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 ستخلصالم

وعة موقفاً مركزياً فييي التمييلع العلمييي والتكنولييوجي يحتل البحث العلمي بمناهجه وأساليبه المتن
تبلو الحاجة ماسة إلى استخلاع المنهج العلمييي فييي البحييث فييي مشييك   الحيييا   حيث الذي نشهله حالياً،

ومعالجتها والتصلي لحلها، وذلك استجابة لمتطلبا  الثور  العلمية والتكنولوجية والتحليا  التي تواجييه 
المستلامة )النمييو اتقتصييالي   التنمية تحميق البحث العلمي في إلي معرفة أثر المجتمعا ، هلف البحث

الكوييي  خاصيية، وتحليييل أهييع  البحث العلمي في اللول العربية عامة وفي واقع علي بالكوي ، والوقوف
وتمثييل فييرب البحييث فييي   معوقا  البحث العلمي ووسائل الحل منها فييي الييلول العربييية وفييي الكوييي  

الي: بأن البحث العلمي يسيياهع فييي تحميييق التنمييية المسييتلامة فييي الكوييي ، وقييل تبييين صييحة الفرب الت
الفرب البحث، وعليه أوصي البحث بضرور  إعطاء األهمية المصوى لموضييوإ إعييال  هيكليية التعليييع 
وبكافة مراحله وتموية البحث العلمي والتطوير والحث على اتبتكار ميين خيي ل خطييط وطنييية ملعوميية 

قيا  اقليمية ولولييية، وضييرور  مواكبيية الت ييييرا  التكنولوجييية المتسييارعة طسييتيعاب  التطييورا  باتفا
 المستمر  في تكنولوجيا المعلوما  واتتصات  وبمية المعارف  اتنسانية، ومحاولة ممارستها ميلانياً 

 الكلمات المفتاحية:  

 لوجيا المعلوما  التنمية المستلامة، النمو اتقتصالي، البحث العلمي، تكنو

Abstract 

Scientific research, with its various approaches and methods, occupies a 
central position in the scientific and technological progress that we are currently 
witnessing, as the need appears urgently to use the scientific method in 
researching life problems, addressing them and addressing them, in response to 
the requirements of the scientific and technological revolution and the 
challenges facing societies. Scientific research in achieving sustainable 
development (economic growth) in Kuwait, standing on the reality of scientific 
research in the Arab countries in general and in Kuwait in particular, and 
identifying the most important obstacles to scientific research and means of 
reducing them in the Arab countries and in Kuwait,  The imposition of the 
research was represented in the following hypothesis: that  scientific research 
contributes to achieving sustainable development in Kuwait, and the research 
hypothesis has been shown to be correct. Therefore, research has recommended 
the necessity to give utmost importance to the topic of restructuring education 
in all its stages and to strengthen scientific research and development and to 
stimulate innovation through national plans supported by agreements Regional 
and international, and the need to keep pace with the rapid technological 
changes to accommodate the continuous developments in information and 
communication technology and the rest of human knowledge, and try to 
practice it in the field. 

Key words: 

sustainable development, economic growth, scientific research, 
information technology. 
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مقدمة: -1  

إن من أهع التحليا  التي تواجه العالع المعاصر هي مت يرا  العصر المتسارعة والمتمثلة في 
الثور  العلمييية المعرفييية وتطييور وسييائل اتتصييات  والمعلومييا ، ومييا صيياحبها ميين ت يييير اجتميياعي 

 .واقتصالي في حيا  األفرال اليومية، وفي تطوير مناهج التعليع وأهلافه وألواته

تل البحث العلمي بمناهجه وأساليبه المتنوعة موقفاً مركزياً في التملع العلمييي والتكنولييوجي ويح
تبلو الحاجة ماسة إلى استخلاع المنهج العلمييي فييي البحييث فييي مشييك   الحيييا   حيث الذي نشهله حالياً،

تحليا  التي تواجييه ومعالجتها والتصلي لحلها، وذلك استجابة لمتطلبا  الثور  العلمية والتكنولوجية وال
 .المجتمعا 

ويموع البحث العلمي على طل  المعرفة وتمصيها والوصول إليها، اسييتنالاً إلييى منيياهج محييلل  
في تميصيه لهيذه المعرفة، وهو نشاط علمي ميين ع يسييعى إلييى الكشييف عيين الحمييائق ومعرفيية اترتبيياط 

ه محاوليية من ميية توجييه لحييل المشييك   بينها، واستخ ص المبالئ العامة والموانين التفسيرية، كمييا أنيي 
اطنسانية في مجات  متعلل ، وهيو محاولة ذهنية لحل مشكلة معينة، يكييون هلفييه البحييث عيين الحميميية، 
ومهما اختلف  الصيغ الوارل  في تعريييف وتحليييل مفهييوع البحييث العلمييي، فعنهييا تجمييع علييى أن البحييث 

لف إلى إيجييال حييل لمشييكلة ميين مشييك   العصيير العلمي نشاط من ع يموع على م ح ية ممصول ، ويه
المائمة أو المتوقعة، أو التعرف إلى حميمة علمية وطل  المعرفة، حيييث يمييوع بييه باحييث متخصييص فييي 
الجان  المعرفي والمنهجي وله خصائص ومواصفا  محلل ، وت يزال البحث العلمي في العالع العربي 

اطنسان ومسييتواه العلمييي وتلريبييه المهنييي وقييو  إلراكييه لون المستوى  هذا ويعتمل البحث العلمي على  
 . 1وقلرته على فهع التكنولوجيا ونملها)

 مشكلة البحث:  -2

يعل البحث العلمي من أهع وسييائل تطييور وازلهييار الييلول، إذ ي حيي  إهتميياع الييلول المتملميية 
تمطا  العمييول والكفيياءا  بالبحث العلمي "فعليا" عن طريق تييوفير البنييية التحتييية والبيئيية المناسييبة تسيي 

للعمل واتنجاز، وذلك ألنها تعتمل عليه كوسيلة لتطوير التكنولوجيا والمنتجا  والخلما  وهو ما يحمييق 
لها صفة اللولة المتملمة، وهذا اتهتماع "الفعلي" بالبحث العلمي ميين قبييل الييلول المتملميية يمابلييه اهتميياع 

 يكال يكون "ن ريا" من قبل لول المنطمة 

 وعليه تتمثل مشكلة البحث، في محاولة اطجابة عن السؤال التالي:   

 هل يساهم البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة في الكويت؟.

 :البحث  أهداف -3

 :إلى تحميق األتي البحث يهلف

 المستلامة )النمو اتقتصالي  بالكوي   التنمية تحميق البحث العلمي في معرفة أثر -أ

 الكوي  خاصة  البحث العلمي في اللول العربية عامة وفي واقع علي الوقوف - 

 تحليل أهع معوقا  البحث العلمي ووسائل الحل منها في اللول العربية وفي الكوي   -ج 

 البحث العلمي  أهمية بيان -ل
 
 
 

 
 .32، ص ( 1520، )جامعة الكويت: مركز العلوم الطبية، البحث العلمي في الدول العربيةحمد محمد علي ياسين، )1(
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 :البحث فروض -4

فييع معييلل النمييو ت شك أن البحث العلمي يساهع بشكل كبير في زيال  اطنتاجية وميين ثييع فييي ر
اتقتصالي،  مما يساعل في الحل من الفمر واألمراب، ويزيل من العمر المتوقييع لرفييرال، وهييذا بييلوره 

 يساعل في تحميق التنمية المستلامة، ألنه يمثل المرتكز األساسي في التنمية اتجتماعية واتقتصالية 

 :التالية الفرضية فى اللراسة وعليه يتمثل فروب

 ث العلمي في تحميق التنمية المستلامة في الكوي  يساهع البح

 ويتفرإ من هذه الفرضية الفرضيتين التاليتين: 

 البحث العلمى في النمو اتقتصالى في الكوي   األول: يساهع

 الثاني: يساهع البحث العلمى فى التنمية البشرية في الكوي  

 :البحث أهمية -5

في تفوق اللول المتملمة علي اللول النامييية، وإلراكيياً يعتبر البحث العلمي هو السب  الرئيسي  
ألهمية البحث العلمي فتخصص الييلول المتملميية نسييبة كبييير  ميين ناتجهييا المحلييي لثنفيياق علييي البحييث 
العلمي، ويرجع تخلف اللول النامية في هذا المجال ضآلة نسبة اطنفاق علي البحث العلمي، وكبيير نسييبة 

 ي المنفق علي اطنفاق العسكر

 :يلي فيما يمكن إجمالها، الموضوإ، هذا تختيار لفع  أسبا  عل  وتوجل

 بالبحث العلمي  تبلأ ألي لولة التنمية قاطر  بأن المناعة  

 وفي الكوي   البحث العلمي في اللول العربية لواقع لراسة تمليع  

 اقتصال البحث العلمي  موضوإ تناول  التي اللراسا  نمص 

 

 منهجية البحث:  -6

 رتكز منهج البحث على جانبين، هما: ا

اتستمرائى الييذى يييتع ميين خ لييه تجميييع البيانييا  ال زميية عيين   المنهجاألول: استخلع الباحث  
 البحث مستعينا فى ذلك بمجموعة من المراجع العربية واألجنبية  

اسييتخلاع ع  كمييا تيي التحليلييي لتحليييل البيانييا ،    المنهج: استخلاع الباحث  التحليليالثانى: الجان    
باسييتخلاع برنييامج  وقل تع اسييتخلاع الصييي ة وذلييك  ،للراسةامياس الع قة بين مت يرا   ل  الكميةاألسالي   
SPSS ميين خيي ل النمييوذج التييالي يسييعى الباحييث فييى هييذا الجييزء إلييى إجييراء اتختبييارا  ، وذلييك

 لى : وذلك من خ ل النموذجين التاليين  على النحو التا اطحصائية لفروب اللراسة،

             5X5+ a4 X4+a3 X3+ a 2X2+ a1X1+ a0 = a 1Y 

Y2= b0 + b1X1+ b2X2 + b3X3 +b4X4 + b5X5 

   معدل النمو االقتصادي (1Yالنموذج األول: )    
 دليل التنمية البشرية.  (: 2Yالنموذج الثنى: )     

 المتغيرات المستقلة:

1X:  لناتج المحليالي إجمالي ا نسبة اطنفاق على التعليع   

2X:   نسبة اتنفاق علي البحوث والتطوير الي إجمالي الناتج المحلي 
  3X: اتستثمار األجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي اطجمالي   
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  4X:  صالرا  التكنولوجيا المتملمة الي إجمالي الناتج المحلي  نسبة 

5X:  علل الباحثين لكل مليون نسمة 

 خطة البحث:   -6

 ع تناول هذا البحث، من خ ل المحاور التالية:ت

 المحور األول: أبعال البحث العلمي في الكوي  

 المحور الثاني: تحليل الوضع الحالي للبحث العلمي في الكوي  واللول العربية واسرائيل 

 المحور الثالث: قياس أثر البحث العلمي علي التنمية المستلامة في الكوي  

 

 المحور األول 
 اد البحث العلمي في الكويتأبع

إن من أهع التحليا  التي تواجه عالمنا المعاصر هي مت يييرا  العصيير المتسييارعة والمتمثليية 
في الثور  العلمية المعرفية وتطور وسائل اتتصات  والمعلومييا ، ومييا صيياحبها ميين ت يييير اجتميياعي 

 .أهلافه وألواتهواقتصالي في حيا  األفرال اليومية، وفي تطوير مناهج التعليع و

ويحتل البحث العلمي بمناهجه وأساليبه المتنوعة موقفاً مركزياً في التملع العلمييي والتكنولييوجي 
تبلو الحاجة ماسة إلى استخلاع المنهج العلمييي فييي البحييث فييي مشييك   الحيييا   حيث الذي نشهله حالياً،

ية والتكنولوجية والتحليا  التي تواجييه ومعالجتها والتصلي لحلها، وذلك استجابة لمتطلبا  الثور  العلم
 .المجتمعا 

ويموع البحث العلمي على طل  المعرفة وتمصيها والوصول إليها، اسييتنالاً إلييى منيياهج محييلل  
في تميصيه لهيذه المعرفة، وهو نشاط علمي ميين ع يسييعى إلييى الكشييف عيين الحمييائق ومعرفيية اترتبيياط 

ن التفسيرية، كمييا أنييه محاوليية من ميية توجييه لحييل المشييك   بينها، واستخ ص المبالئ العامة والمواني
اطنسانية في مجات  متعلل ، وهيو محأولة ذهنية لحل مشكلة معينة، يكييون هلفييه البحييث عيين الحميميية، 
ومهما اختلف  الصيغ الوارل  في تعريييف وتحليييل مفهييوع البحييث العلمييي، فعنهييا تجمييع علييى أن البحييث 

م ح ية ممصول ، ويهلف إلى إيجييال حييل لمشييكلة ميين مشييك   العصيير العلمي نشاط من ع يموع على 
المائمة أو المتوقعة، أو التعرف إلى حميمة علمية وطل  المعرفة، حيييث يمييوع بييه باحييث متخصييص فييي 
الجان  المعرفي والمنهجي وله خصائص ومواصفا  محلل ، وت يزال البحث العلمي في العالع العربي 

ل البحث العلمي على اطنسان ومسييتواه العلمييي وتلريبييه المهنييي وقييو  إلراكييه لون المستوى  هذا ويعتم
 .وقلرته على فهع التكنولوجيا ونملها

