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     2003تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام 
  حنو إقامة جمتمع املعرفة

  
بعض مالمح الوضع احلايل للتعليم العايل والبحث العلمي 

  يف الوطن العربي
  سائط نشر وإنتاج املعرفةكوسيطني هامني من و

  
  :تقديم

  حممد عبداهلل الصويف. د.أ
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نشر وإنتاج المعرفة وذلك من خالل عرض مـوجز          الوضع الحالي ل   يهدف هذا العرض إلى بيان    
لمالمح الوضع الحالي للتعليم العالي والبحث العلمي في البلدان العربية باعتبارهما من أهم وسائط              

  .نشر وإنتاج المعرفة
 
 : يتم من خاللو :نشر المعرفة :أوال

  التنشئة -0
  مراحل التعليم المختلفة -0
  وسائل اإلعالم -0
  الترجمة -0

  
  :لتعليم العاليمالمح الوضع الحالي ل

ثالثة أرباع الجامعـات العربيـة       (يتسم التعليم العالي في البلدان العربية بأنه حديث العهد         •
  .) الخمسة عشر عاما عمرهااليتعدى

  .تستغرق وقتا حتى تجود دورها المعرفيس مؤسسات التعليم العالي •
  .تحكم العملية التعليميةالتي واضحة السياسات العدم وضوح الرؤية وغياب  •
 استقالل عدد من الجامعات في الوطن العربي ووقوعها تحت السيطرة المباشـرة             ضعف •

 : مما أدى إلىللنظم الحاكمة

 . والعقائديةتحول العديد من الجامعات إلى ساحة للصراعات السياسية - 

 .تكدس مخيف بسبب التزايد غير المحسوب ألعداد الطلبة الملتحقين بالجامعات - 

 .قلة اإلنفاق على التعليم العالي •

  .التوسع الكمي في نشر التعليم العالي جاء على حساب نوعية التعليم وجودته •
  .رة دون المستوى المطلوبيالمكتبات في جامعات كث •
  .قديمة والتتسع األعداد المتزايدة من الطلبةالمعامل والمختبرات أصبحت  •
أعضاء هيئة التدريس في عدد كبير من الجامعات العربية يعانون من إنخفاض حاد فـي                •

 .ناهيك عن البحث، المرتبات اليسمح لهم بالتفرغ للتعليم
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 :تقييم نوعية التعليم الجامعي في البلدان العربية في علوم الحاسوب

، المغرب:  دولة عربية هي     12في  )  خاصة 4 عامة و  12( ست عشر جامعة  شملت عملية التقويم    
، وفلـسطين ، واألردن، ولبنـان ، وسـوريا ، والـيمن ، والـسودان ، والكويت، ومصر، والجزائر
  . واإلمارات، والبحرين

 :هيفي مجال تعليم علوم الحاسوب اعتمد التقييم على تطبيق خمسة معايير لألداء  •

  ).ومستوى إنجازاتهم، وأساليب تقييم الطلبة، ناهج والمقرراتالم(المستوى األكاديمي  .0
  .التدريس والتعلم .0
  .تطور الطلبة .0
  .موارد التعلم .0
  .ضمان الجودة وتحسينها .0

 :أظهرت نتائج الدراسة •

ولم يرق أي منها إلى درجة التميز       “ مقبول”أن جميع البرامج الدراسية حصلت على تقدير         .0
  .وفق المعايير الدولية

ور في مناهج الجامعات عن تغطية جميع المهارات األساسـية لـتعلم علـم              أن هناك قص   .0
  .الحاسوب

  . أن الجامعات الخاصة تتفوق بوجه عام على الجامعات الحكومية في األداء .0
ويقـارب  ، أن المعدل اإلجمالي لمؤشر الجودة يقل عن مستوى مقبول لثمـان جامعـات             .0

 .مستوى جيد لثالث منها

هيئات التدريس يمثل جانب قوة في المنطقة من حيـث مـستوى            أن المستوى األكاديمي ل    .0
وضعف فـي اإلمكانـات     ، التأهيل اال أن هناك نقصا في أعداد أعضائها بالنسبة للطلبة           

