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 حصاد عقد
 (1020-1002) العربي  يملعلا البحث

 موزه بنت محمد الربان. د 

 المقدمة
و على امتداد املنطقة . ميتلك الوطن العريب موارد طبيعية و بشرية كبرية. دولة، لغة و ثقافة واحدة متثل الوطن العريب 22

. للميالد 318تعليمية ممتازة أنشأت سنة  بيت احلكمة يف بغداد، مؤسسة. تاريخ غين يف التعليم العايل و انتاج املعرفة
مث . م ، و قد اعتربت أقدم مؤسسة متنح درجات علمية يف العامل 358نشأت عام أجامعة القرويني يف فاس يف املغرب، 

. دولة عربية 18تنتمي اىل  ،احتاد اجلامعات العربيةجامعة عضو يف  242اليوم هناك و  .تلتها جامعة األزهر يف القاهرة
 .حث العريب شبكات ارتباط مع اجملتمع الدويلبا أن للكم

و مع . 2010-2001ورقة منشورة يف العقد املاضي ،  20,145اىل  8,868الوطن العريب زاد انتاجه البحثي من 
 . ذلك فإن مسامهته يف االنتاج العاملي ما زالت أقل من نسبة تعداد سكانه اىل سكان العامل

يبني كيف إرتفع عدد األوراق املنشورة من إيران و تركيا بالنسبة لتلك  1، الرسم التوضيحي و للمقارنة مع دول اجلوار
، علمًا بأن تعداد مصر لوحدها يفوق تعداد سكان إيران 2011- 2000املنشورة من الوطن العريب خالل الفرتة من 

 44من تعداد تركيا، و  4.6تعداد إيران ، و مرة من   4.7حبوايل عشرة ماليني، و أن تعداد الوطن العريب يساوي تقريباً 
   .مرة من إسرائيل

من %  10لقد الحظنا يف بعض دراساتنا السابقة، أن نسبة الباحثني العرب الذين يسهمون يف النشر العلمي ال تتجاوز 
إجراء البحوث و و هذا يثري االستغراب و يدعو للبحث عن السبب يف عزوف األكثرية عن . جمموع محلة الشهادات العليا

 .النشر
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 .من كل من الوطن العربي و إيران و تركيا و اسرائيل 1022-1000بين عدد األوراق المنشورة : 2سم توضيحي ر 

 

 

 

 

 

 

 

أهم عد من ت  ج، اليت تستلزم البحوث من أجل التنافس يف جودة و اقتصاديات املنت  " الوطنية"إّن قلة وجود الصناعات    
ستجلب هلا شركات أجنبية ال تستخدم ت   ما فالصناعات و حىت املشاريع اهلندسية و التشييد غالباً . أسباب هذا العزوف

فيصبح الباحث يف اجلامعة هدفه . نتاج العريب، رغم أن البحوث اهلندسية متثل ما يقارب مخس اإلاخلربة و البحوث العربية
و الثقة " االعتماد على الذات"إّن عدم . ال يشعر بأمهية و فائدة عملية من جهده و حبثه الرتقية مث يكتفي هبا، ألنه

. بالنفس ، هي من أهم أسباب ضعفنا و ختلفنا ، و هي السبب الرئيسي يف عدم استفادة هذه األمة من إمكانياهتا اهلائلة
رب من اخلرباء عما ميلكه الوطن العريب، و لكنهما أك اً ال متلك عدد ناهيك عن إيران أو تركيا، كاًل من اهلند أو الصني

وجود الصناعات الوطنية أيضًا ميثل رافدًا لتمويل البحث العلمي  .يستخدمان ما ميلكان بشكل أفضل، و هذا هو السر
 .من قبل الشركات الصناعية و هو املتبع يف معظم دول العامل

اصل و التعاون بني هو حمدودية التو كمًا و نوعًا و مردوداً،   يف البحوث العلمية أهم أسباب هذا الضعفسبب آخر من 
أن تساعد فيه، عن طريق تشجيع و دعم تكوين ( أرسكو) و هذا ما تسعى منظمة اجملتمع العلمي العريب . العلماء العرب

بني  التواصل و التعاونهذه األنشطة اخلاصة باللقاء و . اجلمعيات العلمية لتمكني العلماء من اللقاء و التواصل و التعاون
 .  ميكن أن تقدم اسهامات عظيمة لالقتصادات الوطنية و تغري الوضع القائم بشكل كبري العلماء

فكثري من أفضل طالبه ينالون درجاهتم العليا . إحدى املشاكل اليت يعاين منها الوطن العريب ككل، هي نزيف األدمغة  
جنازات إلالعرب يف الشتات رافدًا قويًا ميثل . يعودال منهم  كثريو  . ماليةمن جامعات يف أوروبا، آسيا، و أمريكا الش
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نقص مزمن  إىلو هذا يعود يف جزء منه على األقل، . البحوث يف الدول األخرى و لكنهم ميثلون فائدة أقل ألوطاهنم األم
 ،للتنمية و حتقيق األمن و دور العلم أمهيةمعرفة بو  و اهتمام قليل بالبحث العلمي ، يف االستثمار يف البحث و التعليم

