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سبل تطوير البحث العممي اإلجتماعي لتحقيق التنمية المستدامة في العالم العربي
د .عبد العزيز االمين الشيخ

استاذ الجغرافيا المشارك ،جامعة كردفان ،كمية التربية ،قسم الجغرافيا.
د .حسن احمد حسن الشيخ

استاذ الجغرافيا المشارك ،جامعة بخت الرضا ،كمية االداب ،قسم الجغرافيا.
د .عائشة عبد الباقي الدسوقي محمد أحمد

أستاذ الجغرافيا المساعد ،جامعة كردفان ،كمية التربية ،قسم الجغرافيا.

المستخمص

تبحث ىذه الدراسة عن م ساىم ة البحث العممي االجتماعي في الوطن العربي في دفع قضايا التنمية المستدامة م ثل
ما حدث في الدول المتقدمة  ،باإلضافة الى بحث أ نواع العالقات القائمو بين مؤسسات

انتاج المعرفة في العالم

العربي ،وعن اآلليات التى يمكن اعتمادىا لتطوير البحث العممي االجتماعي لممساىمة بدور أكبر في قضايا التنمية .
استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي  ،وقد أثبتت الدراسة غياب دور الحكومات العربية في تعزيز قدرة مراكز
البحث العممي في تطوير البحث العممي ،وعدم تعزيز الثقافة البحثية االبتكارية .وتوصي الدراسة ب ضرورة تعاون
الحكومات العربية في جيودىا الرامية إلى تعزيز قدرة مراكز البحث و التطو ير الخاصة بالعموم االجتماعية  ،وتييئة

البيئة لالستفادة من اقتصاد المعرفة القائم على البحث العممي والتطوير ويمكن ذلك من خالل تعزيز الثقافة االبتكارية

وتشجيع إقامة مراكز البحوث و التطوير الخاصة بالعموم االجتماعية مع تفعيل دورىا في الشراكات مع مراكز البحوث
العالمية.
Abstract
this study examines the contribution of scientific social research in the Arab world in
advancing sustainable development issues as in advanced countries, the relationships
between knowledge producing institutions in the Arab world, and mechanisms that can
be adopted for the development of scientific research and for a larger contribution
development. The study used the descriptive and analytical method. The study
demonstrated the absence of the role of Arab governments in developing the capacity of
scientific research centers or in the promoting innovative research culture. The study
recommends the need for cooperation between Arab governments in their efforts to
develop the capacity of social science research , and create the environment to benefit
from knowledge- economy based on scientific research This could be done through
strengthening innovative culture and encourage the establishment of social science
research and development centers; activation of their role in companies and their
connection with international research centers.
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 1-1مقدم ة :

تحتل مؤسسات انتاج المعرفة بشكل عام والجامعات بشكل خاص في الدول المتطوره مرك اًز متقدماً في منظومة

البحث والتطوير ومكانة مركزية في تأمين الرفاه اإلنساني والتنمية المستدامة من خالل ميمتيا األساسية الكامنة في
إعداد األطر البشرية عالية الكفاءة النتاج المعرفة ومن ثم توظيفيا في تحقيق التنمية المستدامة.

وتمثل الجامعات

في العالم بوصفيا حواضن لمركز البحوث والدراسات ومراكز التميز العممي ذات المكانة إال أنيا التشكل ذات التأثير

عمى الرغم من اىتمام الكثير من الدول العربيو بقضايا البحث العممي االجتماعي

بوصفو مدخالً لتحقيق التنميو

المستدامة وتيدف ىذه الورقة إلى محاولة التعرف عل ى مشكالت البحث العممي االجتماعي في العالم العربي و

محاولة اقتراح سبل لتطوير البحث العممي االجتماعي لممساىمة بشكل أكبر في تحقيق التنمية المستدامة في العالم
العربي .ىناك مجموعة من األسئمة التى ستحاول الدراسة التوصل الى إجابتيا ىي لماذا لم تتحقق التنمية المستدامة
المنشوده؟ ،لماذا لم يساىم البحث العممي االجتماعي في الوطن العربي في إحداث