 .المتاحة مما يؤدي إلى عدم تمكن هيئات التدريس من نشر وإنتاج المعرفة بكفاءة

  
  :يتم من خاللو :إنتاج المعرفة: ثانيا
  ج العلمي في العلوم الطبيعية والتطوير التقانياإلنتا- 1        
 في اإلنسانيات والعلوم اإلجتماعية اإلنتاج العلمي -2

 اإلنتاج األدبي والفني -3
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 :نتاج المعرفة في البلدان العربيةمالمح الوضع الحالي أل

سانية امتالك المجتمع للقدرة على اإلضافة إلى رصيد المعرفة اإلن" بأنه إنتاج المعرفة يعرف
  ". الذي يغترف منه البشر جميعا

  
 : اإلنتاج العلمي في العلوم الطبيعية والتطوير التقاني-1

 :ينواتج البحث العلمي في العلوم الطبيعية والتطوير التقان

يشير التقرير إلى صعوبة الحصول على معلومات حديثة ودقيقة ومتكاملة حول مخرجات             •
ويمكن قياس مخرجات البحث    . في البلدان العربية  ني  أنشطة البحث العلمي والتطوير التقا    

  . واإلبتكارات،وبراءات اإلختراع،من خالل المنشورات العلمية العلمي والتطوير التقاني 
  
 :النشر العلمي) أ(

 بحثا لكل مليون فرد     26مستوى إنتاج الدول العربية وفق عدد المنشورات العلمية للسكان           •
 .)1995عام (

   .878وسويسرا ،1252وهولندا  ،840ي دول مثل فرنسا مستوى اإلنتاج ف •
 النشر العلمي في الوطن العربي شهدت زيادة خالل العقود الثالثة الماضـية فقـد               ةحرك •

 نـشرة عـام     465ارتفع عدد منشورات العلماء العرب في دوريات عالمية محكمة مـن            
  .1995 نشرة عام 7000 إلى نحو 1967

 أحد عشر ضـعفا     1995مليون مواطن في الصين في عام       بلغت المنشورات العلمية لكل      •
 في البلدان في حين بلغت    . ضعفا   24 وفي كوريا الجنوبية     1981مما كانت عليه في عام      

 نشرة  26 إلى   1981 نشرة لكل مليون عام      11 حيث ارتفعت من      ضعفا فقط  2,4العربية  
 .1995لكل مليون عام 

 بحثا عام 50نشرت أكثر من عدد المؤسسات العلمية العربية التي بلغ  •
مس خ بحث 200وكان عدد المؤسسات العلمية التي نشرت أكثر من ، مؤسسة26 ،1995

  .مؤسسات
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 :أنواع األبحاث المنشورة

 .)%90( تتعلق بالميادين التطبيقية ة المنشوراألبحاثمعظم  •

ات التتجاوز  األبحاث في العلوم األساسية في مجاالت الفلك والكيمياء والفيزياء والرياضي          •
  .من مجموع األبحاث% 10

هذا يعني أنه بالرغم من الزيادة في عدد البحوث العربية المنشورة اال أن النشاط البحثـي                 •
  .فجله تطبيقي وقلة منه تتعلق بالبحث األساسي.العربي مازال بعيدا عن عالم اإلبتكار

  . غير موجودةالبحوث في مجال تقانة المعلومات والبيولوجيا الجزئية تكاد تكون •
  

 :مستوى جودة األبحاث

حيث تزداد اإلشارة إلى البحث كلما ، تقاس جودة األبحاث بعدد اإلقتباسات المرجعية منها  •
 .ارتفع مستواه وأضاف جديدا إلى المعرفة اإلنسانية

 مرة كان مقاال واحدا فقط في كل من مصر          40عدد المقاالت التي زاد اإلقتباس منها عن         •
 مقاال في   10481 بينما وصل هذا العدد إلى       1987لكويت والجزائر في عام     والسعودية وا 

 . مقاال في سويسرا523أمريكا و

  
 :براءات اإلختراع

ضعف وتخلف نشاط البحث والتطوير في البلدان العربية مقارنة بالدول المتقدمة وبعـض              •
بية وغيرها خـالل    فعدد براءات اإلختراع المسجلة في أمريكا من بلدان عر        .البلدان النامية 