و هذا ينعكس على هتيئة املناخ املناسب للبحث العلمي يف اجلامعات العربية اليت ال . يف الدول العربية ل السياسينيب  من ق  
ي من ترتك وقتاً لعضو هيئة التدريس للبحث اجليد و ذو اجلودة العالية، فعضو هيئة التدريس يئن حتت ثقل العبء التدريس

. ىل ضعف االمكانيات و توفري املعلومات و املساعدين أو املشاركني يف البحوثإضافة جهة و املهام اليت يكلف هبا، باإل
و هنا تربز أمهية . و عدم متكن الكثري منهم من حضور املؤمترات و التواصل مع أقراهنم من داخل و خارج الوطن العريب

ت و الباحثني العرب لتبادل املعلومات و اخلربات و التشارك يف االمكانيات، و هذا ما خلق الروابط و التواصل بني اجلامعا
 ( . أرسكو) قامت من أجله منظمة اجملتمع العلمي العريب 

الكثري من الفساد االداري يف الكثري من جامعاتنا العربية، حيث ال يقّيم الباحث اجليد تلك املشاكل، يوجد باالضافة اىل 
ر، مما يولد االحباط لدى فئة كبرية من الباحثني، فإما يستسلم للخمول العلمي أو اهلجرة اىل ال حياسب املقصّ و يكافئ و 

   .خارج اجلامعة للعمل يف قطاعات أخرى يف اجملتمع أو اهلجرة كلياً إىل دول أخرى

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 مصادر البيانات
 

 لقد استخدمنا أعداد األوراق املنشورة على قواعد بيانات شبكة العلوم التابعة ملؤسسة طومسون رويرتز

(Thomson Reuters Web of Science
SM

 databases) 

 :و قد اقتصرنا على األنواع التالية

ARTICLE, PROCEEDINGS PAPER  and  REVIEW 
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 األوراق البحثية المنشورة
نتاج العلمي يف الوطن ، و لكننا سنبني منو اإل2010إىل  2001وات من يف هذا التقرير سوف نركز على فرتة العشر سن

   .العريب خالل فرتة أوسع

 . ثالثة عشر ضعفاً النمو في عدد األوراق المنشورة

ورقة  1,710كان هناك حوايل   1843ففي عام . من الوطن العريب ميثل ظاهرة األوراق حجم املنشور منيف  إن التغري
أي ما يقارب . ورقة 22,550هناك حوايل أصبح  2011يف عام . حد على األقل من دولة عربيةحتمل اسم مؤلف وا

يف   363,357حيث إزداد من االنتاج العاملي تغري أيضًا و زاد خالل تلك الفرتة،. عاماً  88ثالثة عشر ضعفًا خالل 
الزيادة بثالثة عشر  و بذلك فإن. مرة 3.5أي تضاعف حوايل  2011يف  1,278,782ليصل اىل  1843عام 

  .ضعفاً متثل أمراً ملفتاً 

بدأنا بأوسع صورة للبحث العلمي يف الوطن العريب مث ركزنا على أجزاء من أجل رؤية أوضح فقد و التقرير،  هذا يف
إىل  1843  حيث ميكننا تقسيم الفرتة إىل ثالث مراحل، األوىل منذ . ، يبني ذلك( 2)الرسم التوضيحي  .خمصصة منه

، (2005 -1888) تقريباً، مث تلتها فرتة  ، و قد كان متوسط الزيادة يف عدد األوراق املنشورة يسري مبعدل ثابت 1882
  .  2002، و لكن بأقل من الفرتة األخرية و اليت بدأت منذ  1888  حيث ازداد متوسط الزيادة بشكل فجائي يف سنة 

 
 . 2011و  1843االنتاج العريب من األوراق البحثية املنشورة بني : 2رسم توضيحي 
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و هل تلى هذه الزيادة يف عدد  1؟ 2002و  1888فما أسباب هذا التغري املفاجئ يف عدد األوراق املنشورة يف عامي 
 األوراق زيادة يف معدل النمو؟ 

، و تتكرر الظاهرة و بشكل أكرب يف  1888ة يف عام بعد الزيادة الفجائي أن معدل النمو تناقص بشكل أسيّ لقد وجدنا 
 . يبني ذلك( 8)الشكل التوضيحي.  2002عام 

 
  . 2011و  1843تغري معدالت النمو يف عدد األوراق املنشورة بني عامي : 3رسم توضيحي 

 :فرتة زمنية إىل أخرى ميكن أن حيسب كما يلي من 2معدل التغري، أي النسبة املئوية يف معدل التغري أو النمو

 ×{القيمة في بداية الفترة (/ القيمة في بداية الفترة -القيمة في نهاية الفترة )  }= النسبة المئوية لمعدل التغير
011     

