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Abstract 

The aim of the research is to explore the reality of funding scientific research in the Arab 

countries and the obstacles they face, where the descriptive analytical method was used, and 

surveyed the opinions of a number of graduate students and university professors in a number 

of Arab countries: the Syrian Arab Republic, the Kingdom of Saudi Arabia, the Kingdom of 

Jordan, Iraq Accordingly, the researcher designed a questionnaire dedicated to that and 

conducted for it indications of honesty and stability, and the results concluded that the weak 

spending on scientific research negatively affects it, and that the least spending on scientific 

research was Syria, while the highest was Iraq.  

Key words: funding*scientific research 

 ملخص 

هدف البحث إىل استكشاف واقع متويل البحوث العلمية يف الدول العربية واملعوقات اليت تواجهها, حيث جرى 
استخدام املنهج الوصفي التحليلي, وقام مبسح آراء عدد من طلبة الدراسات العليا وأساتذة اجلامعة يف عدد من 

السعودية, اململكة األردنية, العراق, وعليه قام الباحث   الدول العربية : اجلمهورية العربية السورية, اململكة العربية
وتوصلت النتائج إىل أن ضعف اإلنفاق على بتصميم استبانة خمصصة لذلك وأجرى هلا دالالت الصدق والثبات,  

البحث العلمي يؤثر سلباً عليه, كما أن أقل الدول يف اإلنفاق على البحوث العلمية كانت سوراي, بينما األعلى 
 العراق.   كانت 

 *متويل*البحوث العلمية الكلمات املفتاحية:  
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 مقدمة: 

يعد البحث العلمي مطلباً أساسياً للتميز يف أي جمال من جماالت الدراسة يف خمتلف العلوم, ويتجلى البحث العلمي 
سات العليا. ولضمان يف اجلامعات يف إنتاج أعضاء هيئة التدريس، إضافة إىل الرسائل العلمية اليت يعدها طالب الدرا

حسن سري هذه األعمال تقوم يف اجلامعات بوضع اللوائح الكفيلة بتنظيم البحث العلمي, وحتفيزه وتيسري سبل 
ابلتخطيط  بدءاً  العلمي  ابلبحث  اخلاصة  واالسرتاتيجيات  السياسات  العادة  يف  اللوائح  هذه  يف  ونرى  تنفيذه. 

فيذ هذه البحوث واالستفادة القصوى من جماالهتا املختلفة، سعياً لتحقيق واإلشراف واملتابعة والتنسيق، وانتهاًء بتن
 (. 2016التميز والرايدة هلذه املؤسسات)السرايين,

ويعد البحث العلمي من الظاهر اليت تتصف هبا اجملتمعات املتقدمة, فالعديد من الدول تستعني ابلبحث العلمي 
املشكالت اليت يواجهها األفراد واجملتمعات, وهو خطوة من خطوات لوضع اخلطط التنموية ورصد احللول للعديد من  

التمدن, فهو ضرورة تتطلب تفكرياً علمياً منهجيا سليماً يسهم يف تقدمي حلول خالقة, وقد انتبهت الدول الغربية 
ورص واالنتباه  االهتمام  فأولته  املشكالت,  من  العديد  العلمي يف حل  البحث  يلعبه  الذي  الكبري  له للدور  دت 

 امليزانيات الكبرية. 

وترجع هذه األمهية الكبرية للبحث العلمي, ألن اإلنسان بعلمه ومعرفته حيافظ على بقاءه واستمراره وحيقق التقدم 
حلضارته ويسهم كذلك يف دفع عجلة التقدم والرقي إىل األمام, فالبحث العلمي يعد الركيزة األساسية اليت يقدم 

ومعلوماته اليت توصل إليها من خالل أحباثه. ومن األسس الضرورية لتطوير العلم هو   الباحث من خالهلا معارفه
االهتمام ابلبحث العلمي وتقدمي التسهيالت للباحثني, وختصيص ميزانيات معينة تسمح بقيام حبوث علمية قيمة, 

عم البحوث العلمية, ابإلضافة إىل ذلك توجيه دعوات رمسية إىل خمتلف مؤسسات القطاع اخلاص للمشاركة يف د
إال أن البحث العلمي يف العديد من الدول العربية يعاين من العديد من األزمات, من أبرز األزمات اليت يواجهها 
البحث العلمي يف الدول العربية هي صعوبة متويل البحوث العلمية. فقد اهتمت العديد من الدول الغربية ابلبحث 

أكدت   فقد  فعاليته  وأثبتت  وآخرون العلمي  لوك  حتتاج   (Loke et al,2012)دراسة  العلمية  البحوث  أن 
ما  ختصيص  مت  مستوى كندا  فعلى  املطلوبة,  النتائج  إىل  الوصول  يف  لتساعدان  معقدة  ونظم  ملصاريف كبرية 
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أن (Mapolisa,2012)( لتمويل البحوث العلمية, وأوضحت مابوليزا2012( مليون دوالر عام)27يتجاوز)
البحوث يسهم يف حتسني جودة البحث العلمي ويسهم يف حتقيق جتارب علمية ثرية أكادميياً,   توفري خدمات دعم 

وكذلك أوضحت الدراسة أن تعثر العديد من الطالب يرجع إىل الصعوبة يف شراء املواد البحثية نتيجة لعدم وجود 
هيالت الالزمة للبحث العلمي. ويف هذا املال, وأن الطالب يف املناطق الريفية حيتاجون إىل املكتبات املتنقلة والتس

أن البحوث العلمية تواجه العديد من التحدايت املرتبطة ابلصعوبة يف   (Panna,2013)اجملال أوضحت ابان  
دراسة  أكدت  بينما  الكايف,  الدعم  توفر  عدم  نتيجة  البحثي  اجملال  يف  الرقمية  التكنولوجيا  توظيف 

على ضرورة زايدة متويل البحوث العلمية من قبل الوكاالت احلكومية واملنظمات الدولية   (Koehn,2012)كوهني
 غري احلكومية, وكذلك الشركات ومشاريع التنمية املستدامة. 

