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 )حالة تونس(   يرطو تالعلمي يف البلدان العربية: املعوقات ومقرتحات للواقع البحث  
 2021/ 1/4تاريخ نشر البحث     2/2021/ 23تاريخ استالم البحث   

 ص:  لخستامل
الدول        تؤكده تجارب  ما  وهذا  المجتمعات.  لتطوير  أداة  أهم  العلمي  البحث  يعتبر 

مباشرة   ويرتبط  الحياة،  مجاالت  مختلف  في  العلمي  البحث  اعتماد  يتم  حيث  المتقدمة 
المجتمع محاولة  ي ف  . باحتياجات  من  الرغم  وعلى  العربية  االهتمام    الدول  منها  العديد 

احتياجاتها   تلبي  التي  المعرفة  إنتاج  على  قادرة  غير  تزال  ال  أّنها  إاّل  العلمي  بالبحث 
البحث   ومراكز  الجامعات  عدد  عن  الحديث  يكفي  فال  الهائلة.  ثرواتها  رغم  التنموية، 

  .ألحرى ما يتم انجازه على أرض الواقعباو  هوالبحوث والباحثين، ألن العمل الحقيقي  
ما    :في هذا المقال، سنحاول إثارة هذا الموضوع من خالل اإلجابة على األسئلة التالية

حقيقة واقع البحث العلمي في الوطن العربي مقارنة بالدول المتقدمة؟ ما هي المعوقات  
 الرئيسية؟ وكيف يمكن التغلب عليها؟

 رادة السياسية. اإل ل، التموي ، التحديات ،  التنمية، ميللع ا  ثالبح : الكلمات المفاتيح
Abstract : 

    Scientific research is the most important Tools for developing 

societies. This is confirmed by the experiences of developed countries, 

as scientific research is adopted in different areas of life and is directly 

related to the needs of society. In the Arab countries, despite many of 

them trying to pay attention to scientific research, they are still unable 

to produce knowledge that meets their developmental needs, despite 

their enormous wealth. It is not enough to talk about the number of 

universities, research and research centers and researchers, because the 

real work is rather what is being accomplished on the ground.  In this 

article, we will try to raise this topic by answering the following 

questions: What is the reality of the reality of scientific research in the 

Arab world compared to developped countries? What are the most 

important obstacles? How can it be overcome? 

Key words: scientific research - development - challenges - financing - 

political will . 
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 المقدمة 
تعتمد   والشعوب.  المجتمعات  لتنمية  األساسية  األدوات  من  العلمي  البحث  ُيعّد 
التقدم وتطوير رأس المال البشري   الدول العظمى عليه بشكل كبير في صناعة 

وتحقيق في    والمادي  متفوقة  الدول  هذه  جعل  مما  استدامتها،  وضمان  التنمية 
 مختلف مجاالت الحياة. 

واق      إلى  العلمي  وبالنظر  البحث  االهتمام  ع  أن  نجد  العربية،  البلدان  في 
في   اإلسالمي  العربي  التاريخ  مع  يتناسب  وال  ينبغي،  مما  أقل  العلمي  بالبحث 

ال قّدم  الوسطى،  العصور  ففي  العلمي.  البحث  واإلسالمي مجال  العربي  فكر 
في  بينما كانت أوروبا غارقة في ظالم الجهل، و لإلنسانية أهم مصادر المعرفة،  

وطر  الحديث  العلمي  المنهج  فإن  أستخدمها  الحقيقة،  قد  المنطقي  التفكير  يقة 
الكيمياء والصيدلة  أبحاثهم واكتشافاتهم في مجال  العرب والمسلمون في  العلماء 

وهذا يدّل على أصالة البحث العلمي  العلوم التطبيقية.  والطب وغيرها من فروع  
اث العلمي العربي واإلسالمي ويضيف  العربي وأسبقيته قبل أن يمّر الغرب بالتر 
 إليه تطورات جديدة ويوليه اهتماما كبيرا. 

الدول       في  الرسمية  وغير  الرسمية  المؤسسات  ُتنفق  الحاضر  الوقت  ففي 
ال مجال  في  ضخمة  مبالَغ  استراتيجيا  المتقدمة  خيارا  باعتباره  العلمي،  بحث 

ى المحلي أو العالمي. بينما لمواجهة عدد من التحّديات الكبرى سواء على المستو 
من   العديد  عام  بشكل  العربي  الوطن  في  البحثية  المؤسسات  المشاكل تواجه 

هذا   بقدرة  وعيها  قّلة  وربما  المعرفة  بإنتاج  اهتمامها  قّلة  تعكس  التي  والعقبات 
نتاج على تغيير مصير المجتمعات وتنميتها. إذ أن االهتمام بالبحث العلمي  اإل

الدول من  كثير  الدعاية    في  أعتاب  على  يقف  ما  غالًبا  تونس،  مثل  العربية، 
الرغب عن  بعيًدا  النظرية،  يهدف والبرمجة  ما  غالًبا  كما  تحقيقه.  في  الجادة  ة 

، وقد ال تمس موضوعاته  البحث العلمي إلى الحصول على درجة علمية أو ترقية
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العلمي في   واقع الحياة واحتياجات التنمية. غالًبا ما ينتهي مصير نتائج البحث 
واستثمار   منها  االستفادة  دون  المخابر  أو  المكتبات  رفوف  على  بوضعها  بالدنا 

المشكالت  نتا  لحّل  باستغاللها  أو  تنموية،  مشاريع  تطوير  أو  إقامة  في  ئجها 
المثال–والحياتية بشكل عام. ففي تونس    التربوية واالجتماعية رغم  -على سبيل 

والبحث العلمي على مستوى الخطاب من اهتمام  ما تعّبر عنه وزارة التعليم العالي 
ال سيما من خالل ما نالحظه    بالبحث العلمي وتطويره، فإن الواقع يناقض ذلك،

حكومي– بحث  بمركز  عليه  -كباحثين  الحصول  وصعوبة  التمويل  ضعف  من 
ومن قطيعة بين ما تنتجه المؤسسات البحثية وما تتبناه مؤسسات السياسة العامة  

 ر من حلول وقرارات.وصّناع القرا
  :/ إشكالية الدراسة1

الضرورية        األداة  وإنه  الجامعات،  وظائف  أهم  من  العلمي  البحث  يعتبر 
الدول   تمكنت  وبفضله  التنمية،  الرئيسي  والمحرك  وتطويرها  المعرفة  إلنتاج 
والحكومات   الدول  إيمان  يكون  ما  بقدر  اذ  الشاملة.  التنمية  تحقيق  من  الحديثة 

لبحث العلمي قوًيا، وبيئة البحث مناسبة، ومكانة الباحث مرموقة، والجهد بأهمية ا
الذي   يكون  والمال  ما  بقدر  محفزا،  واستثمارها  العلمية  المعرفة  إلنتاج  تبذله 

درة عن منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم تقّدمها. إذ تؤكد مختلف التقارير الصا
ع اإلنفاق  مستوى  أن  )اليونسكو(  العربية  والثقافة  البلدان  في  العلمي  البحث  لى 

ون المستوى المطلوب حتى في  ومساهمتها في البحث العلمي ُتعّد ضعيفة جّدا ود 
من أن  (. إذ لم تتمكن هذه البلدان بعد  %1الدول العربية الغنية بثرواتها )أقل من

ومعالجة   االقتصادية  التنمية  لتحقيق  فعلية  وسيلة  العلمي  البحث  من  تجعل 
العلم    االجتماعية،  المشاكل لتسخير  الحديثة  المبادرات  من  الرغم  على 

الطاقة.   غالبا في مجال  واالقتصادية،  االجتماعية  التنمية  من أجل  والتكنولوجيا 
لل زويل  مدينة  مشروع  إحياء  ذلك  على  األمثلة  وإنشاء  ومن  والتكنولوجيا  علوم 
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األق لتشغيل  المتقدمة  والتكنولوجيا  للعلوم  اإلمارات  لرصد مؤسسة  الصناعية  مار 
أفريقي في  رياح  مزرعة  أكبر  المغربية  المملكة  وافتتحت  األرض.  عام  كوكب  ا 

وتعمل على تطوير ما يمكن أن يصبح أكبر مجمع للطاقة الشمسية في   2014
 (.29، ص 2015لعلوم، إفريقيا )تقرير اليونسكو ل

الوطن     العلمي في  البحث  التعرف على واقع  إلى  المقال  العربي   يهدف هذا 
المتقدمة، بالدول  مقارنة  به  المتعلقة  المعوقات  المقترحات    وأهم  بعض  تقديم  مع 

 التي قد تسهم في النهوض بالبحث العلمي في الوطن العربي مستقبال. 
 / تحديد المفاهيم األساسية:2

تتفرع        الذي  العلمي"  "البحث  وهو  أساسيا  مفهوما  المداخلة  عنوان  يتضمن 
أخرى )البحث األساسي أو النظري والبحث التطبيقي والبحوث عنه عدة مفاهيم  

 ة(. ومصطلح جديد وهو "البحث والتطوير".   االبتكاري
 البحث العلمي:  -2-1

 يتكون لفظ "البحث العلمي" من كلمتين: "البحث" و " العلمي". 
وتعني كلمة "البحث" في اللغة "أن تسأل وتفتش عن شيء" )محمد بن مكرم بن  

ص 2008منظور،   البيانات  475،  لجمع  "التقصي  هو  اصطالحا  والبحث   .)
على    والمعلومات" ويعتمد  معين  أمر  أو  معينة  حقيقة  عن  السابق(  )المرجع 

  التفكير والتأمل والتنقيب حتى يصل الباحث إلى هدفه.
أما كلمة "علمي" فتنسب إلى "العلم" وهي من "علم، علما" بمعنى "َعَرف" )محمد 

(. وهو الدراية والتفكير والمعرفة واإلدراك 115، ص 2010ور،  بن مكرم بن منظ
 ل إلى حقائق واكتشافات جديدة. الذي يص

الظاهرة   وصف  إلى  يهدف  موجه  إنساني  "نشاط  هو  اصطالحا،  و"العلم"، 
واكتشاف وفهم عالقة هذه الظاهرة بالظواهر األخرى... فالعلم ال يرتبط بظاهرة  

ب يرتبط  ما  بقدر  ما  مجال  أو  هذه  ما  بموجبها  تسير  التي  والقوانين  العالقات 
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ا الطرق  وإيجاد  أو  الظواهر  فيزيائية  كانت  فيها، سواء  والتحكم  لمناسبة لضبطها 
 (. 18، ص 1994كيميائية أو اجتماعية أو نفسية" )ذوقان عبيدات وآخرون، 

بينما عرف ولدفان دلين "البحث العلمي " على أنه "محاولة منظمة ودقيقة وناقدة  
نسان"  صول الى حلول للمشكالت التي تواجهها اإلنسانية وتثير قلق وحيرة االللو 

(. وهدف "البحث العلمي" هو زيادة سيطرة  16، ص 1990)ديوب ولدفان دالين،  
اإلنسان على بيئته عن طريق زيادة معارفه وتحسين قدرته على االكتشاف ..." 

