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ملخَّص:
َّ
ـات
ايف وكثافــة العلمــاء الفاعلــن أليــة دولــة ميكــن أ ْن يكــون هلمــا انعكاسـ ٌ
إن معرفــة التوزيــع اجلغـر ِّ
مهم ـةٌ علــى اجلوانــب الرئيســية يف العمليّــات العلميَّــة مبــا فيهــا االبتــكار واالبتعــاث والتعــاون البحثـ ِّـي
التخصصــات البينيــة ،والنجــاح عنــد التنافــس للحصــول علــى مْنـ ٍـح
وخصوصــا بــن
وتبــادل املعرفــة،
ُّ
ً
ٍ ٍ
ـايل كبــر يف جمــال البحــث العلمــي .هتــدف هــذه الدراســة إىل إجيــاد طريقــة علميــة
دوليّــة ودع ـم مـ ٍّ
ســهلة ميكــن مــن خالهلــا إبـراز الــدول الــي أنتجــت أعلــى نسـ ٍـبة مــن األحبــاث املنشــورة يف دوريــة العلــوم
ـاون مــع غريهــم مــن مناطــق جغرافيــة
العامليــة « ،»Natureوابحثــي الــدول ومؤلفيهــا األكثــر تعـ ً
خمتلفــة حــول العــامل للنشــر يف نفــس الدوريــة .لقــد متَّ االعتمــاد يف هــذه الدراســة علــى بيــاانت ُجعــت
مــن املقــاالت والبحــوث الــي نشــرت يف دوريـّـة العلــوم العامليَّــة  Natureيف الفــرة مــن  1951إىل
ـاون بــن
2010م .أوضحــت النتائــج تغـ ُّـر يف منــط اإلنتاجيــة البحثيــة للــدول األكثــر إســهاما وتعـ ً
وخصوصــا بــن اململكــة املتحــدة والــوالايت املتحــدة
علمائهــا؛ لنشــر إســهامات جديــد يف عــامل املعرفــة
ً
األمريكيــة وأس ـراليا وجنــوب أفريقيــا وفرنســا .أظهــرت هــذه الدراســة – أيضــا -زايدة كبــرة يف
التعــاون املشــرك بــن املؤسســات التعليميــة يف جمــال البحــوث العلميــة بــن الــوالايت املتَّحــدة األمريكيــة
واململكــة املتَّحــدة الــي ارتفعــت مــن  447حبثـاً (يف الفــرة مــن  1951إىل 1960م) إىل  659حبثــا
(يف الفــرة مــن  2001إىل 2010م) ،واخنفــاض التعــاون البحثـ ّـي بــن اململكــة املتحــدة وأس ـراليا
مــن  167حبثــا (يف الفــرة مــن  1951إىل 1960م) إىل  41حبثــا (يف الفــرة مــن  2001إىل  2010م
)  ،ويف املقابـ ِـل ارتفــاع التعــاون بــن أسـراليا والــوالايت املتَّحــدة األمريكيــة .كمــا زاد التعــاون البحثـ ُّـي
بــن أملانيــا والــوالايت املتَّحــدة األمريكيــة مــن  6إىل  358وبــن أملانيــا واململكــة املتَّحــدة مــن  25إىل
 .157ميكــن أن تســاعد نتائــج هــذه الدراســة يف عمليــة صناعــة الق ـرار الختيــار أفضــل الــدول لبنــاء
ش ـراكات حبثيــة وابتكاريــة.
ايف.
الكلمات املفتاحيَّة :التعاون
البحثي  ، Nature ،اإلنتاجيَّة البحثيَّة  ،التوزيع اجلغر ُّ
ُّ
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Abstract
Knowing the spatial distribution and density of scientists
are important implications for key aspects of scientific
processes, such as innovation, networking, rates of knowledge
exchange and success in large competitive grants. The aim of
this study is to identify the countries that produced the highest
proportion of researches published in Nature, and where most
international collaboration occurred. Data of research articles
that were published in Nature from 1951 to 2010 were
collected from the journal website and printed copies. The
highest proportion of research productivity in Nature was
from authors with addresses in the United Kingdom (UK)
(46.6% and 38.3% of the total proportion) in the first two
periods of this study (1951-1960 and 1961-1970), followed
by the United States of America (USA) (15.4% and 33%) for
the same period. The number of international collaborations
in Nature was around 1,440 in 1951–1960, and increased to
3,469 in 2001–2010. Most collaborations occurred between
the USA and the UK over the study period, which also had
the highest number of international collaborations. Between
the USA and the UK, the number of collaborations was 447
in the 1951–1960 study period, which increased to 659 in
2001–2010. This study result can help decision makers to
select countries for exchanging collaborations in research
and innovation.
Keywords: Research Collaboration, Nature, Research
Productivity, Geographical Distribution.
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املقدمة:
مفتاحــا لتطويــر اجملتمعــات اقتصــادايً واجتماعيـاً
تعـ ُّـد املعرفـةُ األكادمييَّــة والبحــوث النوعيَّــة واجلديــدة ً
ئيســا
يف مجيــع دول العــامل .وكانــت اجلامعــات واملراكــز البحثيَّــة التابعــة ملؤسســات التعليــم العــايل عنصـرا ر ً
مهتمــا بشــكل أســاس ومتزايــد يف إج ـراء البحــوث
لتطويــر املعرفــة األكادمييــة ،وكان بعضهــا –ومــازالًّ -
ونشــرها .ومــا زالــت جامعــات بعــض الــدول ومراكزهــا البحثيــة تعمــان بطريقــة تقليديـَّـة ،وكذلــك أهدافهــا
وخططهــا االسـراتيجيَّة ،حيــث يُنظــر إليهــا علــى َّ
أن واجباهتــا مقصــورةٌ علــى التدريــس ،وإجـراء البحــوث
ُ
ـدور قــد تطـ َّـور وتغـرَّ
لنمــو اجلانــب األكادميــي فقــط ( ،)Colombo et al, 2010ولكـ َّـن هــذا الـ َ
وخصوصــا يف الــدول املتقدمــة ،حيــث أصبحــت اجلامعــات
مــع مــرور الوقــت يف معظــم اجلامعــات املرموقــة،
ً
حاليــا مســامهَةً عــن طريــق الكشــوف العلميــة اجلديــدة واالبتــكار القائمــة علــى البحــث العلمـ ِّـي مباشــرة يف
النمــو االقتصــادي هلــا (.)Etzkowitz 2000 & 2002; Nilsson et al. 2010
وقــد ْ
أدت هــذه التطـ ُّـورات يف رفــع ســقف حكومــات العديــد مــن الــدول ومبادراهتــا ،بنــاءً
علــى التوقّعــات إلســهامات اجلامعــات ،والــذي قــاد بــدوره اجلامعــات إىل اســتحداث منــاذج رايديـَّـةِ،
َ
أن لديهــا مســؤو ٍ
ـإن اجلامعــات ابتــت مدركـةً َّ
ـص يف مشــاريع البحــوث األكادمييــة .وعليــه فـ َّ
ليات
وابألخـ ِّ
أخــرى جيــب االهتمــام هبــا ،مثــل اإلســهام مباشــرة يف عمــل ونشــر حبــوث تُســهم يف التنميــة االجتماعيــة
واالقتصاديــة للمجتمــع ،بغــض النظــر عــن الــدور التقليــدي للتعليــم وإجـراء البحــوث للحصــول علــى
اعـراف وتصنيــف مرمــوق يف األوســاط األكادمييــة أو املصلحــة الذاتيــة (.)Etzkowitz 2002
دمــج هــذا النمــوذج اجلديــد يف العمليــة األكادمييــة ويف أهــداف ومبــادرات اجلامعــات
يف شــكل منــوذج أقــرب يف وصفــه للنمــوذج احللــزوين الثالثــي (تعليــم – حبــث – ابتــكار)،
وجعــل اجلامعــات تتَّجــهُ حنــو ال ـرايدة مــن خــال مناقشــة وبنــاء العالقــات والتعــاون بــن اجملــال
األكادميــي والصناعــي اخلــاص واحلكومــي والدفــع حنــو االبتــكارات واالقتصــاد القائــم علــى املعرفــة
(.)Etzkowitz et al. 2000
ويف الوطــن العــريب ومنطقــة اخلليــج ابلتَّحديــد ،جــرت مناقشــات ونــدوات وحماض ـرات مكثَّفــة
يف الســنوات األخــرة حــول ِ
أمهّيــة االبتــكارات لبنــاء اقتصــاد قائــم علــى املعرفــة؛ حيــث تُعـ ُّـد املعرف ـةُ
أحـ َـد أهـ ِّـم املرتكـزات ألي مشــروع اقتصــادي ،والــي جيــب إدارهتــا بفاعليــة وكفــاءة للحصــول علــى ميــزة
اتيجي؛ لتجــد طريقهــا
تنافسـيَّة يف حقبــة اقتصــاد املعرفــةَّ .