واالقتصادي  االجتماعي  النظام  من  يتجزأ  ال  جزء  ألهنا  وذلك  اجملتمعات,  يف  أساسياً  جزءاً  تعد  فاجلامعات 
جمتمع, وهلا العديد من املهام فهي تسعى إىل النهوض ابجملتمع وحتقيق التطور للحاق   واالجتماعي والسياسي لكل 

بركب اجملتمعات املتقدمة, وأصبحت مهمة البحث العلمي ضرورة لكل فرد, فهو حياول رصد مشكالت احلياة 
وهكذا فقيمة   بطريقة منهجية تسهم يف وضع حلول لتلك املشكالت,اليومية اليت من املفرتض أن تتم دراستها  

البحث العلمي تتمثل فيما ينتجه من أفكار وآراء، ووضع حلول ومقرتحات مناسبة للعديد من املشكالت اليت 
يعاين منها اجملتمع، ويكشف أيضاً عن معلومات متعّددة يف احلياة، وبلورة األفكار العلمّية بغية الوصول إىل النتائج 

يّة، واملعنويّة للمجتمعات من خالل تسريع خطى التنمية، وابلتايل تقّدمها يف املرجوة، حيث يؤّدي إىل املنفعة املادّ 
اجملاالت االقتصاديّة، واالجتماعّية، والسياسّية وغريها. ومن غري اجلائز أن يكون البحث بال هدف, كما ال جيوز 

وره كعنصر أساسّي يف تقّدم أن ينظر إىل البحث العلمّي على أنّه ترف علمي، أو ذهين، إّّنا جيب أن حيافظ على د
 .األمم والشعوب 

 وعلية حياول البحث احلايل اإلجابة عن التساؤالت التالية:

 ما مستوى إدراك الدول املتناولة يف البحث للصعوابت اليت تواجه متويل البحوث العلمية فيها؟

 ما معوقات متويل البحوث العلمية يف الدول العربية؟
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 لمية يف الدول العربية؟ما واقع متويل البحوث الع 

 مشكلة البحث: 

يشّكل البحث العلمي عصب التقدم احلضاري، ابلتايل ال بد أن يقوم على أسس وطيدة من انحية األمانة يف 
البحث، واحلذر، والتدقيق يف تسجيل املعطيات والبياانت، واحرتام جهد اآلخرين، وإعطاء الفرصة للباحثني على 

ومستوايهتم، وترك نتائج األحباث العلمّية متاحة، فضاًل عن تفادي سائر أشكال االنتحال، اختالف أجناسهم  
واخلداع، والسطو، والسرقات العلمية. إال أن البحث العلمي يف طريقه لتحقيق أهدافه مير ابلعديد من املشكالت 

ن البحوث يف الدول العربية, فالدول واملعوقات, أبرزها: متويل البحوث العلمية, فهنالك صعوبة يف متويل العديد م
%( يف عدد من الدول األوروبية, أي 2,6%( من ميزانيتها للبحوث العلمية مقابل)0,3العربية ختصص ما نسبته )

أن معدالت اإلنفاق على البحث العلمي منخفضة لعدد من األسباب أبرزها شح املوارد االقتصادية والفساد اإلداري 
صيص ميزانيات كافية للبحث العلمي. ابإلضافة إىل الغياب الواضح ملؤسسات القطاع يف املؤسسات, وعدم خت

 %( بدعم البحوث العلمية. 80اخلاص يف متويل البحوث العلمية, فعلى مستوى الياابن يساهم القطاع اخلاص بنسبة)

ساتذة اجلامعات, الحظ وحبكم كون الباحث من طلبة الدراسات العليا وعلى احتكاك بغريه من الطلبة, وبعدد من أ
أن هنالك العديد من الصعوابت اليت تواجه البحث العلمي أبرزها مشكلة متويل البحوث العلمية, فال نكاد جند 
أي من اجلهات املعنية بتمويل البحوث العلمية غري املؤسسات احلكومية, واليت تكون ميزانيتها حمدودة, وعليه سعى 

ة يف عدد من الدول العربية, أبرزها "سوراي, السعودية, األردن, العراق", وهنا الباحث إىل رصد واقع هذه املشكل
 يربز السؤال الرئيسي للدراسة حول واقع متويل البحوث العلمية واملعوقات اليت تواجهها يف عدد من الدول العربية. 

 منهجية البحث: 

 حتقيق أهداف الدراسة, وذلك ألن املنهج يعتمد البحث احلايل على املنهج الوصفي االرتباطي وذلك ملالءمته يف
الوصفي يعد من أساليب البحث العلمي, والذي يعتمد على دراسة الواقع والظواهر كما هي يف الواقع, ويهتم 
بوصفها وصفاً دقيقاً ويعرب عنها تعبرياً كيفياً أو كمياً, فالتعبري الكيفي يصف لنا الظاهرة, ويوضح خصائصها, أما 

ي فيعطي الوصف الرقمي ليوضح مقدار الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر األخرى. التعبري الكم
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ويف إطار هذا املنهج مت مسح آراء عدد من الباحثني يف عدد من الدول العربية لرصد واقع متويل البحوث العلمية 
 يف عدد من الدول العربية. 