 (. 42، ص 1994)ذوقان عبيدات وآخرون، 
الت هذه  ضوء  يمكننافي  هو    عريفات،  العلمي"  "البحث  إن  منظم القول    أسلوب 

من أجل تقّصي    مشكلة البحثحث من خالله دراسة ظاهرة ما تسمى  يحاول البا
تسمى   منظمة  علمية  طريقة  بإتباع  بها  المتعلقة  البحثالحقائق  وذلك    منهج 

لة  للوصول إلى حلول لعالج المشكلة أو إلى نتائج للتعميم على المشاكل المماث
 نتائج البحث. تسمى 

 وينقسم البحث العلمي إلى:
( وهو البحث ألجل العلم والمعرفة fondamental researchبحث أساسي )  -

والفيزياء والكيمياء والصناعة   العلوم األساسية )كالرياضيات  واالكتشاف، وتعتبر 
ف جّدا.  والتكنولوجيا الحيوية...( ركيزة أساسية فيه، وهذا النوع من البحوث ُمكل ّ 

خصص له ميزانيات  وعادة ما تقوم به الجامعات والمؤسسات البحثية الكبرى. وت
 (. P.Joliot, 2010كبيرة جدا قد تفوق ميزانيات دول )

هو البحث ألجل الحاجة والذي يهدف  ( و Applied researchبحث تطبيقي ) -
ة الناس عن إلى حّل مشكلة قائمة واختراع بدائل وايجاد حلول لتسهيل وتيسير حيا

بها، واالن الُمحيطة  الجوانب  التَّعرُّف على جميع  َثمَّ  طريق  نتائج، ومن  إلى  تهاء 
هذا النوع من البحوث هو ما تحتاجه الدول العربية   .وضع الحلول أو الُمقترحات 
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وغيرها   والفكرية  والبيئية  والصحية  واالجتماعية  االقتصادية  مشاكلها  لمعالجة 
 (. 2016بشوظ،   الحسين)

-  ( االبتكار  إلى  innovation researchبحوث  تهدف  التي  البحوث  وهي   )
وغيرها   والزراعية  والطبية  الهندسية  العلوم  ومجاالتها  والتجديد  واالختراع  االبتكار 

اسماعيل،   ص 2014)محسن  والتطوير  - (.  35،  ( R&D))  البحث 
Research and development  ) 

ث  لحات المتداولة اليوم في أوساط البحيعتبر البحث والتطوير من أبرز المصط
)ا االقتصادية  والتنمية  التعاون  منظمة  وتعرفه  أنه  OCDEلعلمي.  على   )

"األنشطة اإلبداعية والمنهجية التي يتم القيام بها بهدف زيادة مخزون المعرفة بما  
في ذلك معرفة اإلنسان والثقافة والمجتمع. واستخدام مخزون المعرفة هذا إليجاد 

 .  M. Frascati, 2015, p47)قات جديدة" )تطبي
 :وظيفة البحث العلمي-  2-2

مختلف  في  الدول  تواجهها  التي  المشاكل  لحل  ضروري  العلمي  البحث  إن 
المجتمعات   ولبناء  والبيئية...(.  والثقافية  واالجتماعية  )االقتصادية  الميادين 

العلمي البحث  نتائج  من  الناجعة  ولالستفادة  اإلنسان.  التركيز    ورفاهية  ينبغي 
 أهمها: على مجموعة من العناصر 

 . حداثة موضوع البحث العلمي 
 . كفاءة الباحث ومعرفته المتخصصة بالبحث العلمي  

 . جودة األدوات المستخدمة 
 . عمق التحليل 

 . االستفادة من الدراسات والبحوث السابقة 
 . (Ibid. p47-48) . استجابة البحث العلمي لخطط التنمية وحاجيات المجتمع
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 البحث العلمي أهمية -2-3
يشكل البحث العلمي أهمية كبيرة جدا بالنسبة إلى الباحث وإلى المجتمع على حد 
سواء. فهو يزيد في خبرة الباحث وفي معرفته ويساعده على فهم الواقع المحيط  
القدرة على تحليل الظواهر الطبيعية وغير الطبيعية وعلى التوصل إلى   ويمنحه 

ا  حقائق طريق  عن  ومفيدة  على  جديدة  واالطالع  يتعلمه  الذي  العلمي  لمنهج 
 المصادر والكتب والمنتجات العلمية في مجال التخصص المنوط به.  

وال شك أن البحث العلمي هو األداة التي مّكنت اإلنسان من اختراع اآللة التي  
ك صناعية.  مجتمعات  إلى  زراعية  مجتمعات  من  االنتقال  في  السبب  ما  كانت 

الع المعارف  تطور  المجتمعات  لعب  نقل  في  كبيرا  دورا  اليوم  والتكنولوجية  لمية 
الصناعية إلى عصر الثورة الرقمية حيث أصبحت المعلومات والخدمات والسلع 
مع   فاليوم  الشعوب.  بين  الوقت  وفوارق  بالحدود  مبالية  غير  فائقة  بسرعة  تنتقل 

اتهم، صار  ياة البشر وزيادة احتياجثورة المعلومات والنقلة النوعية في أسلوب ح
البحث العلمي ضرورة ملّحة ألمن المجتمعات؛ األمن الصحي والغذائي والبيئي  

 والطاقي...  
وبالمثل، من خالل البحث العلمي، يمكننا معالجة الظواهر االجتماعية التي تمنع  

والمخدرات   االستقرار والحياة اآلمنة ألفراد المجتمع، مثل ظاهرة اإلرهاب والجريمة
ا من  عميق  والتسرب  فهم  مع  منظم.  إطار  في  وغيرها،  األسرة  وتفكك  لمدرسة 

تطوير   من  تمّكن  بطريقة  التطبيقية  البحوث  إجراء  خالل  من  واألسباب  للدوافع 
أفضل الحلول بأقل تكلفة.  وكذلك، من بين الجوانب الهامة للبحث العلمي التنبؤ  

الطبيعي وغير  الطبيعية  األحداث  حبمسار  بمستقبل  التنبؤ  مثل  الطقس، ة،  الة 
وأيضًا   مواقعها.  لهجر  السكان  إلنذار  والزالزل  كاألعاصير  الطبيعية  وبالكوارث 
أهمية البحث في التكنولوجيا الطبية ودورها في تشخيص األمراض، فكيف يمكن  
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وجود   عدم  أو  التخدير  أو  التصوير  أدوات  بدون  الطبي  المجال  نتصور  أن 
 . )2016rgyi, öGy-Albert Szent( قاحات األنسولين أو الل

سياسيا    العام  الرأي  تقلبات  مستقبل  توقُّع  نستطيع  أيضا  العلمي  البحث  بفضل 
المالية في السنوات المقبلة  واجتماعيا، كما استقراء األرقام االقتصادية لألوضاع  

إلى غير ذلك. فالمقصود بالتنبؤ في مجال البحث العلمي هو القدرة على توقُّع  
شامل   منهج  هناك  معيًنا.  مساًرا  الظروف  أو  الظاهرة  اتخذت  إذا  يحدث  قد  ما 

اال بالنهج  ُيعّرف  العلمي  الماضي  للبحث  في  الظاهرة  يدرس  الذي  ستقرائي 
ست ما  يحّدد  ثم  االحتياطات  والحاضر  اتخاذ  بهدف  المستقبل،  في  عليه  كون 

 الالزمة لمواجهتها وتجنب سلبياتها المستقبلية. 

    لمي في البلدان العربية:بحث العواقع ال/ 3
ومن خالل ما تشير إليه الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع، يتضح جليًا أن       

مقارنة بالدول المتقدمة،   واقع البحث العلمي في الدول العربية ال يزال متدنيًا جداً 
دساتير   تنصيص  ورغم  المجال.  هذا  في  الدول  بعض  تبذلها  التي  الجهود  رغم 

ديد من الدول العربية )مثل تونس ومصر والكويت والسودان وسوريا والبحرين(  الع
و  العلمي  البحث  تشجيع  ورد  على  فقد  حريته.  المثال-ضمان  سبيل  في  -على 

( الجديد  التونسي  )2014الدستور  الفصل  في  األكاديمية  33(  الحريات   " أن   )
زمة لتطوير البحث وتوفر الدولة اإلمكانيات الل وحرية البحث العلمي مضمونة. 

وا عدم  لتكنولوجيالعلمي  بالضرورة  يعني  ال  الدستوري  النص  غياب  لكن   ."
الحكومةاالهتمام ولكن   مبدئيا  يلزم  النص  باحترام أحكامه والعمل على    وجود 

و  المحفزات  تطبيقها  البحث  خلق  تمويل  في  للمساهمة  الجهات  جميع  لدفع 
 .  العلمي

العربية        الدول  في  أنالمشكلة  تعتقد  أنها  هي  عام  استهالكها    بشكل 
وليست  بامتياز،  استهالكية  مجتمعات  أنها  حين  في  تقّدم،  هو  للتكنولوجيا 
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لخلق  تطبيقية  أو  ناجحة  منتجات  إلى  األبحاث  تحويل  على  تعمل  مجتمعات 
الدراسات  من  العديد  تشير  المجتمع.  الحتياجات  تستجيب  حقيقية  تنمية 

العل البحث  إلى أن  إذا أخذنا  المتخصصة  لذلك  للبقاء،  على  -مي أصبح شرًطا 
المثال  فبدون  -سبيل  والمياه،  والطاقة  الغذاء  هذه قضية  في  العلمي  البحث 

 تقدم. المجاالت ال يمكننا البقاء، أو البقاء معتمدين على اآلخر الم
بفضل البحث العلمي، يمكن تعزيز الزراعة وتطويرها، وبالتالي تلبية االحتياجات  

للسكان، وخاصة في المواد األساسية مثل القمح والشعير واألرز. على الغذائية  
مس هناك  المثال،  )حوالي سبيل  العربية  الدول  في  األراضي  من  شاسعة  احات 

استغالل96 بدون  أي  قاحلة،  وشبه  قاحلة  إسماعيل،    ٪(  ،  2014)محسن 
يعيش  37ص  التي  الفقيرة،  المناطق  من  العديد  في  نرى  أيضا،  تونس،  وفي   .)

كانها نقًصا في الغذاء وتفشي البطالة، أن هناك أراٍض قاحلة شاسعة كان من س
يها الدولة وتطعم سكانها، وفي نفس الوقت توظف الشباب المفترض أن تستثمر ف

محافظة   العمل. في  عن  القصرين  العاطل  الداخلية  -مثل  المناطق  وهي إحدى 
التونسية   الثورة  انطلقت منها  التي  ألف هكتار من األراضي  هناك مائة  -للدول 

العديد  تونس  تستورد  بينما  اآلن،  حتى  استغاللها  يتّم  لم  للزراعة  من    الصالحة 
الوطني  )المعهد  واللحوم...  والحليب  الحبوب  مثل  األساسية  الغذائية  المواد 

إلى تشجيع  1(2017تونس،  -صاءلإلح العربية مجتمعة  البلدان  يدعو  . وهو ما 
الحيوي واستغالل هذه األراضي لتحقيق االكتفاء    البحث العلمي في هذا المجال
االعتماد  وعدم  الغذائي  يملك   الذاتي  ال  فمن  لقراراتهم،  واالرتهان  اآلخرين  على 

 
الةبالد لمناطق الغربيةة مةن بلد المليون عاطل عن العمل تقريبا، ينتمي معظمهم إلى ا-تونس    1

ظلةةت أراضةةيها قاحلةةة فةةي ظةةل غيةةاب التنميةةة، وتسةةتورد -لدرجةةة األولةةى التةةي تعتبةةر زراعيةةة با
 ٪،108٪، سةكر فةوق 77٪، زيةوت نباتيةة 82الدولة الحليب ومشةتقاته سةنوًيا بنسةبة تزيةد عةن  

نس، تةو -)المعهةد الةوطني لإلحصةاء ٪.17٪، وقمةح عةادي أكثةر مةن 24ذرة صفراء أكثةر مةن  
2017) 
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"ا وأن  علما  قراره.  يملك  ال  يستوردون  قوته  من    90لعرب  حاجاتهم  من  بالمائة 
)أحمد   وغيرها"  والصحة  الزراعة  في  العلمية  التطبيقات  غياب  بسبب  الخارج 

الطاقة  2012بشتو،   من  نستفيد  أن  من  البد  الطاقة،  مجال  في  أيضا   .)
الشمس العربية تشرق  البلدان  يوما، في وقت   365لنحو    الشمسية؛ ففي معظم 

ا من  العديد  فيه  ففي تعاني  رسومها،  وارتفاع  الكهرباء  نقص  من  العربية  لدول 
خا الريفية،  المناطق  من  العديد  المثال، توجد  صة في غرب تونس، على سبيل 

 البالد، لم يصلها نور الكهرباء ومياه الشرب. 
ميزانياتهُتقاس   بحجم  العلمي  بالبحث  الدول  اهتمام  مساهمة    درجة  ومدى 

المحلي في هذا اإلنفاق    مختلف الفاعلين أو المستفيدين منه الناتج  من    ونسبته 
العلم  اإلجمالي للبحث  طائلة  مبالغ  المتقدمة  الدول  ُتخصص  إذ  دولة.  ي، لكل 

ة عن االستثمار في أي إيماًنا منها بأن االستثمار في البحث العلمي ال يقّل أهمي
مجال آخر، وأن عوائده أكبر بكثير من عوائد عناصر االستثمار األخرى، وأن  

علم وابتكاراته هي ضرورية لدعم االقتصاد والتنمية الشاملة. في المقابل، يتراجع  ال
دول العربية بسبب نقص التمويل، والذي ُينفق  اإلنفاق على البحث العلمي في ال
 الكثير منه على األجور والرواتب.