وحتولــت إدارة املعرفــة إىل أســلوب عمــل اسـر ٍّ
لعــدة جامعــات يف دولــة مثــل اململكــة العربيــة الســعوديَّة؛ حيــث تبنــت جامعــات امللــك ســعود وامللــك
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التوجــه العاملــي اجلديــد ،كمــا تبنتــه
عبدالعزيــز وامللــك فهــد للبــرول واملعــادن و ُّأم القــرى وغريهــا هــذا ُّ
ســابقاً جامعــات مثــل ســتانفورد ،وأم آي يت ،وهارفــرد ،وبعــض اهليئــات الدوليــة الكــرى كاملفوضيــة
األوربيــة ،والبنــك الــدويل ،واألمــم املتحــدة كإطــار عـ ٍـام للتوجهــات االس ـراتيجية املتعلقــة ابلتنميــة
ـدويل .ابلتــايل وجــدت الكثــر مــن اجلامعــات اخلليجيــة ،والســعوديَّة
القائمــة علــى املعرفــة علــى الصعيــد الـ ِّ
خصوصــا األكادمييــة والبحثيــة ،وحتــدايت
ماســة لتغيــر الثقافــة احملليــة،
نفســها أمــام حاجــة َّ
ً
ابلتَّحديــد َ
عــدم وجــود مرافــق وأماكــن جــذب حمليَّــة ،مثــل مراكــز حبثيــة مرموقــة هلــا قيمــة عاليــة ابلنســبة إىل العاملــن
يف جمــال االبتــكار لتحويــل االقتصــاد إىل اقتصــاد معــريف ،وعــدم وجــود شـراكات دوليــة فاعلــة بســبب
عــدم معرفــة التوزيــع املــكاين العاملــي وكثافــة العلمــاء الفاعلــن للــدول يف هــذه اجملــال .هــذه اخلطــوة كانــت
مهمــة علــى اجلوانــب الرئيســية يف العمليــات العلميَّــة ،مثــل االبتــكار ،والتعــاون البحثـ ِّـي،
هلــا انعكاســات َّ
وخصوصــا بــن التخصصــات البينيــة ،والنجــاح عنــد التنافــس للحصــول علــى منــح ودعــم
وتبــادل املعرفــة
ً
مــايل كبــر يف جمــال البحــث العلمــي .لذلــك تعتــر معرفــة التوزيــع اجلغ ـرايف للــدول الــي فيهــا ابحثــون
وخصوصــا يف دورايت علميَّــة
منتجــون ومتعاونــون مــع ابحثــن خــارج حــدود دوهلــم؛ لنشــر حبوثهــم
ً
مرموقــة ،خطــوة ذات أمهيــة قصــوى لطــاب الدراســات العليــا ،والباحثــن ،واملؤسســات التعليميــة يف
الوطــن العــريب بشــكل عــام ومنطقــة اخلليــج بشــكل خــاص؛ ملــا متثِّلــه مثــل هــذه املعلومــات مــن أمهيــة
ابلغــة ميكــن اســتخدامها مــن قبــل وزارات التعليــم ،واجلامعــات ،واملراكــز البحثيــة يف تطويــر مســتقبل
شــباهبا ومنســوبيها أكادمييًــا وحبثيًــا ومهنيًــا (.)Kumar et al. 2015
لذلــك جــاءت هــذه الدراســة لتوضــح طريقــة علميــة ســهلة ميكــن مــن خالهلــا حتديــد الــدول
إنتاجــا للبحــوث ذات اجلــودة العاليــة الــي ميكــن أن تقــود إىل ابتــكارات جديــدة ،وكذلــك
األكثــر ً
ـاون بــن ابحثيهــا وابحثــن آخريــن مــن دول أخــرى يف هــذا اجملــال ،وذلــك مــن
حتديــد الــدول األكثــر تعـ ً
خــال االعتمــاد علــى البيــاانت الــي مت مجعُهــا مــن األحبــاث واملقــاالت املنشــورة يف دوريـَّـة العلــوم العامليــة
« .»Natureســتعطي هــذه الدراســة منهجيَّــة ونظــرة عامــة للمؤسســات التعليميــة العربيــة واخلليجيــة
تســاعدها يف التغلــب علــى مشــكلة اختيــار اجلهــات والــدول الــي ميكــن االبتعــاث هلــا وبنــاء شـراكات
وتعــاون حبثــي معهــا .يف هــذه الدراســة مت اختيــار  Natureملــا متثلــه مــن ثقــل علمـ ٍّـي وحبثـ ٍّـي ،ومــن
ـهادا علــى مســتوى العــامل ،كمــا أهنــا متتــاز عــن غريهــا؛ كوهنــا دوريــة
املعــروف أهنــا اجمللَّــة األكثــر استشـ ً
علميــة متعــددة التخصصــات ،ويعـ ُّـد التعــاون والنشــر فيهــا حلـ َـم كث ـ ٍر مــن العلمــاء املتميزيــن علــى
مســتوى العــامل .وعليــه فــإن الغــرض الرئيــس مــن هــذه الدراســة ليــس لتصنيــف الــدول حبثيـاً أو ابتــكارايً،
وال ينبغي اســتخدام معلومات هذه الدراســة هلذا الغرض ،وإمنا يرتكز اهلدف الرئيس هلذه الدراســة يف
ـاون بــن ابحثيهــا يف Nature
إبـراز الــدول الــي أنتجــت أعلــى نســبة مــن األحبــاث وتلــك األكثــر تعـ ً
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عامــا ابالعتمــاد علــى البيــاانت الــي مت مجعهــا مــن املقــاالت والبحــوث الــي نشــرت يف جملــة
ملــدة ً 60
ـول عليهــا مــن املوقــع االلكــروين للمجلــة
 Natureيف الفــرة مــن  1951إىل 2010م ،ومت احلصـ ُ
و النســخ املطبوعــة.