 جمتمع وعينة الدراسة: 

وة املمنهجة اليت تساعد يف الوصول إىل نتائج علمية دقيقة, وعليه أتلف اجملتمع األصلي يعد جمتمع الدراسة اخلط
للبحث من مجيع طلبة مرحلة الدراسات العليا, وأساتذة اجلامعة يف الدول العربية اآلتية: اجلمهورية العربية السورية, 

( طالباً من طلبة 800ما أتلفت عينة البحث من ) اململكة العربية السعودية, العراق, اململكة األردنية اهلامشية, بين
 الدراسات العليا وأساتذة اجلامعة يف الدول املذكورة, واجلدول اآليت يوضح توزع أفراد عينة البحث: 

 ( توزع أفراد عينة البحث 1جدول)

 اجملموع  أساتذة اجلامعة  طلبة الدراسات العليا الدولة
 200 111 89 سوراي

 200 79 121 السعودية 
 200 91 109 األردن 
 200 96 104 العراق 
 800 377 423 اجملموع 

 زع أفراد العينة:و والشكل اآليت يوضح ت
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 ( توزع أفراد عينة البحث على الدول 1الشكل)

 أداة البحث: 

الباحث بتصميم استبانة   للتعرف على واقع متويل البحوث العلمية يف لإلجابة على أسئلة البحث وفرضياته قام 
( عبارة, مت تقسيمها إىل قسمني, القسم 30الدول العربية واملعوقات اليت تواجهها, حيث أتلفت االستبانة من)

ية, والقسم الثاين للتعرف على معوقات متويل البحوث األول للتعرف على واقع متويل البحوث العلمية يف الدول العرب
العلمية يف الدول العربية من وجهة نظر عدد من طلبة مرحلة الدراسات العليا وأساتذة اجلامعات يف عدد من الدول 

( عبارة, حيث جييب الطالب على االستبانة ابختيار بديل واحد لكل سؤال من 15العربية, وأتلف كل قسم من) 
ة بدائل متواجدة أمامه)دائماً, غالباً, أحياانً, اندراً, أبداً(, وللتأكد من الشروط السيكومرتية لالستبانة قام بني مخس

 الباحث ابإلجراءات اآلتية:

التأكد من   الظاهري  مت  وهي من خارج عينة فرداً،  (  20بتطبيق االستبانة على عينة استطالعية قوامها)الصدق 
هبدف معرفة مدى مالئمة ووضوح فقرات املقياس ألفراد عينة البحث، وكذلك للتحقق البحث األساسية، وذلك  

من اخلصائص السيكومرتية لالستبانة. وأشار مجيع أفراد العينة إىل أن االستبانة واضحة ابلنسبة هلم. وجرى التأكد 
التمييزي    من الالصدق  واعتمد  الذكر,  سابقة  العينة  على  االستبانة  الباحث  طبق  أعلى)حيث  %( 25باحث 
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%( من درجات املفحوصني بعد أن رتبت تصاعدايً, ومت اختبار الفروق عن طريق اختبار)ت( ستودنت, 25وأدىن)
 وكانت النتائج كاآليت: 

 ( نتائج اختبار ت ستودنت للتحقق من الصدق التمييزي2جدول)

( وهذا يشري 0,05ويتبني من اجلدول أن قيمة مستوى الداللة ل ت احملسوبة أصغر من مستوى الداللة االفرتاضي)
اجملموعتني لصاحل ذوي الدرجات املرتفعة, وهذا يعين أن االستبانة تتصف بصدق إىل وجود فروق بني متوسطات  

 متييزي.

 وللتأكد من الثبات قام الباحث ابإلجراءات اآلتية: 

حيث جرى حساب معامل االتساق الداخلي بعد التطبيق على العينة :  ثبات االتساق الداخلي مبعادلة ألفا كرونباخ
 ألفا كرونباخ.   سابقة الذكر ابستخدام معادلة 

استخراج معامل الثبات بطريقة اإلعادة، على العينة االستطالعية السابقة مث أعيد تطبيقه   جرى :  الثبات ابإلعادة
للمرة الثانية على العينة نفسها, بعد مضي أسبوعني من التطبيق األول، ومت استخراج معامالت ثبات اإلعادة للدرجة 

 ول اآليت يوضح معامالت الثبات. بني التطبيق األول والثاين واجلد   الكلية عن طريق حساب معامل االرتباط

 ( معامالت ثبات االعادة وألفا كرونباخ لالستبانة3جدول)

 ثبات االعادة  ألفا كرونباخ     االستبانة
0,78 0,80 

 ويالحظ مما سبق أن معامالت ألفا كرونباخ واإلعادة لالستبانة معامالت جيدة ألغراض البحث. 

مستوى  ت احملسوبة  الفئة الدنيا  الفئة العليا  االستبانة
 الداللة

 رالقرا
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 دال 0,000 1,3 9,2 80,9 20,1 121,5
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 والدراسات السابقة: اإلطار النظري للبحث  

العلمي:   "الباحث" 2009يعرفه)زاهد,البحث  يقوم هبا شخص معني  اليت  املنتظمة  الفكرية  العملية  تلك  أبنه   )
وذلك هبدف حتقيق فوائد معينة أو التأكد من حقائق معينة حول مشكلة ما, وتتم هذه العملية ابتباع الطرق العلمية 

لك من أجل الوصول إىل حلول مالئمة أو وضع نتائج قابلة للتعميم تسمى املنتظمة اليت تسمى "منهج البحث", وذ
 "نتائج البحث". 

طريقة منتظمة ميكن أن تستخدم ملواجهة مشكالت معينة مير هبا اإلنسان, وحيتاج اإلنسان   وميكن تعريفه كذلك أنه: 
إىل البحث العلمي يف شىت اجملاالت, فهو يتمثل يف البحث عن احلقائق ووضع احللول والتفسريات اليت تساعد كل 

 (. 2004فرد على تطوير حياته)الفرا,  

النشاط الذي يقوم به الباحث وفقاً ملنهجية معينة يف تقصي احلقائق   :وميكن تعريف البحث العلمي إجرائياً أبهنا
والظواهر من أجل تفسريها وحتديد العالقات فيما بينها, مبا يسهم يف إحداث إضافات جديدة للعلم, األمر الذي 

 يساعد يف تطوير العلم وحتقيق الفائدة. 

وتتمثل يف املستلزمات املادية اليت حيتاجها البحث العلمي للنهوض به وتطويره, ومن املمكن   متويل البحوث العلمية: 
أن يتمثل يف: أتمني األجهزة والكتب واملراجع العلمية واملختربات واملستلزمات التقنية, وغريها من األمور اليت تتطلب 

 اعتمادات مالية. 

ية واملعنوية واإلدارية اليت حتول دون إجناز  طلبة الدراسات العليا وهي مجيع العقبات والصعوابت املاد  املعوقات: 
وأعضاء اهليئة التدريسية ألحباث علمية أو اخنراطهم يف جمال البحث العلمي األمر الذي يشكل عقبة أمام نشاطهم 

 العلمي. 