على سبيل  -، فدولة مثل فرنسا  بعدد مراكز البحث وجودة إنتاجهاكما يتُم قياسها 
عالية    2000لديها  -المثال مراكز  وهي  والتطوير  العلمي  للبحث  ومعهد  مركز 

له المتاحة  والقدرات  المعدات  حيث  من  العربية الجودة  الدول  أن  حين  في  ا، 
مركز ومعهد أبحاث فقط. وذلك دون الدخول    600الدول( لديها    22مجتمعة )

والم المعاهد  هذه  مواصفات  التي  في  الخدمات  وجودة  التجهيزية  وقدراتها  راكز 
ُتقّدمها، باستثناء عدد قليل من المراكز المهمة في بعض الدول العربية )الحسين  

 (.  2016بشوظ، 
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تكذل العلمي  ك  بالبحث  الباحثينقاس درجة االهتمام  بالنسبة لكل ألف أو    بعدد 
السكان،   من  فرد  المليون  السنوية  العلمية  البحوث  وبراءات وبحجم  منشورة 

المودعة ونطاق    االختراع  فرد،  مليون  أو  ألف  لكل  المعدات  ونسبتها  توفير 
في الندوات   باحثينالتمويل لمشاركة ال.  فضال عن مبلغ اللزمة للبحث العلمي

الهامة،   الناجحة والمؤتمرات  للدول  الباحثين  تجاربهم    وبعثات  على  لالطالع 
ليس غاية في حّد ذاته إذا لم تستخدم هذه   ومعرفة المزيد عنها ... لكن كل هذا

المؤسسات   وبناء  المستدامة  التنمية  لتحقيق  واألموال  والجهود  والعقول  األوراق 
 العلمية إلى منتجات تعود بالنفع المجتمع. التي ُتحّول هذه السلعة 

من ناحية أخرى نود أن نطرح مشكلة بالغة األهمية تواجه الباحثين وخاصة في  
لوم االجتماعية وهي نقص المعلومات. بالنسبة لموضوعنا على سبيل  مجاالت الع

المثال، فقد تبين أن معظم الدول العربية تفتقر إلى إحصاءات دقيقة وحديثة عن  
المتاحة  واق فاإلحصائيات  العلمي.  البحث  ومراكز  والجامعات  العلمي  البحث  ع 

عقود. وال ُتستثنى  والمستخدمة بشكل شائع في معظم الدراسات تعود إلى سنوات و 
للبحث   السنوية  التقارير  إلى  تفتقر أيضا  القاعدة، ألنها  التونسية من هذه  الدولة 

ا حسب  بالتدقيق،  له  المخصصة  واألموال  والمختبرات  العلمي  الختصاصات 
وجدناه   ما  كّل  معوقاتها.  هي  ما  أو  البحثية  اإلنجازات  وعدد  البحث،  ووحدات 

م ورد ذكرها في مداخالت أو تصريحات بعض  إلعداد هذه الدراسة بعض األرقا
األمم   منظمة  مثل  الدولية  المنظمات  تقارير  في  أو  القطاع  هذا  في  المسؤولين 

أرقام تتعارض أحيانا مع ما تقدمه    -قافة )اليونسكو(  المتحدة للتربية والعلوم والث
الرسمية التعلي  -الجهات  لوزارة  الموازنة  تقارير  في  العامة  المعلومات  م  وبعض 

خمسية   خطة  يتضمن  كتيب  وفي  تونس،  في  العلمي  والبحث  العالي 
( حول "األولويات، االتجاهات وبرامج البحث العلمي". وقد مرت  2022/ 2017)

ث سنوات ولم نشهد أي تغيير في واقع البحث العلمي في تونس. أكثر من ثال
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وتوث اإلحصاء  بمسألة  تونس،  وخاصة  العربية،  الدول  اهتمام  عدم  يق  ُيعتبر 
المعلومات، مؤشرًا بالغ األهمية على مدى قلة اهتمامها بالبحث العلمي وقناعتها  

 بأنه مرجع ضروري لتنمية المجتمع. 
ا  -3-1 على  اإلنفاق  الع مستويات  البلدان  في  العلمي  مقارنة  لبحث  ربية 

 :  بالبلدان المتقدمة والنامية
العلمي للبحث  يخصص  ما  العلمي  البحث  على  باإلنفاق  أموال    ُيقصد  من  من 

الحكومي، وغير  الحكومي  أيضا   القطاعين  تنفقه   والمؤسسات  الشركات  وما 
 من ُينفق امو   اقتصادية، عوائد  بهدف العلمي البحث  في تستثمر التي الربحية

بات والتبّرعات...   وُتصنف مستويات اإلنفاق    قبل هيئات أو منظمات دولية، واله 
ج المحلي حسب المعايير الدولية إلى أربعة على البحث العلمي بالنسبة إلى اإلنتا

)إسماعيل،   ص 2014أصناف  البحث  49،  على  اإلنفاق  نسبة  كانت  فإذا   ،)
 والتطوير:

مالي يعتبر أداء البحث العلمي ضعيفا  القومي اإلجمن الناتج    %  1أقل من    -  
فنسبة   المطلوب.  المستوى  ودون  اإلنفاق    %  1جدا  ويعتبر  عالمي  معيار  هو 

 المستوى إنفاقا غير منتج.دون هذا 
 % يعتبر أداء البحث العلمي في مستوى متوسط   1.6و  1بين    - 
 التنمية  يكون البحث العلمي في مستوى جّيد لخدمة  % 1.6أكثر من   - 
من     -  لتطوير    %2أكثر  المطلوب  المستوى  في  العلمي  البحث  أداء  يعتبر 

 القطاعات وإيجاد تقنيات جديدة.
إنفاق دول مختلفة حول العالم على البحث العلمي، بما في   وسنلقي الضوء على

ذلك الدول الكبيرة والدول الطموحة وبعض الدول العربية التي تصنف غالًبا في  
، أو "متخلفة" من قبل بعض الباحثين. وتجدر اإلشارة إلى أن بعض مسار النمو
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ول بما في ذلك البيانات الدولية حول نفقات البحث العلمي غير متوفرة لجميع الد 
 العديد من الدول العربية. 

العلمي من إجمالي الناتج المحلي  البحث على اإلنفاق :(1رسم رقم )    
 ( 2018) الدول الكبرى 

 
 
 

 … 2018، وبيانات البنك الدولي، 9، ص 2015تقرير اليونسكو للعلوم/ :لمصدرا
 دول  إجمالي الناتج المحلي فيالعلمي من  البحث على اإلنفاق (:2رسم رقم ) 

 ( 2018) قارات مختلفة من 
 
 

 … 2018، وبيانات البنك الدولي، 9، ص 2015تقرير اليونسكو للعلوم/ :لمصدرا
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اإلنفاق المحلي اإلجمالي للدول ( أن نسبة  2015/2018الدولية ) تفيد التقارير   
تتراوح النسب في العربية كافة على البحث العلمي والتطوير ال تزال متدنية، إذ  

٪(، ما 3.5)أي بمعدل    % 0.5و  0.2الغالبية العظمى من البلدان العربية بين  
  كل مليون ساكن مليون دوالر ل  43مليون دوالر لكل دولة عربية و  682  يعادل

نعوش،   مجموعه  2015)صباح  بما  اإلنفاق    15(  مجموع  من  دوالر  مليار 
بلغ   الذي  الدول    1477العالمي  بعض  أحرزت  فقد  ذلك،  ومع  دوالر.  مليار 

زادت  التي  العربية  الدول  بين  من  مصر  بترتيب  الصدد،  هذا  في  تقدمًا  العربية 
إلى   وصل  والذي  والتطوير،  البحث  على  الم  ٪ 0.8إنفاقها  الناتج  حلي  من 

(، مما يضع مصرفي مرتبة متساوية  2011٪ في  0.27)  2018ي  اإلجمالي ف
٪ 0.82مع المغرب في هذا المؤشر. كما خصصت المملكة العربية السعودية  

من ناتجها المحلي اإلجمالي للبحث والتطوير، بينما حققت دولة اإلمارات العربية  
ي  ن ناتجها المحل٪ م 1حيث خصصت    المتحدة تقدًما ملحوًظا في هذا الصدد،

نحو   العلمي:  اليونسكو  تقرير  من  العربية  )"النسخة  والتطوير  للبحث  اإلجمالي 
فتخصص  2019"،  2030عام   التونسية  الدولة  أما  ناتجها  0.6(.  من  فقط   ٪

العلم للبحث  اإلجمالي  فإن  1 (MEST, 2017/2018)المحلي  بالمقابل،   .
إسر متوسط   دولة  في  العلمي  البحث  على  من  اإلنفاق  أكثر  يمثل  من  4ائيل   ٪

  10ضعف ما تنفقه الدول العربية مجتمعة، بقيمة    12ي، أي نحو  الناتج القوم
ضعف    11مليارات دوالر، على الرغم من أن الناتج القومي للدول العربية يمثل  

 
المثال،  تنفق     1 القومي    %  .70المغرب، على سبيل  الناتج  العلمي، مصر  من  البحث  على 

الجزائر ة2016)  %  07(، األردن:  2018)  0.8)   0.51(، قطر:  2017)  0.54%( 
عمان:  2018) العراق:  2018)  0.22(،  المخجل  2018)   0.04(،  "فالتردي   ....  )

على   اإلنفاق  فيلمستوى  العلمي  ال  البحث  البلدان  صباح غالبية  الكاتب  يقول  عربية، 
للنصوص   خرق  هو  كما  مضت،  قرون  خالل  العربي  العلمي  للمجد  يسيء  نعوش، 

نعوش،   صباح  )عن  الدول".  لهذه  اليونسكو  2015-10-6الدستورية  المعهد   /
 (. 2018االحصائي، 



 

 65 

 مجلة مستقبل العلوم االجتماعية

Journal Future of social siences  2021  إبريل الخامسالعدد 

علمي مؤسسات  إسرائيل  أنشأت  ولقد  اإلسرائيلي.  القومي  في  الناتج  يهودية  ة 
أسس في فيفري  لصهيوني، فمعهد إسرائيل للتكنولوجيا تفلسطين قبل قيام الكيان ا

سنة من إعالن "الدولة" التي كان أول رئيس لها عالم بارز    23أي قبل    1925
لكنه   المنصب  لهذا  اينشتاين مرشحا  ألبرت  الكيمياء )حاييم وايزمان(، وكان  في 

بجل ال  بعلمه  اليهود  ووعد  السلطة اعتذر  رأس  على  شرفي  منصب  في  وسه 
الندوي،  )محس أن  2013ن  اينشتاين  فهم  إذ  والتفوق  (.  التقدم  أداة  هو  العلم 

وفرض النفوذ. ولعل التفوق العلمي لهذا البلد المغتصب هو الذي زاد من هيمنته  
 واستباحته لحقوق اآلخرين! 