اختراق في قضايا التنمية

المستدامة عمى غرار ما حدث في الدول المتقدمة؟  ،ما الذي ينبغي التوقف عنده بإمعان والحاح في واقع البحث
العممي االجتماعي في العالم العربي؟  ،مانوع العالقات القائمو بين مؤسسات إنتاج المعرفة في العالم العربي؟  ،ىل
تكفي المقاربات التقميدية لفيم المشكالت المحيطة بواقع البحث العممي االجتماعي في العالم العربي وأثره في التنمية
المستدامة أم أن ىنالك حاجة الى تجديد المناىج والمناظير العممية إن أردنا مقاربة عممية وخالقة لقضايا البحث

العممي االجتماعي والتنمية المستدامة في العالم العربي؟  ،ماىي اآلليات التى يمكن اعتمادىا لتطوير البحث العممي
االجتماعي لممساىمة بدور أكبر في قضايا التنمية المستدامة في العالم العربي؟  .ربما كان األجدى نثر ىذه األسئمو
بدءاً ألنيا تضعنا قبالة كل أو معظم ما يثار حول موضوع الدراسة ويعزز بالتالي إمكانية صياغة مقاربة منيجية تعي
الدراسة أن ىذه األسئمو تحتاج الى تأمالت جماعية وبحث عميق التدعى أن بمقدورىا إنجازه جميعو بقدر ماتسعى

الى تقديم بعض األطروحات التى تساعد عمى تشكيل قاعدة تحميل عممي من شأنو كشف الجزور العميقة لموضوع

البحث العممي اإلجتماعي مصحوبو باألمل في أن يقوي من حظوظيا في بموغ معرفو أوفي و أدق بطبيعة الموضوع.
 2-1منهج الدراسة:

تعتمد الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي حيث قام الباحث ون برصد وتحميل بعض الدراسات لمتعرف عمي واقع
البحث العممي في العالم العربي وكذا المعوقات التي تواجو البحث العممي  ،ولتطوير ىذا الواقع تم رصد الخبرات
العالمية الحديثة لمجامعات في مجال البحث العممي.

 3-1جدلية التنمية المستدامة والبحث العممي :ىنالك ثمة عالقة بين التنمية المستدامة والبحث العممي حيث يشكل
البحث العممي أحد أىم أدوات تحقيق التنمية المستدامة لذا البد من النظر الى البحث العممي ضمن األستراتيجية

العامو لتحقييق التنمية المستدامة وليس مجرد نشاط يقتصر عمى مؤسسات إنتاج المعرفو ومراكز البحوث أو المختبر.
وأن التخطيط اإلستراتيجي التنموي الي دولو يقوم عمى اساس تحديد األىداف التنموية والخطط والبرامج تتشارك فيو
مختمف القطاعات منيا البحث العممي وان غياب التصور لمتنمية يؤدي الى تبعثر الجيود دون رابط بينيا وعميو فان
البحث العممي يشتق اىدافو ورسالتو واستراتيجياتو من أىداف التنمية واستراتيجياتيا ولكن في كثير من األحيان نجد
أن إستراتيجيات التنمية يتم اإلعداد والتخطيط ليا بمعزل عن مرافق إنتاج البحث العممي مما يضعف من إسيامو في
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التنمية ويرى الكثرين من الباحثين .العساف( 2010م (،)19:قنوع 2005 :88م) ،أن ىنالك عدم إرتباط وغياب
لمتكامل بين إستراتيجيات التنمية والبحث العممي حيث يشير العساف الى عدم

ارتباط العضوي بين البحث العممي

واستراتيجية التنمية وتكمن المفارق ة أن الوطن العربي يمتمك الكفاءات والميارات بيد أنو غير قادر عمى توظيفيا

بالشكل األمثل في التنمية المستدامو مما أدى الى غياب االعتقاد الراسخ بأىمية البحث العممي ودوره في التنمية.
 4-1واقع البحث العممي في العالم العربي  :شيدت الدول العربية نشاطاً ممحوظاً خالل العقدين الماضيين في
التوسع في إنشاء الجامعات ومراكز األبحاث التى تشكل حاضنات لمبحث العممي عمى غرار نماذج شاع

استخداميا

المعروف عن
ة
في دول العالم المتقدم ومازالت ىذه المبادرات تتسم بالطابع الكمي أكثر منو بالنوعي والنتائج المعمنة و
بي
وضئيل قياساً الى ما يتطمبو النيوض بالقدرات العر ة
ة
إنجازاتيا وقدرتيا عمى تحقيق اختراقات نوعيو مازالت متواضعة
في مجاالت التنمية المستدام ة ويتميز اإلنتاج العممي بكونو ضعيف قياسياً باإلنتاج العممي في الدول المتقدم ة وفي