ويعل البحث العلمي من أهع وسائل تطور وازلهييار الييلول، إذ ي حيي  اهتميياع الييلول المتملميية 
سييتمطا  العمييول والكفيياءا  بالبحث العلمي "فعليا" عن طريق تييوفير البنييية التحتييية والبيئيية المناسييبة ت

للعمل واتنجاز، وذلك ألنها تعتمل عليه كوسيلة لتطوير التكنولوجيا والمنتجا  والخلما  وهو ما يحمييق 
لها صفة اللولة المتملمة   هذا اتهتماع "ألفعلي" بالبحث العلمي من قبل اللول المتملمة يمابله إهتماع يكال 

   2نها الكوي )يكون "ن ريا" من قبل لول المنطمة وم

 وعليه تع تناول هذا المبحث من خ ل النماط التالية:

 البحث العلمي في الكوي    -

 

 .33، ص مرجع سبق ذكرهحمد محمد علي ياسين، )2(
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 تحليل تطور اطنفاق علي البحث العلمي في الكوي  في الكوي   -
 

 البحث العلمي في الكويت:  -1
 تاريخ البحث العلمي في الكويت:  -1-1

ينهيياح حيييث ان البحييث العلمييي ينطييوي بتعريفييه ليس لتاريخ البحث العلمي في الكوي  بلاية بع
العاع على البحث في آفاق المعرفة وتسخيرها لخلمة اتنسان وفهع الكييون  ولكيين محييور اتهتميياع اليييوع 
هو البحث العلمييي الممييول حكوميييا والييذي يييتع علييى نطيياق واسييع وبميزانييية ضييخمة عبيير المؤسسييا  

 األكاليمية والعلمية لللولة 

وي  للتملع العلمي الممول الرئيسي لربحاث العلمية في الكوي ، ووفما لمانون وتعل مؤسسة الك
 من أرباحها السنوية لمؤسسة الكوي  للتملع العلمي  %1اللولة، فعلى جميع الشركا  تمليع 

وتوجل في الكوي  مؤسستان حكوميتان تمومان بالبحث أو التطوير بشكل مباشيير، وهمييا معهييل 
  D&Rية وقسع األبحاث والتطوير في جامعة الكوييي   ويعييل البحييث والتطييوير )الكوي  لربحاث العلم

من أهع قوائع أي مجتمع حضاري حليث  الشق الخاص بالبحييث يهييلف إلييى لراسيية الطبيعيية واسييتنتاج 
الن ريييا  والعلييل لتفسييير قييوانين الطبيعيية فييي شييتى مجييات  العلييع اطنسيياني ميين فيزييياء وكيمييياء 

نما يهلف شق التطوبر من ناحية أخييرى إلييى اسييتخلاع نتييائج األبحيياث البحتيية ميين ورياضيا     الخ  بي
 قوانين ون ريا  وتطبيمها عمليا بهلف خلمة اطنسان وتطوير المجتمع 

وبالرغع من وجول عل  مؤسسا  في اللولة مخصصة للبحييث العملييي فييعن التمويييل الحكييومي 
ميين الييلخل المييومي  %0.22لصناعية  فالكوي  تنفق نحو لربحاث العلمية فمير جلا بالنسبة للول العالع ا

  في لول أخرى  %4-%3على األبحاث العلميةح حينما يتراوح من 

وتتركييز األبحيياث فييي مجييال البتييرول يليهييا اتقتصييال الصييناعي وتكنولوجيييا ال ييذاء والبيئيية 
طاقييا  واسييعة منهييا ومعالجة مصالر المياه  اما عن األبحاث في جامعيية الكوييي  فعنهييا منتشيير  علييى ن

التكنولوجيا البيولوجية واللراسا  البيئية واللينية وغيرها ميين األبحيياث الن رييية والتطبيمييية  وميين أهييع 
شروط البحث العلمي فييي الكوييي  هييو أن يكييون للبحييث صييلة مباشيير  بالكوييي  أو بالبلييلان المجيياور   

أي أبحيياث علمييية، بحتيية أو تطبيمييية، ت   وبالرغع أن هذا يساعل على تركيز األبحاث اقليميا فعنه يعرقييل
 تتعرب لمتطلبا  المنطمة على الملى المصير 

وقلما يكون لربحاث العلمية في الكوي  أهلاف أو نتائج على الملى الطويييل، وهييذا يعييول الييى 
تخصص األبحاث في معالجة  واهر أو مشك   قائمة حاليا  قل تكييون هييذه السياسيية ممبوليية إن كانيي  

ميين الييلخل المييومي علييى  %0.5الحالية تستنفذ ميزانييية اللوليية، ولكيين اللوليية ترصييل أقييل ميين   األبحاث
األبحاث  وهذا إن لل على شيء فعنه يلل على قلة الوعي وقصيير الن يير فييي أهمييية العلييع فييي مسييتمبل 
 المنطمة  وت يمتصر التمصير في تمويل البحوث على البحييث نفسييه بييل إن لخييل البيياحثين والعلميياء فييي

   3اللول العربية ومنها يعل من األلنى في العالع طبما لتمرير اليونسكو)

 االنفاق علي البحث العلمي في الكويت: -1-2

لو تع الن ر إلى الكوي  كمثال في ح  بأن البحث العلمي "بمجمله" متلني المستوى سواء ميين 
ول بعب اتستثناءا  بالطبع  وعنل ناحية البنية التحتية أو من خ ل مستوى األبحاث ومرلولها، مع وج

تشخيص المشكلة ف البية الناس تلمي بيياللوع علييى غيييا  التمويييل الكييافي وانخفيياب نسييبة اطنفيياق علييى 

 

 علي الرابط:معهد الكويت لألبحاث العلمية(، فيحان العتيبي، )جامعة الكويت:  )3(
pubcouncil.kuniv.edu.kw/ajh/homear.aspx?id=8&Root=yes. 
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البحث العلمي والتطوير من إجمالي الناتج المحلي إذ أنه وفما طحصيياءا  البنييك الييلولي فييي الكوييي  ت 
وفي السويل   %3.39و    %2.76ثل أمريكا تصل إلى  في حين أن نس  اطنفاق في لول م  %0.09تتعلى  

وفي ألمانيا من إجمالي النيياتج المحلييي  وفييي حميميية األميير تييلني نسييبة اطنفيياق علييى البحييث   %2.89و  
  .والتطوير في لولة الكوي  هي نتيجة وليس  سببا لتلني مستوى األبحاث العلمية

كبييير منهييا يكميين فييي كييون  ولو تع تشخيص المشكلة بصور  موضوعية فسييي ح  بييأن جييزء
الحكومة تفضل اسييتيرال التكنولوجيييا علييى أن تمييوع بتطويرهييا محليييا، وهييو مييا يعييزز مفهييوع المجتمييع 
اتسته كي الذي تعاني منه اللول العربية  إن غيا  الرغبة الحكومية باتعتمال علييى التطييوير المحلييي 

ل أهع أسبا  تراجييع مسييتوى البحييث العلمييي للخلما  والمنتجا  والتكنولوجيا بمختلف المجات  هو أح
محليا  لو ن رنا إلى أحل اللول المتملمة كأمريكا مث ً، فسي ح  وجول اعتمال حكومي كبير على البحث 
العلمي فعلى سبيل المثال، تموع وكالة ألفضاء األمريكية "ناسا" وهييي جهيية حكومييية بتمويييل العليييل ميين 

لمحلية كجامعة أريزونا لتطوير التكنولوجيا ال زمة لعملياتها  هذا المشروعا  واألبحاث في الجامعا  ا
التعاون المشترك هو ما يرتمي باألبحاث العلمية وهو ما ينعكس ايجابيا على المجتمع بصور  عامة وهو 
ما تفتمله اللول العربية  ع و  علييى ذلييك ت يييلخل البحييث العلمييي والتطييوير ضييمن أولويييا  شييركا  

للينا  في اللول المتملمة نجل بأن للشركا  إما مراكز بحثييية أو تعاونييا  مييع الجامعييا    المطاإ الخاص
والمراكز البحثية المتخصصة تموع من خ لها بتمويل األبحاث لتطوير منتجاتها وخلماتها  ومما ت شييك 

تييي فيه إن غيا  األرضية المشييتركة التييي تييربط الحكوميية والشييركا  الخاصيية مييع البحييث العلمييي وال
تتشابك بها المطاعا  من خ ل األهلاف والمصلحة المشتركة هييو أسيياس مشييكلة تييلني مسييتوى البحييث 
العلمي في لولة كلولة الكوي   إن غيا  هذه األرضية ناتج عن غيا  الرغبة من قبل المطاإ الحكومي 

 .والخاص بتطوير التكنولوجيا والخلما  والمنتجا  محليا وتفضيل استيرالها من الخارج

ومن أبرز النتائج التي ترتب  على غيا  الثمة واتهتماع "ألفعلي" الحكومي بالبحث العلمي هو 
تواضع علل المراكز العملية والبحثية وتواضع بنيتها التحتية  لو تع الن ر إلى المراكز البحثية فييي لوليية 

عهييل األبحيياث الكوي  فسييي ح  بييأن عييللها محييلول جييلا وتمتصيير علييى مختبييرا  جامعيية الكوييي  وم
باطضافة لعلل محلول من المختبرا  البحثية الحكومية وهييذه المراكييز ت تملييك األرضييية أو المييؤه   
تستيعا  المشروعا  الكبير   وبالتالي حتى لو كان  نسبة اطنفاق أكبر فعن هذه المراكز ببنيتها التحتية 

   4فعنها غير قالر  على تو يف هذه التموي   الضخمة)

 مشكالت البحث العلمي في الكويت: -1-3

تتلخص المشك   التي تواجه البحث العلمي بالكوي  بوضعه الحييالي فسييي ح  بييأن المشييكلة 
ليس  مالية كما يتخيل للبعب، فالحصول على التمويل المالي المناس  لربحاث ممكن عن طريق أكثيير 

ولكيين المشييكلة الحميمييية تكميين فييي ميين جهيية تشييمل جامعيية الكوييي  ومؤسسيية الكوييي  للتمييلع العلمييي  
اطجراءا  الطويلة التي تكبل وتعطل التصرف بهذه األموال للصرف على األبحاث إذا كانيي  الحكوميية 
فع  جال  بلعع البحث العلمي فيجيي  علييى األقييل اسييتثناء هييذه المشييروعا  العلمييية ميين البيروقراطييية 

 .اه الصحيحواللورا  المستنلية الطويلة وهذه خطو  مهمة باتتج

والحكومة الكويتية اآلن بصلل تنفيذ وانجاز خطط التنمية المليارية ولكيين لرسييف هييذه الخطييط 
أهمل  البحث العلمي بشكل يكال يكون كامل  فليس هناك أي مشروعا  لمراكز علمية أو طبية مختصة 

ييية  فالتنمييية باألبحاث ولكن المشروعا  اقتصيير  علييى الطييرق والجسييور والمستشييفيا  والبنييى التحت
الحميمية ألي مجتمع تبلأ من الموارل البشرية والعمول فهي التي ستصيينع التمييلع والمجتمييع المتطييور أمييا 

 
 ط:(، علي الراب 2015مركز العلوم الطبية،   حمد علي ياسين، )جامعة الكويت:  )4(

hamadyaseen.com/160516021575160415751578/1 
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البنية التحتية والطرق والمستشفيا  فهي ستكون ناتج من نواتج اتسييتثمار بييالموارل البشييرية واألبحيياث 
   5العلمية)

 أهم مؤسسات البحث العلمي في الكويت: -1-4

مؤسسا  رسييمية لهييا صييلة بالبحييث العلمييي هييي جامعيية الكوييي ، معهييل   3الكوي  هناك  في  
 الكوي  لربحاث العلمية، ومؤسسة الكوي  للتملع العلمي، وسيتع تناول ذلك، في األتي:

 أوالً: معهد الكويت لألبحاث العلمية: 

ة الزييي  ميين قبييل شييرك  1958يوليييو عيياع    5أنشئ معهل الكوييي  لربحيياث العلمييية فييي        
العربية المحلول  )اليابان  بامتياز من الحكومة الكويتية، وذلك بموج  اتفاقية امتياز التنمييي  عيين اليينفط 

يوليييو   7الموقعة بين الحكوميية الكويتييية والشييركة اليابانييية، وبموجيي  المرسييوع األميييري الصييالر فييي  
رئاسيية وزييير اللوليية لشييؤون أصبح المعهل تابعا لمجلس الوزراء وتح  إشراف مجلييس أمنيياء ب  1973

 مجلس الوزراء 

أصبح المعهل مؤسسيية عاميية ذا  شخصييية اعتبارييية مسييتملة، يشييرف عليييه   1981وفي عاع  
   6وزير يختاره مجلس الوزراء)

ويموع المعهل بحس  أهلافه بعجراء البحييوث العلمييية واللراسييا  التييي تتصييل بتمييلع الصييناعة 
وارل الثييرو  الطبيعييية، ولراسيية سييبل اسييت  ل مصييالر المييياه الوطنية، ولراسا  البيئة والكشف عن م

والطاقة وتحسين طرق اتست  ل الزراعي والمياع بخلما  األبحاث واتستشارا  العلمية والتكنولوجية 
للمؤسسا  الحكومية واألهلية ومتابعيية التطييورا  الحليثيية للتمييلع العلمييي والتكنولييوجي وتكييفهييا لييت ئع 