 .(normalized)و قد استخدمنا قيم معدّلة لألعداد    

- 2001و إال فإن النمو على مدى السنوات اخلمس األوىل من  يبني التناقص السنوي يف النمو، 8الرسم التوضيحي 
 % . 58بلغ   2010-2002، بينما النمو يف الفرتة الثانية % 22، هو 2005

 . 2010-2001و اآلن سنركز على العشر سنوات جمال الدراسة، 

                                                           
1
 .سيكون هذا بإذن هللا موضوع دراسة قادمة 
2
، فإن عدد  15تجت ورقات بحثية و في السنة التي تلتها أن 11فعلى سبيل المثال لو أن دولة ما أنتجت في عام : لتوضيح الفرق بين عدد األوراق و النمو 

، و ذلك أنه ينسب %  33ورقات أيضاً ، فإن معدل النمو يكون  5بزيادة  21و لو انتجت في العام الذي يليه % .  51، و معدل النمو هو  5األوراق ازداد 

و معدل النمو يدل بشكل ما على .   ح سالباً مثالً فإن النمو يصب 11و لو أنتجت . ورقة ، فإن معدل النمو يساوي صفراً  21أما لو بقي .  الى بداية السنة

 .التوجه نحو البحث في تخصص ما
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 التعاون البحثي بين الدول العربية
ورقة، و لكن عندما جنمع انتاج الدول  135,176ل هذه الفرتة هو إن عدد األوراق املنشورة من كل الدول العربية خال

ورقة مشرتكة بني باحثني من دولتني  7074، و هذا يدل على أن هناك ما يقارب  142,250متفرقة جند أن العدد هو 
حظ زيادة اجيابية يبني التعاون البحثي احملسوب هبذه الطريقة خالل السنوات العشر، و نال 1اجلدول . عربيتني على األقل

 . 2003يف هذا التعاون و خباصة منذ العام 

   1020 - 1002التعاون البحثي البيني بين الدول العربية خالل العقد الماضي، : 2جدول 

% of 
collaboration 

Summation Count of Items 
Year of 

Publication 

3.83 9,221 8,868 2001 

4.02 9,781 9,388 2002 

4.22 10,805 10,349 2003 

4.26 11,275 10,795 2004 

4.46 11,716 11,194 2005 

4.70 13,300 12,675 2006 

4.39 15,700 15,010 2007 

4.79 18,047 17,183 2008 

5.68 20,722 19,545 2009 

7.02 21,691 20,169 2010 

5.00 142,250 135,176 Total 

 

 
 (1020-1002)العربي  في الوطن البحث

و تفصيل هذه األرقام يوضح . ورقة 135,176االنتاج الكلي من الدول العربية هو خالل هذه السنوات العشر كان   
لقد وجدنا أن معظم االنتاج العريب يأيت . إسهامات الدول و املوضوعات اليت هلا االهتمام األكرب من قبل الباحثني العرب

ورقة و  39,501صر خالل هذه الفرتة فعلى سبيل املثال أنتجت م. مصر، السعودية، تونس و اجلزائر: من أربع دول هي
 العريب تساوي تقريباً لعاملإىل ا 3نسبة عدد سكان مصر علماً بأنّ الكلي،  العريب من االنتاج%   29.2هو ما ميثل حوايل

تقريبًا من عدد السكان، أما % 14و هي اليت متثل حوال %  14.3السعودية تأيت يف املرتبة الثانية بنسبة  %. 22.55
من السكان يف الوطن العريب، %  2.78من و االنتاج  من%  13 تقرتب من اليت تأيت يف املرتبة الثالثة بنسبة تونس و

 . ع االنتاج العريبو من جمم% 8حبوايل اجلزائر تسهم . تأيت يف املرتبة األوىل من حيث نسبة األحباث لكل نسمة بذلك فهي

                                                           
3
  List of Arab countries by population 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Arab_countries_by_population


1 
 

0 

500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

3,000 

3,500 

4,000 

4,500 

5,000 

5,500 

6,000 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 عدد األوراق المنشورة من كل دولة حسب سنة النشر 

EGYPT 

SAUDI ARABIA 

TUNISIA 

ALGERIA 

MOROCCO 

JORDAN 

UAE 

KUWAIT 

LEBANON 

OMAN 

كما يظهر  أن هناك فرتتني ميكن مالحظتهما   .كثر انتاجاً مع سنة النشريبني انتاج الدول العربية األ 4الشكل التوضيحي 
نسبة الزيادة يف عدد األوراق خالل . 2010-2002و الثانية  2005-2001األوىل . كاًل منهما متتد مخس سنوات

ر األكرب يف هذه و مرة أخرى نالحظ أن مصر، تونس، السعودية و اجلزائر تليها األردن هلا األث. الفرتتني تبدو واضحة
 .الزيادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .من كل دولة مع سنة النشرعدد األوراق العلمية المنشورة : 4رسم توضيحي 