 خاصيتين:عموما يتسم اإلنفاق على الدراسات العامة في الدول العربية ب
  اتج المحلي اإلجماليضعف حجم تمويله قياسا بالن -
غالبًا ما يرتبط هذا اإلنفاق المنخفض بموازنة الدولة )أو الوزارة المعنية( دون    -

العلمي   البحث  مؤسسات  بين  العالقة  غياب  إلى  يؤدي  مما  الخاص،  القطاع 
يحد  ال  لذلك،  الخاص.  القطاع  في  الصناعية  والمشاريع  التطور  الحكومية  ث 

 لقطاعين العام والخاص.التكنولوجي وال التطوير في ا 
العربية   الدول  في  العام  القطاع  التمويل  90بنحو  يساهم  إجمالي  من   ٪

المتبقية الصغيرة  والنسبة  والتطوير،  للبحث  القطاع    المخصص  بين  موزعة 
المثال، تساهم الدولة   بنسبة  الخاص والمصادر األخرى. في تونس، على سبيل 

العام و 95 التمويل  القطاع5٪ من  الخاص )والتمويل األجنبي( في    ٪ فقط من 
 (.2017البحث العلمي )سليم خلبوس،  تمويل

التالية )رقم   الرسوم  الدول 3ولنا في  ( مؤشرات هامة حول مصادر اإلنفاق في 
 المتقدمة ودرجة مساهمة القطاع الخاص في البحث العلمي وتطويره.  

  لمتقدمةبلدان ا مصادر تمويل البحث العلمي في بعض ال :(3الرسوم رقم ) 
 ( والعربية )تونس مثاال
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 مصادر تمويل البحث العلمي في بعض البلدان المتقدمة   (:3الرسوم رقم ) 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 

وزارة التعليم العالي   / UNESCO Institute of Statistics, 2015 مصادر األرقام:
 . 0172تونس، -، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي2013السعودية، 

بتوزيع   الخاصة  الدولية  البيانات  مساهمة تشير  حجم  إلى  العلمي  البحث    نفقات 
وال اإلنفاق،  هذا  في  الخاص  تتجاوز  القطاع  )   ٪:70تي  كوريا  76اليابان   ،)٪

( )74الجنوبية  والصين  عن  ٪72(  تقل  وال  أخرى ٪39(.  دول  في  مثل    ٪ 
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المتحدة ) المتح53٪( وسنغافورة )61الواليات    ٪(، باستثناء 44دة )٪( والمملكة 
تبلغ النسبة   ال عام للدول كمث-٪ فقط. وتمثل تونس  26االتحاد الروسي حيث 

 . ٪(3صغيرة جدا ) نسبة-العربية
فتصل   اإلنفاق  في  العام  القطاع  مساهمة  االتحادية،  70إلى  أما  روسيا  في   ٪
ذلك تنخفض في دول    ٪. بعد 90ونسبة عالية جدًا في الدول العربية تزيد عن  

الحد   ٪ في إسرائيل، حيث تمثل هذه المساهمة15٪ في اليابان و17إلى    أخرى 
٪ تأتي من مصادر خارجية. في  46سبة كبيرة تبلغ  الدول، مقابل ن   األدنى بين

على    تونس، كامل  شبه  بشكل  العلمي  البحث  تمويل  يعتمد  المثال،  سبيل  على 
اوتة: التعليم  ت متفتوزيع هذا التمويل على عدة وزارات بدرجاالتمويل العام. يتم  

الزراعة73العالي   الصحة  12  ٪،  ا٪12،  والداخلية،  الدفاع  لشؤون ٪، 
 .(MEST, 2017٪ ) 3  التكنولوجيااالجتماعية والشباب والرياضة و 

 عدد الباحثين في البلدان العربية: -3-2
رغم أن عدد الباحثين في البلدان العربية مجتمعة ارتفع مقارنة بالعشرية الماضية  

(  2013سنة    149500إلى    2007باحث سنة    122900)من    %  22ي  بحوال
مليون نسمة في العالم العربي، إاّل أن نسبتهم من    باحث لكل  417أي بمعدل  

(. في حين  2015  )اليونسكو،  %  1.9لم بقيت هي نفسها  عدد الباحثين في العا
يملك   األوروبي  االتحاد  العربية   12أن  الدول  في  الباحثين  عدد  من  ضعفا 

من عدد الباحثين    %23(. كما يمثل عدد الباحثين العرب  2013مجتمعة )سنة  
 ئيل.  في اسرا

الباحثين   بلغ عدد  فقد  تونس،  ألف   11باحثا )دون احتساب    11.628أّما في 
باحثا لكل مليون نسمة    970ماجستير( أي بمعدل  باحث تقريبا في الدكتوراه وال

ويتوزع  2017سنة   نسبيا.  معتبر  رقم  وهو  على  .  بحث    38الباحثون  مؤسسة 
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من   عن    270وأكثر  يزيد  وما  علميا  بح  300مخبرا  مختلف وحدة  في  ث 
 . MEST, 2017)االختصاصات )

ثين والعقول وفي هذا السياق، ال بد من اإلشارة إلى أن هناك عددا كبيرا من الباح
مؤسسات   من  مهّما  جزءا  وصارت  شتى  ألسباب  للهجرة  ُدفعت  المتميزة  العلمية 

كما أظهرت إحدى الدراسات لبحث العلمي األجنبية سيما األوروبية واألمريكية؛  ا
وطبيب وخبير يهاجرون كل عام من ثماني    ألف عالم ومهندس  100حوالي    أن

كما  ن ومصر وتونس والمغرب والجزائر.  دول عربية: لبنان وسوريا والعراق واألرد 
ال يعودون إلى بلدانهم )خالد عبد هللا  بالمائة من العلماء الذين يسافرون للتخصص    70أن  

 ( 2016الزيارة،  
 لفة على النحو التالي: س على تخصصات علمية مخت ويتوزع الباحثون في تون 

 تونس توزيع الباحثين حسب االختصاصات العلمية في  (4الرسم رقم )
 

 
 

 2019تونس، -: منشورات وزارة التعليم العالي والبحث العلميالمصدر
األرقا  معظ وتشير  أن  إلى  الباحثين  م  مجال  م  إلى  ينتمون  التونسي  المجتمع  في 

الصحيح من  العلوم  بأكثر  والهندسة  األحياء  وعلوم  ا73ة  والنسبة  لمتبقية  ٪، 
وهذا 27) والقانونية.   واالقتصادية  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  بين  تتوزع   )٪

اال العلوم  في  العلمي  البحث  أهمية  حول  هامًا  تساؤاًل  واإلنسانية، يثير  جتماعية 
ناع القرار في كثير من  ي العلوم غير المثمنة في بلدنا، والتي ال يعطيها صوه

يستحق التي  المكانة  )كالجريمة  األحيان  االجتماعية  "األمراض"  انتشار  رغم  ها 
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الرغم   على  ذلك(،  إلى  وما  الدراسي،  واالنقطاع  واالنتحار  والمخدرات  واإلرهاب 
أهمية تقل  أنها ال  العلوم في    من  من  واألمن  عن غيرها  البشرية  التنمية  تحقيق 

جتماعي، لعلم، باعتباره شكاًل أسمى من المعرفة، بالواقع االالمجتمعي.  ويتأثر ا
تعمل   كما  المستقبل.  نحو  والمضي  للتقدم  ويؤهله  الفكر  الواقع  كما يشكل  تماًما 

م وخلق  لألفراد  الفكري  المستوى  رفع  على  االجتماعية  على  العلوم  قادر  جتمع 
و  الالتحديث  األمر  المعاصرة،  والتحوالت  التطورات  مع  الدول  التكّيف  دفع  ذي 

هذه العلوم وتشجيعها والعمل على دعمها    المتقدمة في العالم إلى االعتماد على 
 باإلمكانيات للعب دورها في خدمة المجتمع. 

العربي-3-3 العالم  في  االختراع  وبراءات  العلمية  المنشورات  مقارنة    عدد 
 مة:  بالبلدان المتقد

إلى أن نصيب الوطن    2015لعام   بالنسبة لإلنتاج العلمي، يشير تقرير اليونسكو
٪ من حجم المنشورات في  2.4ة( من المنشورات العلمية يمثل  دول  22العربي )

إلى   ويصل  )عام    92،944العالم  منشورا  بمعدل  2014بحثا  أي   ،)4،244  
ربي، أي أقل من نصف ليون نسمة في العالم العبحثا لكل م  82بحث لكل بلد و

ليون نسمة )اليونسكو للعلوم،  بحثا منشورا لكل م 176العالمي الذي بلغ  المتوسط 
2015.) 

 في العالم  نسمةمعدل عدد المنشورات العلمية لكل مليون  :(5الرسم )
 
 
 
 
 
 
 

 2016ونس، ت-وزارة التعليم العالي / 2015: تقرير اليونسكو للعلوم، المصدر
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في   1تطور عدد البحوث العلمية المفهرسة في قاعدة سكوبس  :(6الرسم رقم )

 تونس: 
 

زارة التعليم  "، 2022-2017والبرامج األولويات التوجهات  "البحث العلمي: :المصدر
 . 2016تونس،-العالي 

بنسبة        العلمية  األبحاث  عدد  ارتفع  تونس،  عقد  37في  خالل   ٪
إذ  2016/ 2006) عام    5،739بلغ  (،  في  بمعدل  2016منشوًرا  بحًثا    480، 

خل  )سليم  نسمة  مليون  حوالي  2017وس،  بلكل  أي  المتوسط    3(،  أضعاف 
وحوالي   المتوسط    6العالمي،  تونس  أضعاف  احتلت  نسمة.  مليون  لكل  العربي 

مصر    60المرتبة   بعد  عربيا  والثالثة  العربي،  المغرب  في  األولى  عالميا، 
و  )والسعودية،  ومصر  إفريقيا  جنوب  بعد  إفريقيا    . (MEST, 2019, p4الثالثة 

ذل إلى  جزءباإلضافة  إجراء  يتم  )  ك،  البحوث  هذه  من  إطار  45كبير  في   )٪
تحدة: ٪ ، الواليات الم28شراكات ثنائية أو متعددة مع دول أخرى )مع فرنسا:  

ة(. تتركز  ٪ ، تليها الجزائر والمغرب ومصر واألردن. واليابان وكوريا الجنوبي3
د والهندسة االجهود البحثية بشكل رئيسي في مجاالت الطب والصيدلة وعلوم المو 

 
 : قاعدة بيانات عالميةscopusسكوبس   1
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(. في المقابل، نالحظ غياب  5ص   والبيولوجيا والكيمياء والفيزياء )المرجع نفسه،
واالج الزراعي  المجال  في  التقدم  البحث  من  الرغم  وعلى  واالقتصادي.  تماعي 

البحو  إنتاج  في  تونس  أحرزته  فإن  الذي  المحكمة،  المجاّلت  في  ونشرها  ث 
العل اإلنتاج  بجودة  المرتبطة  )مالمؤشرات  التوقعات  دون  تزال  ال   ,MESTي 

2014.) 
والتي على الرغم من أنها شهدت -وهو ما يقودنا إلى موضوع براءات االختراع  

  492إلى    2008براءة اختراع في عام    99لحوًظا في الدول العربية من  تطوًرا م
ا بمتوسط  2013ختراع في عام  براءة  عربية    22.4،  دولة  لكل  اختراع  -براءة 

٪ على مستوى  0.2تتجاوز تزال منخفضة جًدا مقارنة بدول العالم، إذ ال لكنها ال 
اختراع لكل مليون نسمة    براءة  1.5(، أي بمعدل  2015العالم )اليونسكو للعلوم،  

وحد  ماليزيا  دولة  بينما سجلت  العربية.  البلدان  )في  نسمة(    29ها    288مليون 
يعني أن معدل خ براءات اختراع لكل مليون ش   10براءة اختراع بمعدل   ص، ما 

أضعاف معدل اإلبداع في جميع الدول العربية.    7اإلبداع في ماليزيا يبلغ نحو  
االخ براءات  حصة  تبلغ  اليابان  كما  في  من    52835٪ )19تراع  اختراع(  براءة 

ا واالتحاد  العالمية،  )16.3ألوروبي  الحصص  اختراع(،   ٪45401  براءة 
براءة اختراع(، أي أكثر من   139317)   ٪50.1والواليات المتحدة وحدها تمثل  