وإمييلال اطلارا  والهيئييا  الحكومييية وأجهييز  الصييناعة بالوثييائق والمعلومييا  العملييية البيئيية المحلييية 
 والصناعة 

كما أناط المرسوع بالمعهل مهمة تطوير الع قا  مع مؤسسا  التعليع العالي ومراكييز البحييوث 
  اتستشييارية العلمية والتكنولوجية المحلية والخارجية، والمياع باللراسا  وإعلال البحوث وتمليع الخبرا

والتطبيمية في جميع المجات  المرتبطة بأغراب المعهل، التي تحيلهييا إليييه الجهييا  ذا  اتختصيياص، 
ويجوز للمعهل تمليع خلما  فييي مجييات  البحييوث واتستشييارا  العلمييية والتكنولوجييية لخلميية أهييلاف 

لوجييية بهييلف تطييوير نتييائج التنمية في منطميية الخليييج والييوطن العربييي  والمشيياركة مييع الهيئييا  التكنو
األبحاث واتبتكارا  العلمية والتكنولوجية، أو الطل  من الحكوميية تأسيييس شييركا  متخصصيية طنتيياج 

 ابتكاراتها العلمية وتسويمها 

 ثانياً: جامعة الكويت: 

بعل استم ل لولة الكوييي  بخمسيية أعييواع، تييع تأسيييس كليييا  العلييوع واآللا  والتربييية وكلييية 
، وكان قواع 1966عية، وقل وضع  النوا  األولى للجامعة وتع افتتاحها في أكتوبر من العاع البنا  الجام

تييع   1967عضو هيئة تلريس  وفييي أبريييل ميين العيياع    31طالبا وطالبة و  418الجامعة الناشئة حينذاك  
نفييس العيياع إنشاء كليتي الحموق والشريعة، وكلية التجار  واتقتصال والعلوع السياسية  وفي أكتوبر ميين  

أنشييئ  كلييية الهنلسيية والبتييرول، وفييي يوليييو   1974تع فصل كلية العلوع عن كلية الط ، وفي ليسمبر  

 
 .المرجع السابقحمد علي ياسين، )5(
 موسوعة ويكيبيديا، علي الرابط:، معهد_الكويت_لألبحاث_العلمية)6(

https://ar.wikipedia.org/wiki/ 
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، ثع أنشييئ  كلييية اللراسييا  العليييا 1976/1977أنشئ  كلية الط  التي بلأ  اللراسة فيها عاع   1973
   7)1977عاع 

ميين كلييية اآللا  فييي نييوفمبر أنشييئ  كلييية التربييية ونمييل إليهييا قسييع التربييية   1980وفي مايو  
أنشئ  كلية  1981، وفي أكتوبر 1981/1982، وبلأ  اللراسة فيها في ألفصل اللراسي األول 1980

الشريعة واللراسا  اطس مية بعل فصلها عن كلية الحموق وبييلأ  اللراسيية فيهييا فييي ألفصييل اللراسييي 
  1982/1983األول 

ية بجامعة الكوي ، وآخر يضع كلية الط  وكلييية ، أنشئ مركز الهنلسة الملن1982وفي يناير  
أنشئ  كلية العلوع الطبييية المسيياعل  والتمييريب،  1982العلوع الطبية المساعل  والتمريب  وفي يونيو 

أنشييئ  كلييية   1996وبذلك فصل  برامج العلوع الطبية المساعل  عن برامج كلييية الطيي   وفييي فبراييير  
 أنشئ  كلية العلوع اتجتماعية  1998ط  األسنان، وفي عاع أنشئ  كلية  1996الصيللة، وفي مايو 

 أبحاث جامعة الكويت: 

 78، كما تع تمليع الميينح لييي1979/1980بلأ نشاط التمويل البحثي في جامعة الكوي  في العاع 
مشييروعا  915مشييروعا سيينويا و 846مشروعا، واآلن تتولى إلار  األبحاث مسؤولية تمويل مييا يفييوق 

 ورقة علمية منشور  في المج   العلمية المحكمة  165شروعا قيل اللراسة، وما يفوق م 921جاريا و

بهلف لعييع أبحيياث الكليييا  فييي   1979تأسس  إلار  األبحاث التابعة لجامعة الكوي  في عاع  
 مختلف المجات  والتخصصا  وطرساء قواعل تطوير البحث العلمي في جامعة الكوي  

منحيية، بينمييا وصييل عييلل   87بعييلل    1980/1981روعا  في العاع  وبلأ المكت  بتمويل المش
مشييروعاً قيييل اللراسيية حتييى العييياع  113، باطضييافة إليييى 522المشييروعا  المموليية حالييياً إلييى 

2003/2004  

ورقيية منشييور  فييي العيياع  93وبييلأ  المخرجييا  العلمييية ميين هييذه المشييروعا  بعييلل 
  2003/2004عاع ورقة منشور  في ال 414، ووصل  إلى 1980/1981

 ثالثاً: مؤسسة الكويت للتقدم العلمي:

بموجيي  مرسييوع أميييري وهييي امؤسسيية خاصيية ذا  نفييع عيياع     1976أنشئ  في ليسمبر  
ميين صييافي األربيياح السيينوية لهييذه   %1وتتلمى المؤسسة اللعع من الشركا  المسأهمة الكويتيييية بممييلار  

ينفييذ سياسييا  وتوجهييا  مجلييس اطلار  ويييلير   الشركا   ويعين مجلس اطلار  مييليرا عامييا للمؤسسيية
 أعمال المؤسسة العلمية واطلارية والمالية 

وتعتبر المهمة الرئيسية للمؤسسة هي لعييع التطييور العلمييي والتكنولييوجي وألفكييري فييي لوليية 
  :8الكوي  واللول المحيطة، من خ ل األهلاف التالية)

 بيمية تمليع اللعع المالي لربحاث األساسية والتط -
 المبالر  في اقتراح المشروعا  والبرامج العلمية حس  أهميتها الوطنية  -
 تمليع المنح والجوائز والمكافآ  للعع التطور ألفكري في الكوي  واألقطار العربية األخرى  -

 

 جامعة الكويت، علي الموقع: )7(
www.kuniv.edu/ku/ar/ 

 سوعة ويكيبيديا، علي الرابط:مو مؤسسة_الكويت_للتقدم_العلمي، )8(
https://ar.wikipedia.org/wiki. 
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عاماً من لعع وتعزيييز  37وتمتلك مؤسسة الكوي  للتملع العلمي سج ً تاريخياً حاف ً يمتل نحو 
، تلمى قال  المطاعا  اتقتصالية في الب ل 1976ع العلمي والتكنولوجي في لولة الكوي   وفي عاع التمل

توجيهاً سامياً يتعلق بعنشيياء مؤسسيية الكوييي  للتمييلع العلمييي  وبنيياء عليييه، تييع نشيير مرسييوع أميييري فييي 
طها المرجعية، ، بعنشاء المؤسسة وتحليل شرو1976ليسمبر    12الجريل  الرسمية االكوي  اليوع  في  

كمؤسسة خاصة غير ربحية، تهلف في المماع األول إلييى لعييع البحييث العلمييي علييى أعلييى المسييتويا ، 
 وتشجيع الباحثين 

ويأتي إنشاء المؤسسة من الشعور العميق بالتملير والعرفان نحو الوطن، ويعل إنشاء المؤسسيية 
 للي ً على لعع التملع العلمي وتشجيع العلماء 

سسة مجلس إلار ، يترأسه صاح  السمو أمير الب ل، الشيخ صباح األحمييل الجييابر ويلير المؤ
وتتلمى المؤسسة اللعع المالي من الشييركا  المسييأهمة الكويتييية، التييي تمييلع    الصباح، حف ه هللا ورعاه 

 من صافي ربحها  %1كل منها مسأهمةً سنويةً للمؤسسة بواقع 

يج وتعزيز تطوير العلوع في لولة الكوي  ميين خيي ل ويتمثل أحل أهع أهلاف المؤسسة في ترو
 لعع المشروعا  العلمية، والمجتمع العلمي والبنية التحتية العلمية في الب ل 

وعلى الرغع من أن مؤسسيية الكوييي  للتمييلع العلمييي، والمؤسسييا  العلمييية المرتبطيية بهييا فييي 
كثير الذي يج  المياع به  فمل شهل  لوليية الكوي ، قل حمم  الكثير من اطنجازا ، فأنه ت يزال هناك ال

الكوي  نمواً متسارعاً نتيجةً طيرالاتها النفطية المتزايل  على نحييو ثابيي ، واليييوع، يزيييل نصييي  المطيياإ 
ميين المييوى العامليية  %85من الناتج المحلي اطجمالي، وتشكل الكوالر الوطنية أكثر ميين   %70العاع عن  

ن الجها  المسأهمة في المؤسسة على أن هذا النمو غييير مسييتلاع علييى في هذا المطاإ  وهناك إجماإ بي
الملى الطويل، وأن هناك حاجة الى وضع استراتيجيا  وطنية بليليية للتنمييية ترتكييز علييى بنيياء اقتصييال 

 تكميلي من المطاإ الخاص يتسع بالكفاء  والمنافسة 

نخبيية ميين الخبييراء، تسييمى   وإلراكاً لهذه الضرور ، قام  الحكوميية بتكليييف لجنيية منتمييا  ميين
لمراجعيية تن يييع وألاء عمليييا   2007االلجنة العليا لتطوير البحث العلمي في لولة الكوي   فييي عيياع 

البحث والتطوير، ورفع التوصيييا  فيمييا يتعلييق بععييال  هيكليية مجييات  العلييوع والتكنولوجيييا واطبييلاإ، 
 وتملمها في لولة الكوي  

لتوصيييا  لتعزيييز وتموييية المن وميية والثمافيية الشيياملة للعلييوع وقام  اللجنة بعصلار علل من ا
والتكنولوجيا واطبلاإ في كل أرجاء الكوي ، متضمنةً اترتميياء بالمييلرا ، وفييي بعييب الحييات  إعييال  
توجيه مسار أنشطة عل  مؤسسا  تعمل في مجييات  العلييوع والتكنولوجيييا واطبييلاإ، بمييا فيهييا مؤسسيية 

وجامعة الكوي ، ومعهل الكوي  لربحاث العلمية، والهيئة العامة للتعليييع التطبيمييي الكوي  للتملع العلمي،  
 والتلري ، والشركة الوطنية لمشروعا  التكنولوجيا، والنالي العلمي الكويتي 

وإلراكيياً لييلور مؤسسيية الكوييي  للتمييلع العلمييي المتفييرل فييي نطيياق المن وميية الوطنييية للعلييوع 
لكوي ، واستجابةً للتوصيا  الوارل  في تمرير اللجنيية العليييا لتطييوير البحييث والتكنولوجيا واطبلاإ في ا

العلمي في لولة الكوي ، والتمييع والنتائج التي توصل إليها الخبييراء العييالميون والمحليييون، قاميي  إلار  
بعملييية إعييلال الخطيية اتسييتراتيجية الجليييل   وتميي  لراسيية وتصييميع آليييا    2009المؤسسة فييي عيياع  

وتمثل  أولى الخطوا  فييي عملييية اطعييلال فييي تمييييع الوضييع الييراهن، تلتهييا    ا  اطعلال بعناية وخطو
خطوا  أخرى تضمن  وضع الشروط والمتطلبييا  األساسييية، وتحليييل المطاعييا  المسييتهلفة، وتعييليل 

فاحصة على  الرؤية والرسالة، وتحليل األهلاف الرئيسية ل ستراتيجية والنتائج المتوقعة، وتع إلماء ن ر 
البرامج واألنشطة المائمة والممترحة، وتع تحليل المشك   وتحليلها ووضع الحلول لكل برنامج بعناييية، 
باطضافة إلييى تحليييل المتطلبييا  والترتيبييا  المؤسسييية ال زميية لتحميييق أهييلاف الخطيية اتسييتراتيجية  
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لمييياس لرجيية النجيياح بمييرور وتضمن  آخر خطو  للتوصل إلى مجموعة من مؤشرا  األلاء الرئيسية  
 الوق  وعلى كل المستويا  

 (: 2016 – 2012) العلمي للتقدم الكويت مؤسسة محاور استراتيجية

لمل جاء  اتستراتيجية للمؤسسة نتيجةً ل جتماعا  واللماءا  المكثفة والملاخ   ميين جانيي  
ل احتياجييا  العلييوع فريييق اطلار  لييلى المؤسسيية ومراكزهييا، وهييي تعكييس أحييلث نتيياج فكييري حييو

والتكنولوجيييا واطبييلاإ فييي الكوييي ، والييلور المناسيي  للمؤسسيية ومراكزهييا فييي تلبييية جييزء ميين تلييك 
اتحتياجا ، إضافة إلى تحليل أسلو  أكثر انت اماً تسييتحلاث البييرامج المموليية بمييا يسييهع فييي اسييتيفاء 

كوييي   وكييذلك لعييع قييلرا  البحييث احتياجا  المسييتمبل لمن وميية العلييوع والتكنولوجيييا واطبييلاإ فييي ال
في المجات  ذا  األولوية الوطنية مثل المياه، والطاقة البليلة والبيئيية ونشيير الثمافيية العلمييية    والتطوير

 والتمنية واتبلاإ في لولة الكوي  

  : 9وتشمل الخطة على أربعة محاور استراتيجية، هي)   

