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  جایگاه علم و تکنولوژي
  در کشورهاي عربی

  صبحی قاسم: نویسنده 
  ترجمۀ دکتر فاضل الریجانی ؛ رضا فاضلی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
در منطقه اي که از یک سو ، فقیر ترین  
) سومالی و موریتانی(ورهاي جهان کش

و از سوي دیگر ، برخی از کشورهاي 
ثروتمند صادر کنندة نفت در حوزة خلیج 
فارس را در بر می گیرد ، وجود تفاوت 
بسیار در زمینۀ علم و تکنولوژي و سطح 

اجتماعی طبیعی بع  –توسعه اقتصادي 

با وجود این ، دربارة کل . نظر میآید 
بی می توان گفت کشور هاي منطقه عر

پیشرفت علم و تکنولوژي در هیچ یک از 
این کشور ها مطلوب نبوده است ، 
بسیاري از کشور هاي منطقه درگیر 
مشکالت اقتصادي ، اجتماعی و امنیتی 
نظیر تحریم بین المللی درگیري ها و 
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کشمکش هاي داخلی ، یا مشکالت عدیدة 
در این میان ، کشور . اقتصادي هستند 

ت هاي برنامه هایی جهت تعدیل ها فعالی
اقتصادي تدوین نموده اند تا عملکرد ملی 

این عوامل بر تمام بخش . را ارتقا بخشند 
هاي جامعه اثر منفی می کذارند ، اما 
تأثیر آن ها بر نو آوري و اکتشاف در 
جامعۀ علمی به مراتب زیانبار تر خواهد 

  .بود 
واقعیت آن است که پژوهش در کشور 

ی به تدریج از حالت رقابتی هاي عرب
خارج گردیده و منفعل شده است و از 
لحاظ اجتماعی و مالی نیز مورد حمایت 

با وجود آن که عدم . قرار نمی گیرد
حمایت هاي مالی و اجتماعی مستمر و 
کافی از مؤسسات تحقیقاتی امري گذرا 
است ، مشکل اصلی ساعات زیاد تدریس 

به  و رو آوردن اساتید و کارشناسان
بخش خصوصی به ویژه در رشته هاي 
حقوق فعالیت هاي پزشکی ، مهندسی و 
جاذبۀ مشاغل مدیریت مالی از بخش 
خصوصی است که همگی این موارد 
باعث کاهش توان بالقوة پژوهشگران می 

به بعد ، در دانشگاه  1990از سال . گردد 
ها و مؤسسات تحقیقاتی و ملی کشور 

به  هاي منطقه ، بودجۀ تخصیصی
نشریات ، مسافرت هاي خارجی براي 
شرکت در همایش ها ، خریداري 
تجهیزات تحقیقی و دستمزد پژوهشگران 

  .و پزوهش هاي نمونه کاهش یافته است 
با وجود آن که ، در رابطه با تحقیق و 
توسعه در بخشی از این کشورهاي 
منطقه صادق نیست و صرفاً به چند 

ین برخی از ا. کشور مربوط می شود 
کشور ها منابع مالی را اولویت بندي 
کرده اند و اولویت اول را مواد غذایی 

سایر کشور ها ، عمدتاً . قرار داده اند 
براي بهبود جهت گیري و عملکرد تولید 
در کشور ، خود به مطالعۀ نظام هاي 

در . تحقیق و توسعه روي آورده اند 
مواردي، محققان براي حمایت از 

ي که تمامی گروه هاي تحقیقات قرارداد
اجتماعی از آن ها بهره مند می شوند ، به 

  .جلب منابع مالی تشویق شده اند 
در بسیاري از کشور هاي عربی ، 
دربارة راهبردهاي آتی نظام تحقیق و 
توسعۀ ، بحث هاي زیادي مطرح شده 
است ، اما این بحث ها به دلیل وجود 
اختالف نظر میان متولیان مختلف امور 

یق و توسعه در اکثر کشور ها ، به تحق
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در این کشور ها ، . شکست انجامیده اند 
جامعۀ علمی در پی آزادي عمل بیشتر در 
زمینۀ تحقیق دربارة موضوعات مورد 
عالقه خود ، بدون توجه به کاربرد بالقوه 
آن هاست و دانشمندان نیز از آزمایشگاه 

هاي بلند  هاي گران قیمت و دیگر برنامه
  .نه سخن می گویندپروازا

اما دلیل موجهی براي توجیه خواست  
در بسیاري از موارد ، . هاي خود ندارند 

محققان از بازاریابی طرح هاي تحقیقی 
  . خود و جلب حمایت هاي مالی گریزانند 

با گذشت زمان، به موازات کاهش 
از یک طرح تحقیقی،  حمایت مالی دولت

از جامعۀ علمی بیشتر می شود و  نگرانی
  مسئوالن دولتی به آن ها طرف دیگر

، که سرپرستی تخصیص منابع را دارند
نیز ازعملکرد جامعۀ علمی رضایت ندارند 

آنان بودجه هاي دولتی ، باید  به نظر. 
پیش از هر چیز، به نیازهاي اساسی 
جامعه و توسعۀ زیر ساختها اختصاص 
یابد و تحقیق  و توسعه به منزلۀ فعالیتی 

د براي کسب بودجۀ دولتی اقتصادي بای
بسیاري از مسئوالن . قابلیت داشته باشد 

دولتی ناخرسندي خود را از روند انجام 
  تحقیقات ابراز می دارند 

و گاه ناراحتی و نارضایتی خود را از 
ارتباط ضعیف یا عدم وجود ارتباط بین 
. پژوهش و توسعه علناً ابراز می دارند 

ن ومسئوال R&Dخریداران محصوالت 
  .داراي نگرش هاي گوناگونی هستند

به عقیدة برخی ، نهادهاي ملی تحقیق و 
توسعه از اعتبار علمی براي جلب حمایت 
مالی برخوردار نیستند و صنایع براي 

ئل فنی خود در خارج از کشور حل مسا
تجارت بخش . به دنبال پاسخ می گردند 

و کشاورزي و نیز تعداد بی شماري از 
برخورداري سنتی از   صنعت کاران ، با

یارانه ها،بودجۀ دولتی را تنها منبع مالی 
خوشبختانه ، . تحقیقاتی خود می دانند 

در این کشورها تعداد متولیان تحقیق و 
توسعه در سه گروه عمدة صنعت ، 
کشاورزي و بازرگانی رو به افزایش 

در این مرحله تبادالت بین المللی . است 
مندان جهت کسب تخصص و مهارت دانش

کشورهاي دیگر جهان ، حائز اهمیت 
تنها با همکاري هاي ملی و . خواهند بود 

بین المللی می توان به پرسش هایی از 
این دست پاسخ داد که عملکرد تحقیق و 
توسعه چگونه ارزیابی می شود ؟ تولید 
و کارآمدي آن چگونه محاسبه می گردد 
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؟ چه ابزارهایی براي ایجاد هماهنگی 
ه هاي مختلف با دیدگاه هاي میان گرو

  گوناگون به کار می آیند ؟
در بحث هاي ملی دربارة برابري 

بیشتر و حتی 
مفیدتر اجتماعی بر 
آموزش عالی 

شده همواره تأکید 
در برخی . است

، موضوعات اساسی
دیدگاه هاي مختلف 
به زمینه هاي 
مشترکی دست 

یافته و در دیگر موارد به اجماع رسیده 
از کشورها سیاست درهاي بعضی . اند 

باز در آموزش ، را پذیرفته اند و دیگر 
کشورها سیاست آموزش از طریق 

. اند ترین ها را مد نظر قرار دادهانتخاب بر
تصمیم گیرندگان دربارة مشارکت بخش 
خصوصی و عمومی در تأمین منابع مالی 
و مدیریت آموزش به اتفاق نظر رسیده 

آموزش در حال حاضر ، دربارة . اند 
رایگان یا انتفاعی و توسعه انسانی 
متمرکز با تلفیق برنامه ریزي دولتی با 
نیاز بازار ، بحث هاي سودمندي میان 

بنابراین ، . صاحب نظران در گرفته است 
بدیهی است آموزش عالی ، بیش از 
تحقیق و توسعه از سیاست هاي واضح 
و روشن سود می گیرد و به همین لحاظ 
سرعت رشد نیز 
بیش از تحقیق و 