الكويت ، )32(اإلمارات  ، )15(األردن  ، )171( بلغت في السعودية     2000-1980الفترة  
نسبة كبيرة من براءات اإلختراع المسجلة هي       ) (77(مصر، )2(اليمن  ، )5(عمان، )52(

، )16328(في حين أن عدد براءات اإلختراع بلغت في كوريـا           ، )من قبل جهات أجنبية   
 ).7652(وفي اسرائيل 

على تطوير منتجات وعمليات إنتـاج وخـدمات        العلمي في البالد العربية     اليعمل البحث    •
 .تطويرية جديدة وتطوير تقانات جديدة لتطويرأداء المرافق التنموية ورفع كفاءتها
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 :مدخالت البحث والتطوير

 :إعداد العاملين في انتاج المعرفة -0
ءة والخبرة من أهم مدخالت ومقومات العمـل        تعد الموارد البشرية عالية التأهيل والكفا      •

  .في األنشطة البحثية والتطويرية
هناك إرتفاع مضطرد في عدد المنتسبين إلى مؤسسات التعليم العالي في البلدان العربية              •

اال أن هناك قلة من المنتسبين والخريجين في تخصصات العلـوم اإلنـسانية والطـب               
انة مما يعيق عملية بناء قدرة بشرية متوازنة في         والهندسة وفي اختصاصات العلوم والتق    

  .مجال العلوم والتقانة
هناك استجابة ضعيفة لمتطلبات السوق في نظم التعليم العالي ذات العالقة بالعلوم  •

  .والتقانة
قصور في متطلبات التعليم في مجاالت العلوم والتقانة باعتبارها تتطلب توفير وتجديـد              •

مما يؤدي إلى تدن في مستوى الخريجين       . اد عالية الكلفة  منشأت وتجهيزات خاصة ومو   
في هذا المجال والذي سيؤثر بدوره سلبا على قدرات مراكـز األبحـاث والمؤسـسات               

 .اإلنتاجية المتفيدة منهم

 :العاملون في البحث والتطوير -0
نصفهم تقريبا يعمـل    ) 35000(عدد المتفرغين لعمل البحث العلمي في البلدان العربية          •

  .مصرفي 
 فرد من القوى العاملة في البلدان العربية وهي نـسبة متدنيـة   10.000 باحث لكل    3.3 •

  .من قيم هذا المؤشر في البلدان المتقدمة% 10-3حيث تمثل 
 1000بينما تتجاوز   ،  فني في الوطن العربي    50(تدني نسبة الفنيين لكل مليون مواطن        •

  ) فني في الدول المتقدمة
 . العامالت في مؤسسات البحث العلميتدني نسبة عدد اإلناث •

  : على البحث العلمياإلنفاق -0
 من الناتج القومي وتتفاوت هذه      0.2اليتجاوز  (تدني مستوى اإلنفاق على البحث العلمي        •

بينما تتراوح نسبة ماينفق على البحث في البلدان المتقدمة بين          ، )النسبة من بلد إلى أخر    
2.5-5.%  
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، بحث العلمي في البلدان العربية من مـصادر حكوميـة           من اإلنفاق على ال   % 89يأتي   •
في حين أن   ، والباقي من الصناعة    % 30-20بينما تمثل المصادر الحكومية في أمريكا       

مع مالحظة أن معظم    .فقط من تمويل البحث في الوطن العربي يأتي من الصناعة         % 3
  . ماتنفقه الحكومات يذهب كرواتب وميزانيات تشغيلية

 :بحثية الالمؤسسات -0
يبلغ عدد مراكز وهيئات البحث العلمي ومؤسسات التعليم العـالي والمراكـز البحثيـة               •

  .مركزا) 588(التابعة لها 
تمارس البحث العلمي المـرتبط بالدراسـات العليـا         ) 184(الجامعات العربية وعددها     •

  .يةوالترقيات العلمية والذي يتسم بالطابع األكاديمي دون ربطه باإلحتياجات المجتمع
مركزا أغلبها متخصص في مجاالت     ) 126(يبلغ عدد المراكز البحثية التابعة للجامعات        •

وتقل المراكز المختـصة ببحـوث الـصناعة        ، األبحاث الزراعية والهندسية والصحية   
  والطاقة والبتروكيماويات