 المحور األول: نشر الثقافة العلمية:

في تطوير ونشر وتعلع العلوع، ولعع الموهوبين والمتميزين والمساعل  في تطوير الثمافيية اطسهاع  
 العلمية والبيئة الممكنة لذلك في لولة الكوي  

 دعم البحوث العلمية:  المحور الثاني:

 لعع قلرا  البحث العلمي في المؤسسا  العلمية الوطنية وتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها

 اإلبداع واالبتكار: ثالث:المحور ال

لعع اطبلاإ والمساعل  على تطوير الروابط ال زمة للتطبيمييا  التجارييية فييي إطييار من وميية العلييع 
 والتكنولوجيا 

 المحور الرابع: الشركات واالبداع:

 تحفيز تطوير الملرا  العلمية والتكنولوجية للمطاإ الخاص والمشاركة في بناء اقتصال المعرفة 

 هداف االستراتيجية لألبحاث العلمية في الكويت: األ -1-5

  :10تتمثل أهع هذه األهلاف، في األتي)   

 • تطوير قاعل  متميز  من الباحثين الكويتيين 
 • تعزيز مشروعا  األبحاث الحيوية التي تأتي في سلع أولويا  لولة الكوي  

 لبحث العلمي محلياً ولولياً • تطوير ع قة الشراكة والتعاون البحثي مع الجامعا  ومراكز ا
 • تو يف مخرجا  البحث العلمي واتستفال  من هذه المخرجا  وتسويمها 
 • الوصول بجامعة الكوي  بحثيا إلى مستوى مرموق من الحضور العالمي 

 • تنمية طال  اللراسا  العليا المالر على توطين العلوع وتوجيهها نحو تطوير المجتمع 
 واطنين لتنمية قلراتهع المهنية والعلمية ، والملر  على التعلع الذاتي المستمر • إتاحة ألفرصة للم

 

مجلة جسر التنمية، بالكويت، العدد  محمد سيد أبو السعود، اإلمكانيات التكنولوجية والنمو االقتصادى، )9(
 .3، ص صدار المعهد العربى للتخطيط(،)الكويت: إ،السنة التاسعة 2010،يوليو95

 .كره مرجع سبق ذحمد علي ياسين،  )10(
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 • تمليع برامج لراسا  عليا تخلع المطاعا  المختلفة في الكوي  والخليج العربي 
 • رفع مستوى وكفاء  وجول  التعليع في برامج اللراسا  العليا 

 مشك   التنمية في لولة الكوي  • ترسيخ روح البحث العلمي والموضوعي للتعامل مع 
 

 (: 11تقييم البحث العلمي في الكويت والدول العربية)  -1-6

إن مخصصا  اطنفاق علي البحث العلمي في اللول المتملمة تزلال عاميياً بعييل آخيير، والنييا ر 
لبحييث إلى واقع التمويل العربي للبحث العلمي، يجل أنه يختلف كثيراً عن المعلل العالمي لثنفيياق علييى ا

العلمي، ويزلال التخلف عاماً بعل عاع، حتى لو تملع معلل اطنفاق العربي على البحث العلمي فييي الفتيير  
ع، إذ إن هذا التملع حلث بشكل نسبي وضييئيل جييلاً ممارنيية بالوضييع 2005ع وحتى عاع  1970من عاع  

سيياطة شييليل  عبييار  عيين العالمي المتسارإ  فهذا اترتفاإ الذي حلث خ ل هييذه الفتيير  الطويليية هييو بب
 % 0.67ع إلى 1970% عاع    0.31ارتفاإ نسبة اطنفاق على البحث العلمي قياساً إلى الناتج المحلي من 

ع  وميين ثييع فيي  تييأثير لهييذا اترتفيياإ الضييئيل علييى ألفجييو  الكبييير  بييين األقطييار العربييية 1990عيياع 
 .والمجموعا  اللولية في هذا المجال

فيما بينها من حيث حجع اطنفاق علييى البحييث العلمييي  والم حيي  أن   وتختلف األقطار العربية
في األقطييار العربييية   %0.5نسبة اطنفاق على البحث العلمي بالنسبة إلى الناتج المحلي اطجمالي لع تتعل  

%،   2.9، وهي نسبة ضئيلة عنل ممارنتها بمثي تهييا فييي السييويل وفرنسييا حيييث بل يي   1992كافة لعاع  
 .لتواليعلى ا %2.7و

، وفييي األرلن %0.4ع كانيي  نسييبة اطنفيياق علييى البحييث العلمييي فييي مصيير 1999وفي عيياع  
% من إجمالي الناتج  0.1، وفي كل من سوريا ولبنان وتونس والسعولية %0.2، وفي الم ر  0.33%

ع  أمييا 1999  فييي بمييية البلييلان العربييية، وتؤكييل ذلييك إحصييائيا  اليونسييكو لعيياع %0.07المييومي  و)
ع للمن مة العالمييية نفسييها، فتمييول إن الييلول العربييية مجتمعيية خصصيي  للبحييث 2004ائيا  سنة  إحص

 . 12من الناتج المومي اطجمالي) %0.3مليار لوتر فمط، أي ما نسبته  1.7العلمي ما يعالل 

 9.8وفي حين ي ح  أن اطنفاق على البحث العلمي في إسرائيل )ما عييلا العسييكري  حييوالي 
ع، أما فييي عيياع 1999% من حجع إجمالي الناتج الوطني في عاع   2.6كل ، أي ما يوازي  مليارا  )شي

% ميين ناتجهييا المييومي   4.7ع فمل وصل  نسبة اطنفيياق علييى البحييث العلمييي فييي إسييرائيل إلييى  2004
اطجمالي علماً بأن معلل ما تصرفه حكومة إسرائيل على البحث والتطوير الملني في مؤسسييا  التعليييع 

% من الموازنة الحكومية المخصصة للتعليع العالي بكاملييه، ويصييرف المتبمييي   30.6ما يوازي    العالي
على التمويل الخاص بالروات ، والمنشآ ، والصيانة، والتجهيزا ، على العكس تماميياً ممييا يحييلث فييي 
 البللان العربييية، إذ إن أغليي  الموازنيية المخصصيية للبحييث العلمييي تصييرف علييى الرواتيي  والمكافييآ 
والبلت  وغيرها  والجلير بالذكر أن المؤسسا  التجارية والصناعية في إسرائيل تنفق ضعفي ما تنفمييه 

 .الحكومية اطسرائيلية على التعليع العالي

من لخلها المييومي، بيييل   %0,3واجماتً فمتوسط إنفاق اللول العربية على البحث العلمي يعالل  
اللخل المييومي للبحييث العلمييي فييالفرق هائييل، يعنييي مييث  من    %2,4أن إسرائيل تخصص ما يربو على  

اطنفاق يعني إنفاق جامعة واحل  من جامعا  أميركا يعني يضاهي ميزانية لولة كامليية كمصيير ويفيييب 
ويكثر عليها يعني مليار لوتر ميزانية جامعة من جامعا  أميركا في يعني مث  كاليفورنيا، تجل مث  ما 

 

 53(،ص  2007،1ط  ، مركز الكتاب)القاهرة:  ، رؤية للماضى وحدود الحاضر:  التعليم فى إسرائيل،  محمد السيد حسونة)11(
(12)http://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS  

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdata.worldbank.org%2Findicator%2FGB.XPD.RSDV.GD.ZS&h=TAQEHmf1X&enc=AZPeNJf2oNaXG9zPJmhv8hglbd5yf7KIItawlg8tPNBQjXQ5rlKLnW167V1NfhsnYAXHtilcuNks8Bi5dbk9kjG-wfvLls6uqoWDx23QaidC4PzPV2Ni4K8g3yF83x_Q5LGe35O0IGVeuhZaftjHpkBg&s=1
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، البحييث العلمييي 170لييي  1مما ينفمه األميركان على بحثهع العلمي يعني  170ى إل 1ينفمه العر  يعلل 
   13في اللول أو في إسرائيل قضية قومية)

   لولة األولي في العالع: 14ويبين الجلول التالي حجع ونس  اتنفاق علي البحث العلمي في )

  1)ل جلو
   2014في العالع عاع   لولة األولي 14حجع ونس  اتنفاق علي البحث العلمي في )

 االنفاق "%" من )م.ن.ح( االنفاق "مليار دوالر"  الدولة  م

 2.8 465 الواليات المتحدة  1

 2 284 الصين  2

 3.4 165 اليابان  3

 2.9 92 المانيا  4

 3.6 63 كوريا الجنوبية  5

 2.3 52 فرنسا  6

 1.8 44 انجلترا  7

 0.9 44 الهند  8

 1.5 40 روسيا  9

 1.3 33 ل البرازي 10

 2.3 32 استراليا  11

 1.9 30 كندا 12

 2.4 23 تايوان  13

 1.2 22 ايطاليا  14

 ، علي الرابط: 2015  يناير 1مركز المصري لللراسا  والمعلوما ، ) -المصلر: 

http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=449416 

- http://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS 

 المحور الثاني 
 تحليل الوضع الحالي للبحث العلمي في الكويت والدول العربية وإسرائيل

 وعليه تع تناول هذا المحور من خ ل النماط التالية:

 ممارنة بين البحث العلمي في اللول العربية وإسرائيل  -
 تملع مستوي اطبتكارا  العلمية والتكنولوجا فى إسرائيل   -
 علمي في اللول العربية واسرائيل تمييع البحث ال -
 تحليل تطور البحث العلمي في الكوي   -
 

 مقارنة بين البحث العلمي في الدول العربية وإسرائيل:  -1
 واقع التعليم العالي في إسرائيل: -أ

جامعييا  هييي:  8مؤسسيية للتعليييع العييالي منهييا  55نحييو  2014تمتلييك إسييرائيل حتييي عيياع 
 23بار إي ن، بن غوريون، العبرييية، معهييل وايزمييان، الجامعيية المفتوحيية  والتخنيون، حيفا، تل أبي ،  

 

مجلة  " فيه  التطوير   وتوجهات   العربي  الوطن   في   العلمي   البحث   قع لوا  تحليلية   دراسة . "فريال محمد وعبد، إيمان رسمي  )13(
 . 193ص  ،  2012اتحاد الجامعات العربية، 

http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=449416
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdata.worldbank.org%2Findicator%2FGB.XPD.RSDV.GD.ZS&h=TAQEHmf1X&enc=AZPeNJf2oNaXG9zPJmhv8hglbd5yf7KIItawlg8tPNBQjXQ5rlKLnW167V1NfhsnYAXHtilcuNks8Bi5dbk9kjG-wfvLls6uqoWDx23QaidC4PzPV2Ni4K8g3yF83x_Q5LGe35O0IGVeuhZaftjHpkBg&s=1
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تخصييص، وعييلل  500كلية أكاليمية وتلرس هذه المؤسسييا  أكثيير ميين   24مؤسسة لتأهيل المعلمين، و
فييى الكليييا ،  %44منهع في الجامعا ، و %37ألفا، يتعلع  270ط   مؤسسا  التعليع العالي يزيل عن 

  مختلفة في إطار الجامعا  المفتوحة، ويبلأ الط   لراستهع األكاليمية فييي سيين بلورا  %19ويشارك  
 .سنوا  من الخلمية اطلزامية في الجيش وسنتين للنساء 3، بعل 21الي

علييى العييالع ميين جهيية أبحاثهييا المنشييور  فييي العلييوع البحتيية  15وتحتييل إسييرائيل المرتبيية الييي
مراكز متملمة في أبرز التصنيفا  العالمية للجامعا  كتصنيف   والتطبيمية، وتحتل الجامعا  اطسرائيلية

ميين لخلهييا  %4.7معهل شن هاي وتصنيف كيو إس وتصنيف ويبوماتركس، وتنفييق إسييرائيل مييا ممييلاره 
 . 14المومي على البحث العلمي)

 استراتيجية البحث العلمي فى إسرائيل: -ب
 :(15فلسفة البحث العلمي فى إسرائيل) -

بين وجهتي ن ر متباينتين بشأن طبيعة الموقف من العلع والتوجهييا  األساسييية احتلع الصراإ  
 :للجامعة العبرية عنل إنشائها

مفتوحيية   إنشيياء جامعيية زعيع الحركة التصييحيحية هييي )زئيف جابوتنسكى  كان  وجهة ن ر
 .كبير  األعلال لتعويب الط   اليهول عما لحمهع من تمييز مورس ضلهع في أوروبا

  النموذج األلماني والطابع النخبييوي للجامعيية، وضييرور  التركيييز )حاييع وايزمان  بنىفيما ت
على البحث العلمي األكاليمي واللراسا  العليا  وقل انتصر  آراؤه، وكان له اللور األكبر فى صييياغة 

 .ائيا مرموقاالن اع األكاليمي اطسرائيلي  واعتمل  آراؤه كاستراتيجية علمية موثمة باعتباره عالما كيم

وإنط قا من هذه الرؤية، نشأ  البنية العلمية التي نما منها الجهل العلمي اطسييرائيلي الحييليث  
الجامعيية    وأقيميي 1952فييى مجييات  الهنلسيية والعلييوع فييي عيياع معهل التخنيون للعلوع التطبيمييية فأُنشأ