منطقة الدراسة:
تضــم منطقــة الدراســة مجيــع الــدول حــول العــامل )الشــكل  )1الــي نشــر ابحثوهــا بشــكل ملحــوظ
عامــا .ومــن الــدول الــي كان لباحثيهــا دور ابرز
يف دوريــة العلــوم العامليــة  Natureخــال ً 60
يف النشــر العلمــي يف هــذه الدوريــة هــي :الــوالايت املتحــدة األمريكيــة ،واململكــة املتحــدة ،وأملانيــا،
وفرنســا ،والياابن ،وكندا ،وأسـراليا واهلند ،وهوالندا ،والســويد ،وجنوب أفريقيا ،ونيوزيلندا ،والصني،
وغريهــا مــن الــدول.
الشــكل  :1الــدول ذات األحبــاث األكثــر بــروزاً يف جملــة  Natureخــال الفــرة 2010-1951م.
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اإلطار النظري والدراسات السابقة:
يوضــح لنــا أول قانــون للجغرافيــا وف ًقــا ل ـ والــدو توبلــر ( )Tobler 1970أبن كل شــيء يرتبــط
بــكل شــيء آخــر ولكــن األشــياء األقــرب ترتبــط ببضعهــا بشــكل أكــر مــن األشــياء البعيــدة .هــذا القانــون
كان حمــورايً يف العديــد مــن الدراســات الــي أظهــرت أن القــرب اجلغ ـرايف مهــم ومؤثــر بشــكل إجيــايب
علــى شــدة وتك ـرار التعــاون العلمــي بــن الــدول (.)Ponds et al, 2007; Katz, 1994
خصوصــا مــع التطــور التقــي السـريع الــذي مســح للباحثــن
ولكــن هــذا املعيــار مل يـَعُـ ِـد الوحيــد واملؤثــر،
ً
يف املؤسســات التعليميــة واملراكــز البحثيــة ابلتواصــل مــن دون احلاجــة إىل التنقــل مــن دولــة إىل أخــرى
( .)Katz, 1994كمــا َّ
أن النشــر يف اجملــات العلميــة املرموقــة مل يعــد حكـًـرا علــى ابحثــن يف دولــة
دون أخــرى بســبب عــدم القــدرة علــى التواصــل ابســتخدام وســائل التواصــل التقليديــة ،ولكــن بســبب
وجــود االنرتنــت ،ووجــود أنظمــة إلرســال األحبــاث للمجــات الــي اختصــرت املســافات والزمــن،
وســهلت للباحثــن إمكانيــة التعــاون والنشــر يف جمــات دوليــة معروفــة وذات مسعــة طيبــة .هــذا كلــه
أظهــر إمكانيــة معرفــة التوزيــع اجلغـرايف ملراكــز البحــوث واجلامعــات املتميــزة حبثيـاً ،تلــك الــي قــادت إىل
وجــود معلومــات مهمــة للغايــة ميكــن اســتخدامها مــن قبــل طــاب الدراســات العليــا والباحثــن عــن
وخصوصــا يف وقــت مبكــر مــن حياهتــم املهنيــة جتعلهــم قادريــن علــى اســتهداف هــذه
التطويــر الوظيفــي
ً
الــدول وســاعدت يف الكشــف عــن النقــاط الســاخنة ( )Hotspotsللبحــث وتشــجيع التواصــل
وتبــادل املعرفــة .وبســبب هــذا التطــور التقــي لُوحــظ يف العقــود األخــرة زايدةٌ كبــرةٌ يف التعــاون العلمـ ِّـي
بــن الــدول ممثَّلــة بــن اجلامعــات واملراكــز البحثيــة ليــس داخــل احلــدود الوطنيــة ولكــن تعدهتــا لتصبــح
على املستوى الدويل .ووفقا لـ ) ،Andersson and Persson (1993ازداد عدد املقاالت
واألحبــاث العلميــة الــي شــارك يف أتليفهــا ابحثــون دوليــون (يقصــد هبــم ابحثــن مــن دول خمتلفــة ال
ـب االستكشـ ِ
ـاف واالبتــكار) مبعــدل  ٪14ســنوايً.
جتمعهــم اجلنســية أو املــكان ،بــل جيمعهــم العلــم وحـ ُّ
ويــرى  ،(1993) Andersson and Perssonأن بنــاء عالقــات مــع ابحثــن مــن دول
خمتلفــة تعـ ُّـد وســيلة مهمــة لتعزيــز وحتســن وجتويــد البحــث العلمــي .ابإلضافــة إىل ذلــك ،شــجعت
خصائــص الدراســات البينيــة احلديثــة علــى دراســة أي مشــكلة مبنهجيــات وطــرق علميــة خمتلفــة؛
حيــث تتصــف هــذه الدراســات ابلتعقيــد والكلفــة العاليــة مقارنــة ابلدراســات العلميــة الــي تركــز علــى
منظــور حبثــي واحــد فقــط .ســاعدت الدراســات البينيــة أيضـاً العلمــاءَ علــى زايدة اإلنتاجيــة يف أحباثهــم
وأصبحـوا أكثــر اخنراطــا يف البحــوث التعاونيــة مــع وجــود أكثــر مــن مؤلــف أو ابحــث للعمــل الواحــد،
علمــا أبن فوائــد إنتاجيــة البحــوث التعاونيــة
لتكــون بذلــك عقليــة علميــة أكثــر مشوليــة وتكامليــةً .
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للباحثــن غالبــا مــا تكــون افرتاضيــة وغــر قابلــة للبحــث؛ ولذلــك ركــزت هــذه الدراســة علــى أن تظهــر
اإلنتاجيــة البحثيــة للبلــدان الــي نشــرت يف دوريــة العلــوم العامليــة « »Natureوعــدد التعــاون بــن
املؤلفــن يف أكثــر مــن دولــة يف مجيــع أحنــاء العــامل .وطبق ـاً ل ـ  (1989) Hallفـ َّ
ـإن النمــو يف أدب
الدراســات البحثيــة ألي علــم يعـ ُّـد مؤشـرا علــى فعاليــة العلمــاء ومتيُّــز الــدول يف هــذا العلــم .ولتحديــد
نتائــج البحــوث مــن خمتلــف الــدول حــول العــامل ،مت مجــع بيــاانت املؤسســات واملؤلفــن وفقــا ملناطقهــم
ووالايهتــم والرمــز الربيــدي داخــل كل دولــة مــن خــال عناويــن التواصــل املوجــودة علــى كل حبــث نشــر
انتاجــا وتعــاوانً .اســتُخدم
يف الدوريــةَ ،ثَّ مجعهــا وحتليلهــا لتســتخدم يف حتديــد جمموعــة الــدول األكثــر ً
هــذا األســلوب علــى نطــاق واســع مــن قبــل عــدد مــن الباحثــن الذيــن قامـوا بدراســات مشــاهبة مثــل:
Macri & Sinha (2002), Towe & Wright (1995), Bairam
(1996), Gibson (2000) and King (2001).

