظفيها بتقديم بحوث سنوية ضامنا لتحسني
مستواهم العلمي من أجل حتسني األداء وتطويره.

وتزداد أمهية البحث العلمي بازدياد اعتامد الدول عليه؛ والسيام املتقدمة منها ملدى إدراكها
ألمهيته يف استمرار تقدمها وتطورها ،وبالتايل حتقيق رفاهية شعوهبا واملحافظة عىل مكانتها.
بل أصبح البحث العلمي عامة والبحث اإلجرائي خاصة ضمن أساليب التنمية املهنية التي
مؤخرا وانترشت يف املؤسسات املختلفة التي تقدم عم ً
ال مهن ًيا متميز ًا ،حيث يعد أحد نامذج
برزت
ً
اإلعداد املهني للموظف ،ويشجعه عىل التفكري يف ممارساته ،وفحص أدائه ،وحتديد املشكالت التي
يواجهها؛ ليحلها باستخدام منهجية علمية مالئمة (املزيني واملزروع.)2010 ،
والبحث العلمي هو عملية فكرية منظمة يقوم هبا شخص يسمى الباحث من أجل تقيص
احلقائق بشأن مشكلة معينة تسمى موضوع البحث بإتباع طريقة علمية منظمة تسمى منهج البحث
هبدف الوصول اىل حلول مالئمة أو إىل نتائج صاحلة للتعميم عىل املشكالت.
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مشكلة الدراسة
حتددت مشكلة الدراسة يف األسئلة التالية:
.1

ما واقع البحث العلمي يف الوطن العريب؟

.2

ما املقرتحات التي يمكن أن تسهم يف النهوض بالبحث العلمي يف الوطن العريب؟

حدود الدراسة:
اقترصت الدراسة عىل رؤية الباحث الشخصية لواقع البحث العلمي يف الوطن العريب،
انطالق ًا من حتليل هذا الواقع امللموس ،والدراسات العربية واألجنبية املوجودة هبذا الشأن.
أهداف الدراسة
هدفت الدراسة إىل:
.1

التعرف عىل واقع البحث العلمي يف الوطن العريب.

.2

حتديد املقرتحات التي يمكن أن تسهم يف النهوض بالبحث العلمي يف الوطن العريب.

أمهية الدراسة
استمدت الدراسة أمهيتها مما يمكن أن تسهم به يف:
.1

توجيه أنظار املسئولني باملؤسسات التعليمية والبحثية يف الوطن العريب إىل توفري بيئة

مناسبة إلعداد وتطبيق البحث العلمي.
.2

تعزيز الوعي لدى املسئولني والباحثني باملؤسسات التعليمية والبحثية بالتحديات التي

تواجه البحث العلمي يف الوطن العريب ،بام يسهم يف مواجهتها والتغلب عليها ،فيتحسن
البحث العلمي يف الوطن العريب مقارنة بالدول املتقدمة األخرى.
.3

تعزيز الوعي لدى املسئولني والباحثني باملؤسسات التعليمية والبحثية بالفجوة الكبرية بني

البحث العلمي يف الوطن العريب والدول املتقدمة ،بام حيثهم عىل بذل املزيد من اجلهد لتقليل
هذه الفجوة.
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نتائج الدراسة
أوالً :اإلجابة عن السؤال األول
جتسد واقع البحث العلمي بالوطن العريب يف هذه الدراسة من خالل اخلربة والرؤية
الشخصية للباحث املتعلقة هبذا الواقع ،ومن خالل حتليل العديد من الدراسات ،مثل :الرياموي
وكردي ( ،)2015الفرا ( ،)2014الربغوثي وأبوسمرة ( ،)2007الشقيص ( .)2006حيث اتضح
أن البحث العلمي يف الوطن العريب يعاين من أزمة كبرية يف كل اجلوانب املتعلقة به مقارنة بالدول
املتقدمة األخرى ،تتحدد معامل تلك األزمة فيام ييل:
.1

حالة الفقر العامة يف أغلب املجتمعات العربية
فالفقر بطبيعته هو الذي جيرب اإلنسان عىل التفكري بلقمة العيش فقط ،واالبتعاد عن