ىذا السياق يشير الييتي (الييتي  )143: 1999إلى أن ما ينشر سنوياً من البحث في الوطن الوطن العربي اليتعدى

 15الف بحث وأن معدل اإلنتاجية العمميو العربية يبمغ  %10فقط من معدل اإلنتاجية السائد ة في الدول المتقدمة.
كما تشير دراسة الفيل (الفيل:

2000م  ) 42 ،إلى أن اإلنتاج العممي في مجالت البحوث المرتبطة بالتنمية

المستدامة في العالم العربي الذي بمغ عدد سكانو نحو  275مميون خالل العام  2000بمغ مايقارب  10171عنوان

جديد وىو رقم ضعيف مقارنة بإنتاج أصغر دولة في أوربا وىي بميجيكا التي بمغ عدد سكانيا عشرة ماليين نسمة

للعام نفسو والذي بمغ نحو  15913عنواناً  .أما فيما يخص براءات االقتراع العربية المسجمة في الواليات المتحدة فقد
احتمت المممكة العربية السعودية عام  2005موقع الصدارة في الدول العربية بواقع  225براءة اقتراع بينما سجمت

إسرائيل وحدىا للعام نفسو  11071براءة (ياقوت  ) 27،2007 ،والجدول (  )1يوضح براءات االقتراع المسجمة في
الواليات المتحدة لبعض الدول العربية مقارنة بدول أخرى لمفترة 2002-1976
الجدول ( )1براءات االقتراع المسجمة في الواليات المتحدة لبعض الدول العربية مقارنة بدول أخرى لمفترة 2002-1976
الدول

عدد البراءات

الدول

عدد البراءات

المممكة العربية السعودية

225

لبنان

4

مصر

104

اليمن

3

الكويت

75

كوريا الجنوبية

27298

المغرب

65

إسرائيل

11071

تونس

23

السويد

26318

االردن

22

سوريا

16

المصدر :ياقوت )2007 ( ،

من الجدول نالحظ أن إسرائيل وحدىا سجمت خالل الفترة نفسىا  11071اقتراعا وىو رقم يفوق ما سجمتو الدول
العربية مجتمعة والمقدر نحو  536اقتراعاً وىو مايؤكد القوة الكبيرة في االنتاج العممي بين العالم العربي والعالم

المتقدم  .وىو ما أكده تقرير التنمية اإلنسانية العربي لسنة (  )2005والذي أشار إلى ضعف اإلنتاج العممي في العالم
العربي قياسا بالعالم المتقدم  .بجانب ذلك تتسم الكثير من البحوث العممية التي انجزت في العالم العربي بعدم
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مواكبتيا لمتطورات في حقل اال ختصاص إلى جانب غياب الكثير من البحوث األصيمة التي تحمل ابداع ات عممية
متميزه وبجانب سيطرة فكرة التبعية العممية على الكثير منيا خاصة في مجال العموم االجتماعية فغالباً مايتم معالجة
المشكالت االجتماعية بالنظريات الغربية عل ى الرغم من التفاوت الكبير في النسق القيمي واألخالقي لممجتمعات

العربية  .مما يجعل البحث العممي االجتماعي العربي غير مبدع بل مجرد تكرار لجيود الغير  .كما يالحظ
تركيز نشاط البحث العممي االجتماعي العربي عمى حقول معرفية معينو واىمال حقول ذات

أيضاً

أثر مباشر في تطوير

المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة وىذا ما أكده تقرير التنمية اإلنسانية العربية لمعام ( )2009والذي جاء فيو  :يعاني
البحث العممي االجتماعي من شح اإلنتاج وضعفو في مجاالت أساسية متقدمة مثل المعموماتية والبحوث االجتماعية

التي تيدف إلى تحقيق التنمية المستدامة  .أما فيما يمي مدخالت البحث والتطوير في مؤسسات إنتاج المعرفة في
العالم العربي فتتوزع مراكز البحوث العربية بين الجامعات والمراكز المتخصصة ومراكز التميز التي انشأت خالل
العقد الماضي وتختمف في عالقاتيا بالقطاع العام والخاص بين دولة و

أخرى وفي استعراض لممؤسسات المشرفة
فييا و ازرة دولة لمبحث

عمى البحث العممي يتبين أن أغمب الدول قد اعتمدت و ازرات التعميم العالي والبحث العممي