منهجية البحث:
مصادر مجع البياانت
مــن أجــل بنــاء قاعــدة بيــاانت تفــي بتحقيــق هــدف هــذه الدراســة واخلــروج بنتائــج موثوقــة ،كان
مــن الضــروري االهتمــام بثالثــة أمــور ،أوهلــا :حتديــد مصــدر موثــوق للبيــاانت ،واثنيهــا  :اختيــار جملــة
ميكــن اســتخدام بياانهتــا لتحليلهــا ولتحقيــق هــدف الدراســة ،وآخرهــا :اســتخراج البيــاانت اجلغرافيــة
وخصوصــا عناويــن الباحثــن أو املؤلفــن وجامعاهتــم ودوهلــم بشــكل صحيــح ومــن كل حبــث وورقــة
ً
علميــة مت نشــرها.
يف عمليــة اســتخراج البيــاانت املطلوبــة ،اســتخدمنا جمموعــة مــن قواعــد البيــاانت اإللكرتونيــة مثــل
 ،The Web of Scienceوالصفحــات الرئيســة للمجلــة أو دوريــة « ،»Natureوقائمــة
امللخصــات واألحبــاث ومطبوعــات اجمللــة كاملــة يف بعــض احلــاالت ،خصوص ـاً يف اســتخراج بيــاانت
الباحثــن مــن األعــداد القدميــة للمجلــة يف حــال عــدم وجــود املعلومــات املطلوبــة يف قواعــد البيــاانت
اإللكرتونية أو الصفحات الرئيســية للدورية .اختيار  Natureكان بســبب ثقلها العلمي والبحثي،
ـهادا علــى مســتوى العــامل ،وتتميــز أبهنــا دوريــة علميــة متعــددة
ومــن املعــروف أبهنــا اجمللــة األكثــر استشـ ً
التخصصــات ،وتقــوم بنشــر كل مــا هــو ابتــكاري وجديــد ،كمــا أن التعــاون والنشــر فيهــا حلـ ُـم كث ـ ٍر
مــن العلمــاء علــى مســتوى العــامل.
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وكمــا ذُكــر أعــاه فــإن اهلــدف الرئيــس هلــذه الدراســة ،هــو التعــرف علــى البلــدان الــي أنتجــت
أعلى نسبة من األحباث املنشورة يف « ،»Natureوتلك اليت بني ابحثيها تعاون يف جمال البحث
ـت هــذه الدراســة الفــرة مــن  1951إىل 2010م .مجعــت عناويــن الباحثــن والعــدد
العلمــي .غطَّـ ْ
الــذي نشــر فيــه البحــث وســنة واتريــخ النشــر مــن ح ـوايل  15000حبــث ) .(Articleاحتــوت
البيــاانت الــي مت مجعهــا علــى معلومــات  51800مؤلــف أو ابحــث مــن دول خمتلفــة حــول العــامل.
حلســاب اإلنتــاج البحثــي للــدول ،اعتمــدان علــى مجــع عناويــن وبيــاانت النشــر وحتديــد انتمــاء
الباحثــن أو املؤلفــن مبنهجــن أساســن .األول هــو املنهــج املتدفــق « »Flow Approachكمــا
أمســاه  ،)1988( Harrisوالــذي يعطــي وزن انتاجيــة البحــث للجهــة الــي ينتمــي هلــا الباحثــن أو
املؤلفــن يف وقــت النشــر ،وهــذا يعــي أن النشــر يبقــى يف املؤسســة الــي ينتمــي هلــا الباحــث وقــت النشــر
حــى وإن انتقــل إىل جهــة أخــرى .املنهــج الثــاين ،هــو املنهــج املخــزوين «»Stock Approach
كمــا أطلــق عليــه  )1996( Bairamو ،)1995( Towe & Wrightوالــذي يعطــي وزن
انتاجيــة البحــث إىل االنتمــاء احلــايل للباحثــن ،وهــذا مبــي علــى أســاس أنــه عندمــا ينتقــل الباحــث
مــن مؤسســة إىل أخــرى؛ فإنــه أيخــذ معــه إنتاجــه البحثــي للجهــة الــي انتقــل هلــا ،ألن هــذا العمــل هــو
ملــك للباحــث وليــس للمؤسســة .اعتمــدت هــذه الدراســة علــى املنهــج املتدفــق ،ألن هــذه الدراســة ال
تركــز علــى إنتاجيــة األفـراد ،ولكــن هتتــم إبنتاجيــة املؤسســات التعليميــة أو املراكــز البحثيــة داخــل الــدول
خــال فــرة حمــددة مــن الزمــن.

حساب وختصيص انتاجية الدول من البحث العلمي
وزن أو نقـ ٍ
وضــع ٍ
َّ
ـاط للبحــث أو إلســهامات الباحثــن أمـ ٌـر فيــه كثــر مــن اجلــدل يف معظــم
إن ْ َ
وخصوصــا عندمــا يتعلــق األمــر ابلتصنيــف العاملــي للمؤلفــن ،أو املؤسســات الــي ينتمــون
األحيــان،
ً
هلــا .هنــاك مــن خيصــص أوزان أو نقــاط متســاوية جلميــع املؤلفــن ،أو الباحثــن ،أو جيعــل الــوزن األعلــى
للمؤلــف األول وتوزيــع بقيــة الــوزن أو النقــاط علــى بقيــة املؤلفــنSutter and Kocher .
( ،)2001وجــدوا ارتباطــا وثيـ َـق الصلـ ِـة بــن الطــرق املختلفــة حلســاب الــوزن ،ممــا جعلهــم يقللــون مــن
أمهيــة مشــكلة ترجيــح الــوزن .كمــا أن البعــض مينــح وزن للبحــث بنــاء علــى طــول ونــوع البحــث .هــذه
الدراســة مل هتتـ َّـم هبــذه املشــكلة؛ َّ
خصوصــا
ألن كل األحبــاث مــن هــذه الناحيــة متَّ معاملتُهــا ابلتســاوي
ً
أبن طــول «كتابــة» البحــث جــزء بســيط يف عمليــة البحــث ،وعـ َّـزَز هــذا ال ـرأي Sutter and
.)2001( Kocher
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ُحســبت اإلنتاجيــة يف هــذه الدراســة مــن خــال إعطــاء البحــث الــذي ألَّفــه ابحــث واحــد وزن
يســاوي 1.0؛ والبحــث الــذي شــارك يف أتليفــه أكثــر مــن ابحــث مت منــح وزن  0.75للمؤلــف األول
علمــا َّ
املخصــص للمؤلــف األول
أبن الــوزن
َّ
و 0.25املتبقيــة قســمت ابلتســاوي بــن املؤلفــن اآلخريــنً .