به . توسعه است 
همین علت در این 
مبحث بر آموزش 
عالی تأکید ویژه اي 

  . می شود 
  

  آموزش عالی 

  تغییرات در نظام هاي آموزش عالی 
به بعد ، در نظام آموزش  1990از سال 

عالی کشورهاي عربی ، تغییرات مهمی 
برخی از این کشورها . روي داده است 

ام آموزش عالی و براي بهبود عملکرد نظ
رابطه آن با نیازهاي اجتماعی راهبردهاي 

مثالً مراکش در . جدیدي عرضه کرده اند 
، برنامه اي جامع تدوین کرد  1996سال 

تا آموزش عالی این کشور را با تحقیقات 
 1994در سال هاي . ملی هماهنگ نماید 

، در مصر قوانینی وضع شد که  1996تا 
تأثیرات  بر آموزش عالی این کشور

، 1991تا1985در فاصلۀ سال هاي
با بهینـه سـازي نظـام پـذیرش     
دانشجو در دانشگاه هاي مصـر ،  
تعداد ثبت نام شدگان به سه برابر 

یافت و مؤسسات خصوصی  افزایش
اي براي گسترش قلمرو  فعالیـت  

 .هاي آموزش تأسیس گردید 
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در فاصلۀ سال . عمیقی بر جاي گذاشت 
، با بهینه سازي  19991تا  1985هاي 

نظام پذیرش دانشجو در دانشگاه هاي 
مصر ، تعداد ثبت نام شدگان به سه برابر 
افزایش یافت و مؤسسات خصوصی اي 
براي گسترش قلمرو فعالیت هاي آموزش 

سال تحصیلی دو ترمی . تأسیس گردید 
و مراکز خاصی براي عرضۀ پذیرفته شد 

خدمات دانشگاهی به بازار و همچنین 
تقویت پیوند میان دانشگاه با بخش هاي 

در . صنعت و خدمات ایجاد شد 
کشورهاي حوزة خلیج فارس، لبنان و 
لیبی وزارتخانه ها یا نهادهاي مستقلی به 
وجود آمدند و میزان ثبت نام دانشجویان 
در کالج هاي بازرگانی و فنی و 
مؤسسات آموزشی برگزار کنندة دوره 
هاي دو یا سه سالۀ آموزشی رو به 

  .فزونی نهاد 
هاي عربی با توجه به راهبردهاي  دولت

توسعه در آموزش عالی ، سه بحث 
اساسی را در دستور کار خود قرار داده 

بررسی نقش بخش خصوصی به : اند 
مثابه شریک بخش دولتی در تأمین منابع 

موزش عالی، حفظ سطح مالی و مدیریت آ
مطلوب کیفیت آموزشی با توجه به 

افزایش روزافزون تقاضا براي آموزش 
دانشگاهی ، و ایجاد تنوع در برنامه هاي 
دانشگاهی براي هماهنگ کردن آن ها با 

  . تقاضاي بازار کار 
  

افزایش تعداد مؤسسات آموزش 

  عالی
تا  1991در کشورهاي عربی از سال 

 116دانشگاه ها از  ، برتعداد 1996سال 
دانشگاه افزایش یافته  175دانشگاه به 

است که رشد متوسط ساالنه اي معادل 
رشد نسبی . درصد را نشان می دهد  10

درصد بوده  28مؤسسات خصوصی ، 
، افزایشی معادل  1990که از سال 

دانشگاه هاي . درصد داشته است 50
جدید ، بیشتر در مناطق دور از شهرهاي 

ا شده اند و این امر نشان مرکزي بن
دهندة شکل گیري سیاست هاي جدید در 
گسترش پوشش جغرافیایی دانشگاه 

در طول این دوره ، تعداد کالج ها . هاست
افزایش یافته که بیشتر  539به  398از 

  ) .   1جدول (آن ها کالج هاي فنی بوده اند 
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  نقش رو به رشد بخش خصوصی
 کشور عربی ، سهم خصوصی 11در 

در تأمین منابع مالی و مدیریت آموزش 
،  1996در سال . عالی افزایش یافته است 

کالج  49، ) درصد 28(دانشگاه  49
کالج فنی  100و ) درصد 35(دانشگاهی 
از کل دانشگاه ها ) درصد 19(حرفه اي 

. در کشورهاي عربی خصوصی شده اند 
، کشورها شامل بحرین، مصر ، عراق این

مراکش ، عمان ، سرزمین اردن ، لبنان ، 
هاي خودگردان فلسطین، سودان ، امارات 

انتظار می . عربی متحده و یمن بوده اند
رود که در آینده ، نقش بخش خصوصی 
در این کشورها افزایش یابد و بر تعداد 

  . این کشورها نیز افزوده شود 
چون بیشتر مؤسسات آموزش عالی 
خصوصی ، به تازگی تأسیس شده اند 

سهم و تعداد کل دانشجویان ثبت نام لذا 
با وجود این ، . شده ثابت نبوده است 

اردن و لبنان در عملکرد پنج سالۀ خود ، 
بیشترین مؤسسات آموزش عالی 

، 1996صوصی را دارا بوده و در سال خ
درصد  36درصد و  48هر یک به ترتیب 

از کل دانشجویان در مؤسسات 

خصوصی کشورهاي عربی را به خود 
  . تصاص داده اند اخ

  

  رشد بی سابقۀ تعداد دانشجویان 
میلیون  1/3، حدود  1996در سال 

 140دانشگاه ،  175دانشجوي عرب در 
کالج فنی حرفه اي  539کالج دانشگاهی و 
شمار دانشجویان ثبت . ثبت نام کرده اند 

هزار  179نام شده در خارج از کشور به 
درصد از کل  6نفر یعنی معادل 

جزئیات آماري . یان می رسد دانشجو
درصد از دانشجویان  2نشان می دهد که 

درصد از  6کالج هاي فنی حرفه اي ، 
کسانی که داراي مدرك کارشناسی بوده 

 30درصد از فوق لیسانس ها و  12اند ، 
درصد از دانشجویان دکترا ، در خارج از 

  . کشور به تحصیل اشتغال داشته اند 
وزش عالی در رشد مؤسسات آم -1جدول 

  کشورهاي عربی
  تعداد مؤسسات            افزایش کل           سهم 

  مؤسسات خصوصی                                                      

  1990-1996                96-1990        1996  

  )درصد(        )درصد(                                                              

  28  51  175  116  دانشگاه ها

  19  35  539  398  کالج هاي اجتماعی 

  )1997و a 1995(قاسم : منابع 
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آخرین آمار موجود نشان می دهد که 
تعداد کل دانشجویان ثبت نام شده در 

، در مقایسه با  95-96سال تحصیلی 
درصد  35،  1990- 91سال تحصیلی 

ذکر این . )2جدول : رك به (بیشتر است 
نکته ضروري است که درصد 
دانشجویان ثبت نام شده در مقطع فوق 

درصد از کل  2/5لیسانس و دکترا ، تنها 
را تشکیل می  1996دانشجویان سال 

دهد این میزان ، که کمترین رقم در جهان 

که میزان در حالی . محسوب می شود 
، که در سال ثبت نام در مقطع لیسانس

بوده و در سال درصد  5/80،  1985
درصد نزول کرده بود ،  6/78به  1991

درصد  4/82به رقم  1996در سال 
بیشتر کشورهاي عربی . افزایش یافت 

براي جبران و ایجاد تعادل در وضعیت 
موجود تالش هایی را صورت داده اند ، 
اما افزایش چشمگیر میزان پذیرش 

  دانشجو در 
  

  شورهاي عربی توزیع دانشجویان بر اساس مقطعرشد ثبت نام دانشجویان در ک -2جدول 

  میزان رشد ساالنه         1996                  1991ثبت نام دانشجویان           1985                                     
                              )000/0)                 (%)       (000/0)       (%)         (000/0     (%)       (96-1991               (%)

  )1997و a 1995(سم قا: منابع 

  
مصر ، مراکش ، عربستان ، سودان و 
یمن پیشرفت هاي کشورهاي دیگر را 

هنگامی که در سال . کمرنگ نموده است 
، درصد متوسط دانشجویان ثبت  1996

نام شده در کالج هاي فنی و حرفه اي ، 

 12درصد بوده، این میزان در  4/12
 9درصد و در  15کشور عربی بیش از 

، ز جمله مصر، مراکش ، عربستانر اکشو
درصد یا حتی کمتر  8سودان و یمن،  

  ) .       2جدول(بوده است 
  

  5/1  4/12  380  8/15  359  3/15  282  کالج اجتماعی

  4/8  4/82  2536  6/78  1792  5/80  1482  لیسانس

  3/4  8/3  118  3/4  97  0/3  53  فوق لیسانس

  PhD 23  2/1  30  3/1  43  4/1  6/8دکترا 

  0/7  0/100  3077  0/100  2278  0/100  1842  کل
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ثبت نام دانشجویان در حوزة 