العممي بينما اكتفت دول أخرى بمجالس مستغمة عن الو ازرات تخضع لوصاية رئيس مجمس الوزراء

أو مجالس

مختمطة القطاع العام والخاص كما ىو الحال في لبنان واألردن وسوريا والكويت والبحرين والسعودية ومن البدييي
اإلشارة إلى أن ىذه المؤسسات التشكل إال جزءاً من حركة البحث العممي و أنشطتو في الدول العربية .وقد تغير ىذا

النيج الذي يتسم العمل فيو بالبيروقراطية في أغمب الدول المتطورة التي توجيت صوب ربط مراكز البحوث بالو ازرات
المختمفة كما يزداد التوجو العالمي لمتخفيف من المركزية الصارمة نحو مراكز محورية قادرة عمي بناء شراكات

مستدامة مع القطاع الخاص واستقطاب مصادر تمويل خارجية.

وجاء في تقرير المنتدى االقتصادي العالمي

( )2008تصنيف لممراكز البحثية في  127دولة لناحية كفاءتيا وتميزىا البحثي .جدول ()2
جدول ( )2مؤشر تميز وكفاءة مراكز البحوث والتطوير العربية.
البمد

الترتيب  127 /دولة

الترتيب عربيا

تونس

36

1

عمان

38

2

قطر

45

3

الكويت

46

4

السعودية

52

5

االردن

59

6

االمارات

66

7

المغرب

79

8

المصدر:تقرير المنتدي اإلقتصادي العالمي ( )2008

من الجدول(  )2نجد أن المراكز البحثية العربية في ىذا التصنيف لم ترد إال من المرتبو

 36وأن الدول العربية التي

وردت في الثمث األول لم تزد عمى دولتي تونس وعمان يضاف الييا أربعة دول في نصف األول من المجموعة (قطر
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والكويت والسعودية واالردن) وفي ذات السياق أشار تطوير المعرفة العربي لمعام 2009إلى أن نواتج البحوث واإلبداع
في الدول العربية يمكن تصنيفيا وفق النماذج الخمسة التالية :
أ /الخدماتية :ىي دول تخمت مراكزىا البحثية عن البحث واالبتكار وتحولت لالىتمام بتقديم الخدمات التحميمية وتنظيم
الدورات التدريبية واالكتفاء بتقديم الدراسات الفنية لمختمف القطاعات.

ب/المركزية :وىي دول تتصف مراكزىا البحثية بمركزية إدارية شديدة وعالقات بيروقراطية مع القطاع العالم وينحصر

تمويميا في الدولة وال تعرف تنوعاً في مواردىا البشرية والمالية وميام المراكز وبرامجيا البحثية مثقمة بالخدمات العممية
التي تحتاجيا المراكز العامة ومساىماتيا في إنتاج البحوث األصيمة وبراءات االقتراع محدودة وال تشمل كل

االختصاصات العممية (سوريا  ،ليبيا ،الجزائر ).
ت/المستقمة نسبياً  :ىي دول تتصف المراكز البحثية بمرونو نسبية في عالقاتيا مع القطاع العام وبالتنويع في
مصادر التمويل والموارد البشرية إال أن اإلنتاجية البحثية فييا تبقى لممؤسسات القادرة عمى

استقطاب الدعم الدولي

وتتصف مؤسسات ىذا النموذج بديناميكية واعد ة .ولكن بضعف قدرتيا على االحتفاظ بالخبراء العمم ييين وحركتيم
الكثيفة نحو الخارج (تونس ،لبنان ،االردن ،السودان).
ث/المستقطبة لمموارد  :وىي دول تتصف مراكزىا بالمرونة وأحيانا باالستقاللية عن القط اع العام  ،وبالتنويع في
مصادر التمويل  ،وبالقدرة عمى استقطاب الموارد البشرية المتخصصة من الخارج  ،وضمان استقرار نسبي لمواردىا
الوطنية وأن نسبة ميمة من إنتاجيا العممي يأتي من الجامعات المراكز الخاصة ولدييا القدرة عمى االستفادة من

برامج التعاون الدولي والشراكة مع الخدمات والصناعة وصناديق الدعم الوطنية المستقمة (االمارات العربية وقطر).
/5المتميزة :ىي دول توجيت إلنشاء مراكز تميز ضمن تطو
باالستقاللية وتتصف بالفعالية (السعودية ،مصر).