حمـ َّـل نقــاش ،ولكــن اســتخدمنا هــذه الطريقــة كمــا اقرتحهــا ( .Pokallus et al. (2011وبعــد
ـت إضافتُهــا للبلــد الــذي ينتمــي لــه ابالعتمــاد علــى عنـوان اجلهــة الــي
حتديــد األوزان لــكل ابحــث متـَّ ْ
ينتمــي هلــا هــذا الباحــث .ومــن مثَّ احتســاب نســبة إنتاجيــة البــاد مــن البحــوث ابالعتمــاد علــى إمجــايل
القيــم (األوزان) للبلــد مقســوماً علــى اإلنتاجيــة اإلمجاليــة لــكل البلــدان.
وقــد أٌســتخدم برانمــج نظــم املعلومــات اجلغرافيــة الشــهري  ArcGIS 10.2لتصميــم قواعــد
بيــاانت وصفيــة ومكانيــة وإخ ـراج الرســوم البيانيــة واخلرائــط للــدول األكثــر انتاجيــة وتعــاوانً يف نشــر
البحــوث العلميــة يف جملــة .Nature

شبكة التعاون بني الباحثني من مناطق جغرافية خمتلفة:
إنتاجــا ،مت
لتحديــد كيفيــة التعــاون بــن الباحثــن مــن خمتلــف دول العــامل
ً
وخصوصــا تلــك األكثــر ً
فــرز مجيــع الــدول علــى أســاس إمجــايل اإلنتــاج البحثيــة ،مثَّ مت اختيــار جمموعــة مــن الــدول كانــت هــي
ـهاما لتطويــر شــبكة التعــاون بــن الــدول حبثيًــا .ولبنــاء شــبكة التعــاون بــن الباحثــن بشــكل
األعلــى إسـ ً
ـدي ابالعتمــاد علــى عــدد الباحثــن ومتَّ إزالــة مجيــع البحــوث الــي
صحيــح ،مت ترتيــب األحبــاث تصاعـ ً
مت أتليفهــا مــن قبــل مؤلــف واحــد أو تلــك الــي ينتمــي مؤلفوهــا لنفــس الدولــة؛ ألنــه لــن يكــون هنــاك
تعــاون دويلٌّ.
ويف هــذه الدراســة عرضنــا نســبة اإلنتاجيــة للــدول لــكل  10ســنوات بــدأت مــن العــام 1951
إىل 2010م (أي علــى  6فـرات زمنيــة) ،وأمــا شــبكة التعــاون فقــد مت عرضهــا خــال فرتتــن زمنيتــن
كانــت يف الفــرة مــن  1951إىل 1960م ومــن َثَّ للفــرة مــن العــام  2001إىل 2010م ،حيــث
ســاعد هــذا التقســيم الزمــي علــى فهــم التغـرات الــي ظهــرت علــى إنتاجيــة الــدول مــن البحــوث ونشــرها
يف دوريــة  Natureوتوضيــح اجتاهــات التعــاون بــن الباحثــن عامليـاً خــال فــرة الدراســة

 20الدول األكثر إنتاجاً وتعاوانً يف نشر البحوث العلمية يف دوريَِّة ِ
العلوم العامليَّة ..........»Nature

النتائج:
 .1نسبة إنتاج الدول من البحوث املنشورة يف دورية :Nature
أظهــرت نتائــج الدراســة أبن أعلــى نســبة إنتــاج للبحــوث مقارنــة جبميــع البحــوث الــي نشــرت يف
دوريــة العلــوم الدوليــة « »Natureكانــت للباحثــن الذيــن ينتمــون ملؤسســات تعليميــة ومراكــز حبثيــة
ابململكــة املتحــدة يف الفرتتــن الزمنيــة األوىل يف هــذه الدراســة ( 1960-1951و 1970(-1961
وبنســبة  %46.6يف الفــرة األوىل و %38.3يف الفــرة الثانيــة كمــا هــو موضــح يف الشــكل ( 2أ ،ب)،
وتليهــا الــوالايت املتحــدة األمريكيــة الــي بلغــت فيهــا نســبة إنتاجيــة الباحثــن فيهــا مــن جممــوع األحبــاث
الــي نشــرت يف نفــس الفــرة ب ـ  %15.4و %33كمــا هــو موضــح يف الشــكل ( 2أ ،ب).
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الشكل  :2توزيع نسبة اإلنتاج البحثي بني الدول األكثر بروزاً خالل الفرتات الزمنية املختلفة
للدراسة.
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وبعــد الفرتتــن (األوىل مــن الدراســة) الزمنيــة ســابقة الذكــر ،أظهــرت النتائــج ارتفــاع مســتمر يف
نســبة إنتــاج الباحثــن مــن الــوالايت املتحــدة األمريكيــة الــي بلغــت خــال الفــرة 1980-1971
 %32.6و  %56.3و  ،%58.7ويف الفرتة 2010 - 2001م ،وصلت نســبة اإلنتاجية إىل %60
مــن نســبة األحبــاث الــي نشــرت يف الدوريــة (الشــكل ( 2ج ،د ،ه ،ز)) .دول أخــرى مثــل أملانيــا
واليــاابن زادت معــدالت إنتــاج ابحثيهــا مــن خــال النشــر يف الدوريــة بشــكل ملحــوظ وقفــزت النســبة
يف أملانيــا مــن  %0.8يف الفــرة 1960 – 1951م (الشــكل(2أ)) إىل  %6.1يف الفــرة 2001
– 2010م (الشــكل ( 2ز)) ،أمــا ابلنســبة لليــاابن ف ـزادت نســبة اإلنتاجيــة مــن  %0.8إىل %5.2
(الشــكل ( 2أ ،ز)) .وأظهــرت النتائــج ضعــف معــدالت االنتاجيــة والنشــر لباحثــن مــن دول مثــل
هوالنــدا والســويد والكيــان الصهيــوين وروســيا خــال فــرة الدراســة حيــث تراوحــت معــدالت اإلنتاجيَّــة
مــن ح ـوايل  %0.3إىل ح ـوايل ( %1الشــكل  .)2ويف هــذه الدراســة ظهــرت أس ـراليا كواحــدة مــن
إنتاجــا لألحبــاث الــي نشــرت يف الدوريــة بنســبة  %5وخصوصـاً يف الفــرة – 1951
أعلــى ثــاث دول ً
1960م (الشــكل ( 2أ)) ،ولكــن اجتهــت هــذه املعــدالت لالخنفــاض حــى وصلــت  %1.3يف الفــرة
2010 – 2001م (الشــكل ( 2ز)).