املتطلبات األخرى املتعلقة بالبحث والتفكري ،فهو حيرص اإلنسان يف ضيق األفق والتقليل من
مساحات اإلبداع واحلد من استثامر القدرات العقلية ،مما يقلل من فرص إعداد وتطبيق البحث
العلمي.
.2

افتقار الدول العربية عموم ُا إىل سياسية علمية وتكنولوجية واضحة املعامل
فالبلدان العربية بصورة عامة تفتقر إىل سياسة علمية وتكنولوجية حمددة املعامل واألهداف

والوسائل ،وليس لدهيا ما يسمى بصناعة املعلومات ،وال توجد شبكات للمعلومات وأجهزة
للتنسيق بني املؤسسات واملراكز البحثية ،وليست هناك صناديق متخصصة بتمويل األبحاث
والتطوير .فقد ذكر العامل العريب أمحد زويل يف كتابه "عرص العلم" أن نسبة األوراق العلمية املقدمة
من اجلامعات العربية ال تتعدى  0,0003باملائة من جمموع األبحاث املحكمة التي تقدمها جامعات
العامل ،كام قدرت نسبة املنشورات العلمية العربية إىل املنشورات العلمية العاملية -عىل الرغم من جهود
العلامء والباحثني العرب -ما مقداره ( % 1.1حسب تقرير املعرفة العريب لعام .)2009
هذا باإلضافة إىل افتقار أغلب املؤسسات العلمية واجلامعات العربية إىل أجهزة متخصصة
بتسويق األبحاث ونتائجها وفق خطة اقتصادية إىل اجلهات املستفيدة مما يدل عىل ضعف التنسيق بني
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مراكز البحوث والقطاع اخلاص ،كذلك غياب املؤسسات االستشارية املختصة بتوظيف نتائج البحث
العلمي ومتويله من أجل حتويل تلك النتائج إىل مرشوعات اقتصادية مربحة.
.3

ضعف البنية التحتية لألبحا النررية والتطبيقية من خمتربات وأجهزة ومكتبات علمية
يؤكد تقرير اليونسكو (املنظمة العاملية للرتبية والثقافة والعلوم) للعام  2010أنه عىل الرغم

من الثروة التي تتمتع هبا الدول العربية ،فإن هذه البلدان تفتقر إىل قاعدة متينة يف جمال العلوم
والتكنولوجيا ،كام أن كفاءة نظمها وأدائها اخلاصة بالتعليم العايل ال يزال ضعيف ًا فيام يتعلق بشكل
خاص يف توليد املعرفة ،فبالرغم من وجود اجلامعات املرموقة يف املنطقة العربية فإن الدول العربية تعد
ما ال يزيد عىل  136باحث لكل مليون نسمة ،عل ًام أن العدد املتوسط عىل املستوى العاملي يبلغ 1081
باحث ًا ،إضافة إىل ضعف القطاعات االقتصادية املنتجة واعتامدها عىل رشاء املعرفة.
.4

ضعف إنفاق الدول العربية عىل البحث العلمي
يقدر حجم اإلنفاق عىل البحث العلمي عىل مستوى العامل سنوي ًا حوايل  %2,1من دخله

الوطني أي حوايل  536مليار دوالر ،ويقدر حجم إنفاق الواليات املتحدة وأوروبا ما نسبته  %75من
اإلنفاق العاملي ،حيث يصل إىل  417مليار دوالر ،كام يصل حجم إنفاق الواليات املتحدة لوحدها
 168مليار دوالر أي  %24من إمجايل اإلنفاق العاملي ،ثم يتواىل بعد ذلك ترتيب دول العامل املتقدم:
أملانيا ،فرنسا ،بريطانيا ،إيطاليا ،كندا ،ليكون جمموع ما تنفقه هذه الدول أكثر من  420مليار دوالر.
كام حرصت معظم دول العامل املتقدمة إىل زيادة ميزانية البحث العلمي ،حيث بلغت ميزانية
االحتاد األوريب للبحث العلمي خالل الفرتة من  2007إىل  ،2010حوايل  300بليون يورو ،كام
ارتفعت نسبة اإلنفاق عىل البحث العلمي يف الصني مؤخر ًا إىل ما يقرب من  2.5باملائة من إمجايل
اإلنفاق القومي ،حيث بلغت ميزانية الصني للبحث العلمي ما يقرب من  136مليار دوالر ،يف
الوقت الذي مل تتجاوز فيه هذه امليزانية  30مليار دوالر فقط يف العام .2005