رات ومناىج مستمدة من التجارب الغربية تتمتع

 5-1اإلنتاجية العممية لمراكز البحوث والنشر:

يتسم مؤشر النشر العممي بدالالت واضحة عن مستوى ونوعية المعرفة والتقدم العممي ويمكن من خالليا قياس

اإلنتاجية العممية والمستوى العممي لألفراد وأفضل السبل لضمان صدقية البيانات حول اإلنتاج العممي ألي مؤسسة
اإلقتداء بالمنيج المتبع عمى الصعيد العالمي الذي يستعين بقواعد المعمومات المتخصصة المشيود ليا باالستقاللية

والصدقية من المواقع المتاحة ليذه الغاية عل

ى سبيل المثال مواقع تومسون رويتر

Thomson Reuteurs

والسفير  Elsevierوقاعدة المعمومات سكوبس  Scoupusوالتي تعتمد عل عدد االستشيادات لكل وثيقة والتعاون
الدولي ومتوسط أىمية المجمة ومتوسط األثر العممي لممجمة .

ومن إشكاليات احتساب مؤشر النشر العممي عمى

الصعيد العربي المزج غير المبرر بين البحوث المبتكرة المنشورة في المجالت المعترف بيا عمى المستوى العالمي
والم حكمة من لجان عممية مستقمة  ،وتمك التي تصدر من المجالت المحمية التي لم تسجل ممخاصتيا من قواعد
البيانات او المنشورة في وقائع المؤتمرات المقدمة كمحاضرات أو ممصقات  Postersمن مؤتمرات غير محكمة وقد
يعمد بعض الباحثين إلى نشر مقاالتيم العممية في المجالت المحمية لخشيتيم من عدم قبوليا في المجالت العالمية

كما أ ن الكثير من اإلنتاج العممي لمباحثين العرب يتم بغرض الترقية األكاديمية أو لنيل الدرجة العممية  .كما أن
5
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أوضاع المجالت العممية العربية تعاني العديد من المشكالت بسبب عدم

انتظام الصدور وغياب التحكيم المستقل

والموضوعي واغراق المجالت العممية بنشر وقائع المؤتمرات والندوات دون تحكيم  .مما يؤدي إلى ندرة االستشياد

بالبحوث المنشورة وعدم االعتراف بمصداقية بعضيا  .وقد أدركت بعض المؤسسات العممية أىمية ىذا التوجو وبادرت
إلى اصدار مجالت عممية ضمن الشروط العالمية لمنشر الموثق ولكنيا تحتاج لتراكم كمي ونوعي .
جدول ( )3عدد الدوريات العممية الصادرة في بعض الدول العربية والمفهرسة في قواعد المعمومات العالمية.
الدولة

عدد الدوريا ت في قاعدة معمومات
تومسون رويترز

عدد الدوريات في
قاعدة معمومات

سكوبس-السفير

عدد الدوريات في

المجموع

قاعدة إبنست

لمعموم االجتماعية

مصر

24

16

9

49

السعودية

8

20

2

30

االردن

7

5

5

17

المغرب

2

2

6

10

االمارت

3

5

1

9

الكويت

2

6

7

8

لبنان

1

4

3

8

تونس

1

1

2

6

قطر

1

2

3

5

الجزائر

1

4

0

4

العراق

0

4

0

4

البحرين

0

3

0

3

سوريا

0

0

2

2

ليبيا

0

1

1

2

عمان

0

1

1

2

مجموع الدول العربية

50

74

36

160

مجموع دول العالم

16539

28194

1403

56861

المصدر:التقرير العربي الثالث لمتنمية الثقافية( )2010

يظير من الجدول(  )3أن ىناك  50دورية تصدر عن المؤسسات من الدول العربية مفيرسة من قاعدة معمومات
تومسون _ روتيرز والتي تحتوي على  16539دورية تصدر من مختمف أنحاء العالم بنسبة  3آاللف أما في قاعدة
نجد  74دورية من أصل  28194نسبة  2.6بالألل وفي قاعدة ابينست لمعموم االجتماعية 36
اسكوبس السفير ف

دورية من أصل  1143ما يعادل  3.2بالأللف فيو ما يؤكد عد م االىتمام الكبير بالنشر في مجال العموم االجتماعية
بالدوريات العالمية .
 6-1تحديات البحث العممي االجتماعي العربي :

يمكن تصنيف اىم التحديات التي تواجو البحث العممي االجتماعي العربي في:
6
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أوال  :تحديات سياسية:

ي ليست ليا عالقة بمعا يير الجودة وعميو ال بد من
أ /وجود تشريعات معوقة ذات لوائح نمطية تعتمد على نظم إدار ة
وجود نظم وتشريعات واضحة ومستقر ة بعيدة عن البيروقراطية تنظم

أداء المؤسسات البحثية وفق معا يير الكفاءة

والجودة العالية.
ب /تقادم األطر التنظيمية وتيميش دور

أعضاء ىيئة التدريس واألقسام والوحدات العممية وتركز صالحيات في

ي تفرض سيطرتيا على االكاديم يين الذين يعدون أساس العمميات التدريسية والبحثية .
أجيزة إدار ة

ت /االفتقار الى الرؤية الواضحة في أىمية الدور الذي يمكن أن يمعبو البحث العممي في مساندة االستقالل
الوطني وتحقيق التنمية المستدام ة فال بد من وجود اولويات وطنية لمبحث والتطوير تمتزم بيا الدول في خططيا
لتمين االحتياجات التنموية والقدرة التنافسية وتوفير االستقالل االقتصادي و المعرفي.
االسترتيجية أ
ا

 /4التداخل بين السياسات الحكومية ومراكز البحث العممي يؤثر عمي وظائف المراكز البحثية حيث يفتقر العالم
العربي إلى أطر تنظيمية تمييز بين النظم اإلدارية واستقاللية العمماء بما يممكونو من ميارات وقدرات إبداعية تحتاج
إلى التنوع دون التفكير في النظم اإلدارية والتدرج الوظيفي والتبعية السياسية التي ال تميز بين الباحث والموظف.
 7-1تحديات استراتيجية :

أ /غياب السياسات واالستراتيجيات العممية الواضحة

إذ تفتقر معظم الدول العربية

إلى سياسات واضحة لمبحث

العممي تتضمن تحديد االىداف واالولويات والمراكز الالزمة لتحقيق التنمية المستدامة .

ب /غياب وقصور أىداف واستراتيجيات البحث العممي .

يعاني البحث العممي االجتماعي في العالم العربي من غياب أىداف استراتيجية واسترتيجيات وبرامج وخطط واضحة
ومحددة تحدد بدقة ىدفه ودوره وعالقتو بباقي النشاطات والفعاليات ودوره في التنمية واإلسيام في حل مشكالت
ق في أ ن العالم العربي يمتمك الكفاءات والميارات البحثية بيد أنو
المجتمع خاصة المجتمعات الريفية وتكمن المفار ة
غير قادر على توظيفيا بالشكل األمثل في الدورة االنتاجية والتنموية (العساف .)2010،19:

ت /وجود فجوة بين ىيئات البحث العممي االجتماعي والبيئة المحيطة يتجمى ذلك من خالل غياب الترابط العضوي
والتنسيق الوظيفي بين مؤسسات البحث العممي االجتماعي والييئات والمؤسسات والقطاعات في المجتمع مما جعل
البحث العممي االجتماعي يتجو صوب اتجاىات بعيدة عن الواقع ومن ثم ال يساىم بشكل فاعل في حل المشكالت
واألزمات وتحقيق التنمية المستدامة .بجانب ذلك فإن الكثير من مراكز البحوث والجامعات تعمد الى انغالقيا

وانكفائىا عمى ذاتيا وعدم انفتاحيا .عمى محيطيا مما زاد من الفجوة بين مؤسسات إنتاج المعرفة والبيئة المحيطة.
ث /عدم ربط نتائج البحث العممي بالتنمية حيث أصبح في كثير من المؤسسات البحثية يتم البحث من أجل البحث
في ذاتو أو من أجل نيل شيادة والترقي وليس من أجل التطبيق العممي المفيد لممجتمع.
ج /عدم تثمين نتائج البحث العممي أدى عدم تثمين نتائج البحث العممي وتسويقيا ونشرىا ونقميا لمجيات المتوقعة
الستثمارىا إلى عزلة البحث العممي حيث تمتميء مكتبات المؤسسات البحثية بالعديد من البحوث والدراسات القيمة