أمــا الصــن فقــد ســجلت حتســنا كب ـرا يف نســبة إســهامات ابحثيهــا املنشــورة يف دوريــة
« ،»Natureمن  ٪0قبل العام 1981م (الشكل ( 2أ ،ب ،ج)) ومن مث  ٪0.3يف -1981
1990م (الشــكل ( 2د)) ،و حــى وصلــت نســبة إنتاجيتهــا للبحــوث الــي نشــرت يف الدوريــة إىل
 ٪1.9يف الفــرة 2010 - 2001م (الشــكل ( 2ز)) .وبذلــك يعـ ُّـد املؤلفــن يف الصــن مــن أكثــر
الباحثــن نشــاطًا مقارنــة بباحثــن مــن دول أخــرى كاهلنــد وجنــوب أفريقيــا الــي اخنفضــت انتاجيــة
ابحثيهــا إىل الصفــر يف الفــرة 2010 – 2001م (الشــكل ( 2ه ،ز)).

.2التعاون الدويل بني الباحثني من خمتلف دول العامل:
رصــدت هــذه الدراســة حـوايل  1440حالــة تعــاون دويل بــن الباحثــن مــن خمتلــف دول العــامل يف
األحبــاث الــي نشـرهتا الدوريــة يف الفــرة 1960-1951م (الشــكل  ،)3وارتفــع العــدد إىل  3469يف
الفــرة األخــرة مــن الدراســة 2010-2001م (الشــكل  .)4لوحــظ أبن أعلــى حــاالت تعــاون كانــت
بــن الباحثــن مــن الــوالايت املتحــدة األمريكيــة واململكــة املتحــدة خــال ف ـرات الدراســة املختلفــة.
حــاالت التعــاون بــن الباحثــن مــن الــوالايت املتحــدة األمريكيــة واململكــة املتحــدة ُســجلت حـوايل 447
مرة يف الفرتة 1960-1951م (الشــكل  3واجلدول  ،)1وزادت إىل أن وصلت  659يف -2001
2010م (الشــكل  4واجلــدول  .)1لوحــظ خــال الفــرة األوىل مــن الدراســة (1960-1951م) أن
معــدالت التعــاون بــن ابحثــن مــن اململكــة املتحــدة مــع ابحثــن آخريــن مــن دول خمتلفــة حــول العــامل
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كانــت ح ـوايل  ،1872مقارنــة ابلــوالايت املتحــدة األمريكيــة الــي ســجلت عــدد أقــل مــن التعــاون
بــن الباحثــن األمريكيــن والباحثــن مــن دول خمتلفــة حــول العــامل؛ حيــث وصــل إمجــايل التعــاون حـوايل
 .693ولكــن هــذا النمــط مــن التعــاون تغـرَّ يف الفــرة 2010 – 2001م ،حيــث احتلــت الــوالايت
املتحــدة األمريكيــة املرتبــة األوىل عامليًــا مــن حيــث عــدد التعــاون بــن الباحثــن منهــا ومــن دول أخــرى
حــول العــامل؛ حيــث كان إمجــايل عــدد م ـرات التعــاون  2200مــرة ومــع  31دولــة حــول العــامل يف
حــن اخنفــض التعــاون بــن الباحثــن مــن بريطانيــا وآخريــن مــن دول خمتلفــة حــول العــامل إىل 1220
(الشــكل .)4
ولوحــظ يف الفــرة  ،1960-1951وجــود تعــاون كبــر بــن الباحثــن يف اململكــة املتحــدة
والباحثــن مــن أس ـراليا الــي كانــت عاليــة وســجلت ح ـوايل 167مــرة ،وكانــت معــدالت التعــاون
متوســطة بــن اململكــة املتحــدة وكنــدا  ،67وأمــا بــن اململكــة املتحــدة وسويسـرا ،و كذلــك نيوزيلنــدا
فقــد ُســجلت  41مــرة (الشــكل  3واجلــدول.)1
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الشكل  :3كثافة التعاون البحثي بني الدول األكثر إنتاجاً ونشراً يف دورية  Natureيف الفرتة
1960-1951م.
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وأمــا يف الفــرة 2010-2001م ،فقــد تغــر منــط التعــاون واخنفــض بــن اململكــة املتحــدة وغريهــا
مــن البلــدان ابملقارنــة مــع الفــرة 1960-1951م؛ حيــث تعــاون ابحثيهــا بشــكل أكــر مــع أملانيــا
 157مــرة ،ومــن مث مــع فرنســا  ،76وكنــدا  ،48وأس ـراليا  41مــرة (الشــكل  .)4هــذا النمــط
املنخفــض مــن التعــاون ال ينطبــق علــى التعــاون بــن اململكــة املتحــدة والــوالايت املتحــدة األمريكيــة الــي
زادت معــدالت التعــاون معهــا ليصــل إىل  659مــرة.
ـجلوا أكــر تعـ ٍ
ـاون هلــم يف
وكمــا ذكـران ســابقاً أبن الباحثــن مــن الــوالايت املتحــدة األمريكيــة سـ َّ
الفــرة مــن 1951م إىل 1960م مــع الباحثــن مــن اململكــة املتحــدة وحبـوايل  ،447تالهــا الباحثــون
مــن أسـراليا حبـوايل  49مــرة ،ووصــف مســتوى التعــاون بــن الباحثــن مــن الــوالايت املتحــدة األمريكيــة
وأسـراليا ابملتوســط .ولكــن منــط التعــاون العلمــي عامليـاً مــع الباحثــن مــن الــوالايت املتحــدة األمريكيــة
زاد زايدة كبــرة يف الفــرة 2010-2001م (الشــكل  )4لتصبــح بذلــك الــوالايت املتحــدة األمريكيــة
رائــدةً يف جمــال التعــاون العلمــي علــى مســتوى العــامل .وكان التعــاون عاليًــا جـ ًـدا بــن ابحثيهــا وعلمائهــا
(الــوالايت املتحــدة االمريكيــة) وبــن الباحثــن مــن اململكــة املتحــدة وحب ـوايل  ،659ومــن مثَّ أملانيــا
 ،358والياابن  ،256وفرنسا  ،165وكندا  .119وكان التعاون متوسطاً مع إيطاليا  ،82والصني
 ،76وأسـراليا  ،76الدمنــارك  ،45الســويد  ،45والكيــان الصهيــوين ( 44الشــكل  4واجلــدول .)1
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الشكل  :4كثافة التعاون البحثي بين الدول األكثر إنتاجاً ونش اًر في دورية
 Natureفي الفترة 2010-2001م.