  علم و تکنولوژي
،  1996تا  1985در خالل سال هاي 

ثبت نام دانشجویان در مراکز علم و 
. تکنولوژي ، در همه مقاطع افزایش یافت 

جویان ثبت نام در این سال ها تعداد دانش
شده در حوزة علم و تکنولوژي کالج هاي 
فنی حرفه اي ، رشد ثابتی را نشان می 
دهد در حالی که این میزان در مقاطع 
کارشناسی ارشد و دکترا نوسان دارد و 
در سطح لیسانس نیز با اندکی کاهش رو 

  ) . 3جدول(به روست 
در تمام کشورهاي عربی ، متوسط کل 

مقاطع مختلف ،  ثبت نام شدگان در
به طور . اختالف زیادي با یکدیگر ندارند 

مثال ، سهم دانشجویان ثبت نام شده در 
مقطع لیسانس در حوزة علم و تکنولوژي 

درصد در  11درصد در الجزایر تا  56از 
کشور ،  14یمن نوسان دارد ، اما در 

درصد به چشم می  29متوسطی حدود 
مصر  اگرچه تعداد دانشجویان در. خورد 

باعث کاهش ) درصد 18(و عربستان 
آمار دانشجویی کشورهاي عربی گردیده 

،  1996کشور در سال است ، اما این دو 

درصد از کل ثبت نام شدگان در  41
مقطع لیسانس را به خود اختصاص داده 

  .اند 
  

دانشجویان ثبت نام کننده در  -3جدول 

کشورهاي عربی به مثابه درصدي از کل ثبت 

  ندگان براساس مقطعنام کن

                      1985         1991        1996  

  48  44  37  کالج هاي اجتماعی

  29  35  36  لیسانس

  49  46  57  فوق لیسانس

  65  66  64  دکتري

  )1997و a 1995(قاسم : منبع 
  

شواهد بسیاري وجود دارند ، که از 
رشد تقاضاي دانشجویان براي رشته 

لوژي خبر می دهد ، اما هاي علم و تکنو
این رشد در رشته هاي مختلف بوده 

سقف پذیرش دانشجو در دانشگاه . است 
و کالج هاي دانشگاهی ،در تمامی حوزه 

ژي به استثناي اکثر  هاي علم و تکنولو
مؤسسات خصوصی ، را دولت تغیین می 

اما همواره تقاضاي دانشجویان . کند 
از  براي رشته هاي علم و تکنولوژي بیش

ظرفیت پیش بینی شده براي این رشته ها 
در گذشته ، این . در دانشگاه دولتی است 
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امر ، در تعداد دانشجویان عربی که در 
  دانشگاه هاي داخلی 

  

سهم بخش خصوصی از علم در  -4چدول

 1996مقطع لیسانس در دوکشور عربی ، 

      S&Tبراي شش رشته

  لبنان           اردن                                      

  )1997(قاسم : منبع 

  
پذیرفته نمی شدند و در پس پذیرش از 
دانشگاه هاي خارجی بوده اند ، نمود پیدا 

ذشت ، پس از گ 1996در سال . می کرد 
درصد از دانشجویان  56پنج سال ، 

مقطع لیسانس در پی اخذ پذیرش از 
دانشگاه هاي خرجی بوده اند که این رقم 
در پنج سال گذشته چندان تغییري نکرده 

ها براي  ترین رشته جذاب. است
دانشجویان جویاي پذیرش در خارج از 
کشور به ترتیب ، پزشکی ، دارو سازي، 

یانه و سپس دندان پزشکی ، علوم را
  .مهندسی بوده است 

نکته مهم دیگر آن که تقاضا براي علم 
و تکنولوژي در بخش دولتی بیش از 

و در نتیجه پذیرش . عرضه بوده است 
دانشجو در مؤسسات خصوصی علم و 

در . تکنولوژي رواج بیشتري داشته است 
، در یمن و اردن ، سهم بخش  1996سال 

ر خصوصی از ثبت نام دانشجویان د
برخی از حوزه هاي علم و تکنولوژي 
بسیار بیشتر از مؤسسات دولتی بوده 

  ) .4جدول(است 

  

توزیع دانشجویان ثبت نام شده 

  در مقاطع مختلف علم و تکنولوژي 
بیش از یک میلیون دانشجو یعنی ، 

درصد از کل دانشجویان ،  5/32معادل 
در مقطع چهارگانۀ علم و تکنولوژي ثبت 

ه در مجموع ، توزیع آن ها نام کرده اند ک
در بین مقاطع مختلف علم و تکنولوژي ، 
متعادل تر از توزیع آن ها در کل آموزش 

، سهم  1986عالی است مثالً در سال 
دانشجویان لیسانس علم و تکنولوژي از 

 73کل دانشجویان علم و تکنولوژي ، 
درصد بوده ، در حالی که تعداد 

 82طع ، دانشجویان دانشگاهی در این مق

  69  77  دارو سازي 

  —  62  دندان پزشکی

  48  36  پیراپزشکی

  14  78  مهندسی

  60  44  ریاضیات و علوم رایانه

  19  78  کشاورزي
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درصد از کل دانشجویان را تشکیل می 
در بیشتر کشورهاي عربی . داده است 

، پذیرش  1996تا  1991در طل سال هاي 
دانشجو به ویژه در رشته هاي علوم 

 58(انسانی و ادبیات و علوم اجتماعی 
بسیار زیاد بوده و البته ، در ) درصد

 17زمینۀ علم و تکنولوژي نیز حدود 
پذیرش دانشجو وجود درصد افزایش 

  . داشته است 
  

توزیع دانشجویان علم و 

  تکنولوژي
در زمینۀ علم و تکنولوژي ، نشانه هاي 
جدیدي دال بر افزایش عالقۀ دانشجویان 
مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا به این 
موضوعات ، به چشم می خورد در سال 
هاي اخیر ، علوم پایه در میان 

جذابیت دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
بیشتري داشته و این مسئله باعث افت 

از سال . رشته هاي مهندسی شده است 
، در میان ثبت نام کنندگان در  1991

درصدي  10رشتۀ پزشکی شاهد افزایش 
بوده ایم که این امر بر سهم دانشجویان 

دکتراي رشتۀ کشاورزي تأثیر منفی بر 
  .جاي گذارده است 

  

  هزینه هاي آموزش عالی 
کل ساالنۀ آموزش عالی  هزینۀ

میلیارد دالر  9/6کشورهاي عربی بالغ بر 
امریکاست که این میزان ، ضمن این که 

درصد از تولید ناخالص داخلی  3/1
)GDP ( ساالنه را شامل می شود ، در

 4که بالغ بر  1991مقایسه با رقم سال 
میلیارد دالر بود ، رشد چشمگیري را 

  . نشان می دهد 
درصد از مؤسسات  93اگر چه حدود 

آموزش عالی از نظر مالی تحت حمایت 
دولت هستند ، اما انتظار می رود که 
بخش خصوصی در پنج سال آینده ، به 
دلیل رشد سریع مؤسسات خصوصی ، 

  .  پیشرت زیادي داشته باشد 
در کشورهاي عربی ، متوسط ساالنۀ 
سرمایه گذاري براي هر دانشجو ، به 

افزایش یافته است طور قابل مالحظه اي 
این میزان بالغ  1996براي مثال ، در سال 

دالر شده که نسبت به سال  2400بر 
دالر بوده است ،  1890که بالغ بر  1991

  .درصد افزایش نشان می دهد 27
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سرمایه گذاري ساالنۀ آموزش عالی 
براي هر دانشجو ، از کشوري به کشور 

تا  9000دیگر بسیار متفاوت است بین 
دالر در کشورهاي خلیج تا دست  12000

دالر در کشورهاي کم درآمد  6000کم 
  .نوسان دارد 

  