بعد طريقيا لمتطبيق العممي كما أن ىناك العديد من
التي يمكن أن تحدث اختر اً
اق في قضايا التنمية المستدامة لم َتر ُ
الممتقيات العممية التي تنظم تخرج بالعديد من التوصيات ولكنيا لم تستغل بسبب عدم وجود ىيئات متخصصة في
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تسويق وترويج نتائج البحث العممي ونقميا إلى الميتمين وىذا ماكشف عنو تقرير التنمية اإلنسانية لعام  2010حيث
جاء فيو ( تواجو عممية ترويج نتائج البحث العممي والتطوير صعوبات وعقبات أساسية بسبب ضعف الروابط بين

مؤسسات البحث والتطوير وقطاعات المجتمع اإلنتاجية وبقى الجزء األكبر من اإلنجازات البحثية والتطوير اإلبداعي
مكتمل من حيث الوصول إلى حيز االستثمار).
ة
التي تتم في مؤسسات البحث والتطوير العربية غير

ح /عدم التخطيط الجيد لألبحاث العممية.
خ /االبتعاد الكمي عن تدريب العاممين في األبحاث العممية في مؤسسات البحث والتطوير العربية عن مشكالت
المجتمع واحتياجاتو بصفة عامة .

د /االفتقار إلى التنسيق بين مراكز األبحاث المختمفة وغياب التنسيق بين الجامعات في البمد

أو في البمدان العربية

في مجال البحوث مما يؤدي إلى تكرار البحث العممي في الدول العربية وىدر الطاقات واإلمكانيات المادية .
ز /عدم وجود توازن بين ميام التعميم وميام األبحاث التي تجرييا الجامعات وعدم توافر الوقت الكافي لمقيام باألبحاث
إذ تركز كثير من الجامعات عمى التدريس كيدف أساس دون االىتمام بذات القدر
الحصول عمى المؤىل أو الترقية.

بالبحث العممي خاصة بعد

ر /وجود خمل قائم من خالل عدم ىيكمة مؤسسات البحث والتطوير العممي بالعالم العربي وبالتالي عدم االست فادة
المثمى لإلمكانيات المادية والبشرية لدييا.
 8-1تحديات مالية:

أ /عدم االىتمام بالباحث العربي وانشغالو بتوفير مستمزماتو لمعيش الكريم وانعدام الجو العممي في ظل البيروقراطية.

ب /ضعف التمويل المالي لمبحث  ،حيث يعاني البحث العممي في العالم العربي من ضعف التمويل المالي مقارنة
بالدول المتقدمة حيث إنو لم يتجاوز في العام  %1- 2014من إجمالي الدخل القومي في العالم العربي في حين أنو

تجاوز  %2.5في معظم الدول المتقدمة.

ت /ضعف مشاركة القطاع الخاص في التمويل واالعتماد عمى ميزانية الدولة خالف ماىو سائد في الدول المتقدمة.

8
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جدول( )5ماتنفقه إسرائيل مقارنة بالدول العربية خالل العام  2010بالمميون دوالر
الدولة

االنفاق عمي البحث العممي

مقارنة مع ما تنفقه اسرائيل

مصر

927.917

%10

االردن

60.403

%5,6

الكويت

111.356

%1,2

المغرب

761.726

%7,4

السعودية

273.072

%3

السودان

179.085

%2

تونس

660.607

%7

فمسطين

11.5

%0,12

الدول العربية مجتمعو

4.700.000

%53

اسرائيل

8.817.635

-------

المصدر  :تقرير اليونسكو حو العالم والتكنولوجيا 2011

 9-1تحديات كونية :

أ /عدم توفير أساليب التفاعل واالحتكاك المستمر بين الباحثين العرب والمراكز البحثية الخارجية خاصة في مجال
البحث االجتماعي .

ب /عجز اإلنفاق العممي االجتماعي عن مواكبة التطور العالمي مما أفقده القدرة عمى التطوير اإلبداعي.
ت /أدت األزمة المالية العالمية لتراجع ميزانيات البحث العممي في الدول المتقدمة وبالتالي تراجع فرص الدعم لمبرامج
المشتركة مع العالم العربي .