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الجدول  :1كثافة التعاون البحثي بين الدول باالعتماد على األبحاث المنشورة
في دورية العلوم العالمية Nature
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املناقشة:
ن ْشـ ُـر املعلومــات األصيلــة واألفــكار املبتكــرة يف اجملــات الدوليــة أو احملليــة املتميــزة وذات
الســمعة الطيبــة أو األعلــى استشــهاداً ،أحـ ُـد أهـ ِّـم الدالئــل الــي ميكــن االعتمــاد عليهــا لتقييــم أصالــة
ـهادا مثــل
االعمــال البحثيــة الــي تنتجهــا الــدول .ولذلــك اســتهداف اجملــات الدوليــة واألعلــى استشـ ً
 Natureحيفــز الباحثــن علــى إظهــار علــوم ومعرفــة جديــدة مل تكــن موجــودة ســابقاً فضـ ًـا عــن
مــا يكتســبه الباحــث مــن خــرة وحرفيــة يف عــامل البحــث العلمــي جتعلــه متمكنًــا ورائـ ًـدا يف ختصصــه
(مقبــل 2009 ،وحممــد.)2015 ،
دفْـ ُـع الباحثــن للنشــر والتعــاون دولي ـاً ،جيعــل الــدول حمـ َّ
ـط أنظــار املتميزيــن عاملي ـاً ،كمــا جيعلهــا
قــادرة علــى التعريــف بباحثيهــا ،ابإلضافــة إىل أهنــا متنــح مؤسســاهتا التعليميــة كاجلامعــات واملراكــز
البحثيــة مسع ـةً ورصان ـةً جتعــل هلــا مكانــة يف خارطــة التطويــر والنمــو العاملــي (حممــد .)2015 ،كمــا
ســاعد النشــر يف مثــل هــذه اجملــات علــى تصنيــف الــدول تصنيفــات متق ّدمــة مــن الناحيــة البحثيّــة
والعلميّــة ممــا َّ
مكــن ابحثيهــا مــن املنافســة دولي ـاً علــى متويــل املشــروعات البحثيــة (مقبــل2009 ،
وحممــد.)2015 ،
ـار
وأصبــح الباحثــون يف كثــر مــن الــدول يعــوون أمهيَّـةَ الدراســات الدوليــة وأنــه ميكـ ُـن أن متتـ َّـد مثـ ُ
اإلنتاجيــة البحثيــة لتشــمل نطاقــات جغرافيــة واســعة ،تزيــد مــن قيمــة املنشــور واإلنتــاج البحثــي للدولــة،
ومــن هنــا انطلقــت أمهيــة التعــاون مــع ابحثــن مرموقــن مــن خــارج احلــدود؛ حيــث أظهــرت نتائــج هــذه
الدراســة أن املعرفة التعاونية أو إنتاج البحوث مع ابحثني دوليني أصبحت ظاهرة عاملية وتتزايد ســنة
بعــد أخــرى .ولقــد عرضــت هــذه الدراســة أبن التزايــد يف نســبة االنتاجيــة ومعــدالت التعــاون مل تكــن
مقتصــرة علــى الــوالايت املتحــدة األمريكيــة واململكــة املتحــدة فقــط ،ولكــن الحظنــا أن بعــض الــدول
مثــل اليــاابن وأملانيــا والــي مل تســجل أي تعــاون حبثــي يف الفــرة  ،1960 -1951قــد زادت معــدالت
التعــاون بــن ابحثيهــا  72مــرة يف الفــرة 2010 – 2001م .كمــا أن هــذه الدراســة أثبتــت أبن هنــاك
ـدويل،
عالقــة قويــة بــن معــدالت إنتاجيَّــة البحــوث املنشــورة يف دوريـَّـة  Natureومعــدالت التعــاون الـ ّ
فكلمــا زادت معــدالت االنتــاج زادت معــدالت التعــاون .ولــو أخــذان الــوالايت املتحــدة األمريكيــة
مثـ ًـال -لوجــدان أبن معــدل إنتاجيــة البحــوث املنشــورة ابســم ابحثيهــا يف الدوريــة قــد زادت بشــكلمســتمر خــال فــرة الدراســة ،وقابـ َـل ذلــك زايدة يف معــدالت التعــاون الــدويل بــن ابحثيهــا وابحثــن
آخريــن مــن دول أخــرى .وأمــا اململكــة املتحــدة فقــد أظهــرت النتائــج كمــا ذك ـران ســاب ًقا اخنفــاض يف
معــدل إنتاجيــة البحــوث املنشــورة يف الدوريــة قابلــه اخنفــاض يف معــدالت التعــاون الــدويل.
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وكمــا كان مــن املتوقــع أن النتائــج ســوف تظهــر الــوالايت املتحــدة االمريكيــة هــي املســيطرة
علــى إنتاجيــة البحــوث يف الدوريــة نظـًـرا لوجــود نســبة إنفــاق عاليــة جــدا علــى البحــث والتطويــر والــي
تــزداد ســنة بعــد أخــرى فعلــى ســبيل املثــال كان اإلنفــاق علــى البحــث العلمــي والتطويــر يف الــوالايت
املتحدة األمريكية  384مليار دوالر يف العام  2009وزاد إىل  474مليار دوالر يف العام 2010م
( .)Battelle, R&D Magazine, 2012كمــا أن دول مثــل اململكــة املتحــدة وأملانيــا
وفرنســا واليــاابن وكنــدا الــي توجــد فيهــا معــدالت إنتاجيــة بــن العاليــة واملتوســطة ،والــي كانــت حاضــرة
ـاق علــى البحــث والتطويــر ال ـ  24مليــار دوالر .أمــا الصــن الــي
طـوال فــرة الدراســة تعــدَّى فيهــا اإلنفـ ُ
ظهــرت إســهاماهتا البحثيــة متزايــدة خــال الســنوات األخــرة مــن زمــن الدراســة ،فيعــود ذلــك إىل زايدة
وخصوصــا مــن بعــد فــرة الثمانينــات حيــث لوحــظ زايدة يف اإلنفــاق
اإلنفــاق علــى البحــث والتطويــر
ً
ســنة بعد أخرى حىت وصل يف العام  2009إىل  124مليار دوالر ويف العام 2010م  149مليار
دوالر؛ ممــا جعلهــا تعـ ُّـد اثين دولــة عامليًــا يف اإلنفــاق علــى البحــث العلمــي والتطويــر بعــد الــوالايت
املتحــدة االمريكيــة (.)Battelle, R&D Magazine, 2012
وتعاون حول العامل من إجيابيات
إضافة إىل ما ســبق اســتفادت الدول األكثر إنتاجية للبحوث
ً
تقســيم املهــام واألعمــال التخصصيــة ،واملهــارات التكميليــة حبيــث إن كل ابحــث لديــه مهــارة يف
جانــب معــن يســتطيع تكميــل املهــارات الــي تنقــص الباحــث اآلخــر واملتعــاون معــه يف نفــس البحــث
والــذي يعـ ُّـد متميـ ًـزا يف مهــارات ال توجــد لــدى الباحــث األول ،وإدارة الوقــت بكفــاءة ،ووجــود
جمموعــات حبثيــة ،وتوفّــر صــوت مســموع جملالــس البحــوث والتطويــر داخــل املؤسســات التعليميــة
والشــركات وغريهــا ،وســهولة احلصــول علــى املعــدات  ،ووجــود آليــة للتواصــل حــول املعلومــات
اجلديدة ،ووجود فرص متجددة للنشــر ( ،)Lee and Bozeman 2005وزايدة االبتكارات