 .1)المرجع السابق( 2013نصف براءات االختراع في عام  
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 في بعض البلدان المتقدمة والبلدان العربية : حصة براءات االختراع(7الرسم )
 (2015من المجموع العالمي )

 

 2015تقرير اليونسكو للعلوم،   :المصدر     
 ( 2001/2013الختراع المسجلة في تونس )براءات ا تطور عدد (:8الرسم )

 

 . 2016و  2014تونس-والبحث العلميالتعليم العالي : أرقام وزارة المصدر
لبراءات      حجم  أكبر  بلغ  حيث  للغاية،  سلبية  فالمؤشرات  لتونس،  بالنسبة  أّما 

)االختر  العقد  خالل  تونس  في  عام    50(؛  2013/ 2004اع  في  اختراع  براءة 
ل2009 إلى ،  عام    49تتراجع  في  اختراع  (، MEST  ،2017)  2013براءة 

حوالي  براءات    4بمتوسط   ومعدل  شخص  مليون  لكل  جميع  10اختراع  من   ٪
اإلجمالي   العدد  على  االختراع  براءات  أما  العربي.  العالم  في  االختراع  براءات 

)للم البحثية  تتجاوز    638ؤسسات  فلم  تونس(،  في  ومختبًرا  بحثية    0.08وحدة 
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تراع  إذا قارنا النسبة المئوية لبراءات االخ و   (.2017)المرجع السابق،    2013عام 
أيًضا   تمثل  أنها  نرى  العلمية،  للمنشورات  المئوية  النسبة  فقط.   0.009مع 

Fathi Zagrouba, 2016)(  على ناحية،  من  يدل،  وهذا  بدور    .  االستهانة 
الع البيئة االالبحث  بعيًدا عن متناول  الذي يظل  قتصادية، في وقت تسعى  لمي 

تكنولوجي حلول  استيراد  إلى  االقتصادية  المؤسسات  البلدان  فيه  من  جاهزة  ة 
المتقدمة بسبب جهلها بما يمكن أن تقدمه مراكز البحوث الوطنية بكفاءة وبأقل  

أخرى  ناحية  من  يكشف،  كما  في  تكلفة.  العلمي  للبحث  الوطني  النظام  أن   ،
بشك العربية  الدول  في  كما  مضمونه  تونس،  يكن  لم  عام،  إنشائه  -ل  في  -منذ 

التك والتطور  التنموي،  البحث  البحث  اتجاه  عليه  طغى  بل  واالبتكار،  نولوجي 
نحو   القطاع  هذا  تطوير  دون  والترقيات  بالديبلومات  المتعلق  والتكويني  النظري 

التنمية. في اليابان والصين وكوريا الجنوبية، على سبيل المثال،  البحث من أجل  
التركيز بوعي وعلم على البحوث التطبيقية من أجل التنمية االقتصادية، ثم  كان  

تقدم  ت يفسر  ما  هذا  وربما  األساسي.  أو  النظري  البحث  إلى  تدريجيًا  حولت 
اال )براءات  التطبيقي  البحث  في  العالمي  المستوى  على  ختراع( حصصها 

للعلوم،   )اليونسكو  والمنشورات  النظرية  البحوث  في  في  2015وتراجعها   .)
إلى   االختراع  براءات  حجم  وصل  المثال،  سبيل  على  اءة  بر   54422اليابان، 

اختراع، وجاءت في المركز الثاني عالميا تليها كوريا الجنوبية في المركز الثالث 
المتحدة  20201) الواليات  بعد  اختراع(  في    براءة  )المرجع    2015االمريكية، 

السك  .السابق( المستوى  فعلى  عربيا،  األأما  المرتبة  الكويت  احتلت  بة اني،  ولى 
نسمة،    15.1 مليون  لكل  اختراع  بة براءة  الثانية  المرتبة  في  السعودية  وجاءت 

العربية   11.41 اإلمارات  الثالثة، حصلت  المرتبة  لكل مليون. في  اختراع  براءة 
على   الرابعة    5.44المتحدة  المرتبة  وجاءت قطر في  مليون،  لكل  اختراع  براءة 

 (.2016، عبد القادر الكامليبراءة اختراع لكل مليون ) 323.بمعدل 
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ضعف مكانة العلم والمعرفة في العالم العربي، مؤشر الترتيب ومن بين مؤشرات  
في   عربية  جامعات  خمس  سوى  يوجد  ال  حيث  العالم،  لجامعات  األكاديمي 

عام  تصن  وواحدة   500ألفضل    2015يف  سعودية  أربع  منها  عالمية،  جامعة 
(. أما تونس فهي بعيدة كل البعد عن 2015)ترتيب جامعة شنغهاي،    مصرية

جامعات    8جامعات، و   4جامعة األولى بة    1500ف، وهي فقط بين  هذا التصني
، . هذه التصنيفات متأخرة جدا2017جامعة األولى عالميا في   2500من أصل  

ت في  عام  بشكل  التعليم  ونظام  التعليم  مستوى  في  تراجع  إلى  يشير  ونس  مما 
(MEST, 2019)  . 

 / معوقات البحث العلمي في البلدان العربية:4
ضعف   من  إن  جزء  هو  عام  بشكل  العربي  الوطن  في  العلمي  البحث  منظومة 

واالجتماعي االقتصادية  البنية  تخلف  عنه  ينتج  مما  العامة،  الحياة  ة  تخلف 
ي الذي يرتبط  والثقافية والفكرية، كما يكشف بدوره تخلف النظام التربوي والتعليم
كأداة   والبحث  بالعلم  االيمان  وضعف  العلمي،  والبحث  العلم  المشكالت  به  لحل 

 الحياتية.  
بعد مراجعة وتحليل المؤلفات والدراسات السابقة المتعلقة بواقع البحث العلمي في  

ب مقارنة  العربي  البحث  الوطن  تطور  تعيق  التي  العقبات  ودراسة  العالم،  دول 
عالمنا   في  امتدت  العلمي  التي  العلمية  البحثية  خبرتنا  بفضل  وكذلك  العربي، 

داخل  عديدة  الدراسات   لسنوات  مركز  داخل  كباحثة  تجربتنا  سيما  وال  الجامعة، 
وصلنا إلى عدد من ،  1 ( CERESوالبحوث االقتصادية واالجتماعية في تونس )

همها  أنها األهم. وسوف نعرض هذه المعوقات نزواًل من أ   لمعوقات التي نعتقد ا
 إلى مهّمها على النحو التالي: 

 
االقتمركز     1 والبحوث  واالجتماعية  الدراسات  سنة  (CERES)بتونسصادية  تأسس   ،

1962 . 
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العلمي:    - البحث  ببيئة  علقة  في  الوعي  معوقات  في  حقيقي  نقص  هناك 
بأهمية البحث العلمي في بالدنا والرغبة في االكتشاف واالبتكار واالستثمار في  

البشر. بعض اإلد عق العر ول  الدول  المثال  -بية  ارات في  ال  -تونس على سبيل 
القيمة المضا العلمي وتعتبره رفاهية فكرية أو علمية، وال داعي  تدرك  للبحث  فة 

وال تزال عديد الدول العربية تعتبر العلوم عموما    إلضاعة الوقت والجهد والمال،
ولي والجامعات  بالمدارس  تعليمية مرتبطة  بالمادة  مادة مرتبطة  اليومية  ست  حياة 

المللمجت القومي مع، وبفضلها يمكننا ضمان االستقرار واألمن في  جتمع: األمن 
الحبوب  مثل  الغذائية  المواد  )إنتاج  الغذائي  واألمن  األسلحة(  واألمن  )إنتاج   )

متماسك   مجتمع  على  )الحفاظ  المجتمعي  واألمن  األدوية(  )إنتاج  الصحي 
ب ففي   .... دائما  ومستقر(  نريد  وتقنيالدنا،  جاهزة  ومواد نظريات  جاهزة  ات 

هي أصل عدم وجود استراتيجية واضحة في    مستوردة ... ويبدو أن هذه الثقافة
بية سواء كانت منفصلة أو  مجال البحث العلمي العربي في كثير من الدول العر 

 فيما بينها. 
ال  - المجتمع  مشاكل  عن  العربي  الوطن  في  العلمي  البحث  محلي  فصل 

واح المنتجة  تياجاته،  ومتطلباته  الجهات  بين  التنسيق  في  نقص  يوجد  حيث 
والمعر  المعوقات للبحوث  أهم  هي  وهذه  تستثمرها،  أن  يفترض  التي  والجهات  فة 

التي تعاني منها العديد من الدول العربية ومن بينها تونس. كما يوجد فصل بين  
التنمية. ال    ل اإلنتاج ومتطلبات التعليم والبحث العلمي، وبين البحث العلمي وشك

الباحيعود   قلة  إلى  العربية  الدول  في  العلمي  البحث  عدم  ضعف  إلى  بل  ثين، 
ا الكثير من األبحاث  المجال، لوجود  بهذا  لتي  اهتمام الحكومة والقطاع الخاص 

شعوب  على  ستعود  التي  الكبيرة  الفوائد  من  الرغم  على  ورق،  على  حبرًا  بقيت 
علمي كأداة ضرورية لحّل عي بأهمية البحث الطبيقها. إن عدم الو المنطقة إذا تّم ت

)حركة   أبسطها  من  )مشكلة  المشاكل  األكبر  إلى  إلخ(  التحتية،  البنية  المرور، 
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خلفنا االقتصادي والتقني. وبالمثل، فإن عدم  المياه والطاقة البديلة، إلخ( هو سر ت
ضرو  بل  أساسي،  كمحرك  العلمي  البحث  بفائدة  والتقدماالقتناع  للتنمية  ،  ري 

ن العواقب  من المشاكل، واالعتماد الدائم على اآلخرين، وتكو   سيؤدي إلى العديد 
 مؤسفة.

العلمي،    - البحث  حركة  على  الذاتي  النفعي  الطابع  في ظل عدم وجود يغلب 
سياسات تنموية موجهة للبحث العلمي، يبقى البحث بهدف الحصول على دبلوم  

عن الواقع بحت هامشية وبعيدة  وضوعات المطروحة أصأو ترقية علمية، ألن الم
مًيا مثل اليابان، يجب أن تستند أطروحات  ومتكررة. بينما في البلدان المتقدمة عل

تواجه   حقيقية  قضايا  إلى  والدكتوراه  وغيرها  الماجستير  الصناعية  المؤسسات 
 (.  1140، ص 2007)عماد البرغوثي وآخرون،  

  نسانية وم االجتماعية واإل ا جهل( بأهمية العلهناك نقص في الوعي )أو ربم -
ف المجتمعي.  األمن  وتحقيق  المشكالت  حّل  المجال  في  هذا  في  في  -الباحث 

ال سبيل  على  فجوة  -مثال  تونس  أو  قطيعة  فهناك  واالستبعاد،  بالتهميش  يشعر 
بين مراكز البحث في العلوم االجتماعية واالقتصادية واإلنسانية وصناع القرار.  

ي التونسي )سليم خلبوس( في أحد  لعالي والبحث العلمترف وزير التعليم اوقد اع
التي تطورت  -ور هذه العلوم في تفسير الظواهر االجتماعية  تصريحاته بأهمية د 

ويجب  -  2011، خاصة بعد االنتفاضة الشعبية  كمًا وكيفا في المجتمع التونسي
رض الواقع، منذ ما (، ولكن على أMEST, 2017تقديم المقترحات وحلول لها )

ي  مان، لم نالحظ أي تغيير من حيث مشاركة الباحثين ف يقرب من عقد من الز 
 تحديد السياسات االجتماعية واالستئناس بنتائج أبحاثهم. 