و لتفصيل أكثر سوف نقسم دراستنا هذه على هاتني الفرتتني، و نقارن بينهما من حيث كمية االنتاج و التوجه البحثي ، 
 . النمو يف التخصصات املختلفةو نعين به معدل 

 جاالت البحث م

1002-1002 

 سنجد االنتاج هذا يف فّصلنا اذا و. ورقة  50,594   الفرتة هذه يف العربية الدول من املنشورة األوراق عدد إمجايل بلغ   
 املنشورة يعترب األوراق حجم  .املغرب تونس و مث السعودية و تليها فيه، األكرب االسهام هلا متوقع هو كما و  مصر أن
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 النمو  بنسبة تتمتع أيها و النشر؟ يف األكرب النصيب هلا كان اليت التخصصات و املوضوعات هي املؤشرات، فما أحد
  األعلى؟

العمود األخري يبني الرتتيب يف . بالنسبة لعدد األوراق املنشورة فيه ختصص 20يبني أعلى  حيث 2اجلدول  يبينه ما هذا
و هو ما يدل بشكل ما على ، مث الرتتيب يف متوسط عدد االقتباسات للورقة ، و الرتتيب يف النمو فيهلكل جمالاملشاركة 

فعلى الرغم من أّن اهلندسة بأنواعها حتتل املرتبة األوىل من حيث   .و من الواضح أن هناك فرق واضح بينهانوعية البحث، 
الكيمياء هلا معدل منو أكثر اخنفاضاً رغم أهنا تقع يف . ة السابعة من حيث النموعدد األوراق املنشورة، إال اهنا تقع يف املرتب

نالحظ على العكس من ذلك، منو كبري يف علم الكمبيوتر و االتصاالت رغم أهنما من . املرتبة الثانية من حيث العدد
 أما .أي أن العدد يتناقص !البو املثري لإلهتمام هو أن معدل منو أحباث الزراعة س .حيث العدد يف مراتب متأخرة

العمود األخري يبني الرتتيب   .النمو  ملعدل بالنسبة الثامنة هي مرتبتها لكن و للعدد بالنسبة 12املرتبة  يف فتقع املياه مصادر
لقائمة، و و جند أن حبوث الكيمياء احليوية و البيولوجيا اجلزيئية تتصدر ا 4بالنسبة ملتوسط عدد االقتباسات للورقة الواحدة

 .تليها حبوث الصيدلة و علم األدوية

1002-1020 

 وصلت زيادة   بنسبة أي ورقة،  84.582  جمموعه بلغ حيث واضحة زيادة املنشورة األوراق عدد إزداد الفرتة هذه خالل
 . ة األوىلالسابقة، و كذلك احلال يف معدالت النمو إزدادت بشكل عام عنها يف الفرت  الفرتة عن%   67.2   اىل

 املثال سبيل فعلى. سابقتها عن الفرتة هذه يف أيضاً  البحثية  االهتمامات  و التوجهات يف تغري حدوث يوضح 8 اجلدول
 2008 عام منذ شديد اخنفاض هلا حصل ، السابقة الفرتة يف األكرب  النمو هلا كان  اليت االتصاالت و الكمبيوتر علوم
  .العدد حيث من رتبتيهما يف ارتفاع اىل السابقة الفرتة يف العايل النمو معدل أدى  أن بعد ،هلما النمو  يف انكماش اىل أدى

و جدير بالذكر أن هذه الظاهرة هي ظاهرة عاملية، أي أن هذا االخنفاض يف عدد األوراق املنشورة يف كاًل من علم 
 . يبني هذا 5الشكل التوضيحي . التكنولوجيةالكمبيوتر و االتصاالت حدث يف كل العامل، رمبا لتغري يف التوجهات  

اهلندسة، الكيمياء مث الفيزياء حتتل املراتب الثالث األ ول يف الفرتتني ، غري أن معدل النمو الكبري للهندسة جعل نسبة 
، من االنتاج الكلي، أي أن حبوث اهلندسة متثل حوايل مخس البحث العلمي يف الوطن العريب%  20مشاركتها تقرتب من 

 .االهتمام جبودة هذه البحوث ضرورةاالقتباسات من هذه األوراق اهلندسية قليل، مما يدل على و لكن متوسط 

                                                           
4
و كلما ازاد عدد مرات . و أُخذ منها ، أي استخدمت كمرجع في أوراق بحثية أخرىعدد االقتباسات لورقة ما  هو عدد المرات التي أشير الى هذه الورقة  

 .  االقتباس فهذا مؤشر الى أهمية تلك الورقة و نتائج البحث و مصداقيتها، ألنها شهادة من ذوي االختصاص
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 . من كل الدول العربية.  1002-1002ترتيب التخصصات من حيث العدد و النمو متوسط االقتباسات للفترة : 1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subject Area Count 
Share 

% 
Growth 

Average 
Citations 
per Item 

Rank 

Share Growth 
Ave. 