 1956معة تل أبي  فييى عيياع وجا  1955، وجامعة بار إي ن فى عاع  1952فى عاع   العبرية فى الملس
، ومعهييل وايزمييان، ومحطيية األبحيياث الزراعييية فييى رحوفييو ، والمعهييل 1963وجامعة حيفا فى عيياع  

الجيولوجي، ومختبر الفيزياء، ولجنة الطاقة النووية، وتم  إقامة أول حاس  إلكتروني، ومعهييل أبحيياث 
مراكييز البحثييية شييكل  مرحليية بنيياء النم ، وشركة أبحاث البحار، ويمكن المول أن هييذه المؤسسييا  وال

 . البنية المؤسسية البحثية فى إسرائيل

ولذلك تهتع إسرائيل باألبحاث المعممة وتعتمل عليها وتعتبرها من الركائز األساسية لرسع وبناء 
اتستراتيجيا  في كل المجات   وقل أول  األيليولوجييية الصييهيونية اهتمامييا خاصييا بييالعلوع الفيزيائييية 

 .يائية والطبيعية لوعيها بأنها تنتج الهيمنة على العالع وتحويل مسارهوالكيم

 أهداف البحث العلمي فى إسرائيل:   -

 (:16تتمثل أهم هذه األهداف، في األتي)

 .تمكين إسرائيل من التملع فى جميع المجات  العلمية على مستوى العالع •

 .الة للتعرف على مستواهالنشر على مستوى العالع، كنتاج أساسي للبحث العلمي، ول •

 

قضااااإا إسااارائيلية مهندددد مصدددطمى، المؤسسدددة ااإلاديميدددة اإلسدددراصيلية بدددين الخصخصدددة والتوجهدددات النيوليبراليدددة الحكوميدددة، )14(
 . 65(، ص  2014ية، مدار للطباعة، ، )رام هللا: المركز الملسطينى للدراسات اإلسراصيل53عدد

 .154(، ص 2011، )عمان: دار اليازوري للنشر، العلمي  البحث ثقافة  فريجات غالب عبد المعطي، )15(
"، )رام هللا: المركددز الملسددطينى للدراسددات هل تنطوي على ثورة في جهاا  التعلايم ارسارائيلي  -خطة دوفراتوديع عواودة، ")16(

 . 45(، ص  2005لطباعة،  الملسطينية، مدار اايام ل
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لعع وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلوما  من حيث الكع والكيف لربط إسييرائيل بأنحيياء  •
 .الصناعية التي تموع بمسح شامل حول الكر  األرضية العالع عبر أقمارها

 .ميالتوسع والمنافسة في البحوث العسكرية لزيال  قو  إسرائيل العسكرية وضمان أمنها المو •

 الدور الفاعل للدولة فى تطوير البحث العلمي:  -

تموع سياسة البحث العلمي في إسرائيل على إيجال التكامل بييين السياسييا  العلمييية فييي اللوليية  
 : 17وتتمثل قلرا  برنامج البحث والتطوير في علل من المؤسسا  الحكومية، منها)

طر المراكز العلمية، كونهييا تشييرف علييى وهي أخ  :هيئة الطاقة الذرية اطسرائيلية ومؤسساتها •
 جميع األبحاث الذرية في الجامعا  والمعاهل التكنولوجية

وهييو الييذي يتييولى صييياغة سياسييا  البحييوث  :المجلس المييومي للبحييث والتطييوير ومؤسسيياته •
العلمية، والتنسيييق بييين المؤسسييا  فييي أنشييطة البحييث والتطييوير، واطشييراف علييى األنشييطة 

مؤسسيية، مثييل: مؤسسيية إسييرائيل للعلييوع، ومختبيير   14ا   ويتبع المجلس  جامع  7البحثية في  
 .)مختزافاي ، وهيئة اتختراعا  اطسرائيلية، والمعهل المومي للمماييس والتكنولوجيا

وتخييتص بالبحييث والتطييوير فييي صييناعة التكنولوجيييا التييي تمييوع علييى  لائيير  التطييوير: •
بحيياث علييى المعاهييل والمختبييرا ، ومتابعيية اطلكترونيا   ويتولى علماؤهييا اقتييراح مجييال األ

اتختراعا  الجليل  للراسة ملى اتستفال  منها في إسرائيل، وتوجيه ط   المرحلة الثانوييية 
 .لمجال اللراسة المتفق مع ميولهع

أطلمتييه الحكوميية اطسييرائيلية لتمكييين صيياح  أي فكيير   :مشييروإ الحاضيينا  التكنولوجييية •
 1990فكرتييه إلييى إنتيياج صييناعي  وقييل لخييل هييذا الن يياع عيياع    تكنولوجية مبتكر  من تحويل

مشروإ مبتلئ، حيث  350بعلل    1991تستثمار أفكار المهاجرين الروس  بلأ المشروإ عاع  
مشروإ في  15-10من رأس مال المشروإ، وتتولى كل حاضنة ما بين   %20تمتلك الحاضنة  

 .نفس الوق 

وهذه اتتفاقيييا  تفييتح  :العليل من لول العالع المتملمة  اتفاقيا  التعاون العلمي والتكنولوجي مع •
للعلماء اطسرائيليين مراكز البحوث والمختبرا  األمريكييية وال ربييية، وإجييراء بحييوث علمييية 

م يين إسترليني  ذلك بجان  تأسيس جمعيييا    3سنوا  بتكلفة    3لورية  مل  كل لور  بحثية  
بميزانيا  كبير  لتمويل عشرا  المشروعا  البحثية إسرائيلية غربية للبحث والتطوير العلمي 

 .المشتركة، في مجال إنتاج األجهز  النانومترية، واطلكترونيا  اللقيمة

 

 : مجاالت البحث العلمي فى إسرائيل -ج

  :18تتمثل أهع هذه الجات ، في األتي)

يييوتر عيياع تمكيين العلميياء اطسييرائيليون ميين تصيينيع أول كمب :الكمبيييوتر وصييناعة المعلومييا 
وقييل حصييل  اسييرائيل علييى  .(غوليع) وطور إلى طراز أحلث أطلق عليه (ويزاك) ، أطلق عليه1945

جهازي كمبيوتر عم قين ميين الوتيييا  المتحييل  يمكنهمييا إجييراء عمليييا  محاكييا  تجييار  اتنفجييارا  
والر مؤهليية، باتيي  النووية وتصميع الصواريخ واألسلحة الحليثة  وبما تمتلكه من بنية أساسية جيل ، وك

 

؟، )القددد : مركددز  دداوب لدراسددة السياسددات االجتما يددة ، بعد العقاد الضاائع: التعلايم فاى إسارائيل إلاى  يانعامى فولنسكى)17(
 . 73ص  ،  ( 2012فى إسراصيل،  

 .18(، ص 2011،1)بيروت: مؤسسة الدراسات الملسطينية، ط ، 2011دليل إسرائيل العام إلميل منصور، )18(
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التي تملك واحلا من أهييع مراكزهييا فييي   I.B.M إسرائيل منطمة جذ  لكبرى الشركا  العالمية كشركة
،  Microsoft Israel فرعهييا 1989التي أنشأ  في عاع  Microsoft الخارج في إسرائيل، وشركة

شييباه الموصيي   فييي وشركة موتوروت التي قرر  التعاون مع شركة جنرال موتورز وإنشاء مصنع أل
   ومييين أهيييع الشيييركا  اطسيييرائيلية العاملييية فيييي مجيييال الكمبييييوتر شيييركة1995إسيييرائيل عييياع 

ACCESENT  مليار لوتر 16وشركة كونفيرس تكنولوجي والتي يبلغ رأسمالها أكثر من. 

تملك إسرائيل أكثر من مائتي شركة برمجيا  تعمل فى سوق ينمو بمعلل  :صناعة البرمجيا 
، وارتفعيي  2001مليييار لوتر فييى  9.1سنويا وقل ارتفع  صييالراتها اطلكترونييية إلييى   25%_    20%

 . مليار لوتر 18إلى أكثر من  2010الصالرا  فى 

توليي  وزار  الييلفاإ إرسييال شييبا  العلميياء للمراكييز العلمييية المتطييور   :علوع الذر  وتمنياتهييا
لعاء كبار علماء الذر  العالميين من اليهييول ل سييتفال  للتلري  في مجات  العلوع النووية المتملمة، واست

 .من خبراتهع

 :(19ويمكن رصد اإلنجازات التي تعود إلى علماء إسرائيليين، في األتي)

إنتاج الماء الثميييل كأكسيييل الييليوتيريوعت المسييتخلع طنتيياج الطاقيية النووييية بطريميية اقتصييالية   •
 .من متطلبا  هذه المال  فى العالع %95وتؤمن إسرائيل 

 .ت من الرواس  الفسفورية الموجول  في صحراء النم 235استخ ص اليورانيوع ك •

مييا يميير  ميين سييبع جرامييا  ميين تخصي  اليورانيوع بواسطة الليزر، حيييث يمكيين تخصييي    •
في أقل من يوع واحل، وهي عملييية اقتصييالية لل اييية تييوفر الوقيي    %60بنسبة    235يورانيوع  

 .والتكاليف للى تصنيع المنابل النووية

ترتبط مؤسسا  تكنولوجيا الفضاء اطسرائيلية بروابط بوثيمة    :علوع الفضاء الكوني وتطبيماته •
فييي أول رحليية لمكييوك  رامييون إييي ن رائييل فضيياء إسييرائيلي  مع وكالة )ناسا ، وأشرك  أول

  ومن مؤسسا  تكنولوجيييا الفضيياء اطسييرائيلية: 2001سبتمبر  11فضائي أمريكي بعل أحلاث
اللجنة المومية ألبحاث الفضاء، والوكاليية اللولييية اطسييرائيلية تسييت  ل الفضيياء )سييات   وقييل 

 السوفيتي، بجان  علماء اليهول السوفيي  اشتر  إسرائيل جانبا كبيرا من مجمع الفضاء 

حتييى منتصييف التسييعينيا ، زال عييلل الشييركا  العامليية فييي    التكنولوجيا الطبية والبيولوجية: •
مليييون   40شييركة تجيياوز  اسييتثماراتها    150مجال صناعة األلوية والتكنولوجيا الطبية عن  

الييلول العربييية كييالم ر ، لوتر، وتصلر منتجاتها لبعب األسواق العالمية كالصين وبعييب  
تسيييما فييي مجييال ألوييية اطيييلز والسييرطان وأمييراب المليي ، وميين أبييرز شييركا  الييلواء 

عالميييا وبل يي  قيمتهييا السييوقية  18التييي تحتييل إيرالاتهييا المرتبيية  طيفييع اطسييرائيلية شييركة
 .مليار لوتر 50

 البحث العلمي فى إسرائيل وفي الدول العربية في أرقام:  -د

 : 20)األتيكن بيان مستوي البحث العلمي في اسرائيل، من خ ل ويم     

عييالع فييي مجييال العلييوع والهنلسيية التطبيمييية  2400تييوفر لييلى إسييرائيل  1973فييي عيياع  •
ألفييا  أي أن هنيياك عالمييا  135وتكنولوجيا المعلوما   وفى أواخر التسعينيا  وصل العييلل لييي 

 

 على الرابط التالى: 2014 مجلة البحث والتطويرحصاء شركة باتيل الذى تنشره سنويًا ،  تقرير إ)19(
http://www.battelle.org/docs/tpp/2014_global_rd_funding_forecast.pdf 

 .ع السابق، المرجتقرير إحصاء شركة باتيل الذى تنشره سنويًا  )20(

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.battelle.org%2Fdocs%2Ftpp%2F2014_global_rd_funding_forecast.pdf&h=wAQFCTLzD&enc=AZOeBYGnQapo_JyIQQjt-Gr2kgObTtvXRjoXfm7Q0y3aQ8HeZeo1z_KHuagpgJG_B7Xfarg6Xx9Fn5W9dt_kIHeIPuNpXSYpkAkiMCm1CJiRlxnPEFXLwP9qqAkH29QcwoR3QE1SzVMdCr7zN-qxtwg4&s=1
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عالمييا فييي   200عربييي، ولييلى إسييرائيل    ألييف  100آتف إسرائيلي ممابل عالع لكييل    10لكل  
 .مركز ومعهل عالمي 600المجات  النووية وهع على اتصال بحوالي 

تحتل إسرائيل المركز الثالث في مجال تكنولوجيا المعلوما ، بينما تحتييل مصيير مييث ً المرتبيية  •
كان ، والمركز الخامس عشر في إنتاج األبحاث على مستوى العالع  أمييا بالنسييبة لعييلل السيي 60

والمساحة فهي األولى على مستوى العالع في مجال إنتاج األبحاث، بينما تحتل مصيير المركييز 
 .لولة 148عالميا من بين 129

بحثا محكمييا فييي لوريييا  علمييية بينمييا نشيير  الييلول   138.881نشر الباحثون اطسرائيليون   •
أن جييول  ونوعييية ألفييا  إت  140العربية مجتمعة رقما قريبييا ميين رقييع إسييرائيل وحييلها وهييو 

األبحاث اطسرائيلية أعلى بكثير من األبحاث العربييية، وهييذا يمكيين اتسييتلتل عليييه ميين عييلل 
والييذي يعبيير عيين مييلى إنتاجييية لوليية معينيية للعلييوع  (H) اتقتباسا  من تلك األبحاث ومعامل