  کارکنان آموزش عالی
، تعداد کارکنان  1991در سال 
نفر بوده که در  80600آموزشی ، 

   100400به 1996سال
  

در S&Tکارکنان آموزشی -5جدول 

  کشورهاي عربی براساس حوزه هاي عمده
  توزیع کارکنان             تغییر                                    

  )درصد)               (درصد(                                          

                                   1991          1996         96-1991  

  )1997و a 1995(قاسم : منبع 
  

بدین ترتیب ، . نفر افزایش یافته است 
متوسط رشد پنج درصدي کارکنان 
نسبت به رشد هشت درصدي ساالنۀ 

  .شجو در همان سال ، کمتر بوده استدان

متوسط مدرسان با مدرك فوق 
لیسانس در بین کل کارکنان آموزشی 

بالغ بر  1996رده و در سال تغییري نک
درصد کل کارکنان آموزشی را  40

تشکیل می داده ، در حالی که در سال 
این نکته ، . درصد بوده است  39،  1991

 15- 20با توجه به نسبت قابل قبول 
درصدي در زمینۀ علم و تکنولوژي ، 

    . مطلوب به نظر می رسد 
کارکنان رشته هاي علم و تکنولوژي ، 

د از کل کارکنان آموزشی را درص 5/60
تشکیل می دهد ، در حالی که این سهم 

. درصد بوده است  5/62،  1991در سال 
توزیع نسبی کارکنان آموزشی علم و 
تکنولوژي ، در اغلب رشته ها به کندي 
تغییر کرده و در دو گروه عمدة علوم 

 1-2رشد (پایه و پزشکی افزایش داشته 
الی که ، در ح) 1996درصدي در سال 

در گروه هاي علوم مهندسی ، کشاورزي 
و دامپروري با کاهش روبه رو بوده 

  ) .5جدول(است 

  

نسبت کارکنان آموزشی به 

  دانشجویان

  +7  0/28  1/26  علوم پایه 

  -3  4/23  0/24  مهندسی

  +3  2/35  2/34  پزشکی

  -15  4/13  7/15  ورزي و علوم گیاهیکشا
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آمارها نشان ي دهند که در حوزة علم 
و تکنولوژي ، در نسبت کارکنان 
آموزشی به دانشجویان ، تفاوت هاي 
زیادي به چشم می خورد ، براي مثال ، 

صد از دانشجویان علم و در 24
در رشتۀ  1995-96تکنولوژي در سال 

پزشکی ثبت نام کرده اند ، با وجود این 
درصد از کار کنان آموزشی  35حدود 

. در این رشته به کار اشتغال ورزیده اند 
 33در حالی که در رشتۀ مهندسی که 

درصد از کل دانشجویان ثبت نام شده 
ر داشته ، در علم و تکنولوژي را در اختیا

درصد کارکنان آموزشی به  23فقط 
علت این تفاوت . فعالیت مشغول شده اند 

ها در سیاست هاي پذیرش دانشجو در 
  رشته هاي علم و تکنولوژي باید

  

نست دانشجویان به کارکنان در  -6جدول 

  کشورهاي عربی

  

اکثر کشورهاي . جست و جو نمود 
عربی در رشته هاي علم و تکنولوژي ، 
پذیرش منطقی داشته و براي ایجاد تعادل 
بین تسهیالت و امکانات موجود و تعداد 

در نتیجه ، . دانشجویان تالش کرده اند 
متوسط نسبت استاد به دانشجو در علم 
و تکنولوژي به آرامی بهبود یافته است 

 12، به ازاي هر استاد ،  1996در سال .
دانشجو وجود داشته ، در حالی که این 

بوده  13به  1،  1991نسبت در سال 
نسبت استاد به دانشجو ) . 6جدول(است 

در رشته هاي مختلف ، بسیار متفاوت 
است به طوري که در رشتۀ ادبیات و 

در  40به  1علوم انسانی این نسبت از 
 1996در سال  47به  1، و  1991سال 

  .تقلیل پیدا کرده است 
  

ثبت نام دانشجویان در گروه 

  سال 18- 25سنی 
در طول سالیان اخیر ، در کشورهاي 

سال 18-25بی میانگین نسبت افراد عر
ثبت نام شده در آموزش عالی به کل 

این رقم در (جمعیت افزایش یافته است 
،  1991درصدو در سال  9،  1985سال 

  بحرین، مصر ، عمان ، تونس  1):10-8(

  بستان سعوديعراق ، مراکش ، قطر ، عر  1):13-11(

  کویت ، لبنان ، سومالی، مارات عربی متحده  1):16-14(

الجزایر ، اردن ، موریتانی، سرزمین خودگردان   1):19-17(

  فلسطین

  لیبی ، سوریه ، یمن  1):25-23(
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درصد  13،  1996درصد و در سال  11
دانشجویان علوم نیز از این ) . بوده است

امر مستثنا نبوده اند و میزان ثبت نام آن 
درد در  4/3مذکور از ها در گروه سنی 

 1996درصد در سال  1/4به  1991سال 
  . افزایش داشته است 

این ارقام از یک کشور عربی دیگر  
تفاوت چشمگري را نشان می دهند ، به 

درصد در یک کشور  28طوري که از
درصد در کشور دیگر نوسان  10تا

  ).7جدول(دارند
  

  فارغ التحصیالن 
ل ساله از سا 16در طول دوره اي 

، جمع کل فارغ  1995تا  1980
التحصیالن در تمامی کشورهاي عربی 

میلیون نفر بوده است که میانگین  7/3
نفر   100000فارغ التحصیل در هر  1429

درصد از  35. جمعیت را نشان می دهد 
کل فارغ التحصیالن در این کشورها را 
فارغ التحصیالن علوم تشکیل داده اند و 

د در کشورهاي درص 58این نسبت از 
- 28الجزایر، تونس ، سودان و سوریه 

درصد در مصر ، لیبی ، عربستان و  25
  .امارات عربی متحده نوسان داشته است 

در میان کشورهاي عربی ، اعداد کل 
فارغ التحصیالن تمامی رشته هاي 
دانشگاهی و فارغ التحصیالن علوم و 
تکنولوژي از دانشگاه ها و کالج هاي 

ن کشورها ، تفاوت دانشگاهی ای
) 4شکل (چشمگیري با یکدیگر داشته اند 

تعداد کل فارغ التحصیالن این کشورها . 
در چهار حوزة عمدة علمی به قرار ذیل 

 31درصد، علوم پایه  32مهندسی : است 
درصد و کشاورزي  20درصد ، پزشکی 

  .درصد  16
  

  مسائل موجود در آموزش عالی 

  پاسخ به تقاضاي روزافزون
سال آینده در اکثر  20تا  15طول در 

کشورهاي عربی نسبت تعداد افراد گروه 
سال از میانگین جهانی  18-52سنی 

با افزایش تعداد فارغ . فراتر خواهد رفت 
التحصیالن دبیرستانی که خواهان ورود 
به مقطع کارشناسی خواهند بود ، بیکاري 
فزایندة فارغ التحصیالن در برخی از 

براي بهبود . اهد گرفت رشته ها شدت خو
  تعادل میان عرضه 
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دانشجویان دورة کارشناسی در  -7جدول 

به ( 1996دانشگاه هاي کشورهاي عربی ، 

 18صورت درصدي از کل افراد گروه سنی 

  )سال 25الی

  

و تقاضا باید اقداماتی به عمل آید تا 
تعداد فارغ التحصیالن در تمامی  مقاطع 
تحصیلی مطابق با تقاضاي بازار کار 

برخی از کشورهاي عربی در این  .باشد 
راه گام هایی را پیموده اند که اهم ان ها 

  :از این قرارند
ò  افزایش سهم کالج هاي فنی حرفه اي
درصد از کل دانشجویان ثبت  20-30به 

. نام شده در دانشگاه هاي این کشورها 
در این کالج ها به بخش هاي فنی و حرفه 

  .اي اولویت داده می شود 

ò ساختار برنامه هاي آموزشی  تجدید
در تمامی مقاطع تحصیلی براي پاسخ به 

  .تغییرات تقاضا در بازار کار 
ò  ارتقاي کیفی معلمان ده سال اول

نظام آموزش و پرورش برخی از 
کشورهاي عربی از جمله مصر ، اردن ، 
کویت ، فلسطین، عربستان ، سودان و 
یمن به منظور ارتقاي کیفی معلمان خود 

قطع لیسانس برنامۀ گسترده اي را به تا م
در کشورهاي عربی ، در . اجراگذارده اند 

تا  1991خالل دوره اي پنج سال از سال 
تعداد دانشجویان دانشکده هاي  1996

 183000تربیت معلم یا علوم تربیتی از 
نفر رسید که افزایشی  370000نفر به 

  .تقریباً دو برابر را نشان می دهد 

  