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.1.2.3
75
International Journal of Research in Educational Sciences

أ.د /عبد القادر حممد عبد القادر السيد
املجلد ( )1العدد (2018 )2م

أما باقي دول العامل بام فيها الدول العربية ،فال يتجاوز إنفاقهم عىل البحث العلمي أكثر من
 116مليار دوالر .وهذا املبلغ ليس للوطن العريب فيه سوى  535مليون دوالر ،أي ما يساوي  11يف
األلف من الدخل القومي لتلك البقية من العامل.
.5

هجرة العقول العربية
تستنزف اهلجرة والتهجري القرسي مسامهة العلامء العرب يف الناتج القومي لبلداهنم حيث

يعيش الكثري منهم يف نصف الكرة األرضية الغريب ،وتشري إحصائيات اليونسكو عام  2010إىل أن
مرص وحدها قدمت  %60من العلامء العرب واملهندسني إىل الواليات املتحدة األمريكية ،كام أن ثالث
من دول الشامل هي الواليات املتحدة وكندا وبريطانيا تستأثر بنسبة  %75من مجلة التدفق يف
الكفاءات املهاجرة .وتشري تقارير جامعة الدول العربية ومؤسسة العمل العربية واألمم املتحدة أن
هناك أكثر من مليون خبري واختصايص عريب من محلة الشهادات العليا أو الفنني املهرة مهاجرون
ويعملون يف الدول املتقدمة ،حيث تضم أمريكا وأوربا  450ألف عريب من محلة الشهادات العليا وفق
تقارير مؤسسة العمل العربية ،وارتفعت نسبة املهاجرين من حاميل الدرجات العلمية إىل  %50من
جمموع املهاجرين يف الفرتة من  1950ـ  ،2000وارتفع عددهم خالل الفرتة نفسها من  9,4مليونا
إىل  19,7مليون.
.6

اعتامد متويل البحث العلمي بالعامل العريب عىل القطاع احلكومي
يعد القطاع احلكومي املمول الرئيس لنظم البحث العلمي يف الدول العربية ،حيث يبلغ حوايل

 %80من جمموع التمويل املخصص للبحوث والتطوير مقارنة بـ  %3للقطاع اخلاص ،و %17من
مصادر خمتلفة .وذلك عىل عكس الدول املتقدمة حيث ترتاوح حصة القطاع اخلاص يف متويل البحث
العلمي ما بني  ،%70و ،%52مما ينعكس بشكل سلبي عىل البحث العلمي يف الوطن العريب نتيجة
عدم قدرة احلكومات العربية عىل االنفاق عىل البحث العلمي بشكل كاف.
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.7

ضعف التعليم األسايس يف العامل العريب
تعاين معظم الدول العربية من تزايد أعداد الطلبة غري امللتحقني بمرحلة التعليم األسايس،

إضافة إىل ضعف خمرجات هذه املرحلة ،مما يشكل عبئ ًا إضافي ًا عىل الدول العربية ،وظهور العديد من
املشكالت ،فيقل االهتامم بالبحث العلمي وكذلك يقل االنفاق علية .فقد أشار تقرير منظمة
اليونسكو عن التعليم األسايس والذي كان نواة لربنامج التعليم للجميع الذي وضع عام 2000
بخطة متتد إىل عام  2015أن  %20من السكان باملنطقة العربية مل حيصلوا عىل تعليم أسايس وحيتاجون
إىل مسارات بديلة الكتساب املهارات األساسية للعمل واالزدهار ،و أن أكثر من  10ماليني شخص
ممن ترتاوح أعامرهم بني  15و 24عا ًما يف العامل العريب مل يكملوا حتى مرحلة التعليم االبتدائي ،كام أن
هناك  5ماليني شخص بسن التعليم يف الدول العربية غري ملتحقني باملدارس االبتدائية ،باإلضافة إىل
 4ماليني من املراهقني خارج املدرسة الثانوية.
.8