 دراسات سابقة: 

ة بطالب الدراسات العليا وسبل التغلب ( يف األردن بعنوان: معوقات البحث العلمي املرتبط2020دراسة السرايين)
وتوصلت إىل أن هنالك العديد من املشكالت أبرزها التمويل, فهناك مستلزمات مادية البد من توفرها عليها,  
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للنهوض بعملية البحث العلمي وتطويره على مستوى الدراسات العليا، فطالب الدراسات العليا حباجة إىل توفري 
بات ومراكز التوثيق واملختربات واملستلزمات التقنية املساعدة، وهذه حتتاج إىل متويل واعتمادات األجهزة العلمية واملكت

 مالية كافية.

اإلنسانية 2016دراسة راحبي) العلوم  نظر أساتذة كلية  العلمي من وجهة  البحث  بعنوان: معوقات  اجلزائر  ( يف 
شخصية تتعلق ابألساتذة نفسهم ولكن املعوقات   , وتوصلت الدراسة إىل أنه ال توجد أية معوقاتواالجتماعية

تتصل ابجلامعات نفسها ومعوقات مادية, ومن أبرز املعوقات عدم الوعي أبمهية البحث العلمي, وعدم ختصيص 
 ميزانيات كافية إلجراء البحوث ابلطرق املناسبة. 

كز الدراسات والبحوث يف جامعة ( يف العراق بعنوان: معوقات البحث العلمي يف مرا 2016دراسة جنيل واجلوارين)
حيث هدفت الدراسة إىل رصد واقع البحث العلمي يف جامعة البصرة يف مراكز البحوث والدراسات اليت البصرة.  

تعد واحدة من املؤسسات الفعالة يف صناعة القرارات, وتوصلت الدراسة إىل أن واقع البحث العلمي ما زال دون 
 كرب لتوفري البيئة املالئمة لنجاحها. الطموح وحباجة لرعاية حكومية أ 

حيث هدفت الدراسة ( يف األردن بعنوان: معوقات البحث العلمي من واقع التجربة األردنية, 2016دراسة فضة)
إىل رصد معوقات البحث العلمي يف اململكة األردنية, وتوصلت الدراسة إىل أن واقع البحث العلمي يف األردن 

العربية مقار  الدول  البحث وابقي  تتميز بكثافة إنتاجها يف جمال  الغربية  يتميز ابلرتاجع, فالدول  الغربية  نة ابلدول 
العلمي, وابرتفاع انفاقها على البحث العمي, ففي األردن هنالك غياب لالسرتاتيجيات الواضحة لدعم البحث 

 افية لدعم األحباث. العلمي, وعدم وعي ألمهيته كمصدر للتقدم يف كافة النواحي, وعدم ختصيص ميزانية ك

( يف فلسطني بعنوان: معوقات البحث العلمي من وجهة نظر أعضاء اهليئة التدريسية 2015دراسة الرمياوي وكردي) 
البحث العلمي من وجهة نظر أعضاء  هدفت الدراسة التعرف إىل معوقات  يف الكليات اإلنسانية جلامعة القدس,

امعة القدس. مت استخدام استبانة معوقات البحث العلمي، املكونة من اهليئة التدريسية يف الكليات اإلنسانية جل
بلغ عددها )45) طبقية عشوائية،  عينة  الدراسة من خالل  بياانت  فقرة جلمع  اهليئة   ( عضوا63(  أعضاء  من 

 التدريسية يف الكليات اإلنسانية جلامعة القدس. وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف 
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متوسطات معوقات انتاج البحث العلمي ابختالف الرتبة العلمية، وسنوات اخلربة، وعدد االحباث،  بينما كانت 
االكادميي، وبناء على نتائج الدراسة  الفروق دالة إحصائياً ملتغري طبيعة العمل ألعضاء اهليئة التدريسية،  لصاحل العمل

 . مت وضع جمموعة من التوصيات 

بوكميش) العريب2014دراسة  ابلعامل  التنمية  يف  العلمي  البحث  توظيف  معوقات  بعنوان:  اجلزائر  وهدفت   ( يف 
الدراسة إىل تسليط الضوء على أهم املعوقات اليت حتول دون توظيف البحث العلمي يف خدمة التنمية ابلعامل العريب, 

تطوير يف خمتلف امليادين, وجرى حتديد أهم ذلك ألن العامل العريب ما يزال يعاين من التخلف وحباجة إىل التنمية وال
املعوقات يف: غياب رؤية واضحة للتنمية وقصور أهداف واسرتاتيجيات البحث العلمي ابإلضافة إىل ضعف التمويل 
املايل, ووجود فجوة بني هيئات البحث والبيئة احمليطة, وعدم ربط نتائج البحث ابلتنمية وضعف اإلنتاج العلمي 

 ئج البحث العلمي.وعدم تثمني نتا

 نتائج البحث: 

 نتائج البحث ومناقشتها: 

 نتائج السؤال األول ومناقشته: ما واقع متويل البحوث العلمية يف الدول العربية؟ 

 ( نتائج واقع متويل البحوث العلمية يف الدول العربية 4جدول)

 النسبة  االحنراف املتوسط  العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات  م
إىل  1 العلمية  البحوث  تسعى  واضحة  أهداف  هنالك  توجد  ال 

 حتقيقها. 
3,4 0,87 43,4 % 

 % 78,9 1,2 4,1 ترصد البحوث العلمية واقع املشكالت اليت مير هبا اجملتمع.  2
وحمددة   3 واضحة  سياسات  تتمثل  هنالك  واليت  العلمي,  للبحث 

 بتحديد األولوايت واألهداف الالزمة. 
1,7 0,98 80,6 % 

 % 87,6 1,3 4,3 ال توجد هنالك إمكانيات مادية لدعم البحوث العلمية. 4
 % 82,5 1,2 4,5 يسهم البحث العلمي يف حتقيق التنمية الشاملة يف اجملتمع.  5
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املعوقات اليت حتول دون عدم وجود خطط تنمية واضحة من أبرز   6
 وجود نظام متويل للبحوث العلمية.