Cit. pp 

ENGINEERING  54,87  16.7 28.38 6.02 1 7 17 
CHEMISTRY  747,7  14.1 9.377 9.32 2 16 5 
PHYSICS  84773  11.4 37.67 7.81 3 4 15 
MATERIALS SCIENCE  34785  7.43 22.17 8.14 4 9 12 
COMPUTER SCIENCE  34,37  7.30 101.3 3.09 5 1 19 
MATHEMATICS  34880  7.02 39.93 5.78 6 3 18 
GENERAL INTERNAL MEDICINE  2422,  4.40 30.80 7.69 7 6 16 
PHARMACOLOGY PHARMACY  74773  3.52 8.556 13.60 8 17 2 
ENVIRONMENTAL SCIENCES ECOLOGY  74878  3.11 33.80 10.05 9 5 4 
AGRICULTURE  74,32  2.95 -5.729 8.26 10 20 11 
BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY  74335 2.76 14.94 14.25 11 14 1 
ENERGY FUELS  74385  2.68 16.92 7.88 12 12 14 
TELECOMMUNICATIONS  74307  2.58 43.12 2.33 13 2 20 
MECHANICS  74275  2.41 70.53 8.49 14 78 3 
SURGERY  7473,  2.24 7,.,2 8.57 15 73 5 

WATER RESOURCES  74732  2.24 26.00 8.09 16 8 13 
POLYMER SCIENCE 1,109 2.19 18.77 8.79 17 11 7 
GEOLOGY 1,037 2.05 20.67 8.28 18 10 10 
PLANT SCIENCES 982 1.94 -3.992 12.07 19 19 3 
THERMODYNAMICS 874 1.73 7.109 9.13 20 18 6 

 

Subject Area Count 
Share 

% 
Growth 

Average 
Citations 
per Item 

Rank 

Share Growth 
Ave. 

Cit. pp 

ENGINEERING 16,417 19.4 47.91 2.60 1 14 18 
CHEMISTRY 10,231 12.1 54.48 5.04 2 13 4 
PHYSICS 8,729 10.3 44.47 4.11 3 15 10 
COMPUTER SCIENCE 7,864 9.30 17.93 1.17 4 19 19 
MATERIALS SCIENCE 5,964 7.05 74.10 4.36 5 8 8 
MATHEMATICS 5,595 6.62 62.48 3.14 6 11 16 
PHARMACOLOGY PHARMACY 3,056 3.61 80.90 5.90 7 3 2 
ENVIRONMENTAL SCIENCES ECOLOGY 2,942 3.48 63.39 5.24 8 10 3 
TELECOMMUNICATIONS 2,666 3.15 12.70 0.87 9 20 20 
GENERAL INTERNAL MEDICINE 2,519 2.98 26.52 4.51 10 18 6 
BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY 2,336 2.76 7.15 7.16 11 5 1 
AGRICULTURE 2,313 2.74 75.61 3.88 12 6 12 
ENERGY FUELS 2,013 2.38 58.94 3.94 13 12 11 
MECHANICS 1,962 2.32 82.01 3.63 14 2 14 
FOOD SCIENCE TECHNOLOGY 1,781 2.11 89.43 4.97 15 1 8 
SURGERY 1,726 2.04 79.90 3.66 16 4 13 
GEOLOGY 74,70 7.35 ,,.07 3.,7 17 16 15 
WATER RESOURCES 74,38 7.33 ,,.,0 ,.33 18 9 7 
POLYMER SCIENCE 74877 7.73 ,7.,3 ,.78 19 17 9 
OPTICS 7803 7.75 74.91 2.7, 20 7 17 

 

 .من كل الدول العربية.  1020-1006ترتيب التخصصات من حيث العدد و النمو متوسط االقتباسات للفترة : 3جدول 
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عدد األوراق المنشورة في علم الكمبيوتر و االتصاالت في كل من العالم العربي و العالم ، و تغيرها مع سنة : 2رسم توضيحي 
 . 1002النشر، و يتضح االنخفاض الواضح بعد عام 

، و لكن هذا %  43حيث بلغت تقريبا  نمونسبة ال قيمة اهلندسة بالنسبة للنمو رغم زيادة ترتيبكما نالحظ تأخر يف 
 تقل الثانية الفرتة يف مشاركتهماأما الكيمياء و الفيزياء فإن نسبة  . يدل على زيادة النمو بشكل أكرب لتخصصات أخرى

 .   الفرتتني يف وضعها على فتحافظ الكيمياء  أما. واضح بشكل النمو يف الفيزياء ترتيب ينخفض و ، األوىل الفرتة يف عنها

القائمة، و مبتوسط اقتباسات   تتصدر أصبحت حيث ،الغذاء علوم لتكنولوجيا النمو يف ملحوظة زيادة مالحظة ميكننا
امليكانيكا بالنسبة للنمو مث الصيدلة و اليت تأيت يف املرتبة   تتبعها . جيعلها يف املرتبة اخلامسة من حيث اجلودة يف البحث