من أهم    الذي يعتبرانخفاض اإلنفاق على البحث العلمي في الوطن العربي   -
مة ما بين  تقّدم العلم والبحث العلمي في بلداننا، بينما تنفق الدول المتقد معوقات  

يتجاو 4.15و  2 ال  العلمي.  البحث  على  المحلي  دخلها  من  إن٪  البلدان  ز  فاق 
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العلمي   البحث  على  مجتمعة  ولم  0.5العربية  اإلجمالي.  المحلي  الناتج  من   ٪
أنحاء   جميع  في  االختراع  براءات  من  حصتها  )اليونسكو  0.2لم  العاتتجاوز   ٪

المجال إلى اعتبار أن اإلنفاق  (، وهذا ما دفع المختصين في هذا  2015للعلوم،  
بمعنى ليس له عائد على التنمية ألنه    مول،العربي على البحث العلمي دون المأ

٪ من الناتج القومي، وأن ما ينفقه العرب بشكل أساسي ُيصرف 1يمثل أقل من  
وا الباحثين  رواتب  السالوي،  لعماعلى  أديب  )م.  الدول 2018ل  أن  علما   .)
ض مبالغ  تنفق  العسكرية  العربية  القطاعات  مثل  أخرى،  قطاعات  في  خمة 

؛  2015و   2010على نسبة إنفاق في العالم بين عامي  ثل أ والدفاعية، والتي تم 
مليار دوالر سنوًيا على    133فعلى سبيل المثال، أنفقت الدول العربية ما معدله  

الاإلنفا  كوش،  ق  )نديم  حوالي  2016عسكري  أي  على    9(،  أنفقته  ما  أضعاف 
األسلالبحث   صنعنا  لكنا  العلمي،  البحث  على  المبلغ  هذا  أنفق  لو  حة  العلمي. 

العالم  ب في  كبيرة  اقتصادات  أيًضا  هناك  أخرى.   دول  إلى  وصدرناها  أنفسنا 
الرغم من  على  العربي استثمرت في العقارات والهندسة المعمارية إلى حد كبير،  

ل ناطحات السحاب  أن أولئك الذين يصممونها وينجزونها هم عقول خارجية )مث
 واألبراج الضخمة في دبي وقطر وغيرهما(.

البلدان اإن ضعف تموي يبلغ  ل  لعربية للبحث العلمي ليس ألنها بلدان فقيرة؛ إذ 
العربي   القومي  حي   11الناتج  ففي  اإلسرائيلي،  القومي  المحلي  الناتج  ن  ضعفا 

(  2013سنة  مليار دوالر على البحث العلمي )  15تنفق الدول العربية مجتمعة  
ر وعدد سكانها  دوال  مليارات   10مليون نسمة، تنفق إسرائيل    359وعدد سكانها  

من سكان العالم العربي(. وبالتالي فاإلنفاق على    %  2.6مليون نسمة )أي    8.5
موقف كل دولة أو مجتمع    البحث العلمي من عدمه يعود في حقيقة األمر إلى

ذا كانت الدولة تعتقد أن مستقبلها وبقاءها  من البحث العلمي والعلم والتكنولوجيا؛ إ
العل بالتقدم  و مرتبطان  البشرية مي  والطاقات  الجهود  كل  فستستخدم  التكنولوجي، 
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نعتقد   زلنا  ما  العربية،  الدول  في  المجال.  هذا  في  أن    -لألسف  -والمالية 
من  للتكاستهالكنا   إلينا  يأتي  الذي  الجاهز  نريد  نزال  ال  كما  تقّدم،  هو  نولوجيا 

ل على  العماآلخرين، ثقافة يمكن أن تهدد سيادة الدول ومستقبل الشعوب، ويجب  
 تغييرها. 

العلمية- البحوث  تمويل  في  الخاص  القطاع  مساهمة  أوضحنا  -  غياب  كما 
الدعم الحكومي هو أحد األسبا-سابًقا   الرئيسية لضعف  واالعتماد فقط على  ب 

((. ويعود هذا اإلهمال من  3)  البحث العلمي في الدول العربية )انظر الرسم رقم
ت عدم  إلى  أيضا،  الخاص،  القطاع  العلمي. قدير قبل  البحث  وجدوى  لقيمة  ه 

وإثبات   االقتصادية  بالمؤسسة  االتصال  البحثية  المؤسسة  على  يجب  وبالتالي، 
 ها. اجاتاستعدادها لخدمتها وتلبية احتي

عل )تونس  الكبير  المغرب  دول  مثل  البلدان،  بعض  اعتماد  أن  سبيل  كما  ى 
الفرنسية،  سيما  وال  األوروبية،  األموال  على  جعل  المثال(،  على  مما  تعتمد  ها 

المشرق   ودول  "األنغلوفونية"  على  أكثر  االنفتاح  في  راغبة  وغير  "الفرنكوفونية" 
 مي. بحث العلالعربي إلقامة شراكات معها لتطوير ال

العلمي    - البحث  لهياكل  المالي  االستقلل  يسية  عقبة رئ   هو أيًضا  يمّثل عدم 
ذلك تونس. فعلى الرغم  أمام البحث العلمي في عدد من البلدان العربية، بما في  

البح مراكز  مستوى  على  العلمي  للبحث  المخصصة  األموال  الجامعة  من  أو  ث 
ال إجراء  فإن  الجامعات،  أساتذة  مستوى  على  يواجه  وحتى  البحثية  مشاريع 

بية والبيروقراطية اإلدارية. في تونس  صعوبات كبيرة وتباطًؤا بسبب الهياكل الرقا
ملية اتخاذ القرار إلعداد البحث العلمي ضمن  مر ععلى سبيل المثال، يجب أن ت

اإلدارة    __ المؤسسات  مديرية  هياكل:  خمسة  خالل  من  بحث  مخبر  أو  وحدة 
العلمي   للبحث  و العامة  المالية __  وزارة   __ العلمي  والبحث  العالي  التعليم  زارة 
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ا شأنه)الرقابة  من  البيروقراطية  اإلجراءات  فكثرة  الوزراء.  رئيس   __ ا  لمالية( 
 طيل أعمال البحث العلمي وإضعاف العزائم.  تع
وغياب    - بالخارج،  والندوات  المؤتمرات  في  الباحثين  لمشاركة  التمويل  قلة 

العلمية   تيح للباحثين االستفادة من خبرات مراكز ومعاهد البحث التي ت البعثات 
ية الدول المتقدمة. إضافة إلى ضعف تنظيم الشراكات بين الدول العرب  الرائدة في

الندوات  ف في  المشاركات  حتى  بل  العلمية.  والخبرات  الزيارات  بتبادل  يتعلق  يما 
مشاركة الباحثين    دون   والمؤتمرات العربية العلمية باتت رسوماتها مكلفة ما يحول

 فيها وبالنتيجة دون تكوينهم وتطوير معارفهم. 
العلمي  - للبحث  اللزمة  والمعلومات  البيانات  توّفر  المشك  عدم  من  الت  يعّد 

تعيق   تونس،  التي  ففي  العربي.  العالم  في  العلمي  البحث  وحركة  الباحث  عمل 
تنص على    من الدستور التي  30على سبيل المثال، على الرغم من أن المادة  

 يزال التعتيم على  أن "الدولة تضمن الحق في الوصول إلى المعلومات ..."، ال
مثل   قائما؛  القضايا  من  العديد  في  اإلحصائيات    سريةالمعلومات  أو  األرقام 

عن   الدقيق  والبحث  الدراسة  تستحق  هامة  ولكنها  الخطيرة  بالمواضيع  المتعلقة 
درات وغيرها. إضافة إلى ذلك، ال توجد  المخحلول فعالة، مثل اإلرهاب والفساد و 

ف وإحصائية  وثائقية  الظواهر  مؤسسات  لرصد  خاصة،  أو  وطنية  عالة، 
 دد استقرار المجتمعات وأمنها.ي تهاالجتماعية، ال سيما تلك الت 

البحث،    - الرئيسي في عملية  الفاعل  بالباحث،  بسبب قّلة معوقات في علقة 
للبح والمتفرغين  المؤهلين  ففي الباحثين  العربية.  الدول  من  العديد  العلمي في  ث 

االجتماع  العلوم  يمتلكون  مجال  ال  الباحثين  من  كثير  المثال،  سبيل  على  ية، 
لكافية وإتقان منهجية البحث العلمي، وهو تدريب ضروري إلجراء  ية االخبرة البحث 

النتائ  وتفسير  التحليل  على  القدرة  إلى  العديدون  يفتقر  كما  علمي،  بحث  ج  أي 
للحلول )وهو ما الحظناه  وا المهمة وتقديم مقترحات  المؤشرات  شخصيا  ستخراج 
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أن هناك  كما  من خالل تجربتنا الطويلة في مركز بحث عريق، سابق الذكر(.  
نقص في الرغبة واالهتمام من جانب الباحثين للبحث وخاصة البحث الميداني،  

المشارك وبعض  التدريس،  أو  المكتبي  بالبحث  فواالكتفاء  الندوات  ات  ي 
 والمنتديات العلمية. 

البحثي  - العمل  لثقافة  وعدم وجود مشاريع مشتركة بين    الجماعي  هناك غياب 
ا المؤسسات  مختلف  من  وبين  الباحثين  بينهم  أو  البلد  نفس  في  سواء  لبحثية 

عربي دول  من  حول  باحثين  والبحوث  والمعارف  الخبرات  لتبادل  مختلفة  ة 
 ميع. الموضوعات المشتركة، ينفع الج

ا  - رواتب  وتدني  ومتطورة،  للبحث  مريحة  علمية  بيئة  وجود  ألساتذة  عدم 
تؤمن  والباحثين التي  المتقدمة  الدول  في  موجود  هو  بما  البحث    مقارنة  بقيمة 

والباحثين واألكاديميين العرب إلى العالم العلمي. وهذا أحد أسباب هجرة العقول  
عدد  هاجر  المثال،  سبيل  على  تونس  في  المهارات    المتقدم.  من  جًدا  كبير 

عدده بلغ  األخيرة،  السنوات  في  باحث    2300:  8500م  الجامعية،  أستاذ 
تقنًيا وتخصصات أخرى   450و   ومهندس، باإلضافة إلى ألف طبيب وصيدلي،

(. كما هاجر عدد كبير من الطالب إلكمال دراستهم )ماجستير  2018)الشروق، 
لبلدان المضيفة جميع الحوافز: النظام  في اأو دكتوراه( ولم يعودوا، ألنهم وجدوا  

وتسويق   والقدرات  العربية  واإلبداع  فالبيئة  كبيرة.  مالية  مكافآت  مقابل  البحوث، 
بيئ مح "لألسف"  عقولنا  ة  قيمة  ندرك  ال  مازلنا  ومهاراتها.  لباحثيها  وطاردة  بطة 

واالن  الفساد  ثقافة  السريعة،  المالية  والمكاسب  السيولة  ثقافة  في  ية  تهاز وننتشر 
   .قعات والنفوذ والنفعية الضيقة في ظل األجواء السياسية المتوترة وحرب التمو 

   عربي:/ مقترحات الحلول لتطوير البحث العلمي في العالم ال 5
وكشف   فهمه  في  مهمة  منهجية  خطوة  العلمي  البحث  واقع  تشخيص  كان  إذا 

ى هي إيجاد المشاكل والعقبات التي تحول دون نجاحه وتطوره، فإن الخطوة األول
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أهم ولعل  العقبات.  وتذليل  العلمي  بالبحث  للنهوض  لتطوير    حلول  المقترحات 
 واقع البحث العلمي ما يلي:

هناك    ينبغي  - تكون  و أن  حقيقية  في إرادة  القرار  صناع  لدى  عميقة  قناعة 
العربية   بأهمية البحث العلمي ودوره الفّعال في حّل المشكالت المجتمعية  الدول 

 مية والتقدم. وتحقيق التن
القادمة   الخطوة  تكون  أن  المنطقة  -يجب  شهدته  حروب بعدما  من  العربية 

الصح األزمة  بعد  وكذلك  اوانتفاضات،  كورونا  لوباء  دور  ية  أهمية  أبرزت  لتي 
على  خطوة-العلم   التنمية،  لتحقيق  أي  واالبتكار    بناء،  العلمي  البحث  أساس 