ية ما ممييلاره وملى تأثير تلك العلوع على المعرفة اتنسانية  بلغ علل اتقتباسا  لربحاث العرب
اقتباسييا، وبلييغ   1,721,735اقتباسا، بينما بلغ علل اقتباسا  األبحاث اطسييرائيلية    620,000

 .40وبلغ بالمعلل لللول العربية حوالي  293طسرائيل   (H) معامل الفعالية

أما بالنسبة لبراءا  اتختراإ، فهي المؤشر األكثر تباينييا بييين العيير  وإسييرائيل  فمييل سييجل   •
بييراء    836براء  اختراإ، بينما سجل العر  مجتمعييين حييوالي    16,805يل ما مملاره  إسرائ

من علل براءا  اتختراإ المسجلة في إسييرائيل   %5اختراإ في كل تاريخ حياتهع، وهو يمثل 
 2008وتفيل تمارير اليونسكو أن علل براءا  اتختراإ التييي سييجل  فييي إسييرائيل فييي العيياع  

 .ق ما أنتجه العر  بتاريخ حياتهعتفو 1,166والتي تبلغ 

كتا  لكييل مليييون نسييمة،  100في مجال الثمافة والمعرفة بل   نسبة إنتاج الكت  في إسرائيل  •
كتا  لكل مليون نسمة  ويبلغ إنتيياج العييالع العربييي   1.2فى حين بل   اللول العربية مجتمعة  

ميين المعييارف   %1.0سييرائيل  من إنتاج العييالع بينمييا تنييتج إ  %0.0002من المعارف اتنسانية  
 .مر  أكثر من العالع العربي 5,000العالمية  أي أن إسرائيل تنتج أبحاثاً ومعارف 

 300فيما يلى ممارنة بين تصيينيف الجامعييا  اطسييرائيلية والجامعييا  العربييية ضييمن أفضييل   •
 :بحس  آخر التصنيفا  األكثر اعتمالا في العالع  جامعة على مستوى العالع

 2014  جامعة علي مستوي العالع في عاع 300أفضل )  :2جلول )
 الجامعات العربية الجامعات اإلسرائيلية  التصنيف

( 78الجامعة العبرية فى القدس)  (70)  2015تصنيف شنغهاي 

 معهد التخنيون 

 معهد وايزمان  (150) 

 جامعة تل أبيب  (158)

 جامعة الملك عبد العزيز  (151)

 جامعة الملك سعود  (152)

 الجامعة العبرية فى القدس  (138)  2014تصنيف كيو إس 

 معهد التخنيون   (190)

 جامعة تل أبيب  (195)

جامعة الملك فهد للبترول    (225)

 والمعادن 

 جامعة الملك سعود   (249)

تصنيف  

 2014 ويبوماتركس

 الجامعة العبرية فى القدس   (207)

 جامعة تل أبيب  (221)

 جامعة الملك سعود   (247)

تصنيف مجلة التايمز  

2014 

 جامعة تل أبيب  (188)

 الجامعة العبرية فى القدس   (202)

  300ال توجد جامعة عربية ضمن أفضل  

 جامعة 

علييى   2014المصلر: تمرير إحصاء شركة باتيل الذى تنشره سيينوياً مجليية البحييث والتطييوير  
 الرابط التالى:

 http://www.battelle.org/docs/tpp/2014_global_rd_funding_forecast.pdf 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.battelle.org%2Fdocs%2Ftpp%2F2014_global_rd_funding_forecast.pdf&h=wAQFCTLzD&enc=AZOeBYGnQapo_JyIQQjt-Gr2kgObTtvXRjoXfm7Q0y3aQ8HeZeo1z_KHuagpgJG_B7Xfarg6Xx9Fn5W9dt_kIHeIPuNpXSYpkAkiMCm1CJiRlxnPEFXLwP9qqAkH29QcwoR3QE1SzVMdCr7zN-qxtwg4&s=1
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إهتم  إسرائيل اهتماما كبيييرا باسييتمطا  العلميياء والبيياحثين واألسيياتذ  للمسيياهمة فييي تطييوير  •
لذلك، حيث بل يي  نسييبة العلميياء   ويعتبر نموذج اتتحال السوفيتي مثات واضحا البحث العلمي،

 %86من مجموإ المهاجرين، وأشييار  لراسييا  أخييرى أن نسييبة    %33رين طسرائيل  المهاج
من العاملين في المطاإ الطبي ميين المهيياجرين الوافييلين، وأن نسييبة الكفيياءا  )األوروبييية    

 .من أساتذ  الجامعة العبرية 65%

العييالع   ويسيياهع وفي الجهة الممابلة نجل أن المنطمة العربية هي أكبر منطمة طييارل  للكفيياءا  فييي  
% ميين   50% من هجر  الكفاءا  من اللول النامية إلى ال يير  وبنحييو    31اللول العربية بي  

ميين الطيي   فييى   %54% من العلماء النابهين  ويستمر    15% من المهنلسين و  23األطباء و
 .ال ر  وت يعولون ألوطانهع

تكنولوجيييا، هيياجر ميين مصيير أكثيير ميين وطبمًا آلخر لراسة أجرتها أكاليمية البحث العلمي وال     
ا متميييًزا فييي الهنلسيية   94عالًما في علوع نالر ، ميينهع    620ألف عالما، من بينهع    750 عالمييً

 48في اطليكترونيا ، و  93في استخلاما  الليزر، و  72في الفيزياء الذرية، و  26النووية، و
فييي علييوع الجيولوجيييا  22، وفي علوع الفلييك والفضيياء  25في كيمياء البوليمرا ، إضافةً إلى  

 .عالًما في تخصصا  أخرى ت تمل أهمية 240وطبيعة الزتزل، بخ ف 

مليار لوتر علييى األبحيياث العلمييية، وهييو مييا يمثييل  5.3أنفم  إسرائيل ما مملاره   2004في   •
، وهذا يمثل أعلى 2008مليار لوتر في عاع  9من إنتاجها المومي، وقل ارتفع الرقع لي   4.7%
ميين لخلهييا المييومي،   %0.2ة إنفاق في العالع  بينما تنفق اللول العربية مجتمعة مييا ممييلاره  نسب

ميين لخلهييا المييومي علييى البحييث العلمييي  وبالنسييبة   %0.1واللول العربية في آسيا تنفييق فمييط  
لنصي  الفرل من اطنفاق على البحث العلمي فمل احتل  إسرائيل المرتبة األولييى عالميييا بواقييع 

 !!لوتر على الفرل 11.9لوتر، بينما تنفق اللول العربية ما مملار  1272.8

في مجال اتقتصال والكيمياء، وواحل  فى مجال  6إسرائيليين على جائز  نوبل، منها  9حصل   •
جوائز، واحييل   6األل  والفن، وجائزتان في مجال الس ع  بينما حصل العر  مجتمعين على 

  !! ، بينما ذهب  األربع المتبمية للس عمنها فمط للكيمياء وأخرى لرل
 :تملع مستوي اطبتكارا  العلمية والتكنولوجا فى إسرائيل -2

، فييي 2015تتمثل أهييع مسييتوي اطبتكييارا  العلمييية والتكنولوجييا فييى إسييرائيل حتييي فبراييير  
  :21األتي)

أو  ALS فريق بحثي من جامعة بن جوريييون يكتشييف آلييية عمييل جييين يييتحكع فييي هجييوع الييي -2
ا  كمييرب التصييل  الجييانبي الضييموريت علييى الخ يييا العصييبية الحركييية، مييع اكتشيياف أيضييً

 .الذي يثبط ميكانزيع الجين  MIF للبروتين

قاع فريق من الباحثين فى كلية الط  بالجامعة العبرية باكتشاف أثر الفطيياع المبكيير علييى تمليييل   - 
ال ييذائي للطفييل ميين اللييبن ال نييي اطصابة بمرب السكر  واكتشف  اللراسة أثر تحول الن يياع  

باللهون إلى األطعمة ال نية بالكربوهيلرا  على تطييوير قييلر  خ يييا بيتييا المصيينعة لهرمييون 
 األنسولين على تعويب ما يحلث بها من ضرر عنل اطصابة بمرب السكرى 

 

 ، علي الرابط التالي:تقرير إحصاء شركة باتيل )21(
http://www.battelle.org/docs/tpp/2014_global_rd_funding_forecast.pdf 
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شييفان الباحثان رون لزكوفسكي وأما  إبراهاع في كلية الط  بالجامعة العبرييية فييى المييلس يكت  -ج
بت يير شكل طفيييل الم ريييا الممييي  للهيير   var اآللية التي يموع من خ لها مجموعة الجينا 

من الجهاز المناعي للجسييع ممييا يتسييب  فييى وفييا  مليييون شييخص سيينويا مع مهييع ميين النسيياء 
 الحوامل واألطفال 

تثبيي  أثيير المييوال لراسة مشتركة بين معهل وتية جورجيا للعلوع وجامعة بار إي ن اطسييرائيلية   -ل
الحاف ة والموال التثبيتية التي تضاف لرطعمة المعلبة في اطصابة بالتهابا  المولون التمرحييي 

 .والسكر والسمنة

حول السييلوك اتنسيياني  E life فريق من العلماء في معهل وايزمان قاع بنشر لراسة في لورية -يه
كه مع أنواإ معينة من الكيي    ويمييول المتمثل في )شع راحة اليل بعل المصافحة  وملى تشار

بعل آللييية معينيية   اللراسة ربما تتوصل فيما المشرف على البحث أن هذه  نعوع سوبل اللكتور
تساعل في فهع واستنباط معلوما  اجتماعييية وسييلوكية عيين أي شييخص بييلون معرفيية أو تتبييع 

 .“يمصل استخلاما مخابراتيا“ لقيق له

يين واطسييرائيليين فييي معهييل الميكانيكييا البيولوجييية فييي سيين افور  فريييق ميين العلميياء األمييريك -و
يكتشييفون فييى لراسيية لهييع اآللييية التييي تمكيين خ يييا الكائنييا  الحييية ميين أن تشييعر بالضيي ط 

 .والمؤثرا  الواقعة عليها وأن تميز بين اتتجاها  المختلفة وألائها لو ائفها

باألزمييا  الملبييية قبييل حييلوثها بوقيي  كييافي   مشروإ لتطوير ن اع مراقبيية مبكيير يحيياول التنبييؤ  -ز
 .وبالتالي منعها

طموحا  العلماء اطسرائيليين تتجه إلى تطوير روبوتا  نانو قالر  علي حمن عماقير معينة في   -ح
كل خلية مصابة بسرطان، كل خلية بمفرلها، أو صناعة شبكة بصييرية كامليية للمكفييوفين تعيييل 

  !إليهع بصرهع
مة للبرمجة في تاريخ إسرائيل تشترك فيها مئييا  المييلارس اطعلالييية والثانوييية إقامة أكبر مساب  -ط

 .وآتف الط  

 7,500ميكروسوف  إسرائيل تفتح مركزها الجليل لربحاث والتطييوير فييى حيفييا علييي مسيياحة   -ي
 . متر مربع

عربية خييارج إسرائيل أكبر لولة في حوب البحر المتوسط في تمنية النانو تكنولوجيا، واللول ال  -ك
 المنافسة 

أن  2014اطحصاء شركة باتيل الذى في مجلة البحث والتطييوير لعيياع    وذكر التمرير السنوي
، وأن يبلغ اطنفاق العييالمي نحييو %3.85بنسبة    2014ينمو اطنفاق على البحث والتطوير في العالع عاع  

 .تريليون دوالر 88.733من الناتج العالمي البالغ  %1.8يشكل  تريليون لوتر، 1.6

ولع يشهل ترتي  اللول العشر األولى في حجع اطنفاق أي ت يير، وتصلر  الوتيييا  المتحييل  
ميين ناتجهييا المحلييي، وحليي  الصييين فييي  %2.8مليار لوتر يشكل نسييبة    465الترتي  بحجع إنفاق بلغ  

 165بييان ثالثيية بمبلييغ ميين ناتجهييا المحلييي، وأتيي  اليا %2مليار لوتر ونسبة  284المركز الثاني بمبلغ  
مليار لوتر  بينما تصلر  فنلنلا وإسرائيل وقطيير علييى  92ومبلغ    %2.9مليار لوتر، ثع ألمانيا بنسبة  

 التوالي ترتي  العالع في نس  اطنفاق من ناتجها المحلي 

قل شهل انخفاضا نسبيا فييي اطنفيياق العييالمي علييى البحييث والتطييوير نتيجيية   2013وكان العاع  
 2011اتقتصالية في الوتيييا  المتحييل  وأوروبييا وهييبط ميين المميية التييي وصييل لهييا فييي العيياع  األزمة  

  2012و

ميين اطنفيياق   %80أكثيير ميين    2014لول في العالع أنفم  فييي عيياع    10ويشير التمرير إلى أن  
 العالمي، بينما تنفق الوتيا  المتحل  والصين واليابان نصف هذا المبلغ 
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مليون فرصيية و يفييية فييي المطيياإ   2.7  المتحل  في البحث والتطوير  ويوفر استثمار الوتيا
م يييين و يفيية فييي قطاعييا  أخييرى  كمييا أن اتسييتثمار فييي البحييث   6الخاص والعاع، إضافة إلى لعع  

 مليار لوتر  860والتطوير يولل تأثيرا اقتصاليا بمبلغ 

ثي  كما أكل على ارتباط اطنتاج ويؤكل التمرير على الع قة بين النمو اتقتصالي والتطور البح
 الصناعي بطبيعة البحوث ومعلل التطور في اللول النامية 