  و مالحظات کیفی  افزایش کمی
در بسیاري از کشورهاي عربی ، به 
تازگی، به کیفیت آموزش مقطع 
. تحصیالت عالی توجه زیادي شده است 

شاخص هاي آموزش عالی این کشورها 
از قبیل نسبت اساتید به دانشجویان، 
هزینۀ سرانه دانشجو، درصد دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی به اساتید و سهم 

    درصد  گروه

  اردن ، لبنان ، سرزمین هاي اشغالی  27-28  باال

ن بحرین، مصر ،کویت، لیبی، عربستا  18-25  متوسط

  سعودي، تونس، امارات عربی متحده

الجزایر، عراق، مراکش، کویت،   12-14  زیرمتوسط

  سوریه

جیبوتی، موریتانی، عمان، سومالی،   10زیر   پایین

  سودان

  یمن    
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به هزینه هاي  کل دانشگاهبودجۀ 
. ، عموماً رضایت بخش نیستعملیاتی

براي مثال، در حالی که میانگین هزینۀ 
معادل  1996سرانه هر دانشجو در سال 

این رقم . دالر امریکا بوده است  24000
درصد از دانشجویان ، کمتر از  60براي 
درصد آنان  15دالر امریکا و براي  1500

  .ست دالر امریکا بوده ا 700کمتر از 
  

  نقش بخش خصوصی 
در بیش از نیمی از کشورهاي عربی ، 
نقش بخش خصوصی در تأمین منابع 
مالی و مدیریت نهادهاي آموزش عالی 
. این کشورها غیر قابل چشم پوشی است 

اکثر مؤسسات خصوصی شهریه اي در 
  . حد کشورهاي پیشرفته طلب می کنند 

شرایط و مقرراتی که مؤسسات 
اعتبار برنامه هاي  خصوصی برکیفیت و

آموزشی خود وضع می کنند ، دقیق تر 
از شرایطی است که بر بسیاري از 
نهادهاي آموزش عالی این کشورها حاکم 

  . است 
با این حال ، چنین تفاوت ها و دوگانگی 
هایی در حال حاضر نسبت به گذشته 

رشد بخش .  کمرنگ تر شده است 

خصوصی ممکن است به تعادل در نظام 
. ش عالی این کشورها منجر شوند اموز

این مباحث از یک سو ، تشکیل مراکز 
دانشگاهی دولتی رایگان در سطح وسیع 
و از سوي دیگر ، کیفیت نازل آموزش در 
دانشگاه ها را به سبب اعتبارات مالی 

خالصه این که . اندك ، در بر می گیرند 
ممکن است مؤسسات خصوصی به 

داران وسعت دید مسئوالن و سیاست م
جامعه بیفزایند و آنان را قانع کنند که 
گاهی ضرورت ندارد تغییر در شهریۀ 
مؤسسات آموزش عالی به صورت 

  .تبعیض آمیزي ایجاد شود 
  

برنامه هاي مقاطع کارشناسی و 

  تحصیالت تکمیلی
در آموزش عالی کشور هاي عربی ، 
دورة تحصیالت تکمیلی همچنان ضعیف 

تشکیل می ترین طبقه آموزش عالی را 
سال گذشته ، نسبت  15در طول . دهد 

دانشجویان ثبت نام شده در مقاطع 
کارشناسی ارشد و (تحصیالت تکمیلی 

در حوزة علوم و تکنولوژي ) دکترا
کشورهاي عربی ، کمترین میزان را در 

در .بین کشورهاي جهان دارا بوده است 
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درصد کل  6، کمتر از  1996سال 
شورهاي دانشجویات آموزش عالی ک

عربی را دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
دالیل این امر از این . تشکیل می دادند

  : قرارند
ò  با افزایش دائمی دانشجویان دورة

 –ونه همه  –کارشناسی ، قسمت اعظم 
منابع موجود ، به دانشجویان اختصاص 
یافته است؛ زیرا برنامه هاي تحصیالت 
تکمیلی ، نیاز به تسهیالت پرهزینه و 
صرف وقت زیادي از سوي کارکنان 
دارد ، لذا کارکنان اداري و کارکنان 
آموزشی خواهان سنگین ار شدن بار 

  . کاري خود نیستند 
ò  تمامی دانشگاه هاي کشورهاي

عربی با اهداف و عملکردهاي بلند 
پروازانه اي تأسیس شده اند و این 
اهداف دوره هاي کارشناسی ، تحصیالت 

وهشی و اجتماعی را تکمیلی ، خدمات پژ
در این کشورها حتی . در بر می گیرد 

 را نیز نمی توان یافت که یک دانشگاه
اما اهداف . باشد  مختص دورة لیسانس

پروازانه باعث رشد ناقص این مراکز  بلند
اصلی  و آن ها را از نیل به اهداف گردیده

  . بازداشته است 

درصد  91،  1996در واقع ، در سال 
دوره هاي تکمیلی تنها از دانشجویان 

درصد از دانشگاه هاي  24طریق 
کشورهاي عربی براي دوره هاي 
.  تحصیالت تکمیلی پذیرش گردیده اند 

تحقیقات در سایر دانشگاه ها ، فعالیتی 
با این حال . جانبی به شمار می آمد 

بسیاري از کشورهاي عربی به این فکر 
افتاده اند که آموزس عالی را در کشور 

پرسش هاي . ود مناسب و مولد سازند خ
ذیل را می توان سر منشأ پنین فکري 

  :قلمداد نمود 
ò دانشگاه  آیا در یک کشور یک یا چند

باید دوره هاي تحصیالت تکمیلی را 
عرضه کنند و سایر دانشگاه ها به 
  آموزش هاي مقطع کارشناسی بپردازند؟ 

ò  آیا دانشگاه باید هم مؤسسه اي
فقط برخی از آن ها باید به پژوهشی ، یا 

به آموزش بپردازند و برخی دیگر هم  
اشتغال داشته هش آموزش و هم به پژو

  باشند ؟
òالی به م منابع تخصیص آیا

اساس عملکردهاي مؤسسات باید بر
 آن ها در نظر گرفته جدیدي که براي

  شده است ، صورت گیرد ؟
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بازنگري در نظام تحقیق و 

  توسعه
ي عربی  به فکر بسیاري از کشورها

افتاده اند که در مدیریت و بهره وري 
نظام تحقیق و توسعه خود ، بهبود 

بازسازي ، . دوباره اي ایجاد کنند 
هماهنگی ة بسیج منابع مالی ، تحکیم 

پیوند میان گروه 
هاي با نفوذ 
درآموزش عالی ، 
نقش ارتباط دانشگاه 
ها و صنعت ، تأکید 
بر راهبردهاي ملی 

اختار و بازسازي س
واحدهاي تحقیق و 

توسعه ، تنها بخشی از مباحث مطرح در 
فرآیند بازنگري در تحقیق و توسعه به 

این رویکرد به توسعه . شمار می روند 
را می توان در توجه روزافزون مسئوالن 
دولتی به علل و عوامل ناکارآمدي نظام 

اکنون . تحقیق و توسعه مشاهده کرد
منابع مالی و جامعۀ علمی کمتر از فقدان 

عدم توجه به نظام تحقیق و توسعه رنج 
  .می برد 

از نظر تاریخی ، در بیشتر کشورهاي 
عربی واحدهاي تحقیق و توسعه به جاي 
آن که در قالب چارچوب ملی تعریف 
شده باشند ، برااس نیازهاي و تمایالت 

تا سال .نهادهاي دولتی شکل گرفته اند 
یق و واحد تحق 310، از مجموع  1996

درصد  81توسعه در کشورهاي عربی ، 
آنها تحت نظر 
وزارتخانه هاي 
مختلف یا نهادهاي 
مستقل اداره می 
شده اند ، در حالی 
که سایر واحدها، 
بخشی از نظام 
آموزش عالی این 
کشورها به شمار 