عدد المراكز والهيئات البحثية المرتبطة ببعض الوزارات والمؤسـسات الـصناعية أو             •
وتقل ، معظمها في الزراعة والموارد المائية والصحة والتغذية والبيئة       ) 278(ية  الزراع

 %).3التتجاوز (أو تندر في مجال التقانات الحيوية أو اإلليكترونيات 

وحدات البحث والتطوير المرتبطة بالمؤسسات اإلنتاجية محدودة وأدؤها دون مـستوى            •
  .الطموح

معظم مراكز البحث والتطوير في البلدان العربية غير مهيأة لتحويل ناتج بحث إلى منتج               •
إستثماري بسبب غياب هذه التوجهات عـن اهتماماتهـا أو بـسبب غيـاب المعـارف        

 .والخبرات واإلمكانات الالزمة للقيام باألنشطة االبتكارية المطلوبة
 

 
 :جتماعيةاإلنتاج العلمي في اإلنسانيات والعلوم اإل -2
العلوم االجتماعية لم تظهر بمعناها التخصصي إالبعد حـصول البلـدان العربيـة علـى                •

االستقالل وارتبط ظهورها ببناء الدول والمشاريع التي طرحتهـا الحكومـات الوطنيـة             
 .وأخضعت عند نشأتها لمطلب التركيز على موضوع التنمية للبحث عن حلول

ث ومشكالت ظهرت أخيرا أدت إلى تقلـيص فـرص          ظاهرة العولمة وما رافقها من أحدا      •
الدراسة والمشاركات التي يمكن للدارسين والباحثين العرب االستفادة منها خـارج إطـار             
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الوطن العربي خاصة أوروبا وأمريكا األمر الذي أدى إلى زيادة عدد األساتذة الجـامعيين              
مـشاركة فـي اللقـاءات      والباحثين أحادي اللغة مما أضعف قدرة الباحثين العرب على ال         

  .العلمية الدولية
يكاد البحث العلمي في ميدان العلوم االنسانية واالجتماعية ينحصر في الموضوع المحلـي        •

أو العربي حتى بين األفراد الذين حصلوا على فرص للدراسة في أوروبا وأمريكا مما نتج               
 المؤسـسات   فضال عن غياب أو نـدرة     “ اآلخر”عنه عدم تراكم رصيد علمي عربي عن        

المهتمة بدراسة المجتمعات األخرى في ضؤ التحديات التي تواجهها البلدان العربية ممـا             
 .يساهم في الحد من اندراج البحث العربي في شبكات عالمية

يتسم االنتاج العلمي للباحثين العرب بأنه انتاج فردي ولم يستطيعوا تكوين شبكات علميـة               •
 .يات العلمية واالتحادات المهنيةعربية بالرغم من وجود بعض الجمع

  
  :السياق اليمني

ينطبق معظم ما ورد في التقريرعن نوعية التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربـي               
  .على حالة التعليم العالي والبحث العلمي في اليمن

  
  :التعليم العالي: أوال

 جامعـة حكوميـة   15ن بين  م13(فمعظم الجامعات ، التعليم العالي في اليمن حديث العهد      •
 .م وينطبق هذا على كليات المجتمع1990تأسست بعد عام ) وأهلية

حيـث  ، التحاق أعداد كبيرة من الطلبة بالجامعات في التخصصات اإلنسانية واإلجتماعية            •
كما ان هناك فائض لخريجي العلوم      %. 10التزيد نسبة الملتحقين في الكليات العلمية عن        

 .اعيةاإلنسانية واإلجتم

 .خلو التعليم الجامعي من سياسات واضحة ومعلنة تحكم العملية التعليمية •

 .عدم مواكبة مناهج التعليم الجامعي للتطور المعرفي والثورة المعلوماتية •

 نقص أعضاء هيئة التدريس الكمي والنوعي في معظم الجامعات اليمنية •

 .اتضعف مستوى كفاءة بعض المرافق والتجهيزات في بعض الجامع •

 .اإلهتمام بالجانب النظري في العملية التعليمية وإغفال المهارات التطبيقية والعملية •

 .عدم الربط بين البرامج الدراسية واحتياجات التنمية •
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 .تكرار وازدواج التخصصات في العديد من البرامج الدراسية في الكثير من الجامعات •