يبمييى اطنفيياق  2014وفي الشرق األوسط التي تح ى لوله بنمو قوي فييي النيياتج المحلييي فييي 
 على البحث والتطوير مميلا بسب  ضعف البنية التحتية للبحث والتطوير باستثناء قطر واسرائيل 

نفسه بالنسبة ألفريميا التي ستحمق لولها نموا في الناتج المحلي، لكيين ضييعف المييلرا    واألمر
 في البحث والتطوير سيحل من اتستثمار في هذا المجال باستثناء جنو  أفريميا 

ويملر حجع اتنفاق على البحث العلمى فى مصر بعُشر متوسط ما ينفق على البحث العلمى فى 
من إجمالى اللخل المومى إلييى جانيي  المسيياهما  غييير   %3.7إلى    %2.5ح بين  لول العالع، الذى يتراو

   22الحكومية)

  لولة ميين ناحييية اتبتكييارا  علييي مسييتوي العييالع، حيييث 12ويبين الجلول التالي أفضل )   
 تحتل اسرائيل المركز الثالث:

 2014في عاع   لولة علي مستوي العالع من حيث اتبتكارا  العلمية 12 :  أفضل )3جلول )
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Source:Egypt 14: 

https://egypt14.com/2016/01/04/ إسرائل-اإلبتكار-في-العالم-في-دولة-12-أفضل  

 (:23تقييم البحث العلمي في الدول العربية واسرائيل)

إن مخصصا  اطنفاق علي البحث العلمي في اللول المتملمة تزلال عاميياً بعييل آخيير، والنييا ر 
كثيراً عن المعلل العالمي لثنفيياق علييى البحييث إلى واقع التمويل العربي للبحث العلمي، يجل أنه يختلف  

العلمي، ويزلال التخلف عاماً بعل عاع، حتى لو تملع معلل اطنفاق العربي على البحث العلمي فييي الفتيير  
ع، إذ إن هذا التملع حلث بشكل نسبي وضييئيل جييلاً ممارنيية بالوضييع 2005ع وحتى عاع  1970من عاع  

الذي حلث خ ل هييذه الفتيير  الطويليية هييو ببسيياطة شييليل  عبييار  عيين العالمي المتسارإ  فهذا اترتفاإ  
 % 0.67ع إلى 1970% عاع    0.31ارتفاإ نسبة اطنفاق على البحث العلمي قياساً إلى الناتج المحلي من 

 

 ى الرابط التالى:، عل  2014تقرير إحصاء شركة باتيل الذى تنشره سنويًا مجلة البحث والتطوير، )22(
http://www.battelle.org/docs/tpp/2014_global_rd_funding_forecast.pdf 

(، 2007،  1، )القدداهرة: مركددز الكتدداب للنشددر، طالتعليم فى إسرائيل: رؤياة للماضاى وحادود الحاضارمحمد السيد حسددونة، )23(
 . 53ص  

https://egypt14.com/2016/01/04/أفضل-12-دولة-في-العالم-في-الإبتكار-إسرائل
https://egypt14.com/2016/01/04/أفضل-12-دولة-في-العالم-في-الإبتكار-إسرائل
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.battelle.org%2Fdocs%2Ftpp%2F2014_global_rd_funding_forecast.pdf&h=wAQFCTLzD&enc=AZOeBYGnQapo_JyIQQjt-Gr2kgObTtvXRjoXfm7Q0y3aQ8HeZeo1z_KHuagpgJG_B7Xfarg6Xx9Fn5W9dt_kIHeIPuNpXSYpkAkiMCm1CJiRlxnPEFXLwP9qqAkH29QcwoR3QE1SzVMdCr7zN-qxtwg4&s=1
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ع  وميين ثييع فيي  تييأثير لهييذا اترتفيياإ الضييئيل علييى الفجييو  الكبييير  بييين األقطييار العربييية 1990عيياع 
 .في هذا المجال والمجموعا  اللولية

وتختلف األقطار العربية فيما بينها من حيث حجع اطنفاق علييى البحييث العلمييي  والم حيي  أن 
في األقطييار العربييية   %0.5نسبة اطنفاق على البحث العلمي بالنسبة إلى الناتج المحلي اطجمالي لع تتعل  

%،   2.9ويل وفرنسييا حيييث بل يي   ، وهي نسبة ضئيلة عنل ممارنتها بمثي تهييا فييي السيي 1992كافة لعاع  
 .على التوالي %2.7و

، وفييي األرلن %0.4كانيي  نسييبة اطنفيياق علييى البحييث العلمييي فييي مصيير  1999وفييي عيياع 
من إجمييالي النيياتج   %0.1، وفي كل من سوريا ولبنان وتونس والسعولية  %0.2، وفي الم ر   0.33%

  أما إحصييائيا  1999ائيا  اليونسكو لعاع في بمية البللان العربية، وتؤكل ذلك إحص  %0.07المومي  و
مليييار   1.7للمن مة العالمية نفسها فتمول إن الييلول العربييية مجتمعيية خصصيي  للبحييث العلمييي    2004

 . 24من الناتج المومي اطجمالي) %0.3لوتر فمط، أي ما نسبته 

 9.8لي وفي حين ي ح  أن اطنفاق على البحث العلمي في إسرائيل )ما عييلا العسييكري  حييوا
ع، أما فييي عيياع 1999% من حجع إجمالي الناتج الوطني في عاع   2.6مليارا  )شيكل ، أي ما يوازي  

% ميين ناتجهييا المييومي   4.7ع فمل وصل  نسبة اطنفيياق علييى البحييث العلمييي فييي إسييرائيل إلييى  2004
سييا  التعليييع اطجمالي علماً بأن معلل ما تنفمه حكومة إسرائيل على البحييث والتطييوير المييلني فييي مؤس

% من الموازنة الحكومية المخصصة للتعليع العالي بكاملييه، ويصييرف المتبمييي   30.6العالي ما يوازي  
على التمويل الخاص بالروات ، والمنشآ ، والصيانة، والتجهيزا ، على العكس تماميياً ممييا يحييلث فييي 

الرواتيي  والمكافييآ    البللان العربييية، إذ إن أغليي  الموازنيية المخصصيية للبحييث العلمييي تصييرف علييى
والبلت  وغيرها  والجلير بالذكر أن المؤسسا  التجارية والصناعية في إسرائيل تنفق ضعفي ما تنفمييه 

 .الحكومية اطسرائيلية على التعليع العالي

ميين لخلهييا المييومي، بيييل أن   %0,3واجماتً فمتوسط إنفاق اللول العربييية علييى البحييث يعييالل  
من اللخل المومي للبحث العلمي، كما أن إنفاق جامعة واحل  ميين   %2,4لى  إسرائيل تخصص ما يربو ع

جامعا  أميركا يضاهي ميزانية لوليية كامليية كمصيير، وي حيي  مييث  أن مييا ينفمييه العيير  علييي البحييث 
مما ينفمه األميركان على بحثهع العلمي، ويعتبر البحييث العلمييي فييي إسييرائيل   170إلى    1العلمي يعالل  

   25)قضية أمن قومي

   لولة األولي في العالع: 14ويبين الجلول التالي حجع ونس  اتنفاق علي البحث العلمي في )

   2014  لولة األولي في العالع عاع 14 : حجع ونس  اتنفاق علي البحث العلمي في ) 4جلو)

 االنفاق "%" من )م.ن.ح( االنفاق "مليار دوالر"  الدولة  م

 2.8 465 الواليات المتحدة  1

 2 284 الصين  2

 3.4 165 اليابان  3

 2.9 92 المانيا  4

 3.6 63 كوريا الجنوبية  5

 2.3 52 فرنسا  6

 1.8 44 انجلترا  7

 

(24)http://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS  
مجلة  " فيه  التطوير  وتوجهات  العربي  الوطن  في  العلمي  البحث  لواقع  تحليلية  دراسة . "فريال محمد وعبد، إيمان رسمي  )25(

 . 193ص  ، 2012، العربية اتحاد الجامعات

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdata.worldbank.org%2Findicator%2FGB.XPD.RSDV.GD.ZS&h=TAQEHmf1X&enc=AZPeNJf2oNaXG9zPJmhv8hglbd5yf7KIItawlg8tPNBQjXQ5rlKLnW167V1NfhsnYAXHtilcuNks8Bi5dbk9kjG-wfvLls6uqoWDx23QaidC4PzPV2Ni4K8g3yF83x_Q5LGe35O0IGVeuhZaftjHpkBg&s=1


 في الكويت دراسة مقارنة دور البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة                                  / نادر مبارك مطلق فهد العدواني د
 

 

(581) 
 م2021 رياني   الثانيالجزء  .( 11)العدد   -( 7المجلد )                                                     مجلة الدراسات التجارية المعاصرة 

 االنفاق "%" من )م.ن.ح( االنفاق "مليار دوالر"  الدولة  م

 0.9 44 الهند  8

 1.5 40 روسيا  9

 1.3 33 البرازيل  10

 2.3 32 استراليا  11

 1.9 30 كندا 12

 2.4 23 تايوان  13

 1.2 22 ايطاليا  14

 ، علي الرابط: 2015  يناير 1ز المصري لللراسا  والمعلوما ، )المصلر: مرك

http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=449416 

- http://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS. 

 تحليل تطور البحث العلمي في الكويت: -2

 يبين الجلول التالي تطور مؤشرا  البحث العلمي في الكوي :

 نسبة االنفاق علي البحوث والتطوير الي إجمالي الناتج المحلي )%(. -أ

، وبحل %0.14ح متوسطها  فهذه النسبة ص ير ، كما هو األمر في سائر اللول العربية، فتراو 
  2014عاع  %0.43، وبل   حلها األقصي 2006عاع  %0.08ألني 

 نسبة االنفاق علي التعليم الي الناتج المحلي: -ب

   %10-%3.9تراوح  نسبة اتنفاق علي التعليع الي الناتج المحلي في الكوي  من)

 االنفاق علي التعليم: -ج

مليييار لوتر فييي  1.8مليييار لوتر بحييل ألنييى  8الفتيير   بلغ متوسط اتنفاق علي التعليع خ ل
  2015مليار لوتر في عاع  14وبحل أقصى  2000عاع 

 ارتفع نصيب الفرد من اإلنفاق العام على التعليم في الكويت: -د

  2018ألف لوتر عاع  1.99الي  2000ألف لوتر عاع  0.98إرتفع من 

 حة: مؤشر نصيب الفرد من اإلنفاق علي الص -ه

  2018لوتر في عاع  770إلي  2000لوتر في عاع  358,2ارتفع من 

 نسبة اإلنفاق علي الصحة إلي إجمالي الناتج المحلي: -و

إلييي   2000فييي عيياع    %1,9ارتفع  نسبة اطنفاق علي الصحة إلي إجمالي الناتج المحلي ميين  
نيياتج المحلييي عيين الفتيير  نحييو ، كما بلغ متوسط اطنفاق علي الصييحة إلييي إجمييالي ال2018عاع    2,3%
 وهي نسبة معمولة  2,24%

 ارتفاع مؤشر عدد الباحثون لكل مليون من السكان: -ز

ثع أخذ الوضع في التحسيين الييي   2000مليون في عاع  /باحث  167.9ارتفاإ قيمة المؤشر من  
   2018مليون في  عاع /باحث 197.5أن وصل الي 

http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=449416
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdata.worldbank.org%2Findicator%2FGB.XPD.RSDV.GD.ZS&h=TAQEHmf1X&enc=AZPeNJf2oNaXG9zPJmhv8hglbd5yf7KIItawlg8tPNBQjXQ5rlKLnW167V1NfhsnYAXHtilcuNks8Bi5dbk9kjG-wfvLls6uqoWDx23QaidC4PzPV2Ni4K8g3yF83x_Q5LGe35O0IGVeuhZaftjHpkBg&s=1
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 ة والتقنية:بالنسبة لعدد مقاالت المجالت العلمي -ح

فييي عيياع  889.3، وبحييل أقصييي 2017في عيياع  404، وبحل ألني 692.5بلغ متوسط العلل  
، ثييع 2000عيياع  461.6، وي ح  أن علل الممات  العلمية قل تزايل من سنة ألخري فبلغ العييلل 2018