النررة السلبية للمجتمع العريب نحو البحث العلمي
تنظر املجتمعات العربية اآلن نظرة سلبية إىل البحث العلمي ،جتعلها غري مدركة خلطورة

تدهور البحث العلمي العريب ،وتأخرنا عن ركب احلضارة بعد ما كانت احلضارات العربية القديمة
هي أساس تقدم العامل بام فيه الدول الغربية املتقدمة ،حيث كانت الدول العربية قدي ًام تشهد قمة التقدم
والرقي يف الوقت الذي كانت الدول الغربية تعيش يف ظالم اجلهل والتخلف ،لكن تبدل احلال
وانعكست األمور بسبب عدم اهتامم املجتمعات العربية بالبحث العلمي.
.9

االستبداد السيايس املتمثل بفقدان حرية الرأي وغياب الديمقراطية يف مناحي احلياة العامة
ترتبط احلرية األكاديمية ارتباط ًا طردي ًا بالتقدم العلمي ،فكلام ضاقت احلريات العامة ،واحلرية

األكاديمية وتقلص فعلها ،وتقلصت املامرسات الديمقراطية ،وكثرت التدخالت يف شؤون وقضايا
اجلامعة ضاق معها البحث العلمي وتقلص مردوده وابتعد عن مهامه ورسالته ،وهذا ما حيدث يف
بعض اجلا معات واملؤسسات العلمية والبحثية يف العامل العريب ،بعكس ما حيدث يف الدول املتقدمة
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بحثي ًا وعلمي ًا ،حيث تتواجد احلريات األكاديمية والنزاهة والشفافية يف كافة املجاالت ،وإزالة حواجز
البريوقراطية ،وقلة الفساد املايل واإلداري يف املؤسسات العلمية والبحثية.
يتضح مما سبق الفجوة الكبرية بني دول العامل العريب ،ودول العامل املتقدم يف البحث العلمي
بكافة أبعاده ،ويف كافة اجلوانب املرتبطة به ،وبالرغم من كافة اجلهود املبذولة من قبل تلك الدول يف
النهوض بالبحث العلمي ،إال أن الفجوة مازالت موجودة ويف تزايد مستمر ،الختالف مدى اخلطى
بني الدول املتقدمة والدول العربية ،حتى بعد ثورات الربيع العريب التي وضعنا آماالً عريضة عليها،
حيث مل ختتلف نظرة األنظمة العربية اجلديدة للعلامء والعلم وتطبيقاته االقتصادية يف كافة املجاالت
إال يف أضيق احلدود ،ففي ظل رصف الدول املتقدمة مليارات الدوالرات عىل البحث العلمي،
ترصف الدول العربية مقابلها عىل التسلية يف القطاعات االستهالكية غري املنتجة ،وعىل احلروب فيام
بينها .وبذلك يكون قد متت اإلجابة عن السؤال األول من الدراسة احلالية.
ثاني ًا :اإلجابة عن السؤال الثاين
مهام كانت أسباب التخلف العريب وانعكاساته املختلفة – كام سبق ذكره -فإن البقاء خارج
دائرة الضوء والتطور يف املجاالت العلمية والبحثية املتنوعة هو أمر غري مقبول ،ألهنا أمة اقرأ الذي
نزل هبا رسول اهلل حممد عليه الصالة والسالم وأول آيات القرآن الكريم ففي قول اهلل تعاىل{ :اقرأ
باسم ربك الذي خلق}( .العلق ،)1 :أول خطاب إهلي إىل النبي عليه الصالة والسالم وإىل املسلمني
يدعوهم فيه إىل القراءة والكتابة.
وقد ميز اهلل تعاىل يف القرآن الكريم بني الذين يعلمون و الذين ال يعلمون يف قوله تعاىل:
"يرفع اهلل الذين أمنوا والذين أوتو العلم درجات" ،كام قال سبحانه وتعاىل ":إنام خيشى اهلل من عباده
العلامء " ،كام دعا اإلنسان يف مواضع كثرية إىل التبرص و التدبر و النظر والتفكر ،حيث اشتمل القرآن
الكريم عىل سبعامئة ومخسون آية كونية وعلمية احتوت أصوالً وحقائق تتصل بعلوم الفلك والطبيعة