 10-1سبل تطوير البحث االجتماعي لتحقيق التنمية المستدامة:

من الضروري تعاون الحكومات العربية في جيودىا الرامية إلى تعزيز قدرة مراكز البحث و التطور الخاصة بالعموم

االجتماعية و تييئة البيئة لالستفادة من اقتصاد المعرفة القائم على البحث العممي و التقدير و يمكن ذلك من خالل :
أ /تعزيز الثقافة االبتكارية :تؤدي الثقافة دو اًر اساسياً في تطوير قدرة مؤسسات البحث و التطوير الخاصة بالعموم

االجتماعية على االبتكار وىي تؤثر في الطريقة التي تعمل بيا و في العالقة بين العاممين و يتطمب االبتكار ذىنية
كي و ذىنية منفتحة على األفكار الجديدة.
تتميز بروح المبادرة و حس اإلبداع و قدرات تنظيمية دينامي ة

ب /وضع استراتيجية لمبحث العممي والتطوير للعموم االجتماعية لتتالءم مع استراتيجيات التنمية في الدول العربية.
ت /تشجيع إقامة مراكز البحوث و التطوير الخاصة بالعموم االجتماعية مع تفعيل دورىا في الشركات مع مراكز
البحوث العالمية ( نموذج الصين  ،و ماليزيا ) وفقاً لحاجة كل قطر و بشكل تكاممي.

ث /تشجيع المشاريع المشتركة التفاعمية و صوالً إلى االنتاج و التسويق و فقاً لمعايير الجودة الشاممة عالمياً
ج /تييئة التشريعات واإلدارات في البمدان العربية وتشجيع التعاون والتبادل وصوالً لالستخدام األمثل لمموارد.

ح /إنشاء شبكة معمومات عربية تخدم كافة مؤسسات البحث العممي و التطوير الخاصة بالعموم االجتماعية مرتبطة
بشبكة المعمومات الدولية لتيسير المتغيرات الدولية و مالحقتيا.
خ /تغطية األسواق العربية بدراسات تسويقية متكاممة لخدمات البحث العممي االجتماعي.
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د /إعادة ىيكمة مراكز البحوث و التطوير الخاصة بالعموم االجتماعية في العالم العربي من خالل استراتيجية متكاممة
بي .
لمبحث العممي العربي حتي 2030و يقوم على تطبيقيا إتحاد مجالس البحث العممي العر ة
ز /زيادة اإلنفاق على البحث العممي االجتماعي إلى ما يعادل  %2,5من الناتج القومي خالل فترة االستراتيجية.
ر /إنشاء مرصد عربي قومي ُيعد المؤشرات الكمية و النوعية لمبحوث االجتماعية و يضمن مصداقية البيانات حول
البحث و النشر العممي و اإلبداعي العربي.
س /التنسيق بين الجامعات ومراكز البحوث العربية لكي ال يىدر الوقت والجيد و اإلمكانات على بحوث متشابوة .
ش /تشجيع القطاع الخاص لممساىمة في دعم و تمويل البحث العممي و زيادة االستثمار فيو بسبب دوره الكبير في
تحقيق الربح لممؤسسات التي تعتمد عميو.

 /13تنشيط الترجمة لألبحاث و المصادر العممية األجنبية إلى المغة العربية و زيادة التعاون مع العمماء العرب في
الخارج من أجل تعريف أعماليم و أبحاثيم.
ص /وقف نزيف األدمغة العربية للخارج وذلك بتحسين أوضاعىم وتأمين مستمزماتيم إلنجاز أبحاثيم في بمدانيم.
المراجع:

 /1العساف ،جمال عبد الفتاح( : )2010أثر العولمة عمي البحث العممي:دراسة تحميمية،بحث مقدم الي المؤتمر الدولي لمبحث العممي في
الوطن العربي.
 /2الييتي ،نوازد( :)1999دور مراكز البحوث في التنمية في العالم العربي ،مجمة شؤون عربية .
 /3الفيل،محمد رشيد(:)2000البحث والتطوير واإلبتكار العممي في الوطن العربي ،األردن عمان،دار مجدالوى لمنشر.
 /4التقرير العربي الثالث لمتنمية الثقافقية (:)2010الطبعة األولي ISBN: 978 - 9953 - 0 - 1963 – 5
 /5تقرير التنمية اإلنسانية العربية لمعام ( :)2005الطبعة األولي ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي
واإلجتماعي-األمم المتحدة
 /6تقرير التنمية اإلنسانية العربية لمعام ( :)2009الطبعة األولي ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي
واإلجتماعي-األمم المتحدة .
 /7قنوع،نزار ،وابراىيم غسان( : )2005البحث العممي في العالم العربي واقعة ودورة في تطوين ونقل التنكنولوجيا ،مجمة جامعة تشرين
لمدراسات والبحوث.
 /8ياقوت ،محمد مسعد( :)2007أزمة البحث العممي في مصر والعالم العربي،القاىرة،دار النشر لمجامعات .
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