4,7 1,1 77,7 % 

 % 23,4 0,43 1,2 يشارك القطاع اخلاص يف دعم البحث العلمي.  7
يوفر القطاع اخلاص مبالغ مالية وموارد تسهم يف دعم البحث العلمي  8

 يف زمن قياسي. 
1,1 0,6 21,1 % 

العلمية   9 السياسة  البحث غياب  لصناعة  الواضحة  التكنولوجية 
 العلمي. 

3,7 0,99 79,7 % 

شح املوارد االقتصادية يف الدولة, حيول دون تطبيق البحوث العلمية  10
 اجلادة والرصينة.

4,6 1,0 89,5 % 

 % 67,6 1,3 4,3 ال يوجد اهتمام ابلبحث العملي وأبمهيته التنموية 11
للبحوث   12 الواضح  التسويق  خمتلف غياب  يف  الناجحة  العلمية 

اجملاالت األمر الذي يؤخر اجملتمع عن اللحاق بغريه من اجملتمعات 
 املتقدمة. 

3,7 1,01 78,8 % 

غياب الوعي لدى أفراد اجملتمع أبمهية البحث العلمي وما ميكن أن  13
 يعود به من فوائد. 

3,1 0,99 69,8 % 

تنظيم وتدعم البحوث العلمية غياب املراكز العلمية واهليئات اليت   14
 بشكل جاد. 

3,6 0,98 86,5 % 

 % 73,5 1,5 4,3 عدم استغالل نتائج البحوث يف خدمة اجملتمع.  15
يتبني من خالل نتائج العرض السابق أن واقع متويل البحوث العلمية يف الدول العربية يواجه العديد من الصعوابت 

البحث, إدراك أفراد اجملتمع وخمتلف املؤسسات وطلبة الدراسات العليا وأساتذة كان أبرزها وفقاً آلراء أفراد عينة  
اجلامعة ألمهية البحوث العلمية وللدور الكبري الذي تلعبه, ولكن يقابل ذلك ضعف بل وغياب يف إدراك املؤسسات 

( فنسبة  لذلك,  واهليئات86,5املختلفة  العلمية  املراكز  يؤكدون غياب  العينة  أفراد  البحوث   %( من  تدعم  اليت 
البحوث يف خدمة  نتائج  القدرة على استغالل  اليت تدرك ذلك, ال متتلك  العلمية, ابإلضافة إىل أن املؤسسات 
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%( من أفراد عينة البحث على ذلك, ابإلضافة إىل أن التسويق 73,5اجملتمع بشكل سليم حيث أكد ما نسبته)
وشح املوارد االقتصادية اليت تدعم البحث العلمي موجود يف مجيع للبحوث العلمية غائب يف معظم الدول املتناولة,  

%( من أفراد العينة أنه ال توجد موارد اقتصادية اثبتة وحمددة تُقدم خلدمة البحث 89,5الدول حيث يعترب ما نسبته)
العلمية واستغال البحوث  تنمية  هلا لصاحله, العلمي, ابإلضافة إىل غياب شبه اتم للقطاع اخلاص يف املسامهة يف 

 ويكاد يكون ذلك متواجداً يف مجيع الدول املتناولة. 

ابلتايل يتبني من العرض السابق أن البحث العلمي يواجه العديد من الصعوابت, فحاجتنا اليوم للبحث العلمي 
املتقدمة تفوق حاجتنا إليه سابقاً, وجيب على خمتلف املؤسسات واهليئات أن تدرك ذلك,, فالعديد من الدول  

أدركت أمهية البحث العلمي, وأنه الركيزة األوىل والدعامة األساسية اليت تسهم يف تقدمها, فقامت بتحصني دفاعاهتا 
 وجعلت البحث العلمي ضرورة من الضرورات اليت ال ميكن جتاوزها. 

 نتائج السؤال الثاين ومناقشته: ما معوقات متويل البحوث العلمية يف الدول العربية؟

جابة على سؤال البحث الثاين جرى حساب النسبة املئوية لدرجات أفراد العينة من طلبة الدراسات العليا وأساتذة لإل
 اجلامعة على القسم الثاين من االستبانة وكانت النتائج على الشكل اآليت: 

 ( املعوقات اليت تواجه متويل البحوث العلمية يف الدول عينة البحث 5جدول)

 النسبة  االحنراف املتوسط  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات العبــــــ م
 % 76,5 0,9 2,3 عدم وجود تنسيق واضح بني خمتلف هيئات الدولة  16
عدم إنشاء قنوات للتواصل بني الدول واجلامعات فيما يتعلق  17

تواجه ابلبحوث العلمية احلديثة واجلادة من أهم املعوقات اليت  
 البحث العلمي. 

3,7 1,0 68,4 % 

عدم رصد ميزانيات واضحة يف سياسة الدول املالية من أهم   18
 املعوقات اليت تواجه البحث العلمي.

4,1 1,2 78,5 % 
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عدم قدرة مؤسسات التعليم العايل على حترير البحوث العلمية  19
 من االجراءات الروتينية املبالغ فيها.

3,2 0,87 69,7 % 

اعتبار العديد من الدول والسياسات أن اإلنفاق على البحث  20
 العلمي أمر غري جمدي, وهو هدر لألموال. 

3,8 0,91 71,1 % 

عدم القدرة على أتمني مستلزمات البحث العلمي من كتب  21
 ودراسات وخمابر, وبشكل خاص يف التخصصات العلمية.

3,1 1,0 56,4 % 

الدول   22 تشجيع  على عدم  العليا  الدراسات  وطلبة  الباحثني 
 إنشاء البحوث وتطبيقها ووضع العديد من العراقيل أمامهم. 

3,8 0,912 58,6 % 

على  23 تشجع  اليت  الواضحة  األكادميية  األرضية  إىل  االفتقار 
 متويل البحوث وتقدمي حبوث ترصد مشكالت اجملتمع. 