به طور ) . 8جدول : رك به (می آمدند 
 5کلی در چند کشور بزرگ عربی حدود 

خانه متولی امور تحقیق درصد وزارت 9تا 
و توسعه هستند و در کنار آنها تعدادي 

  .چشم می خورند  دانشگاه نیز به
 4000واحدهاي تحقیق و توسعه را با 

کالج تحت پوشش دانشگاه ها یا کالج 
هاي دانشگاهی کشورهاي عربی نباید 

درصد  49. اشتباه گرفت و یکی دانست 

هزینۀ ساالنۀ آموزش عالی  
میلیارد دالر  9/6کشورهاي عربی 

درصد از تولید  3/1است که 
ناخالص داخلی را شامل می شود 

 4، این رقم در مقایسه با رقم 
رشد  1991میلیارد دالر در سال 

 .چشمگیري را نشان می دهد 
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 از این کالج ها درزمینه علوم انسانی و
در ذهن . اجتماعی به پژوهش مشغولند 

بسیاري از اعضاي هیئت علمی ، هر یک 
از این کالج ها واحد پژوهشی بالقوه اي 

روند، در حالی که این تصور  یه شمار می
ممکن است . به دور از واقعیت است

دانشگاه هاي کشورهاي عربی در کنار 
کارکردهاي آموزشی و خدماتی خود ، به 

خته باشند ، اما منابع پژوهش نیز پردا
مالی به اندازه کافی در اختیار آنان نبوده 

  .است 
در اکثر کشور هاي عربی ، تقسیم 
فعالیت تحقیق و توسعه به فعالیت هاي 
کوچکتر به یک مشکل مدیریتی بدل شده 

در گذشته ، براي بهبود هدایت و . است 
هماهنگی امور احقیق و توسعۀ بسیاري 

ر پی ایجاد شوراي از کشورهاي عربی د
اما . تحقیقات یا وزارت پژوهش بوده اند 

تجربۀ منفی چند کشور عربی ، اشکاالت 
  .این الگو را آشکار نمود 

با توجه به افزایش تعداد پژوهشگران 
در بسیاري از کشور هاي عربی ، نقش 
دولت به مثابه حامی اصلی امور تحقیق 
وتوسعه و این مسئله که برون داد هاي 

قاتی فعلی به جاي تقاضا ، بیشتر تحقی

تحت کنترل عرضه قرار دارند ، موجب 
ضرورت بازنگري در فرایند پژوهش 

مباحث اساسی این فرآیند از این .  گردید 
  :قرارند 

  

  

توزیع دانشجویان علوم و . 1شکل

  1996تکنولوژي در کشورهاي عربی در سال 

  

  

  

  
  

توزیع تمامی دانشجویان در . 2شکل

  1996ربی در سال کشورهاي ع

  

ایجاد تنوع در منابع مالی تحقیق و  - 
  توسعه ،
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ایجاد تعادل میان فعالیت هاي تحقیق  - 
و توسعه که بر اساس فرایند عرضه و 

  تقاضاست ،
اختصاص اعتبارات تحقیق و توسعه  - 

به سه گروه عمده؛ اعتبارات اصلی ، 
  رقابتی و اعتبارات خاص ،

و  تعیین مرجعی ملی براي بررسی - 
انتخاب طرح هایی مربوط به تحقیق و 
توسعه که منابع مالی مناسب را داشته 

  .باشد 
  

اشکال جدید اعتبارات تحقیق و 

  توسعه
در کشورهاي عربی ، سیاست تحقیق و 
توسعه و الگوهاي سازمانی تلفیقی از 

از . منابع مالی را شناسایی کرده اند 
شوراهاي ملی تحقیقات که دو تا سه دهۀ 

أسیس شده اند فعالیتهاي تنها یک پیش ت
وزترتخانه هاي . شورا باقی مانده است 

و امور پژوهشی از منابع ] آموزش عالی[
در . مالی بهتري برخوردار گردیده اند 

حال حاضر ، در کشور هایی چون 
الجزایر ، مصر ، عراق فعالیتهاي سودان، 
تونس و یمن چنین سیاست گذاري 

سیاست  تأسیس شده است که یکی به
گذاري در آموزش عالی و دیگري به 
سیاست گذاري در آموزش عالی و 
دیگري به سیاست گذاري در پژوهش 

چنین . هاي علمی و فنی می پردازد 
شوراهایی در اردن ، کویت ، مراکش و 

  .عربستان وجود دارند 
فصل مشترك همۀ این الگوها تالش در 
توسعۀ لستقالل مالی طرح هاي تحقیق و 

در تمامی کشورهاي عربی . است  توسعه
مسئولیت بخش عمده اي از اعتبارات 
تحقیق و توسعه بر عهدة نهادهاي دولتی 

برخی . متولی امر تحقیق و توسعه است 
از نهادها سیاست گذاري بودجۀ 
واحدهاي تحقیق و توسعه بر اساس 
اهمیت طرخ خاي خاص پژوهشی و 
. میزان کارآمدي واحدها تعیین می کنند 

یاد پیشرفت علوم در کویت ، شهر شاه بن
عبدالعزیز براي پیشرفت علم و تکنولوژي 
در عربستان و شوراي علم و تکنولوژي 
اردن از جملۀ این مؤسسات مجسوب می 

برخی از دانشگاه ها فعالیتهاي . شوند 
روش دیگري را در پیش گرفته اند که 
شامل حمایت از طرح هاي تحقیقی بر 

ت که این دانشگاه اساس معیارهایی اس
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روش دیگر نیز عبارت . ها تعیین می کنند 
است از آزادسازي شرایط و شیوه هایی 
که پژوهشگران را به جلب سرمایه از 

  .منابع داخلی و خارجی تشویق می کند 
بررسی شیوه ها و روش هاي مربوط 
به اشکال جدید مدیریت در تحقیق و 
توسعه و بودجه هاي وابسته ، در 

  :عربی نشان می دهد که  کشورهاي
هم سیاست گذاران و هم متولیان  - 

تحقیق و توسعه از ابزارهایی که به لحاظ 
مالی مستقل از بودجه هاي جاري 
واحدهاي تحقیق و توسعه هستند، حمایت 

برخی از کشورهاي عربی . اند کرده
ا با ایجاد تنوع در منابع کوشند ت می

گذاري، فرایند افزایش حمایت  سرمایه
  مالی ازابزارها را تقویت کنند، 

در برخی از کشورهاي عربی و به  - 
طور آشکار در مصر ، اردن ، کویت ، 
مراکش، عربستان و تونس قراردادهاي 

  پژوهشی رایج شده اند،
در اکثر دانشگاه ها ، مراکز عرضۀ  - 

محصوالت تحقیق و توسعه دایر شده اند 
، سرپرست این گونه مراکز ، سرمایه ها 

به جریان می اندازد و حاصل تالش  را

پژوهشگران بالقوة یک یا چند کالج را به 
  هم پیوند می دهد ،

به عنوان یک روش مدیریتی در  - 
مؤسسات تحقیق و توسعه که تعداد آن 
ها رو به فزونی است ، استفاده از بودجۀ 
طرح به جاي بودجۀ مؤسسه در حال 

  شکل گیري است ،
ایجاد  در چند کشور عربی براي - 

تعادل میان حقوق و هزینه هاي اداري و 
بودجۀ واحدهاي تحقیق و توسعه ، از 
رشد تعداد کارکنان پشایبانی جلوگیري 

  .می شود 
  

  هزینه هاي تحقیق و توسعه 
اگرچه در کشورهاي عربی رقم هزینۀ 
ناخالص ملی براي تحقیق و توسعه 

)GERD ( بهبود یافته ، اما از متوسط
هانی بسیار پایین تر استانداردهاي ج

، کل هزینه هاي  1996در سال . است 
تحقیق و توسعه در کشور هاي عربی 

میلیون دالر امریکا بود که  782بالغ بر 
درصد افزایش  43،  1992نسبت به سال 
این بهبود تا حد زیادي . نشان می دهد 

معلول افزایش هزینه هاي ناخالص داخلی 
ي براي تحقیق و توسعه در کشورها
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مصر، کویت، مراکش، عربستان و تونس 
نشانه هاي افزایش فراگیر . بوده است 

GERD  به مثابه درصدي ازGDP  را می
درصد در سال  11توان در افزایش رقم 

 1996درصد در سال  14به رقم  1992
، تغییرات  1996در سال . مشاهده کرد 

هزینۀ ناخالص ملی براي تحقیق و 
ف عربی ، توسعه در کشور هاي مختل

دامنۀ گسترده داشته است ، به طوري که 
 03/0در یک کشور تا  GDPدصد  4/0از 

در کشور دیگر در نوسان  GDPدرصد 
تنها تعداد اندکی از . بوده است 

کشورهاي عربی ، سرمایه هاي قابل 

توجهی را به تحقیق و توسعه اختصاص 
براي مثال، سهم مصر فعالیتهاي . داده اند

اي مراکش و عربستان از کویت فعالیته
کل هزینۀ کشورهاي عربی براي تحقیق و 

درصد بوده ، حال  72توسعه ، بالغ بر 
درصد  46این کشورها حدود  GDPآنکه 
GDP  کل کشورهاي عربی بوده است .