ة تواكب أعباء النمو المتزايد فـي       ضعف قدرة الجامعات في توليد وتطوير موارد إضافي        •
 . أعداد الطلبة

 .عدم اإلهتمام بتدريس العلوم التطبيقية بأسلوب علمي حديث •

نقص كبير في إمكانات مكتبات الجامعات من الكتب والدراسات والـدوريات والبحـوث              •
 .المختلفة ووسائل االتصال والتوثيق 

 .غياب االستقالل المالي واإلداري •
 

  :لعلميالبحث ا:ثانيا
  .االفتقار الى قواعد البيانات عن الباحثين ومؤسسات البحث العلمي •
 20يوجد يوجد ما يقرب من      ، باعتبارها تمارس نشاطا بحثيا   ، إلى جانب الجامعات اليمنية    •

مركزا وهيئة بحثية نصفها يرتبط بالجامعات اليمنية والنـصف األخـر يـرتبط بـبعض               
 . الوزارات والجهات الحكومية

 المراكز والهيئات البحثية متخصصة في مجاالت األبحاث البيئية والزراعيـة           نصف تلك  •
 .ومعظم النصف األخر متخصص في مجاالت األبحاث اإلنسانية واإلجتماعية

من غير أعضاء هيئـة التـدريس       ، يبلغ عدد الباحثين والفنيين في تلك المراكز والهيئات        •
 .باحثا وفنيا) 1630(ما يقرب من، بالجامعات

  . ب سياسة عامة للبحث العلمي وضعف التنسيق بين مؤسساتهغيا •
محدودية فرص الدراسات العليا في الجامعات الحكومية ، مقابل توسع الجامعات الخاصة             •

 . فيها

قلة اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية وغالبية األبحاث المنتجـة              •
 . ضعف المكتبات والموارد الالزمة للبحثتتم بطريقة فردية  وبقصد الترقية بسب

 .افتقار بعض المراكز والهيئات البحثية إلى وجود برامج وخطط مرتبطة بخطط التنمية •

ضعف التواصل والعالقة بين مؤسسات البحث العلمي والجهات المستفيدة من مخرجـات             •
 .األنشطة البحثية

 0.05(ال دون المستوى المطلوب     نسبة ما ينفق على البحث العلمي من الناتج المحلى اليز          •
 .  وكلها من مصادر تمويل حكومية تذهب كرواتب وميزانيات تشغيلية) من الناتج المحلي

 .ضعف الحوافز المادية للباحثين •
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 .ضعف إعداد وتأهيل الباحثين في بعض المجاالت الحيوية •

 -مـع قلتهـا    -الميل إلى البحـوث التطبيقيـة     ( غياب النظرة التكاملية في البحث العلمي      •
 ).واالنصراف عن البحوث األساسية

، مواد، تجهيزات، مختبرات(افتقار المؤسسات البحثية الى المستلزمات والتسهيالت البحثية       •
 )مكتبات متطورة ومزودة بالدوريات والمراجع

 .ضعف التنسيق مع مؤسسات البحث العلمي العربية واإلسالمية •
 

  :لي والبحث العلمي والتطوير التقاني في البلدان العربيةتوجهات مستقبلية للنهوض بالتعليم العا
 :في مجال التعليم العالي: أوال

إلصـالح   ومجتمعة إلى إتباع برنامج جاد       ىمن الضروري أن تسعى البلدان العربية فراد       •
 .جذري للتعليم العالي دون إبطاء

 . التقرير إلى أربعة توجيهات رئيسية لبرنامج اإلصالحرأشا •

  :لتعليم العالي وإدارتهحكم ا  -1
 أن تشرف على مؤسسات التعليم العالي مجالس إدارة مستقلة تمثل فيها الدولة، وقطـاع               •

  .واألكاديميون األعمال، والمجتمع المدني ،
 :إصالح بنية التعليم العالي -2

إقامة بنية للتعليم العالي تتميز بالتنوع، والمرونة، ومواكبة احتياجات اكتـساب المعرفـة              •
 .التنمية المتغيرة أبداًو

إفساح المجال لاللتحاق بمؤسسات التعليم العالي والعودة إليها، دون قيـود جامـدة لغايـة            •
  .التعلم المتكرر طول الحياة