يف جمــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ،واخنفــاض عــام يف الرســوم املفروضــة علــى الباحثــن
(.)Katz and Martin 1997
زادت نســبة االنتاجيــة البحثيــة وكثافــة التعــاون الــدويل واكتســبت أمهيــة يف جمــال األحبــاث
العلميــة املنشــورة يف دوريــة ال ـ  Natureعلــى مــدى العقــود الســتة املاضيــة ويعــود الفضــل يف ذلــك
إىل عــدة عوامــل ،منهــا  :زايدة التخصصيــة يف العلــوم لتشــمل التخصــص نفســه متجهــا حنــو الرتكيــز
يف الدقــة ،والتعقيــدات املوجــودة يف حــل مشــاكل البحــث العلمــي؛ حبيــث حتتــاج إىل حبثهــا مــن عــدة
جوانــب وختصصــات خمتلفــة ،حبيــث ال ميكــن لعلــم أن يتخــذ مــن ميدانــه وجــوداً منفصـاً عــن وجــود
مياديــن العلــوم األخــرى .واالســتقاللية يف ميــدان أي علــم ال تعــي مطلقــا االنفصــال والعزلــة يف حــل
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أي مشــكلة دون النظــر يف وجهــات النظــر مــن العلــوم األخــرى .وزادت أمهيــة التعــاون الــدويل أيضـاً
بتزايــد تكاليــف املعــدات الــي حيتاجهــا البحــث يف عمليــة التجــارب ،وابتــت الرغبــة متزايــدة لــدى
الباحثــن يف احلصــول علــى التمويــل الــدويل لتعــدد املاحنــن؛ طمعـاً يف اكتســاب شــهرة ومسعــة دوليــة
مــن خــال التعــاون مــع اجملموعــات البحثيــة الشــهرية حبيــث تصبــح الفــرص أفضــل لتحقيــق إنتاجيــة
حبثيــة أعلــى ( .)Van Raan 1998; Martin-Sempere et al. 2002كمــا أن
وخصوصــا مــع اجملموعــات
التعــاون الــدويل يــؤدي إىل نتائــج حقيقيــة ومميــزة يف األداء العلمــي
ً
البحثيــة (.)Barjak and Robinson 2007
أظهــرت هــذه الدراســة غيــاب الــدول الواقعــة يف املنطقــة العربيــة يف إنتــاج األحبــاث ونشــرها يف
جملــة  Natureخــال الــ 60عــام املاضيــة عــدا الكيــان الصهيــوين الــذي حيتــل دولــة فلســطني؛
حيــث كان لــه حضــور ،حــى وإن بــدا طفيفــا خــال فــرة الدراســة .ومــا جيعــل كيــان صغــر وحمتــل
ـاون علــى املســتوى الــدويل مــن أيــة دولــة عربيــة أخــرى هــو
مثــل الكيــان الصهيــوين أكثــر إنتاجيــة وتعـ ً
متركــز العلمــاء اليهــود املرموقــن مــن دول عــدة داخــل الكيــان الصهيــوين ،وتــدين اإلنفــاق علــى البحــث
العلمــي يف الــدول العربيــة ،ومــن ّثَّ انعكــس ذلــك علــى اخنفــاض نصيــب الفــرد مــن ميزانيــة البحــث
العلمــي ،حيــث ت ـراوح مــن  0.7دوالر يف اليمــن إىل  39.5دوالر يف الكويــت لعــام 1996م.
بينمــا جنــد أن نصيــب الفــرد يف الكيــان الصهيــوين مــن البحــث العلمــي للعــام نفســه حنــو  385دوالر
(غنيمــة  ،2001وقنــوع وآخــرون .)2005
وأيضـاً هنــاك أســباب أخــرى عــدة ،أبرزهــا تلــك الــي ذكرهــا قنــوع وآخــرون ( ،)2005حــول تركيــز اجلامعــات
العربيــة علــى التدريــس حــى أنــه حيتــل مركــز الصــدارة ،ونتيجــة لذلــك ولألعــداد الكبــرة للطلبــة الــي تشــكل نســبة مرتفعــة
مقارنــة بعــدد األســاتذة يف اجلامعــات ،جنــد أن األســتاذ اجلامعــي ينفـ ُـق جـ َّـل وقتــه يف التدريــس ،و ال يتوفــر لديــه الوقــت
الــكايف للق ـراءة والبحــث العلمــي وتركيــز الباحثــن يف هــذا اجملــال راجــع ألغ ـراض الرتقيــة مــن رتبــة جامعيــة إىل رتبــة
جدا توفرت لديها
جامعية أعلى أو االستجابة لطلب مؤسسة أو هيئة حكومية أو خاصة .وال جند إال نسبة ضئيلة ً
الرغبــة يف زايدة املعرفــة العلميــة .ونســتثين مــن ذلــك بعــض اجلامعــات الــي بــدأت يف التغلــب علــى هــذه املشــكلة بدليــل
وجــود بعــض األمســاء العربيــة علــى ســاحة النشــر الــدويل مــن خــال النشــر بشــكل عــام يف جمــات ذات مسعــة طيبــة.
ومــن َثَّ يتبــدَّى َّأن الصلــة ضعيفــة جــداً أو تــكاد تكــون مفقــودة بــن خطــط البحــث العلمــي يف اجلامعــات ومتطلبــات
التنميــة يف اجملــاالت املختلفــة ،وكذلــك ضعــف مــا خيصــص للبحــث العلمــي يف م ـوازانت اجلامعــات ومؤسســات
التعليــم .كمــا أن ثقافــة الباحــث العــريب متيــل للعمــل بشــكل منعــزل حــى يف بعــض األحيــان عــن زمالئــه يف
القســم ،وهــذا كان أحــد اســباب غيــاب ثقافــة التعــاون الــدويل بــن الباحثــن (قنــوع وآخــرون .)2005
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اخلامتة
إ ّن االهتمــام ابلبحــث العلمــي املتميــز واالبتــكاري يزيــد مــن فــرص النشــر العلمــي يف اجملــات
املرموقــة ،وتزيــد قيمــة اإلنتــاج العلمــي إبخضاعــه املباشــر للتحكيــم لتحديــد ومعرفــة مســتوى املعرفــة
ومــدى صحتهــا ،ومــن مث نشــره .أبــرزت هــذه الدراســة ابلرتتيــب الوصفــي لكميــة املقــاالت والبحــوث
ـددا مــن البلــدان كمراكــز إقليميــة للنشــاط البحثــي عــايل اجلــودة
املنشــورة يف جملــة  ،Natureعـ ً
وســامهت يف معرفــة اجملتمعــات والبلــدان ذات اإلنتاجيــة والنشــر العــايل يف اجمللــة .تســاعد الطريقــة
املســتخدمة يف هذه الدراســة يف إخراج معلومات ميكن أن تكون مرشــدا للمؤسســات التعليمية ،مثل
اجلامعات واملراكز البحثية يف توجيه مبتعثيها وابحثيها يف إجياد فرص للبحوث التعاونية وتعزيز تبادل
املـوارد واخلـرات .وميكــن أن تســتخدم معلومــات هــذه الدراســة أيضــا مــن قبــل املنظمــات والشــركات
العربيــة واخلليجيــة الــي تســعى إىل اإلفــادة مــن اخلـرات الدوليــة حلــل مشــاكل البحــوث اخلاصــة هبــا أو
مســاعدهتا يف عمليــة صناعــة القـرار الختيــار أفضــل الــدول لبنــاء شـراكات حبثيــة وابتكاريــة.
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