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 [بسم اهلل الذي عّلم اإلنسان مامل يكن يعلم وكان فضل اهلل علينا عظيًما] 
 
ً
 تختاار الااعلى الدكتورة منى عيس ى،  رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي إلعداد القادة أشكر بداية

 إعداد ونشر البحث العلمى وإحداثاات التغاير ودعم املوهوبينامللتقى )املؤتمر(، ف ملوضوعاملوفق 

كما أشكرها على  وعازم على التغاير،ألنها سبال كل راغب في التطوير قوماة وليست فئوية،  فكرة

اللمشاركة،  الكريمةالدعوة 
 
لهمها رشًدا وتيسيرا، والشكر وادعوا هللا أن يوفق تخ موصول  طاها وي 

جماًعا تحااتي فلكم املناقشة، بالحضور وا شارك  وأ ورقة بحثاةلكل من أثرى هذا امللتقى ب

اوتقديري. 

 .. فهذه ورقتي المختصرة إليكم بعنوان: وبعد

 (يف مصر لبحث العلمياملمارسات العملية لمن واقع )

موردين ألنها تملك الدول إلاه،  أعوزا ، ومصرأي دولة هو السبال ألاوحد لتقدم ،البحث العلمي

ا تخصوصاة، باإلضافة إلى البشري والطباعيأساساين هما: 
 
نا من املكان والقضايا، لذلك لو تمك

ا إلى مكانة نحن ألاحق بها.  طلق استثمار البحث العلمي سنن

لتغاير والتطوير ل هي بالفعل مؤهلةفي مصر ، وهل  واقع بيئة تنفاذ ألابحاث العلماة تناولاسألذا وا

ا:أساساين في محورين وذلك ؟! بها نتفاتخر  و تعكس حضارة سبعة آالف سنة ؟!، والتنماة

 البحث العلمي في مصرإشكاليات ممارسة صور من  ألاول: -

 ستقبل أفضلُسبل استثمار البحث العلمي ملالثاني:  -

  البحث العلمي يف مصرإشكاليات ممارسة صور من أوًلا: 

ا
ً
طاقات علماة أن بها عقول بحثاة رائدة واهذا البلد العظام )مصر(، يجاباات من إنتفق أن ..  بداية

رت أحسنا استثمارها  لو   البحث العلمي له دعائم ثالث هي: الواقع الحالي، وبما إن لغي 

  في )ألاستاذ أو املعلم 
ً

 الباحث أو الطالب(. –املورد البشري متمثال

 قضايا العلماة.الالخطة البحثاة وا 

 االبيئة إلادارية(. –متمثلة في )البيئة العلماة للبحث العلمي  البيئة الراعاة واملنظمة

ا
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 الباحث( –املوارد البشرية )األستاذ على مستوى أوًلا: 

عاني املورد البشري في البحث العلمي من: اي 

 –ماجستير )البحث العلمي في صورة حتى انحصر  :افتقاد الباحث وألاستاذ لقيمة ما يفعل -

في مصر  جهد مهمل البحث العلمي ، وأضحى مرصوصة على ألارفف (أبحاث علماة – دكتوراه

وميزاناة مهدرة، ومن ثم تحول البحث العلمي من قامة مجتمعاة وعلماة إلى درجة وظافاة 

وظافًاا، وهذا ما جعل مكاتب  ما يرغب فاهيتخطاها ألاكاديمي ويحصل بها الباحث على 

ة املساعدة في تنفاذ ألابحاث العلماة تنتشر ، والدرجات العلماة تزداد بال فائدة مجتمعا

ال قامة  ثمرة إنتاجهالكفاءة البحثاة  يتجاهلفقدان القامة جعل ألاستاذ كما أن ، محققة

 لها.