تباسات كما كانت يف الفرتة األوىل، و هذا يدل على ازدياد االهتمام ببحوث الصيدلة  الثانية من حيث متوسط عدد االق
 أن استطاعت  البيولوجيا و  اجلزيئية احليوية الكيمياء و اجلراحة و األدوية علم و الصيدلة مثل الطبية العلوم. كمًا و نوعًا 
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ثر مناطق أكيف منطقة تعد من  . الفرتة هذه يف إجيابياً  واً من أظهرت الزراعة. يف الفرتة الثانية االهتمام من الكثري جتتذب
الزراعة و مصادر املياه و العامل شحًا باملياه، يتوقع املرء اهتمام أكرب بكثري مما يظهر من عدد و منو و نوعية البحوث يف 

 .االنرتنت موجودة على موقع املنظمة على. سابقة يف هذا املوضوع 5اتو قد كانت لنا دراس. اجليولوجيا

يبيننان رتبة التخصصات من حيث متوسط عدد مرات االقتباس لكل ورقة، و هو  8و  2العمود األخري يف اجلدولني 
حتتل املركز األول يف كال اجلدولني،  الكيمياء الحيوية و البيولوجيا الجزيئيةو ميكننا مالحظة أن . مؤشر جلودة البحث
كما يظهر ارتفاع يف النمو يف هذا التخصص يف الفرتة الثانية   .(2070-,200و   2008-2007) أي خالل املرحلتني

عدد األوراق العربية املنشورة يف املرحلة األوىل . و هذا يدل على اهتمام واضح هبذا املوضوع كمًا و كيفاً . عنها يف األوىل
من االنتاج % 0.76 و %  0.50 اىلتصل ، و مها ميثالن نسبة منخفضة جداً 2,336و يف املرحلة الثانية   1,398بلغ 

 . ورقة 306,017و  278,951العاملي يف هذا التخصص و البالغ على التوايل 

تاج الوطن العريب من األوراق البحثية اىل االنتاج العاملي تعترب نسبة منخفضة اذا ما قورنت و بشكل عام فإن نسبة ان 
االنتاج العاملي يف كل من  يبني نسبة االنتاج العريب اىل 4و اجلدول   % .   5.4   حبوايل تقدر اليت و بنسبة عدد السكان

 .، يف الفرتة الثانيةهذه التخصصات
الكيمياء  و يظهر ضعف النسبة يف

احليوية و البيولوجيا اجلزيئية، و  
هذان . كذلك يف البصريات

التخصصان يتعلقان بالتكنولوجيات 
احلديثة، و اليت يبدو أن العامل 

 . ، لألسفالعريب ما زال بعيداً عنها

                                                                           

 

 

نتاج العربي الى االنتاج نسبة اال: 4جدول 
 ، في الفترة الثانيةالعالمي

                                                           
5
 2111 - 2111|  عربيةال البحوث في المياه مصادر،   العربي الوطن في جيولوجيتها و الجوفية المياه طبقات بحوث 

Subject Area 
World 

Publications 

Arab 
Share 

% 

ENGINEERING 1,069,949 1.54 

CHEMISTRY 617,600 1.66 

PHYSICS 704,513 1.24 

COMPUTER SCIENCE 608,726 1.29 

MATERIALS SCIENCE 412,751 1.44 

MATHEMATICS 260,827 2.16 

PHARMACOLOGY PHARMACY 186,403 1.64 

ENVIRONMENTAL SCIENCES ECOLOGY 207,586 1.42 

TELECOMMUNICATIONS 169,892 1.58 

GENERAL INTERNAL MEDICINE 107,951 2.34 

BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY 306,025 0.76 

AGRICULTURE 138,798 1.67 

ENERGY FUELS 85,234 2.36 

MECHANICS 79,055 2.48 

FOOD SCIENCE TECHNOLOGY 79,888 2.23 

SURGERY 143,210 1.21 

GEOLOGY 98,483 1.70 

WATER RESOURCES 49,356 3.31 

POLYMER SCIENCE 75,784 2.00 

OPTICS 196,672 0.76 
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من االنتاج العاملي، %   3.3من اجلدول أن أعلى نسبة مشاركة للوطن العريب كانت يف مصادر املياه حيث بلغت يظهر 
لنسبة و هذا ال يتعارض مع ما سبق أن ذكرنا حول هذا التخصص، فهذه النسبة قليلة بالنسبة لعدد السكان من جهة و با

ال و زيادهتا النسبية رمبا تدل على قلة االنتاج العاملي الذي . لظروف هذه املنطقة اليت تعترب أكثر مناطق العامل شحاً للمياه
                                                              .نفس األمهية بالنسبة للوطن العريب إىل الدول األخرى متثل هذه البحوثيعاين ما تعانيه من شح للمياه، و بالتايل ال 

 