3,2 0,88 65,3 % 

أم عامة يف متويل  24 عدم مشاركة جهات معينة خاصة كانت 
البحوث العمية وخاصة عرضها ملشكالت ختصها يقوم طلبة 

 الدراسات العليا بدراستها واستكشافها ووضع احللول هلا. 

4,3 1,3 78,5 % 

هيئة  25 أعضاء  من  لعدد  العلمي  التفرغ  بنظام  العمل  عدم 
تعزيز   دون  حائاًل  يقف  أمر  وخرباهتم التدريس  انطالقاهتم 

 البحثية.

2,3 0,65 54,1 % 

التسلسل البريوقراطي للمؤسسات يف الدولة واليت يعتمد متويل  26
البحوث العلمية عليها من أبرز املعوقات اليت تواجه البحث 

 العلمي. 

4,3 1,1 87,4 % 

عدم إدراك القطاع اخلاص ألمهية البحث العلمي حيرم الباحثني  27
 حبوث جادة. من تطبيق  

4,5 1,5 77,5 % 

عدم مشاركة القطاع اخلاص يف متويل البحوث العلمية حيول  28
 دون تقدمي حبوث قيمة ترصد مشكالت اجملتمع. 

4,1 1,0 79,7 % 
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ال يوجد نظام حوافز يدعم الباحثني لتقدمي حبوث واقعية ترصد  29
 مشكالت اجملتمع. 

4,6 1,4 84,3 % 

الالزمة للبحث العلمي من ابرز املعوقات عدم توفر املعدات   30
 اليت تواجه البحوث العلمية يف الدول العربية.

4,1 1,01 88,6 % 

ويتبني من نتائج العرض السابق أن واقع البحث العلمي يف الدول العربية يواجه العديد من املشكالت ومن أبرزها: 
%( من أفراد العينة أن 88,6رصينة, فقد رأى ما نسبته)عدم توفر معدات كافية تسهم يف إنشاء حبوث علمية  

املعدات الالزمة للبحوث العلمية تكاد تكون غائبة يف كثري من الدول كان أبرزها سوراي, فهي تواجه العديد من 
 املشكالت املتعلقة بتمويل البحوث العلمية, فقد يضطر العديد من الطلبة إىل تغيري عناوينهم وحىت اختيار عناوين

تقليدية لتاليف مشكلة صعوبة بل وغياب التمويل واملعدات الكافية, ابإلضافة إىل أن هنالك مشكلة تتعلق بغياب 
%( من أفراد العينة أن نظام احلوافز الذي يدعم 84,3نظام واضح للحوافز يدعم الباحثني, فقد اعترب ما نسبته)

النظام البريوقراطي هليئات الدولة والروتني من أبرز   %( من أفراد العينة أن87,4البحث العلمي غائب. كما رأى)
 املعوقات اليت حتول دون الوصول إىل املستوايت املتقدمة مثل الدول الغربية يف دعم ومتويل البحوث العلمية. 

ويتبني من نتائج اجلدول السابق أن هنالك العديد من املعوقات اليت حتول دون وصول البحوث العلمية العربية إىل 
مستوى البحوث يف الدول الغربية, ابإلضافة إىل أن العديد من الدول جتهل الدور الكبري الذي يسهم من خالله 
البحث العلمي يف حتقيق التنمية يف اجملتمع, ذلك ألن البحث العلمي يعترب من الوسائل املهمة اليت متكن الدول من 

لمي يف الدول املتناولة وبشكل خاص سوراي, يبدو صعباً الوصول إىل التفوق يف شىت اجملاالت, فواقع البحث الع
للغاية فهنالك العديد من املعوقات اليت حتول دون حتقيق األهداف املطلوبة وخاصة يف اجملاالت العلمية, أما يف 

ردن الدول الباقية فتتفاوت الصعوابت واملعوقات, وتدرك تلك الدول هذه املعوقات إال أنه ليس ابليد حيلة, ففي األ
كذلك تعد املؤسسات احلكومية هي املمول الرئيس للبحوث العلمية, ويف مجيع الدول املتناولة كان غياب اسرتاتيجية  
واضحة لدعم البحث العلمي من أبرز املعوقات اليت حتول دون الوصول إىل مصاف الدول املتقدمة اليت تدرك الدور 

 مية يف اجملتمع.الكبري الذي يلعبه البحث العلمي يف حتقيق التن
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نتائج السؤال الثالث ومناقشته: ما مستوى إدراك الدول املتناولة يف البحث للصعوابت اليت تواجه متويل البحوث 
 العلمية فيها؟

لإلجابة على هذا السؤال جرى حساب النسبة املئوية لدرجات أفراد عينة البحث من الدول عينة البحث "سوراي, 
األردن", وذلك الستكشاف مستوايت إدراكهم لصعوابت متويل البحث العلمي, وكانت النتائج السعودية, العراق,  
 على الشكل اآليت: 

 ( مستوايت إدراك الدول املتناولة يف البحث لصعوابت متويل البحوث العلمية 6جدول)

 الرتبة النسبة املئوية  املستوى  الدولة
 1 % 87,6 مرتفع جدا سوراي

 3 % 67,6 متوسط  السعودية 
 2 % 75,5 مرتفع العراق 
 4 % 62,7 متوسط  األردن 

 والشكل البياين اآليت يوضح ذلك:

األردنالعراقالسعوديةسوريا 

87.60%

67.60%

75.50%

62.70%
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 ( مستوايت إدراك الدول املتناولة يف البحث لصعوابت متويل البحوث العلمية 2الشكل)

العلمي, ذلك ألهنم ويتبني من العرض السابق أن أفراد العينة يف الدول املختلفة يدركون صعوابت متويل البحث  
يواجهوهنا بشكل يومي سواء أكانوا طالابً أو أساتذة يرغبون بنشر البحوث أو اإلشراف على طالب, ففي سوراي 

العينة الصعوابت اليت تواجه متويل البحوث العلمية, فسوراي تواجه ظروفاً صعبة فيما 87,6يدرك) %( من أفراد 
متويل البحوث العلمية املرتبطة إبكمال احلياة اجلامعية أو ابملرتبة العلمية, يتعلق بغالء املعيشة إضافة إىل صعوبة يف 