در میزان هزینه اختصاص یافته به بخش 
هاي مختلف تحقیق و توسعه نیزدر میان 
 کشورهاي عربی تفاوت هاي پشمگیري

براي مثال ، . را می توان مشاهده نموده 
بودجۀ اختصاص یافته به بخش 

  کشاورزي به طور متوسط، کمی 
واحدهاي تأسیس شده در زمینۀ تحقیق و توسعه در کشورهاي عربی براساس رشته و  -8جدول

  هیئت نظارت
  ي مستقل و واحدهاي          واحدهاي تحت پوشش         جمعواحدها                                                                    

  تحت پوشش وزارتخانه ها                      دانشگاه                                                                              

  114  17  97  تولید کشاورزي و فعالیت هاي وابسته

  81  13  68  انرژي ، صنعت و مهندسی

علوم پایه ، معدن شناسی، سنجش از دور و علوم 
  فضایی

22  6  28  

انسان شناسی، علوم اجتماعی ، انفورماتیک و علوم 
  تربیتی 

23  5  28  

  14  3  11  محیط زیست و منابع طبیعی 

  7  2  5  بیوتکنولوژي 

  310  59  251  کل

  )1997و a 1995(قاسم : منابع 
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ق درصد از کل بودجۀ تحقی 40بیش از 
و توسعه در کشورهاي عربی است ، اما 

دصد از کل هزینۀ  45-65دامنۀ آن از 
کشورهایی چون مصر ، مراکش ، تونس 

درصد در  20، سودان و یمن تا کمتر از 
کشورهایی چون بحرین ، قطر و 

  .عربستان ماغیر است 
هنوز بودجۀ دولتی ، منبع عمدة بودجۀ 
تحقیق و توسعه در کشورهاي منظقه را 

، تقریباً  1996در سال . کیل می دهد تش
کشورهاي عربی را  GERDدرصد از  89

درصد  3بودجۀ دولتی تشکیل می داد و 
 8از بودجه متعلق به بخش خصوصی و 

درصد آن مربوط به منابع خارجی می 
با وجود آن که چنین شرایطی سال . شد 

ها حاکم بوده است ، اما در دهۀ آینده 
شود و با دگرگون  ممکن است وضع

خصوصی سازي صنایع عمده در چند 
کشور عربی از جمله مصر و پیدایی 
شکل هاي جدیدي از منابع مالی براي 
تحقیق و توسعۀ ، سهم بخش خصوصی 

  .در این امرافزایش یابد 
، توزیع هزینه هاي  1996در سال 

بوده  1990تحقیق و توسعه مشابه سال 
مؤسات تحقیق و توسعه تحت . است

ارتخانه ها و نهادهاي مستقل ، پوشش وز
درصد از کل هزینه ها را به خود  67

اختصاص داده اند و سهم دانشگاه ها در 
درصد و بخش  31این هزینه ها ، 

  .درصد بوده است  2حصوصی ، 
  

  کارکنان بخش تحقیق و توسعه
تعداد پژوهشگران تمام وقت در سال 

 1450نفر بوده نسبت به  19000،  1996
. ، افزایش داشته است  1992ل نفر در سا

این بدان معناست که متوسط نرخ رشد 
درصد بوده است ،  8ساالنۀ پژوهشگران 

در حالی که نرخ رشد ساالنۀ کارکنان 
درصد را نشان می  14پشتیبانی رقم 

بیشتر مراکز تحقیق و ) . 9جدول (دهد 
توسعه داراي نیروي انسانی مازاد 

یسانس هستند و کارکنان داراي مدرك ل
 53700و دیگر گارکنان پشتیبان بالغ بر 

کارکنان «عبارت (نفر می گردند 
شامل کارگران روزمزد که » پشتیبانی

عمدتاً در مزارع کارمی کنند و نزدیک به 
دستمزد ) . نفر می شوند ، نیست 60000

پژوهشگران ، کارکنان پشتیبانی و 
کارگران روزمزد ، بخش عمدة بودجۀ 

تحقیق و توسعه را به ماهانۀ نهادهاي 
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به طور معمول . خود اختصاص می دهد 
، دستمزدها و فوق العاده پرداخت ها 

درصد از بودجۀ  90فعالیتهاي بیش از 
این نکته در . ساالنه را شامل می شود 

ساختار نیروي انسانی نظام هاي تحقیق 
و توسعۀ بسیاري از کشورهاي عربی در 

  .د پایین ترین حد خود مشاهده می شو
سال  نشان می دهد که در بین 9جدول 

، سهم کل دانشگاه  1996تا  1992هاي 
ها از کل پژوهشگران در کشور هاي 

درصد کاهش یافته  1عربی به میزان 
و  1992است ، با این حال در سال هاي 

درصد از کل  6، پژوهشگران  1996
از نظر . کارکنان را شامل می شدند 
ه تحقیق و درصد ، بین کارکنانی که ب

توسعه مشغولند نیز تفاوا هاي زیادي 
مشاهده می شود ، به طوري که این رقم 

 15درصد کارکنان در کالج ها تا  1از 
درصد کارکنان در دیگر بخش ها از 
جمله علوم پایه و کشاورزي متفاوت 

  .است 
از نظر تعداد پژوهشگر نیز تفاوت ها 

به طور سنتی ، در مصر . مشهود است 
هاي گسترده اي براي تحقیق زمینه 

وجود دارد و از این نظر میان این کشور 

با دیگر کشورهاي عربی شکاف عمیقی 
،  1996در سال . به چشم می خورد 

درصد از محققان عربی را در  57مصر 
اختیار داشته است ، حال آنکه این رقم 

درصد بوده  52، تنها  1992در سال 
ان مصر در مقایسه با همسایگ.ُ است 

خود ، نیز بخش قابل اوجهی از منابع 
مالی را به تحقیق و توسعه اختصاص 

سهم مصر از  1996در سال . داده است 
GERD  30در میان کشورهاي عربی 

سهم این کشور درصد بود ، در حالی که 
 12کشورهاي عربی ، تنها  GDPاز 

  .درصد بوده است 

  

توزیع پژوهشگران براساس 

  زمینه
پژوهشگران در زمینه هاي اغلب ، اعداد 

مختلف تحقیق و توسعه نشان دهندة 
 .)5شکل (ویت هاي تحقیقات و توسعه اول

از این نظر ، سهم عمده اي از منابع 
تحقیق و توسعه به تولیدات کشاورزي و 
فعالیت هاي مربوط به آن ، و پس از آن 

در . به بهداشت اختصاص یافته است 
درصد از کل  45،  1996سال 
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شگران در زمینۀ کشاورزي و بیش پژوه
درصد آن در بخش بهداشت  13از 

  .اشتغال داشته اند 

  

  

  

  

  

  

توزیع دانشجویان براساس حوزه هاي علوم و تکنولوژي در کشورهاي عربی براساس . 3-1شکل 

  )لیسانس(مقطع تحصیلی 

بی براساس توزیع دانشجویان براساس حوزه هاي علوم و تکنولوژي در کشورهاي عر. 3-2شکل 

  )فوق لیسانس(مقطع تحصیلی 

  
توزیع دانشجویان براساس حوزه هاي علوم و تکنولوژي در کشورهاي عربی براساس . 3-3شکل 

  )دکتري(مقطع تحصیلی 
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عدم تناسب میان تعداد پژوهشگران 
شاغل در بخش کشاورزي و درآمد 

،  1995حاصل از این بخش که در سال 
هاي عربی کشور GDPدرصد از  13تنها 

را تشکیل می داد ، نشان دهندة 
ناهماهنگی میان تحقیقات و تخصیص 
اعتبارات میان کشورهاي عربی است که 
البته از این نظر استثناست ، به طور کلی ، 