المراجعة المستمرة لهياكل المؤسسات والبرامج التي تقمها ومحتويات تلك البـرامج بمـا              •
  .يضمن سرعةاستجابتها للتطورات العالمية والمحلية

التركيز على المجاالت المعرفية المطلوبة للتقدم المعرفي خاصة مجاالت العلوم الطبيعيـة             •
 .ونشاطات التطوير الثقافي

إنشاء قنوات للعمل المشترك بين مؤسسات التعليم العالي من ناحيـة ، وأجهـزة الدولـة                 •
عادة تدريب وإ في  ية أخرى   حومشروعات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من نا       

  .  وفي البحث والتطوير المطلوبان لدعم وتطوير االنتاجية المجتمعيةتدريب العاملين
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  :نشر التعليم العالي -3
 .التوسع في نشر مؤسسات التعليم العالي مطلب حيوي وإتاحة الموارد الالزمة له •

 :االرتقاء بنوعية التعليم العالي -0
لذاتي والمستمر وقادرين عليه، وليس تخريج      إعداد مواطنين لمجتمع المعرفة قابلين للتعلم ا       •

  .متعلمين يحملون كماً من المعلومات سرعان ما يبلى
توفير اإلمكانات والتجهيزات الالزمة لتعليم عال متميز ولدعم جهد البحث والتطوير فـي              •

  ) .مكتبات، مختبرات مجهزة ، أدوات تقانات المعلومات واالتصال(مؤسساته 
حث والتدريس وظروف عملهم وتطوير قدراتهم المعرفية محلياً        تحسين ظروف هئيات الب    •

 .وخارجياً

تطوير المناهج حتى تساير متطلبات مجتمع المعرفة وتبني أساليب التعليم والتقييم الموانية             •
  .الكتساب قدرات التعليم الذاتي والتحليل والنقد مما يساعد على االبتكار

  
  : التقانيفي مجال البحث العلمي والتطوير: ثانيا

وبيوت الخبرة العربية على تقديم خدمات تماثل تلك التي         ، تشجيع مراكز البحث والتطوير    •
 .تستعين بها الدول العربية من مؤسسات البحث والخبرة في البلدان المصنعة

وللرقابة على الجـودة حتـى      ، التعجيل بخضوع المنتجات العربية للمواصفات المعيارية      •
  .سة في السوق الدوليةتكون قادرة على المناف

العمل على إنشاء وتقوية مختلف أشكال الترابط عبر البلدان العربية في جميـع مجـاالت                •
  .خاصة بتوظيف تقانات المعلومات واالتصال الحديثة، البحث العلمي والتطوير التقاني

نطقة أو يمكن أن تقوم فيها للم     ، التركيز في التطوير التقاني على مجاالت تحتاجها المنطقة        •
ومصادر ، وتقانات المعلومات واالتصال  ، مثل تقانات النفط والغاز وشتقاتهما    ، ميزة نسبية 

 .وتحلية المياه، مثل الطاقة الشمسية والرياح، الطاقة المتجددة

في مجاالت البحث والتطوير التقاني تتوزع في عموم البلدان العربية          “ مراكز تميز ”إقامة   •
 .النسبيةوفقا لالحتياجات أو المزايا 

ووضـع  ، وسن القـوانين واإلجـراءات      ، قيام الدولة بوضع األولويات ورسم السياسات      •
 .وإتاحة الموارد واإلمكانات الكفيلة بقيام البحث والتطوير التقاني، الحوافز
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إنشاء بيئة مؤسسية أهلية فعالة لحفز جهود البحث والتطوير على صعيد المجتمـع كلـه                •
 . ودعمها

 البحث والتطوير التقاني إما على صورة منح للمؤسسات غير الهادفة           إتاحة فرص لتمويل   •
تسترد عند نجاح البحث والتطوير     ، للربح أو قروض بشروط ميسرة للمشروعات الربحية      

 .في زيادة إيراد المشروع

لنشاط البحث والتطوير   ، الخاصة والعامة ، تخصيص نسب من أرباح مشروعات األعمال      •
، وتـشجيع رأس المـال المخـاطر    ،  جهود البحـث والتطـوير     أو لصناديق دعم  ، داخلها

  .وحاضنات األعمال

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