الدول : الرعاية املادية واملجتمعية لألستاذ والباحثميزانية البحث العلمي في مصر:  -

 ( في الرعاية املادية والاجتما1املتقدمة تجعل ألاستاذ واملعلم رقم )
ً

عاة، وسأضرب مثاال

ال ، سواء في التعلام الخاص أو الحكومي فراتب أعلى أستاذ في مصر البساطة،  للمقارنة

 إجابة ورقة تصحاحوا جنيًها( 57دوالر( وبدل إلاشراف على الرسالة العلماة ) 0222يتخطى )

ألف  75)حوالي ، في الوقت الذي يصل فاه مرتب ألاستاذ بكندا (قرشا 02) إلى تصل طالبال

ألف دوالر(، وفي  87ساعة أسبوعًاا( وأقل راتب تقريبا ) 80ساعات العمل )دوالر( وعدد 

، وهذا 0217إبريل  07ألف دوالر(، طبًقا لتقرير  إلاكونوميست  02إسرائال الراتب حوالي )

علم في التعلام ألاساس ي أجره أعلى من ألاستاذ 
 
ليس على مستوى الجامعة فقط، فامل

 الجامعي.

، : أدى إلى ضعف في كفاءة ألابحاث العلماةألادوات املساعدةضعف إلامكانات وغياب  -

وانتشار للسرقات العلماة وتخروج ألابحاث من التصنافات الدولاة وضعف النشر على 

 املستوى الدولي وغيره.

حاث قلة الابتعاث العلمي وتنماة املهارات واستثمار  :ضعف التأهيل والتدريب ألاكاديمي -

 القدرات ساهم في تخريج منتج غير مؤهل أكاديمًاا ومادانًاا.
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: أفقد الباحثين عدالة العلم وهابة الانحياز واتباع هوى ألانفس لدى بعض ألاكاديميين -

 العالم، فأحبط بعضهم وتسلق البعض آلاتخر.

 والعلميةة : على مستوى اخلطط البحثيثانًيا

عاني البحث العلمي في مصر من   :ي 

فالعمل البحثي في مصر  على املستوى القومي وألاكاديمي وغيره، :غياب الخطط العلمية -

 يتسم بالعشوائاة، حاث عدم وجود استراتاجاة لتخطاط ألابحاث وإنتاجها.

محكوم  فالبحث العلمي بمصرا :العلمي وتقييد إلابداع  مركزية البحث العلمي في مصر  -

نتجه قاده املركزية العلماة ، وإلانتاج العلمي في مصر بعقول من يديره ال بقدرات من ي 
 
ت

ناسب متطلبات املرحلة.وتحكمه 
 
 في كثير من ألاحوال عقول ال ت

نجز بحث :العلمي في التسجيل والتنفيذ واملتابعةالروتين  - وثقه في فالباحث قد ي  ه في عام وي 

 وبعض املمارسات ألاتخرى العلم برئ منها. التعقاد العلمي ثالثة أعوام، إضافة إلى

جعل إلانتاج غير  متوافق وبناء علاه عدم دراسة واستكشاف سوق إلانتاج العلمي:  -

.
ً

 أصبحت ألابحاث العلماة كًما مهمال

سواء  :ضعف التسويق امليداني لألبحاث العلمية وربطها بحاجات القطاعات في الدولة -

كانت حكوماة أو تخاصة، والربط بين إلانتاج العلمي وحاجة تلك القطاعات، وتخاصة تحفيز 

 مسؤولاة رجال ألاعمال تجاه املجتمع والدولة.

وتخاصة في العلوم  :تحفيز الاقتباس من ألابحاث ألاجنبية دون اعتبار للبيئة املصرية -

ي قائم على كثرة الاقتباس من ألابحاث فتجد التقاام في البحث العلمالاجتماعاة وإلانساناة، 

ألاجنباة، دون النظر لواقع املجتمع املصري وهويته العلماة والثقافاة، رغم أن الامتااز الدولي 

 ألي بحث يقوم على )العمق املحلي والفكر الدولي( وتخير شاهد نوبل آلاداب وغيرها.
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 العلمي يف مصر: على مستوى البيئة الراعية واملنظمة للبحث لًثاثا

النظم إلادارية التي تحكم حركة البحث العلمي )الكفاءة( في اختيار على عتماد الا  ضعف -

على مستوى الحكومات والهائات البحثاة والكلاات واملعاهد وغيرها، مما قاد : في مصر

 إلانتاج العلمي وأعاق التطوير.