   2018عاع  889.3استمر في الزيال  حتي وصل الي 

   2018-2000ؤشرا  البحث العلمي في الكوي  خ ل ) : تطور م5جلول )
نسبة  السنة 

اإلنفاق  

علي  

البحث  

العلمي إلي  

الناتج  

 المحلي% 

نصيب  االنفاق علي التعليم 

الفرد من  

االنفاق  

علي  

 التعليم

ألف  

 دوالر 

نسبة 

االنفاق  

العام  

علي  

الصحة  

 للناتج% 

نصيب الفرد  

من االنفاق  

 علي الصحة 

 دوالر 

مقاالت  

المجالت  

لعلمية  ا

 والتقنية 

عدد  

الباحثين  

لكل  

مليون  

من  

 السكان 

االنفاق  

علي  

 التعليم

مليار  

 دوالر 

نسبة 

االنفاق  

علي  

التعليم الي  

الناتج  

 % المحلي 

2000 0.13 1.8 4.8 0.98 1.9 358.2 461.6 167.9 

2001 0.18 2.3 6.6 1.08 2.9 482.0 493.1 168.8 

2002 0.18 2.5 6.6 1.08 2.8 508.0 468.7 169.4 

2003 0.14 3.1 6.5 0.93 2.6 566.1 485.2 170.8 

2004 0.13 3.8 6.5 1.06 2.2 594.0 538.8 172.2 

2005 0.10 5.4 6.6 1.29 1.9 667.5 610.2 169.6 

2006 0.08 6.9 6.8 1.16 1.8 761.3 658.9 164.1 

2007 0.09 11.4 10.0 1.21 1.7 779.3 711.4 185.9 

2008 0.09 10.5 7.1 1.26 1.5 818.9 748.7 149.0 

2009 0.11 7.7 7.3 1.29 3.4 1287.1 782.9 139.5 

2010 0.10 8.6 7.4 1.36 2.2 846.3 740.9 133.0 

2011 0.10 11.7 7.6 1.66 2.2 1058.8 798.7 126.9 

2012 0.10 13.5 7.7 1.72 2.1 1107.9 820.8 128.4 

2013 0.30 13.7 7.9 2.13 2.2 1095.0 843.8 128.1 

2014 0.43 12.8 7.9 1.40 2.2 966.8 850.3 128.4 

2015 0.10 9.0 7.9 1.40 2.1 633.3 889.3 128.9 

2016 0.08 6.9 6.3 1.71 2.3 629.1 501.4 157.4 

2017 0.08 4.7 3.9 1.83 2.2 647.7 404 126.9 

2018 0.10 14.0 10.0 1.99 2.3 770.0 889.3 197.5 

 153.3 692.5 767.23 2.24 1.4 7.1 7.9 0.14 وسط المت

الحد  

 االدنى 

0.08 1.8 3.9 0.9 1.50 358.20 404.0 126.9 

الحد  

 االعلى 

0.43 14.0 10.0 2.1 3.40 1287.10 889.3 197.5 

 احصاءا  البنك اللولي، سنوا  مختلفة  -المصلر:اعلال الباحث، 
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 المحور الثالث 
 التنمية المستدامة في الكويت.قياس أثر البحث العلمي علي 

من خ ل النموذج التالي يسييعى الباحييث فييى هييذا الجييزء إلييى إجييراء اتختبييارا  اطحصييائية 
 وذلك من خ ل النموذجين التاليين  على النحو التالى :  لفروب اللراسة،

              
Y1 = a0 + a1X1+ a2X2 + a3X3 +a4X4 + a5X5 

Y2= b0 + b1X1+ b2X2 + b3X3 +b4X4 + b5X5 

   معدل النمو االقتصادي (1Yالنموذج األول: )
 دليل التنمية البشرية.  (: 2Yالنموذج الثنى: )

 المتغيرات المستقلة:

1X:  الي إجمالي الناتج المحلينسبة اطنفاق على التعليع   

2X:   نسبة اتنفاق علي البحوث والتطوير الي إجمالي الناتج المحلي 
  3X: جنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي اطجمالياتستثمار األ   
  4X:  صالرا  التكنولوجيا المتملمة الي إجمالي الناتج المحلي  نسبة 

5X:  علل الباحثين لكل مليون نسمة 
 تحليل اإلنحدار للفرضية األولى: 

 البحييث العلمييى فييي النمييو اتقتصييالى فييي الكوييي " وكانيي  النتييائج كمييا المائليية بأنييه "يسيياهع
 بالجلول:

 نتائج تحليل إنحدار النموذج األول   

Model Summaryb 

Model  R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1  .970a .940 .917 .01196 .885 

 
 ويتضح من الجدول السابق ما يلي:

، 0.885يسيياوى  D.Wاطسييون  ن ح  من البيانا  الموجول  فى الجلول انا معامل لربيين و ▪
وهذا يشير الى اختبار وجول مشكلة اترتباط الذاتى بين البيانا  في المت يييرا  المسييتملة جيياء 

    N=19 , K= 5الجلولية عنل )  D.Wغير محلل ،  حيث أن قيمة 

   0.752،  الحل اتلنى    2.023الحل اتعلى    ▪
، ممييا يعنييى أن =R2) 0.94 (% فمييط حيييث أن94معامل التحليل لهذا النموذج بلغ ما يعييالل  ▪

% فمييط ميين التبيياين الموجييول فييى المت ييير التييابع )عييلع تماثييل 94الع قة الخطية تفسيير نحييو  
ترجع لعوامل عشوائية أخرى لييع   %0.6المعلوما  مميساً معلل النمو اتقتصالى ، وأن هناك  

 تلرج بالنموذج  

 
ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 Regression .029 5 .006 40.799 .000b 

Residual .002 13 .000 

Total .031 18  
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، وهييى قيميية (SigF = 0.000) ، 0.05معنوية نموذج اطنحلار ككل عنييل مسييتوى معنوييية ) ▪
ثير ، مما يعنى معنوية الع قة الخطية ، مما يعنى أن النموذج ذا  فعالية فى التييا   %5أقل من  

 على المت ير التابع 
Coefficientsa 

Model  Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

 B Std. 

Error 

Beta 

1 (Constat)  .796 .029  27.607 .000 

 x1  .002 .004 .058 .608 .001 

 x2  .030 .018 .314 1.656 .005 

 x3  .004 .004 .097 .920 .004 

 x4  0.0000012 .000 .295 2.623 .021 

 x5  .001 .000 .426 3.598 .003 

 

، وهنييا نجييل أن تناسييق %5ي ح  أن معام   اتنحلار جيياء  معنوييية عنييل مسييتوى معنوييية  -
 النتائج يللل على علع وجول مشكلة اتزلواج الخطى 

 جاء  اشارا  معام   اتنحلار موجبة ،  -

كمت يييرا  مسييتملة والمت ييير     X1 , X2 , X3 ,X4,X5قيية طرلييية بييين وهذا يعنييى وجييول ع 
 ، وهو ما يتفق وافتراضا  الن رية اتقتصالية    Y1التابع النمو اتقتصالى 

 على الصور  التالية :  Y1 بالتالى يكون معاللة اتنحلار للمت ير التابع 

5+ 0.001X 4+ 0.0000012X 3+ 0.004X 2+ 0.03X 1= 0.796 + 0.002X1Y 

فييي  البحييث العلمييى وفى ضوء ما سبق يتع قبول صحة الفرضية األولييى المائليية بأنييه " يسيياهع ▪
 النمو اتقتصالى في الكوي "  

 تحليل اإلنحدار للفرضية الثانية: 

 المائلة بأنه " يساهع البحث العلمى فى التنمية البشرية في الكوي " 

 الع قة ، كان  النتائج كما في الجلول التالي:وجاء الشكل اللوغاريتمى اتفضل فى تمثيل 

 نتائج تحليل إنحلار النموذج الثانى

Model Summaryb 

Model  R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1  .96

0a 

.922 .893 .01361 .896 

 ويتضح من الجدول السابق، ما يلي: 
وهييذا يشييير الييى أن   0.896ى الجلول أن معامل لربن واطسون يساوى  ن ح  من البيانا  ف ▪

اختبار وجول مشكلة اترتباط الذاتى بييين البيانييا  فييي المت يييرا  المسييتملة جيياء غييير محييلل،  
    N=19 , K= 5الجلولية عنل )  D.Wحيث أن قيمة 

   0.752،  الحل اتلنى    2.023الحل اتعلى    ▪
، ممييا يعنييى أن =R2) 0.92  (فمييط حيييث أن  %92موذج بلغ مييا يعييالل  معامل التحليل لهذا الن ▪

فمييط ميين التبيياين الموجييول فييى المت ييير التييابع )عييلع تماثييل   %92الع قة الخطييية تفسيير نحييو  
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ترجع لعوامل عشوائية أخرى لع تلرج   %8المعلوما  مميساً لليل التنمية البشرية  ، وأن هناك 
 بالنموذج

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regression .029 5 .006 30.928 .000b 

Residual .002 13 .000 

Total .031 18  

، وهييى قيميية (SigF = 0.000) ، 0.05معنوية نموذج اطنحلار ككل عنييل مسييتوى معنوييية ) ▪
  فعالية فييى التيياثير  مما يعنى أن النموذج ذا  ، مما يعنى معنوية الع قة الخطية  %5أقل من 

 على المت ير التابع 
Coefficientsa 

Model  Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

 B Std. Error Beta 

1 (Constan

t) 

 .789 .068  11.639 .000 

 Ln(x1)  .017 .032 .061 .530 .005 

 Ln(x2)  .007 .006 .253 1.167 .064 

 Ln(x3)  .004 .005 .079 .774 .0053 

 Ln(x4)  .023 .009 .355 2.609 .002 

 Ln(x5)  .042 .015 .429 2.822 .014 

، وهنييا نجييل أن تناسييق %5ي ح  أن معام   اتنحلار جيياء  معنوييية عنييل مسييتوى معنوييية  ▪
 النتائج يللل على علع وجول مشكلة اتزلواج الخطى 

 جاء  سالبة،   X5نحلار موجبة ، باستثناء  جاء  اشارا  معام   ات ▪

كمت يرا  مستملة والمت ييير    X1 , X2 , X3 ,X4, X5وهذا يعنى وجول ع قة طرلية بين  ▪
 ، وهو ما يتفق وافتراضا  الن رية اتقتصالية    Y2التابع لليل التنمية البشرية 

 تالية : على الصور  ال Y2بالتالى يكون معاللة اتنحلار للمت ير التابع  ▪

 

LnY2 = 0.789 – 0.017LnX1 + 0.007LnX2 + 0.004LnX3 + 0.023LnX4 – 

0.042LnX5 

 وعليه يتع قبول الفرضية الثانية المائلة: بأن البحث العلمي يساهع فى التنمية البشرية في الكوي  

 النتائج والتوصيات

 النتائج: •

 التنمية المستدامة في الكويت:  تمثلت الفرضية الرئيسية في: يساهم البحث العلمي في تحقيق

 الفرضية الفرعية األولى:

 البحث العلمى  في النمو اتقتصالى في الكوي ": المائلة بأنه "يساهع 
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 ، كاألتي:  Y1حيث تع قبول صحة الفرضية األولى، وكان  معاللة اتنحلار للمت ير التابع 

Y1= 0.796 + 0.002X1 + 0.03X2 + 0.004X3 + 0.0000012X4 – 0.001X5 

 

 الفرضية الفرعية الثانية:

 المائلة بأنه "يساهع البحث العلمى فى التنمية البشرية في الكوي ":

 ، كاألتي:  Y2حيث تع قبول صحة الفرضية الثانية، وكان  معاللة اتنحلار للمت ير التابع 

LnY2 = 0.789 – 0.017LnX1 + 0.007LnX2 + 0.004LnX3 + 0.023LnX4 – 

0.042LnX5 

 التوصيات: •

إعطاء األهمية المصوى لموضوإ إعال  هيكلة التعليييع وبكافيية مراحلييه وتموييية البحييث العلمييي  -1
 والتطوير والحث على اتبتكار من خ ل خطط وطنية ملعومة باتفاقيا  اقليمية ولولية 

مواكبيية الت ييييرا  التكنولوجييية المتسييارعة طسييتيعاب  التطييورا  المسييتمر  فييي تكنولوجيييا  -2
 وما  واتتصات  وبمية المعارف  اتنسانية، ومحاولة ممارستها ميلانياً المعل

 العمل على رلع الفجو  الرقمية من خ ل العمل على انتشار اتنترن  وزيال  أعلال مستخلميه  -3

زيال  اتهتماع بالعلماء والباحثين ولجميع اتختصصا  من خيي ل تحسييين مسييتواهع المعاشييي  -4
العلمي في بللانهع والعمل على جذ  الم تييربين ميينهع بخلييق اتجييواء   وتمكينهع على التواصل

 المناسبة لهع والعمل على عول  العمول والكفاءا  الى الوطن العربي 

تموية البحث العلمي والتطوير، وخصوصاً في معالجة الل ة الطبيعييية والييذي يجيي  لعمييه ميين  -5
 قبل الحكوما  الوطنية ضمن إطار تعاون إقليمي 

علل مستخلمي اطنترن  العر : وذلك بعتاحة ألوا  تكنولوجيا المعلوما  واتتصييات  زيال    -6
لكل السكان على اخت ف مستويا  لخلهع، وتشجيع مراكز اتنترن  ومميياهي اتنترنيي   ممييا 

 يؤلي إلى رلع الفجو  الرقمية 

 اقتصييال ميين مييالل نت اتقتصال بنية في نوعية نملة بعحلاث كفيلة وطنية سياسا  تبني ضرور  -7

 المعرفة   اقتصالا  إلى المضافة الميمة منخفضة التمليلية اتقتصالية واألنشطة على الريع قائع

 ألاء لتعزيييز التطبيمييية اتبحيياث أو اسييتثمار أكيياليمي إطييار في الحاضنة بعنشاء البلء ضرور  -8

 .المطاإ الصناعي
 التش يل مع من ومة البحث والتطوير الربط بين التعليع وسوق العمل بتفاعل من ومة التعليع و -9
 إحلاث تطوير جذري في مؤسسا  التعليع والتعلع والبحث ورصل استثمارا  كافية لهذا   -10
الن ر لكل الط   واألساتذ  والفنيين بالجامعييا  ومراكييز التييلري  والمعاهييل العليييا ومراكييز  -11

 األبحاث بأنهع شركاء في اطبلاإ، وخلق روح العمل الجماعي 
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