 فرع من هذه التخصصات كل الدول العربية الخمس األكثر انتاجاً في  

 و السؤال الذي يتبادر للذهن، هل كل الدول العربية هلا نفس التوجهات البحثية؟ 

 العشروند من هذه التخصصات يبني الدول العربية اخلمس األعلى من حيث عدد األوراق املنشورة يف كل واح 2اجلدول 
حتت كل رتبة، وضعنا اسم الدولة و حتته . و قد ميزنا كل دولة بلون خمتلف للتوضيح 2010-2002خالل الفرتة الثانية 

مث النسبة املئوية هلذا العدد بالنسبة للعدد الكلي الذي نشر من مجيع الدول العربية يف ( عدد األوراق املنشورة) بني القوسني 
 .لتخصص يف الفرتة حمل الدراسةذلك ا

كما هو متوقع، حتتل مصر املرتبة األوىل بالنسبة لعدد األوراق يف كل التخصصات ماعدا يف الطب الداخلي العام، حيث 
%  48.4 يساهم املصريون بنسبة  و .فقط%  8.7ترتاجع اىل املرتبة الثالثة بعد السعودية و الكويت، و بنسبة مشاركة 

علماً بأّن . من علم البوليمرات%  54يسامهون بنسبة تتجاوز  كما ق املنشورة يف الصيدلة و علم األدوية،من عدد األورا
 .  %22.55 تقدر حبوايل يف الوطن العريب  ان مصرنسبة عدد سك

تظهر يف  السعودية أيضًا . منها صصات، و حتتل املرتبة الثانية يف مثان  تونس تظهر ضمن الدول اخلمس األوىل يف كل التخ
ختصص ضمن اخلمس الكبار، تتبعها املغرب يف  14اجلزائر تظهر يف  .و مصادر املياه كل التخصصات ما عدا الزراعة

، و سوريا حتتل املرتبة و حيتل لبنان املرتبة اخلامسة يف حبوث اجلراحة. ختصصات 4األردن و االمارات يف . ختصص 11
  .الثالثة يف الزراعة

األوراق املنشورة، فماذا عن جودة هذه األوراق و قيمتها العلمية، أو متوسط عدد االقتباسات للورقة؟  هذا ما يتعلق بعدد 
سوف جنري مقارنة بني مصر و السعودية و تونس بإعتبارها الدول األكثر نشرًا يف العديد من التخصصات، و سنقتصر 

 : على ختصصات

 . احليوية و البيولوجيا اجلزيئية، الصيدلة و علم األدوية، و علوم البيئةالكيمياء، الفيزياء، علوم الكمبيوتر، الكيمياء 
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 . 1020-1006مقارنة بين مصر، تونس و السعودية في بعض التخصصات من حيث العدد و متوسط عدد االقتباسات للورقة، للفترة :  2جدول 

 

 و نالحظ تقارب قيم متوسط عدد االقتباسات للورقة الواحدة بني الدول الثالث، مع تفوق .يبني ذلك 5و اجلدول 
كما أهنا تتفوق . واضح للسعودية يف الكيمياء احليوية و البيولوجيا اجلزيئية يف  رغم أهنا أقلهم يف العدد يف هذا التخصص

 . أيضاً يف كل من الكيمياء و علم الكمبيوتر

علوم بينما تتفوق مصر يف الفيزياء و . تونس، تتفوق يف الصيدلة يف متوسط االقتباسات و هي األقل من حيث العدد 
 .البيئة

Subject Area 

Egypt Tunisia Saudi Arabia 

Count of 
Items 

Average 
Citations 
per Item 

Count of 
Items 

Average 
Citations 
per Item 

Count of 
Items 

Average 
Citations 
per Item 

CHEMISTRY 4204 4.82 1248 4.82 1245 5.34 

PHYSICS 2676 4.76 1087 3.14 1063 4.22 
COMPUTER 

SCIENCE 
1632 1.28 1301 0.66 885 1.63 

PHARMACOLOGY 
PHARMACY 

1479 5.91 228 6.63 437 5.44 

ENVIRONMENTAL 
SCIENCES 
ECOLOGY 

754 5.85 463 5.60 274 4.48 

BIOCHEMISTRY 
MOLECULAR 

BIOLOGY 
819 6.52 476 6.50 300 8.09 
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الدول مميزة باأللوان ، 1020-1006في كل تخصص في فترة الخمس سنوات حيث عدد األوراق المنشورة  الدول العربية األعلى من:  6 جدول 
   . المختلفة