( دوالر أمريكي وهو مبلغ كبري ابلنسبة 800إىل    400فالنشر ضمن مستوعبات سكوبس مثال حيتاج ملا يرتاوح بني)
لمية جلمع الدراسات لشخص يعيش يف سوراي, ابإلضافة إىل أن اجلامعات ال توفر اشرتاكات مع خمتلف املواقع الع

احلديثة ابستثناء بعض املواقع اليت يتسىن للطالب فتحها من مكتبة اجلامعة فقط, فالطالب كان يضطر إىل السفر 
إىل أحد الدول اجملاورة جلمع الدراسات احلديثة املرتبطة مبوضوعه, هذا فيما يتعلق ابلكليات النظرية, أما فيما يتعلق 

صعوابت تتعلق بعدم القدرة على أتمني مواد معينة الستكمال الدراسة. ابلتايل هنالك ابلكليات العملية فهنالك  
عدد من الصعوابت املوجودة يف سوراي ويف عموم الدول األخرى, ومت الرتكيز على سوراي بشكل خاص ألهنا تواجه 

 العلمي.العديد من الصعوابت والغالء يف احلياة األمر الذي سينعكس سلباً ابلطبع على البحث  

وفيما يتعلق ابألردن والسعودية, فهم يدركون الصعوابت ولكن بدرجة متوسطة, وميكن أن يرجع ذلك إىل أن واقع 
البحث العلمي لديهم أفضل بكثري من سوراي, والعراق كذلك على الرغم من حماولته مواجهة العديد من الصعوابت 

 ال موجودة.املتعلقة ابلبحث العلمي إال أن تلك الصعوابت ال تز 

 نتائج فرضيات البحث: 

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إدراك أفراد عينة البحث لواقع متويل البحوث العلمية يف الدول العربية واملعوقات 
 اليت تواجهها وفقاً الختالف متغري الرتبة العلمية)أستاذ جامعي, طالب دراسات عليا(. 

قام   الفرضية  البحث على وللتحقق من صحة هذه  عينة  أفراد  بني متوسطات درجات  الفروق  الباحث ابختبار 
 لتوضيح داللة الفروق، واجلدول اآليت يوضح ذلك: (T-Test) االستبانة، وذلك ابستخدام اختبار
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 ( الفروق بني درجات العينة على االستبانة وفقاً الختالف متغري الرتبة العلمية 7جدول)

 القرار مستوى الداللة  قيمة )ت(  االحنراف  املتوسط  اجلنس االستبانة
غري  0,9 1,98 21,5 132,3 أستاذ جامعي 

 26,5 121,4 طالب دراسات عليا  دال
( وهي أكرب من قيمة مستوى 0,9ومن خالل النتائج يف اجلدول أعاله ُيالحظ أن قيمة مستوى الداللة بلغت)  

( هذا يدل على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تبعاً الختالف متغري الرتبة العلمية, 0,05الداللة االفرتاضي)
ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات أفراد عينة البحث وابلتايل نقبل الفرضية الصفرية القائلة: )ال توجد فروق  

 على االستبانة وفقاً ملتغري الرتبة العلمية(. 

الرغم من  اجلميع على  العلمي كبرية ويدركها  البحث  النتيجة يف أن الصعوابت اليت يواجهها  وميكن تفسري هذه 
بفرض   تبدأ  الدول  العديد من  العلمية, ذلك ألن  رتبتهم  فهم اختالف  العليا,  الدراسات  طلبة  الصعوابت على 

املرتبطة  التكاليف  ارتفاع  يرغبون يف حتقيقه وبشكل خاص يف سوراي يف ظل  العلمي حلم  البحث  يشعرون أبن 
ابلبحث العلمي ونشر البحوث العلمية يف اجملالت الدولية, فقد اشرتطت الوزارة يف سوراي على كل طالب يف مرحلة 

حيصل على شهادته أن يقوم بنشر حبث يف مستوعبات سكوبس, وهو أمر صعب ابلنسبة   الدراسات العليا لكي
هلم يف ظل ارتفاع التكاليف, "على الرغم من أن ذلك موجود يف العراق كذلك األمر, إال أن ارتفاع التكاليف يف 

تذة يف حال سوراي أمر جعل النشر يف مستوعبات سكوبس من املستحيالت", وكذلك األمر ينطبق على األسا
رغبوا يف رفع رتبتهم العلمية. ابلتايل ال فرق يف إدراك تلك الصعوابت بينهم, فصعوابت البحث العلمي واضحة 

 يدركها اجلميع. 

 اخلامتة والتوصيات:

ويف اخلتام تتلخص نتائج البحث يف أن البحوث العلمية يف الدول العربية تعاين من نقص يف التمويل, كما أن 
التمويل نفسه يواجه العديد من الصعوابت, فهو مرتبط جبهات حكومية فقط, ومن خالل نتائج البحث ميكن 

 تقدمي املقرتحات والتوصيات اآلتية:
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القيام أبحباث متخصصة تسعى لرصد الصعوابت اليت تواجه البحوث العلمية منها والنظرية بشكل منفصل, كمحاولة 
 لوضع احللول لتلك الصعوابت.

سعي حنو جذب القطاع اخلاص لتمويل البحوث العلمية اليت تسعى لرصد مشكالت معينة تتعلق ابلقطاع اخلاص ال
 متهيداً لوضع احللول ومساعدة القطاع اخلاص يف تاليف العديد من املشكالت اليت قد يواجهها.

صادر احلكومية واخلاصة العمل على تنويع مصادر الدعم املايل املخصصة ألنشطة البحث العلمي من خمتلف امل 
 واملنظمات الدولية واألفراد وعدم االقتصار فقط على التمويل احلكومي الذي يكاد يكون حمدود يف أغلب األحيان. 