اقتراح وقوة  كما فعلت الدول الناشئة  -لتطبيقي  ، مع التركيز على البحث اكأداة 
 معاتنا.  إليجاد حلول عملية لمشاكل مجت-
وتحديثها    العلمي تحديد األولويات الوطنية للبحث  ينبغي تطوير منهجية ومسار -

دوري   المجتمعبشكل  احتياجات  والصناعة    حسب  الزراعة  مثل  قطاعات  في 
ينها وإعادة تدوير النفايات الطبية وإنتاج الطاقة البديلة )من الشمس والرياح( وتخز 

البحث في قضايا المواطنة والشباب والثقافة    إلنتاج الطاقة وتحلية المياه، وكذلك
الش وحوكمة  إلخ.    ركات واإلعالم  الخدمات،  والتقدم وجودة  العلمي  البحث  إن 

سبقتنا   التي  البلدان  تقليد  هدفه  يكون  أن  ينبغي  ال  نريده  الذي  التكنولوجي 
وال أن يكون موجهًا نحو الجوانب األكثر تقدمًا. بداًل من ذلك،   لعقود من الزمن،

قتصادي ور االيجب أن تهدف أبحاثنا إلى تغيير العالم العربي وإخراجه من التده
 بدًءا من حل المشكلت الملحة والتركيز على األولويات العاجلة،واالجتماعي، 

 أي االنتقال التدريجي من األهم إلى المهم. 
الد  - ومنظومة  على  االقتصادية  المؤسسات  بين  اتصال  جسور  تبني  أن  ولة 

" بحثية فعالة، تؤسس لها قطاعا )للتسويق( "سياسة تسويقية، من خالل    البحث
العلمي د  البحث  وزارة  البحثية    اخل  المؤسسات  بين  الوسيط  دور  يلعب 
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ببحوث واالقتصادية بالتعريف  يبادر  ال  المثال(  سبيل  على  )التونسي  فالباحث  ه  . 
يجاد حلول  لدى المؤسسة االقتصادية، والمؤسسة ال تذهب إلى مراكز البحث إل 

مالك الشركة من    تفيد لمشاكلها أو اقتراح بحث مبني على احتياجاتها. هكذا يس
 مهارات البحث الوطنية بداًل من االستعانة بخبراء وباحثين أجانب. 

والعمل على توفير ينبغي أال نكتفي بضعف التمويل الحكومي للبحث العلمي    -
للبحث   الالزمة  خل الميزانيات  من  مصادره  الخ وتنويع  القطاع  تشجيع  اص  ل 
 على دعم هذه الميزانيات.  

ت   - أن  الدولة  البحث    آلياتضع  على  تمويل  على  المنشأة  صاحب  لتحفيز 
كما    اإلعفاءات الجمركية والضريبية. من خلل اتخاذ تدابير معينة مثل   العلمي

المؤسسات   في  للعمل  للباحثين  أوسع  بابًا  تفتح  قانونية  آليات  إيجاد  على  تعمل 
البحث اال نشاط  ربط  على  يساعد  مما  والخاص،  العام  القطاعين  في  قتصادية 

 لعلمي ببيئته االقتصادية واالجتماعية. ا
توفير    - على  بعضها  أو  العربية  الدول  عجز  حال  لتطوير  في  الالزم  التمويل 

عنوان  البحث العلمي، فإنها   تحت  المؤسسات  أداء  ينظم  قانون  بصياغة  تقوم 
 (. 61، ص 2002)تقرير التنمية اإلنسانية العربية، ار أنشطة البحث واالبتك

ل العربية مراجعة شاملة لمنظومة التعليم بشكل  تجري الدو  الضروري أنمن  - 
ال التعليم  نظام  فقط  وليس  ، ووضع برامج تحفز التفكير وتبني القدرة  عاليعام، 

م  االبتكار  على  الطالب  تحفيز  على  والعمل  والنقد،  والتحليل  الفهم  ن سن  على 
المدر  من  األولى  السنوات  من  البحث  على  الطالب  تدريب  كما  سة مبكرة. 

الكتابة،   على  وتدريبه  الكتب،  في  والنظر  المكتبة  إلى  الذهاب  على  وتشجيعه 
بحث   وبسيط  ككتابة  المتقدمة  -قصير  البلدان  في  الحال  هو  فقط  -كما  وليس 

ال زويل  أحمد  المصري  العالم  يقول  المقرر.  الكتاب  جائزة  مذاكرة  على  متحصل 
للفيزياء " يجب أن يكون هناك، أوال، تعليم جيّ  د، من أجل البحث العلمي  نوبل 
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تساعد  التي  الجيدة  البحثية  البيئة  وجود  من  البد  كما  البشري   واالبتكار،  العقل 
وتمويل   الباحث  لمكافئة  بالمال  وتأتي  ُتسّوق،  فاالبتكارات  يبتكر......  أن  على 

 . (0122/ 11/4مصر، أحمد زويل، البحوث" )
ومية، بل هي قضية  قضية التعليم ليست مجرد قضية حكيجب أن ندرك أن  - 

هما على  بالمعنى الواسع للمصطلح. فالتربية والتعليم، إلى جانب اعتماد  مجتمعية
دوًرا األسرة والمدرسة، يعتمدان أيًضا على   تلعب  التي  المختلفة  اإلعلم  وسائل 

األ عقلية  تشكيل  في  والشباب رئيسًيا  والمراهقين  ، وهي وسيلة جيدة قادرة  طفال 
ونج نتائج  إبراز  والمو على  العلوم  وتسويق  والبحوث،  المشاريع  اهب احات 

الترويج لالبتذال وسقوط القيم والتعدي    والمبتكرين كنماذج يحتذى بها، بداًل من
 على الرموز.

بني  ولة عن ت تكون مسؤ إنشاء هيئة وطنية عليا للبحث العلمي والتكنولوجيا    -
الس وتنسيق  واالبتكار،  البحث  لمنظومة  الرئيسية  والبرامج  التوجهات  ياسات 

لتقييم  األولويات  اعتماد  وكذلك  المتداخلة،  المختلفة  النظ  القطاعية  ككل،  أداء  ام 
التي تقف في   البغيضة  البيروقراطية  بها، وإنهاء  للنهوض  الكفيلة  السبل  واقتراح 

 في تونس على سبيل المثال. طريق أي إنجاز كما هو الحال
واالنسان  - االجتماعية  البحوث  دور  والتقدم مراجعة  التنمية  في  ألهميتها  ية 

على  .  والتغيير وحدها.  والصحيحة  الطبيعية  العلوم  على  التغيير  يقتصر  ال  إذ 
التغيير،   العكس من ذلك، أصبحت العلوم االجتماعية قاسًما مشترًكا في عملية 

العديد  اجتاحت  سريعة   والتي  تحوالت  إحداث  على  وعملت  الحياة  جوانب  من 
السلوك غيرت  خالومفاجئة  من  إال  وفهمها  تفسيرها  يمكن  ال  التي  العلوم  يات  ل 

األمر الذي دفع الواليات المتحدة األمريكية إلى إطالق اسم خاص    االجتماعية؛
( السلوك"  "عقد  وهو  الثالثة(  )األلفية  الحالي  العقد   the decade ofفي 
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behavior البحو أهمية  إلى  االنتباه  للفت  عامة  تثقيف  حملة  االسم  ويمثل  ث  ( 
 . (2010السلوكية واالجتماعية )حمدي مصطفى، 

مستمر    - لتدريب  الباحثون  يخضع  أن  العلمي  يجب  البحث  طرق  لتطوير 
باإلضافة إلى إنشاء مراكز بحثية متخصصة ، كل في    واكتساب معرفة جديدة.

على سبيل المثال في مجال األدوية ضد  ة متخصصة ،  مراكز بحثي مجال معين:
الت المزمنة  العربي  األمراض  عالمنا  في  انتشرت  على  -ي   ، تونس  سبيل    في 

  1٪ من السكان مصابون بمرض السكر، و15المثال ، انتشر مرض السكري:   
كل   ،    3من  )الشروق  الدم   ضغط  ارتفاع  من  يعاني  في  2015أشخاص   ،)

ال انتشار  هناك   ، في  مصر  الكبد  ، 14لتهاب  يحيى  )محمد  السكان  من   ٪
يض  مر   1500لغ معدل انتشار الفشل الكلوي حوالي  ( ، في الجزائر ، يب2011

وبالمثل، إنشاء مراكز بحث متخصصة    -(...2015سنوًيا )مسعود سعيداني ،  
  15في "الشيخوخة" إذ "من المتوقع أن تصل نسبة الشيخوخة في المنطقة العربية  

ع بحلول  اإلنجابية،   2045ام  ٪  والحقوق  للصحة  المتحدة  األمم  )وكالة   "
وع2017 مستلزم(،  لجميع  مستعدة  الدول  تكون  أن  يجب  إنشاء ليه  كما  اتها. 

الشمسية   الطاقة  مجال  في  بحثية  الدول -مراكز  لمعظم  المناخية  فالظروف 
العام مدار  على  الشمسي  اإلشعاع  بوفرة  تتميز  نقلها  -العربية  على  والعمل 

الزرا وت مجال  في  بحثية  ومراكز  اآلخرين،  بمشاركة  حتى  العالم  إلى  عة  صديرها 
ذاء وتربية الحيوانات وما إلى ذلك. إن  لتلبية احتياجات المجتمعات العربية من غ

إقامة مثل هذه المشاريع التنموية الوطنية والعربية من شأنه أن يقلل من استنزاف  
جروا على العودة إلى بلدانهم والمساهمة  العقول والمهارات ويشجع أولئك الذين ها

 في إعادة بنائها. 
يتحت   - الدو كما  على  للموهوبينلة  م  برنامج  ال  إنشاء  الجامعة من  إلى  مدرسة 

المخترعين   عدد  كم  لهم.  الحوافز  وتقديم  اختراعهم  براءات  باعتماد  وتشجيعهم 
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هواًل ولم يتم  الذين حصلوا على براءة اختراع لمنتج مفيد وفعال، لكنه ال يزال مج
كب طاقات  عن  كورونا  وباء  كشف  لقد  استثماره!  أو  في  تصنيعه  لمبتكرين  يرة 

الر  صناعة  في  العربي  ...(  الوطن  والمغرب  وقطر  وتونس  مصر  )في  وبوتات 
المخترعين   تبني  يتم  المتقدمة،  البلدان  في  وغيرها.  واألقنعة  التنفس  وأجهزة 

وتشجيعهم الكبرى  الشركات  قبل  من  استخدام    الموهوبين  على  ومعنوًيا  مادًيا 
 مواهبهم. 

ة  ترسيخ ثقاف   والعمل علىمجاالت ذات األولوية  إنشاء مجمعات بحثية في ال -
( الجماعي  من  (  teamworkالعمل  الباحثين  بين  العلمي  البحث  مجال  في 

تشجيع العمل الجماعي بين الباحثين من مختلف    مختلف التخصصات. وكذلك
العربية.   سبالدول  المثفعلى  االجتماعية  يل  الظواهر  من  العديد  هناك  ال، 

مثل   بينها،  وغيرها،المشتركة  والتعليم  المنظمة  والجريمة  تتطلب    اإلرهاب  التي 
 التعاون وتبادل الخبرات واألفكار.