لبيئة البحثاة البات املرحلة: لبحث العلمي مع متطعدم مواكبة القوانين املنظمة لحركة ا  -

والتخطاط والتنفاذ تتطلب إعادة نظر، وينبغي تحويل استراتاجاة البحث  ألامانمن حاث 

 العلمي من ألامان الوظافي إلى ألامان املجتمعي.

والدلال على ذلك، لو أن باحثين بنفس املستوى أحدهما ظل  البيئة البحثية في مصر طاردة: -

، أمريكا أو أملاناا  في مصر وآلاتخر سافر إلى بلد متقدم علمًاا
ً

 ستجد الفارق بانهما كبير.مثال

: فاملجتمع بين عازف عن املشاركة أو تخائف من أن عدم الاهتمام بثقافة البحث العلمي -

 وهذا دور الدولة مع مؤسسات املجتمع.، يكون فأر تجارب أو مترقب املتابعة

فانتشار برامج تعلاماة تخاصة هادفة  مادية البحث العلمي بال مسؤولية مجتمعية: -

للمكاسب املادية دون اعتبار لعواقبها أحد عوامل فقدان الثقة في ألابحاث العلماة املصرية، 

 عندنا  ومثال ذلك، كم جهة تمنح شهادة علماة معتمدة في التخصص الواحد، في
ً

املاديا مثال

 ( جهة حكوماة وتخاصة، باإلضافة للشهادات املضروبة في السوق املاداني.70)

الدى مثال بساط:وا

 إنتاج مجال في سريعا انموًا الهند رغم كونها من دول العالم الثالث تؤكد تجربتها أنها شهدت

 وأوروبا أمريكا في التكنولوجاا شركات مدراء معظم أصبح حتي والبرمجاات، التكنولوجاا وتطوير

 .الهنود من

 أفضل ملستقبل العلمي البحث استثمار ُسبل ثانًيا:

نفعل  ولكي نستثمر البحث العلمي في تطوير السااسات العامة وتنماة مصر ينبغي علانا أن

 لتالي:ا
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القضايا البحثاة  – ةرد البشرياتشمل )املوا :وضع استراتيجية قومية لتطوير  البحث العلمي -

، تتغلب على مشكالت الواقع وتبني هاكل واثق للمستقبل، (البيئة العلماة وإلادارية –

 تطباقه وتقويمه وحساب مدى كفاءته في تخطة متواصلة ال ترتبط بأشخاص.نستطاع 

يقوم على ألاسهم العلماة الحكوماة  :إنشاء بنك علمي معرفي لالستثمار في النتائج البحثية -

 والخاصة وله صندوق أفكار  بحثاة ويدعم املشروعات البحثاة الوطناة الهادفة.

لى أن ع املحلاة والعاملاة كفاءاتاليضم   :للبحث العلمي في مصروطني تأسيس مجلس  -

لالبداع العلمي ، ويعتمد فكرة الرعاية املعنوية وليست استشارية تكون رؤيته إلزاماة للحكومة

 ويسعى في تنفاذ املشروعات إلابتكارية.

فالقامة : تعزيز ميزانية البحث العلمي وفصلها عن رواتب وميزانيات العاملين وألاساتذة -

الفعلاة ملصروفات البحث العلمي )ضئالة(، وتحلال اقتصاديات السوق لتوفير ميزاناات 

 البحث العلمي.

، واملجتمعي حول نمطية صورة البحث العلمي في مصر تبني الدولة خطة للتغيير الثقافي -

 وتعزيز الثقافة العامة بحمالت واقعاة ونماذج عملاة.

 يةنتائج البحثالالربط بين تخطيط السياسات العامة واقتصاد الدولة وحاجة املجتمع ب -

 .واستغالل القدرات إلابتكارية في تحسين الوضع الاقتصادي للمجتمعالقابلة للتطبيق، 

تقوم على املزيج التسويقي وتستطاع املنافسة في السوق : إعداد استراتيجية للتسويق العلمي -

 الدولاة.

ر إال أن أشكر حسن استماعكم وطاب مشارك وأتخيًرا ..
 
اتكم وعظام ال يسعني في هذا املقام املوق

اأفكاركم.

 (والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتهمجيًعا حتياتي وتقديري .. وتقبلوا )