والتطوير  البحث  واحلكومية إلجراء  اخلاصة  املؤسسات  ميزانيات  من  نسبة حمددة  على ضرورة ختصيص  التأكيد 
 الدولة السنوية.والتدريب, وجيب إدراج ذلك يف ميزانية  

 تعزيز االستفادة من برامج التعاون واملنح الدولية يف دعم أنشطة البحث العلمي. 
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 املالحق 

 االستبانة

 عزيزي املستجيب: 

فيما أييت جمموعة من العبارات اليت تقيس وجهة نظرك حنو متويل البحوث العلمية يف دولتك, واملعوقات اليت تواجهه 
ويلها, الرجاء اإلجابة على كل سؤال ابختيار بديل واحد بني جمموعة من البدائل املتواجدة أمامك, مع العلم أنه مت

ال توجد إجاابت صحيحة وأخرى خاطئة, وإّنا اإلجابة الصحيحة هي اليت تعرب عن رأيك وتعكس واقع البحث 
 العلمي يف دولتك: 

 أبدا   ندرا   أحيان   غالبا   دائما   ـــارات العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م
ال توجد هنالك أهداف واضحة تسعى البحوث العلمية  1

 إىل حتقيقها. 
     

هبا  2 مير  اليت  املشكالت  واقع  العلمية  البحوث  ترصد 
 اجملتمع.

     

هنالك سياسات واضحة وحمددة للبحث العلمي, واليت  3
 واألهداف الالزمة. تتمثل بتحديد األولوايت  

     

      ال توجد هنالك إمكانيات مادية لدعم البحوث العلمية.  4
يف  5 الشاملة  التنمية  حتقيق  يف  العلمي  البحث  يسهم 

 اجملتمع.
     

عدم وجود خطط تنمية واضحة من أبرز املعوقات اليت  6
 حتول دون وجود نظام متويل للبحوث العلمية. 

     

      القطاع اخلاص يف دعم البحث العلمي. يشارك   7
دعم  8 تسهم يف  مالية وموارد  مبالغ  اخلاص  القطاع  يوفر 

 البحث العلمي يف زمن قياسي.
     



 

 

 

  
JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED 

RESEARCH (JHDESR) 
217 

 
 

 

 

 

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION 

FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR) 

 | VOL: 07 ISSUE :04 | OCTOBER 2021 

أكتوبر |  04العدد  07| المجلد  البشرية والتعليم لألبحاث التخصصيةمجلة التنمية 

2021 

E-ISSN: 2462-1730 | www.jhdesr.misd.tech 

لصناعة  9 الواضحة  التكنولوجية  العلمية  السياسة  غياب 
 البحث العلمي. 

     

تطبيق   10 دون  حيول  الدولة,  يف  االقتصادية  املوارد  شح 
 البحوث العلمية اجلادة والرصينة.

     

      ال يوجد اهتمام ابلبحث العملة وأبمهيته التنموية 11
يف  12 الناجحة  العلمية  للبحوث  الواضح  التسويق  غياب 

اللحاق  خمتلف املداالت األمر الذي يؤخر اجملتمع عن 
 بغريه من اجملتمعات املتقدمة. 

     

اجملتمع أبمهية البحث العلمي وما غياب الوعي لدى أفراد   13
 ميكن أن يعود به من فوائد. 

     

غياب املراكز العلمية واهليئات اليت تنظيم وتدعم البحوث  14
 العلمية بشكل جاد,. 

     

      عدم استغالل نتائج البحوث يف خدمة اجملتمع.  15
      القسم الثاين: املعوقات  

      بني خمتلف هيئات الدولة عدم وجود تنسيق واضح   16
عدم إنشاء قنوات للتواصل بني الدول واجلامعات فيما  17

يتعلق ابلبحوث العلمية احلديثة واجلادة من أهم املعوقات 
 اليت تواجه البحث العلمي. 

     

عدم رصد ميزانيات واضحة يف سياسة الدول املالية من  18
 العلمي. أهم املعوقات اليت تواجه البحث  

     

عدم قدرة مؤسسات التعليم العايل على حترير البحوث  19
 العلمية من االجراءات الروتينية املبالغ فيها. 
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على  20 اإلنفاق  أن  والسياسات  الدول  من  العديد  اعتبار 
 البحث العلمي أمر غري جمدي, وهو هدر لألموال. 

     

مستلزمات البحث العلمي من عدم القدرة على أتمني   21
كتب ودراسات وخمابر, وبشكل خاص يف التخصصات 

 العلمية. 

     

عدم تشجيع الدول الباحثني وطلبة الدراسات العليا على  22
العراقيل   من  العديد  ووضع  وتطبيقها  البحوث  إنشاء 

 أمامهم.

     

االفتقار إىل األرضية األكادميية الواضحة اليت تشجع على  23
 متويل البحوث وتقدمي حبوث ترصد مشكالت اجملتمع. 

     

يف  24 عامة  أم  خاصة كانت  معينة  جهات  مشاركة  عدم 
متويل البحوث العمية وخاصة عرضها ملشكالت ختصها 
يقوم طلبة الدراسات العليا بدراستها واستكشافها ووضع 

 احللول هلا. 

     

عدم العمل بنظام التفرغ العلمي لعدد من أعضاء هيئة  25
التدريس أمر يقف حائالً دون تعزيز انطالقاهتم وخرباهتم 

 البحثية.

     

التسلسل البريوقراطي للمؤسسات يف الدولة واليت يعتمد  26
متويل البحوث العلمية عليها من أبرز املعوقات اليت تواجه 

 البحث العلمي. 

     

العلمي حيرم  27 البحث  اخلاص ألمهية  القطاع  إدراك  عدم 
 الباحثني من تطبيق حبوث جادة.

     

العلمية  28 البحوث  القطاع اخلاص يف متويل  عدم مشاركة 
 حيول دون تقدمي حبوث قيمة ترصد مشكالت اجملتمع. 
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لتقدمي حبوث واقعية  ال يوجد نظام حوافز يدعم الباحثني   29
 ترصد مشكالت اجملتمع. 

     

ابرز  30 من  العلمي  للبحث  الالزمة  املعدات  توفر  عدم 
 املعوقات اليت تواجه البحوث العلمية يف الدول العربية.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