على من الضروري    - واإلحصاءات  المعلومات  لرصد  متخصصة  هياكل  إقامة 
العرب المستوى  ال على  ولماذا  الوطني،  أيًضا. باإلضافة إلى توفير    يالمستوى 

اإل  بشبكة  )الربط  معلوماتية  تحتية  العلمية بنية  المواقع  في  واالشتراك  نترانت 
صصة(، وبيئة علمية مريحة شبيهة بتلك التي توفرها الدول المتقدمة التي  المتخ

والمادي  المعنوي  والتشجيع  المتطورة  المختبرات  حيث  من  المواهب،  تستقطب 
 للباحثين. 
 خاتمة: 

عربية بشكل  في نهاية هذا المقال نود أن نؤكد أن واقع البحث العلمي في الدول ال
على عدة مستويات: بدءا من الوعي بأهمية  عام يتطلب إجراءات جذرية وجادة  

مواقع   الفعالة في  المهارات  ووضع  المجتمعات،  تنمية  العلمي في  والبحث  العلم 
م التعليم على جميع المستويات، صنع القرار، وصوال إلى اإلصالح المعمق لنظا 
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ال الميزانيات  وتوفير  اإلدارة،  القطاع  تطوير  مشاركة  خالل  من  للبحث  كافية 
ف استهداف الخاص  كما  بذلك.  القيام  لتحفيز  آليات  إنشاء  مقابل  التمويل،  ي 

من ناحية أخرى، يجب بذل جهود البحث التطبيقي وأولويات التنمية في كل بلد.  
خاصة في عاون بين الدول العربية في مجال البحث العلمي، و جاّدة لبناء جسور ت

الطاقة والمياه ... وكذلك  ية المشتركة مثل الزراعة والصناعة الطبية و قضايا التنم
القضايا االجتماعية مثل اإلرهاب والجريمة والتعليم والمواطنة، الخ... فاالستثمار  

ى العكس من ذلك، فإن  في البحث العلمي ال يقل أهمية عن أي مجال آخر؛ عل 
خًيا في البحث العلمي.  فالعلم  االستثمار الناجح في أي قطاع يتطلب استثماًرا س

)اقتصادًيا  وابتكاراته   العربية  التنمية  وتحقيق  دعم  في  أساسيا  عنصرا  يعتبر 
واجتماعًيا وتكنولوجًيا(، باعتبار أن أولوياتنا التنموية تختلف عن أولويات الدول 

 ي سبقتنا لعقود وأكثر في مجال االبتكار والتطوير والتنمية الشاملة.المتقدمة الت
 المراجع والمصادر:

(. البحث العلمي بين المشرق العربي والعالم 2014إسماعيل، محمد صادق ) - 
ط  تراجعنا؟  ولماذا  نهضوا؟  كيف  القاهرة 1الغربي:  العربية  -.  المجموعة  مصر: 

 للتدريب والنشر. 
أح  - عماد  سمرة،  البرغوثي،  وأبو  )مد  أحمد  مشك2007محمود  البحث  (.  الت 

ال في  اإلسالمية  العلمي  الجامعة  مجلة  العربي.  الدراسات -عالم  سلسلة 
  .االجتماعية. المجلد الخامس عشر. العدد الثاني. جامعة القدس فلسطين

هجرة األدمغة بلغت حدا مفزعا، تونس تفقد (،  2018/ 10/ 1المالكي، ناجية )  -
 تونس.  –"الشروق"  صحفي، جريدةير تقر  ،اذكاءه

)  لكي،ماال  - أمراض  .  (14/04/2015ناجية  األخيرة  السنوات  في  استفحلت 
 تونس. –، تقرير صحفي، جريدة "الشروق" "تونسية" تفتك بالمواطن

 براءات االختراع في البلدان العربية، (،  2016-6-19الكاملي، عبد القادر ) -
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https://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2016
/6/19/%D8% 

أديب   - محمد  العربي، (.  2018/ 12/ 25)  السالوي،  العالم  في  العلمي  البحث 
ومسؤولياته؟ زمانه  عن  ومغيب  اإلهمال  من  يعاني  على    لماذا  بريس".  "حوار 

الرابط: 
%A8%https://alittihad.info/ecrivains/%D8%A7%D9%84%D8   

للدول    - اإلقليمي  )المكتب  اإلنسا (.  2002العربية  التنمية  العربية تقرير    نية 
، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، المكتب اإلقليمي للدول العربية، عمان  2002

 الرابط: األردن. على -
2002rg/ar/esa/ahdr/pdf/ahdr02/AHDR_https://www.un.o 

-  ( محسن  العربي: ز أ(.  06/2013/ 18الندوي،  العالم  في  العلمي  البحث  مة 
والتحديات  واالستراتيجية.  الواقع  الحضارية  للدراسات  العربي  الشرق  مركز   ،

http://www.asharqalarabi.org.uk 
هللا الزيارة،    - عبد  للخارج (.  2016/ 3/ 1)   خالد  العربية  العقول  جريدة  هجرة   ،

 الرابط: "الشرق". على 
harq.com/opinion/writer/%D8%AE%D8s-https://al   

-  ( اإلنمائي  المتحدة  األمم  البشرية  .   (2015برنامج  التنمية  ،  2015تقرير 
 على الرابط:  .ية في كل عملالتنم

https://www.un.org/ar/esa/hdr/pdf/hdr15.pdf  
 (، على الرابط: 2018بيانات البنك الدولي ) -

https://data.albankaldawli.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.
ZS 

https://www.un.org/ar/esa/ahdr/pdf/ahdr02/AHDR_2002
https://al-sharq.com/opinion/writer/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://www.un.org/ar/esa/hdr/pdf/hdr15.pdf
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-  ( الحسين  الوطن  (.  18/10/2016بشوظ،  في  العلمية  والبحوث  الباحث 
 الرابط:  . على، منظمة المجتمع العلمي العربيالعربي

0-8-197-detail-ttps://arsco.org/articleh 
، واقع البحوث العلمية في الوطن العربي(. 2012/  11/  7بشتو، أحمد ) -

  لرابط:ى اعل .برنامج "االقتصاد والناس"
https://www.aljazeera.net/programs/economyandpeople/ 

العالم  (،  2017تقرير وكالة األمم المتحدة للصحة والحقوق اإلنجابية )ديسمبر    -
على    .ألسرةالمجتمع واالعربي أمام تحديات شيخوخة السكان: أدوار الحكومات و 

 الرابط:

pdf/Arab-https://arabstates.unfpa.org/sites/default/files/pub 

(. 2017/ 04/ 20) -تونس-وزير التعليم العالي والبحث العلمي-خلبوس، سليم   -
نراها... كما  الع  الجامعة  التنمية"البحث  خدمة  في  )حوالمي  معه(،  موقع ر   ،

 . على الرابط: "أخبار"

https://www.golectures.com/index.php?go=search     
-  ( سليم  وطنية.  2017/  08/  16خلبوس،  ندوة  ضمن  مداخلة  البحث (. 

طريقنا   الواعدة...؟"والتجديد:  والقطاعات  الحديثة  التكنولوجيا  ما  نحو  "أفريكان   .
 على الرابط: نجر".  

 %D9%81%D9-nmanager.com/11_5https://ar.africa   
(. مناهج البحث في التربية وعلم النفس. ترجمة  1990دالين، ديوب ولدفان )  -

 محمد نوفل واخرين. القاهرة: مكتبة االنجلو المصرية. 
، تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي(.  4/2012/ 11مد )زويل، أح  -

 ، على الرابط: اجتماع لجنة التعليم والبحث العلميمن ض
https://www.youtube.com/watch?v=DH02LE_QHtQ&t=109s   

https://www.aljazeera.net/programs/economyandpeople/
https://arabstates.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Arab
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( مسعود  سعيداني،  ألمراض (.  2015/ 03/11_  الوطنية  الجمعية  رئيس 
 . على الرابط:  الجزائر الدوليالكلى، تصريح إلذاعة 

ttps://www.radioalgerie.dz/rai/fr/nodeh 
ذو عبيد   - الحقات،  وعبد  الرحمن  عبد  عدس،  )قان،  كايد  البحث  1994،   .)

وأدوات مفهومه  وأساليبه.العلمي،  والنشر   الفكر  دار  األردن:-عمان  ه  للطباعة 
 والتوزيع. 

،  اإلنفاق العربي على السالح... األول عالميا(. 9/2016/ 1كعوش، نديم ) - 
على الرابط: موقع "ارم نيوز". 

ttps://www.eremnews.com/economy/555798h 
  (، (، 22001199..0022..1144منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة: اليونسكو )منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة: اليونسكو )    --

الرابط: على  القاهرة،  في  للعلوم  اليونسكو  تقرير  من  العربية  النسخة  الرابط:تدشين  على  القاهرة،  في  للعلوم  اليونسكو  تقرير  من  العربية  النسخة      تدشين 
__iinn__ccaaiirroottpp::////wwwwww..uunneessccoo..oorrgg//hhtt  

العلوم االجتماعية ودورها في تنمية الفرد  (. 2010حميد عبد الحميد ) فى،مصط -
 على الرابط: ، "العلوم االجتماعية": موقع اجتماعي شامل. والمجتمع
0.htmio.blogspot.com/2010/07/blogpost_824http://hamdisoc 

(. لسان العرب. بيروت: 2010محمد بن مكرم بن منظور، محمد بن مكرم )  -
 دار صادر. 

  (. البحوث العلمية في العالم العربي غير مجدية! 2006ياقوت، محمد مسعد)  -
 ، الرياض. 136مجلة المعرفة، العدد 

https://www.eremnews.com/economy/555798
http://www.unesco.org/
http://hamdisocio.blogspot.com/2010/07/blog-post_8240.html
http://hamdisocio.blogspot.com/2010/07/blog-post_8240.html
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المتحدة  - األمم  والعلم  منظمة  )  للتربية  اليونسكو  (.  2015والثقافة  تقرير 
 . على الرابط: 2030لوم حتى عامللع

https://.un.org/ar/events/scienceday/pdf/unesc 
التعليم العالي والبحث العلمي- "البحث العلمي:  MEST (2017 تونس-وزارة   .)

 )وثيقة إدارية(." 2022-2017األولويات التوجهات والبرامج، 
(. كلمة  21 /12 /4201)  MESTتونس  -ميلي والبحث العلة التعليم العاوزار   -

المدير العام للبحث العلمي، ندوة الحمامات حول البحث العلمي، تقرير الجزيرة 
االقتصاد بعنوان"   منه  يستفيد  ال  وافر  إنتاج  بتونس.  العلمي   :"البحث 

https://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2014
/12/21/%D8% 

العاليرة  وزا   - الو السعودية التعليم  وكالة  للتخطي ،  والمعلومات زارة  (.  2014) ط 
للعام   السعودية  العربية  المملكة  في  والتطوير  العلمي  البحث  على  اإلنفاق  واقع 

 ، الرياض.4، ط2013المالي 
(. مشروع  2018)أكتوبر    MESTتونس  -العالي والبحث العلميوزارة التعليم    -

األداء   لالميزانية حسب  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  )وثيقة    2019سنة  لوزارة 
 إدارية(. 

  :عالمية: االلتهاب الكبدي وباء مصري فريد  صحة، (2011/ 7يحيى، محمد ) -
1038https://www.natureasia.com/en/nmiddleeast/article/10. 

-Joliot Pierre (2010). Recherche fondamentale et recherche 

appliquée. 

-coll2010_mondialisation-CdFdetails/https://archive.org/ : In

Joliot-recherche_Clozel 

-Modeste Muke Zihisire (2011), La recherche en sciences 

sociales et humaine, le Harmattan Grands Lacs. 
-OCDE. (2016), Manuel de Frascati 2015 : Lignes directrices 

pour le recueil et la communication des données sur la 

https://www.natureasia.com/en/nmiddleeast/article/10.1038
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recherche et le développement expérimental, Mesurer les 
activités scientifiques, technologiques et d’innovation, 
OECD Publishing, Paris. In : 
https://www.oecd.org/fr/publications/manuel-de-frascati-
2015-9789264257252-fr.htm 

--Université de Surrey (25-11-2016). Quel est l'impact de la 

recherche sur votre vie quotidienne, (Szent-Györgyi, 

Albert). In :  
https://www.studyinternational.com/news/how-does-research-impact-

your-everyday-life/ . 

- Zagrouba, Fathi (23 -02-2016). Valorisation des résultats de 

la recherche au service du  Développement de l’entreprise ! 

Conférence DGVR-MESRS. UTICA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.studyinternational.com/news/how-does-research-impact-your-everyday-life/
https://www.studyinternational.com/news/how-does-research-impact-your-everyday-life/