Rank

Subject Area

EGYPT ALGERIA TUNISIA SAUDI ARABIA UAE

(4067) /24.7 (2243) / 13.6 (2161) / 13.1 (2057) / 12.5 (1437) / 8.72

EGYPT TUNISIA SAUDI ARABIA ALGERIA MOROCCO

(2404) / 23.5 (1248) /12.2 (1245) /12.2 (1204) / 11.8 (793) / 7.75

EGYPT ALGERIA TUNISIA SAUDI ARABIA MOROCCO

(2676) / 30.6 (1826) / 20.9 (1087) / 12.5 (1063) / 12.2 (757) / 8.67

EGYPT TUNISIA ALGERIA SAUDI ARABIA UAE

(1632) /20.7 (1301) / 16.5 (976) /12.4 (885) /11.2 (784) /9.95

EGYPT ALGERIA TUNISIA SAUDI ARABIA MOROCCO

(2022) / 33.9 (1062) / 17.8 (945) / 15.8 (787) / 13.2 (431) / 7.22

EGYPT SAUDI ARABIA TUNISIA MOROCCO ALGERIA

(1282) / 22.7 (1079) / 19.1 (833) / 14.8 (753) / 13.4 (715) / 12.7

EGYPT SAUDI ARABIA TUNISIA JORDAN UAE

(1479) / 48.4 (437) /14.3 (228) / 7.46 (221) / 7.23 (166) / 5.43

EGYPT TUNISIA JORDAN SAUDI ARABIA MOROCCO

(754) / 25.6 (463) /15.7 ( 299) /10.2 (274) /9.31 (269) / 9.14

EGYPT TUNISIA SAUDI ARABIA ALGERIA UAE

(577) / 21.6 (491) / 18.3 (304) / 11.4 (263) / 9.82 (235) / 8.78

SAUDI ARABIA KUWAIT EGYPT TUNISIA JORDAN

(981) / 38.9 (368) / 14.6 (220) / 8.72 (165) /6.54 (158) / 6.26

EGYPT TUNISIA SAUDI ARABIA UAE ALGERIA

(819) / 35.1 (476) / 20.4 (300) /12.8 (142) /6.10 (126) /5.39

EGYPT TUNISIA SYRIA JORDAN MOROCCO

 (564) / 24.4  (511) / 22.1 (289) /12.5  (215) / 9.29 (205) /8.86

EGYPT SAUDI ARABIA ALGERIA UAE TUNISIA

(469) /23.3 (327) /16.3 (247) / 12.3 (186) /9.25 (177) / 0.09

EGYPT SAUDI ARABIA ALGERIA TUNISIA JORDAN

(518) / 26.4 (322) / 16.4 (295) / 15.1 (251) / 12.8 (168) / 8.57

EGYPT TUNISIA ALGERIA JORDAN SAUDI ARABIA 

(533) / 29.9 (431) /24.2 (149) / 8.36 (140) / 7.85 (137) / 7.68

EGYPT SAUDI ARABIA TUNISIA MOROCCO LEBANON

(538) / 31.2 (382) / 22.1 (199) / 11.5 (175) /10.1 (134) / 7.76

EGYPT MOROCCO TUNISIA SAUDI ARABIA UAE

(416) / 24.9 (246) / 14.7 (213) / 12.8 (143) / 8.56 (137) / 8.20

EGYPT TUNISIA ALGERIA JORDAN MOROCCO

(302) / 18.5 (257) / 15.7 (220) / 13.5 (179) / 10.9 (156) / 9.54

EGYPT ALGERIA SAUDI ARABIA TUNISIA MOROCCO

(824) / 54.3 (204) / 13.4 (157) / 10.3 (114) / 7.51 (84) / 5.54

EGYPT SAUDI ARABIA TUNISIA ALGERIA MOROCCO

(469) / 31.2 (212) / 14.1 (203) / 13.5 (185) / 12.3 (141) / 9.38

5

ENGINEERING

PHARMACOLOGY PHARMACY

1 2 3 4

CHEMISTRY

PHYSICS

COMPUTER SCIENCE

MATERIALS SCIENCE

MATHEMATICS

ENVIRONMENTAL SCIENCES ECOLOGY

TELECOMMUNICATIONS

GENERAL INTERNAL MEDICINE

BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY 

AGRICULTURE

POLYMER SCIENCE 

OPTICS

ENERGY FUELS

MECHANICS

FOOD SCIENCE TECHNOLOGY

SURGERY

GEOLOGY

WATER RESOURCES 
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 :الخاتمة
 اهتمامًا أكرب يف البحث العلمي، قد يعود إىل اختاذ عدد من الدول العربية قرارات 2002منذ  بأظهر العر 

و قد انعكس ذلك بزيادة ملحوظة يف عدد األوراق املنشورة و على . بزيادة االنفاق على البحث العلمي
 . معدل النمو فيها ككل، على الرغم أنه ما زال أقل من املطلوب

 التنمية االمكانيات املتوفرة لديها يف حتقيقو السؤال هنا، كم مقدار ما تستفيد الدول العربية نفسها من 
 من العلماء و الباحثني؟ مواطنيها و إمكانات قدرات اعتمادها على خالل من فيها دامةاملست

و  و اجلهد و العقول األوراق هذه تستخدم مل إذا ،ذاته حد يف غاية ليس العلمية املنشورة األوراق عدد زيادةف
 عودتاىل منتجات  لميةحتول هذه البضاعة الع مؤسسات و بناء املستدامة، احلقيقية التنمية لتحقيق املال

 .هذا كل حتكم اليت و القوانني التشريعات تطوير اجملتمع، و على بالنفع
 

 

 