وما وراء الطبيعة واألحياء والنبات واحليوان وطبقات األرض ،واألجنة والوراثة والصحة الوقائية
والتعدين والصناعة والتجارة واملال واالقتصاد ،إىل غري ذلك من أمور احلياة.
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كام حث اإلسالم املسلمني عىل طلب العلم ،والتفقه يف الدين ،والبحث الدقيق يف كل جماالته
وفنونه وفروعه ،وأن يتحملوا املشاق يف سبيل حتصيله وتعلمه ،وأن يبذلوا كل طاقاهتم وقدراهتم يف
طلب املزيد منه .فبعد كل ذلك أما آن األوان للعامل العريب أن يرتقي بمستوى البحث العلمي ،وتعود
الدول واحلضارات العربية إىل قيادة الدول واحلضارات املتقدمة كام كانت يف السابق.
لذا وبعد حتليل العديد من الدراسات ،منها :عبابنة ( ،Tien (2007) ،)2011النعيمي
( ) 1997يمكن تقديم بعض املقرتحات التي يمكن أن تسهم يف تنمية البحث العلمي يف الوطن
العريب والنهوض به فيام ييل:
 .1ربط األبحاث العلمية بمشاكل املجتمع وقطاعاته املختلفة ،الصناعية والزراعية واخلدمية،
اخلاصة منها واحلكومية ،بحيث تشكل منظومة متكاملة للبحث العلمي.
 .2التوعية املستمرة لرجال األعامل وقيادات القطاع اخلاص بأمهية املسامهة املادية الفعالة يف دعم
البحث العلمي يف كافة املجاالت.
 .3ختصيص ساعات معينة للبحث العلمي حتتسب ضمن النصاب التدرييس للمعلم بكافة
املؤسسات التعليمية.
 .4ختصيص ميزانية منفردة للبحث العلمي يف إطار املؤسسات التعليمية وغري التعليمية املختلفة.
 .5عمل رشاكة وطنية حقيقية (معلوماتية وبحثية) بني اجلامعات واملؤسسات والبحثية وبعض
املؤسسات املجتمعية األخرى ،كالتجارية والصناعية والزراعية ،وغريها ،لالستفادة من الباحثني
والعلامء يف تنمية تلك املؤسسات.
 .6إنشاء مجعيات علمية وطنية وفق املقاييس العاملية لرتويج البحث العلمي والتعاون مع اجلمعيات
العلمية واألجنبية املختلفة.
 .7تطوير البنية التحتية للبحث العلمي ،خاصة فيام يتعلق بالبحوث التطبيقية والتكنولوجية ،لتوفري
أجهزهتا الرضورية وطاقمها الفني الالزم للصيانة والدعم إلجراء األبحاث.
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 .8رضورة التقويم السنوي املستمر للعاملني باملؤسسات التعليمية والبحثية يف ضوء انتاجهم
العلمي.
 .9التوسع يف اشرتاك اجلامعات واملؤسسات البحثية يف املجالت العلمية العربية واألجنبية بكافة
التخصصات ،وتوفريها للباحثني بتلك املؤسسات.
 .10تشجيع أعضاء هيئة التدريس باجلامعات عىل املشاركة يف املؤمترات العربية والدولية ،مما ينعكس
إجياب ًا عىل مستواه العلمي ،ومستوى طالبه ،وكذلك اجلامعة أو املؤسسة التي يعمل هبا.
 .11تشجيع التأليف والنرش يف الكليات واجلامعات واملؤسسات البحثية والتعليمية املختلفة.
 .12تشجيع الرتمجة من اللغات األجنبية إىل اللغة العربية.
خامتة
بعد استعراض تلك املقرتحات نأمل إدخاهلا حيز التنفيذ من قبل املسئولني عن البحث
العلمي يف كافة ربوع الوطن العريب ،حتى ينهض من غفلته وحياول مواكبة كافة التطورات العلمية
والبحثية بدول العامل املتقدم .وبذلك يكون قد متت اإلجابة عن السؤال الثاين من الدراسة احلالية.
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