، تعداد محققان به 1990در طول دهۀ 
ازاي هر هزار نفر نیروي کار ، به طور 

بوده ، در حالی که این رقم  8/0متوسط 
ورهاي عضو سازمان توسعه و براي کش

تا  4، بین ) OECD(همکاري اقتصادي 
  .نفر بوده است  14
  

  سیاست تحقیق و توسعه 
در اکثر کشورهاي عربی ، سیاست 
هاي تعریف شده براي آموزش عالی از 
سیاست هاي تحقیق و توسعه شفاف تر 

گرچه بر بخش پذیري در نظام . است 
 یا(آموزش عالی ، سیاست درهاي باز 

براي پذیرش دانشجو حاکم ) نیمه باز
است ، با وجود این ، چند کشور عربی به 
فکر بازنگري در سیاست آموزش رایگان 
افتاده اند و به بخش خصوصی به مثابه 

شریک در منابع مالی و مدیریت نهادهاي 
در پنج .آموزش عالی روي آورده اند 

سال آینده به علت افزایش شمار 
کشور عربی ،  10ز دانشجویان در بیش ا

این کشورها باید هزینه هاي آموزشی 
دانشگاه هاي . باالیی را متقبل شوند 

دولتی براي آن که تدبیري منطقی در 
پیش گیرند ، ناگزیرند بخشی از تعداد 
فزایندة دانشجویان متقاضی تحصیال 
دانشگاهی را به دانشگاه هاي خصوصی 

  .انتقال دهند 
رفته اند برخی از کشورهاي عربی پذی

که دانشگاه ها دو نوع شهریۀ متفاوت را 
براي دانشجویان در نظر بگیرند به 
طوري که گاه ، بین این دو نوع شهریه 
بیش از سه تا چهار برابر اختالف قیمت 

البته از پی آندهاي این . دیده می شود 
طرح آن است که دانشجویی که رشته اي 
با شهریۀ گران تر را انتخاب می کند ، 
شانس بیشتري براي پذیرفته شدن در 

این سیاست ممکن است . دانشگاه دارد 
سرانجام به برقراري تعادل میان فارغ 
التحصیالن متخصص دانشگاهی از یک 
سو و تقاضاي بازار کار از سوي دیگر 

  .منجر گردد
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بیشتر کشورهاي عربی ، سیاست هاي 
تدوین نموده اند تا از تحقیق و توسعه در 

برخی از . ود حمایت کنند کشورهاي خ
این کشورها سرمایه هاي قابل توجهی را 
براي پی ریزي پایه هاي تحقیق و توسعه 
به کار گرفته اند ، اما عملکرد بسیاري از 
نهادهاي تحقیق و توسعه رضایت بخش 

این امر به خاطر علل و عواملی . نیست 
است که باعث ضعف نظام تحقیق 

. است  ووتوسعۀ این کشورها گردیده
که در اکثر بخش ها  –یکی ازدالیل 

نا همخوانی میان  –مشهود است 
طرحهاي بلندپروازانۀ تحقیق و توسعه و 
میزان اعتبارات اختصاص یافته به ان ها 
و دلیل دیگر ناتوانی سیاست هاي تحقیق 
و توسعه در جلب حمایت صنایع و منابع 

واقعیت این است . بخش خصوصی است 
چند کشور عربی ، به  که در حال حاضر

بازنگري کلی و بازسازي نظام تحقیق و 
توسعه خود روي آورده اند که این عمل 
ممکن است به برقراري نظام هاي تحقیق 
و توسعۀ توانمند و واقع گرا در این 

  .کشورها منجر شود 

روندهاي تحقیق و توسعۀ 

  صنعتی
اگرچه مشارکت بخش خصوصی در 

کم رنگ فعالیت هاي تحقیق و توسعه 
است ، اما این مشارکت در بخش صنعت 

 90تقریباً . بیشتر به چشم می خورد 
درصد از شرکت هاي خصوصی در 
صنایع دارویی و غذایی به فعالیت 

تحقیقات صنعتی . اشتغال دارند 
برخوردار از حمایت دولت بیشتر 
درزمینۀ استخراج نفت ، معدن ، 
تکنولوژي کود و پتروشیمی انجام می 

و تحقیق و توسعه در تکنولوژي گیرد 
  .عالی ، کمتر دیده می شود 

چند کشور عربی برنامه هاي براي 
خصوصی سازي صنایع دولتی تدوین 
کرده اند و بسیاري از کشورهاي عربی 
پذیرفته اند که براب توسعه صادرات 

دیگر کشورهاي صنعتی به اروپا و 
این . صنعتی به مذاکرات تجاري بپردازند 

جر به افزایش تقاضا براي توسعه من
محصوالت صنعاي تحقیق و توسعه می 

درصد کل  12شود و در حال حاضر از 
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  .کند هزینه هاي تحقیق وتوسعه تجاوز نمی 
  افزایش تعداد پژوهشگران و کارمندان پشتیبانی در کشورهاي عربی معادل تمام وقت -9جدول

  (%)ناظر و              دانشگاه ناظر                          کل       افزایش کل -وزارتخانهمستقل،                                          
  بخش خصوصی                                                          

-96  1996  1992  1996  1992  1996  1992  پژوهشگران 

1992  

  PhD 4950  6200  2950  3600  7900  9800  24فارغ التحصیالن 

فارغ التحصیالن فوق 

  لیسانس

4950  6900  1630  2300  6600  9200  39  

1450  5900  4600  13100  9990  کل

0  

1900

0  

31  

    100  100  31  32  69  68  (%)سهم کل 

                کارکنان پشتیبانی

  28  8800  6900  —  —  —  —  فارغ التحصیالن لیسانس

2870  —  —  —  —  سایرین

0  

4490

0  

56  

  

اي و  قهآوردهاي منط دست

  روندهاي آتی
در کشورهاي عربی دست آوردهاي 
عمده اي به بار نشسته اند که پیش از هر 
چیز شامل بهبود در وضع غذا و 

در . فرلوردهاي کشاورزي می شوند 
سال گذشته ، تولید فراورده  20طول 

هاي غذایی به بیش از دو برابر افزایش 
یافته است که این امر بیشتر مرهون 

روري زمین هاي کشاورزي افزایش با
  است تا 

توزیع پژوهشگران در کشورهاي  - 5شکل

  (%)براساس زمینۀ فعالیت 1996عربی ، 

  توزیع پژوهشگران براساس زمینۀ فعالیت

  
در این . افزایش سطح زیر کشت 

 6(کشورها رشد ساالنۀ تولید غذا 
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 4/4(، از رشد ساالنۀ جمعیت ) درصد
  . پیشی گرفته است ) درصد

هاي بهداشتی نیز بهبود یافته  شاخص
این نکته را در کاهش مرگ و میر . اند 

کودکان چشمگیر بیماري هاي انگی 
در . وعفونی به وضوح می توان دید 

اجتماعاتی که افراد آن اطراف رودخانه 
ها زندگی می کنند ، تحقیقات دربارة 
بیماري هاي انگلی محلی به فراوانی 

  . صورت می گیرد 
حقیقات در زمینۀ مدیریت حمایت از ت

منابع طبیعی ، نیز در سال هاي اخیر 
افزایش یافته است ، اما این تحقیقات ، 
تاکنون بر بهینه سازي منابع آب یا 
استخراج معادن و حاصل خیزي پایدار 
خاك هاي کشاورزي اثر بخش نبوده 

  . است 
تحقیق و توسعه دربارة منابع آب به 

ورهاي یکی از چالش هاي عمده در کش
افزایش کارایی . عربی بدل شده است 

مدیریت منابع موجود آب و جلوگیري از 
تنزل کیفیت آن ها ، از یک سو و توسعۀ 
منابع جدید آبی براي امور کشاورزي ، 
صنعت و مصارف خانگی ، از سوي دیگر 
، مهم ترین مباحث تحقیق و توسعه آب 

به شمار می روند که هم وزراي عرب و 
توسعه منابع آبی و دیگر  هم مسئوالن

مقامات از آن حمایت و بر ان تأکید کرده 
اند تکنولوژي هایی که میزان بهره وري 
از منابع آب را بهبود می بخشند و 
هرزروي آن را به حداقل می رسانند ، 

تکنولوژي شیرین . باید توسعه یابند 
سازي آب دریا و آب هاي با شوري 

ار است کمتر از توجیه اقتصادي برخورد
و تنها راه پیشروي کشورهایی است که 
از کمبود آب رنج می برند ، نظیر 
کشورهاي حوزة خلیج فارس ، اردن ، 
لیبی و دیگر سرزمین هاي خودگردان 
فلسطین و تونس ، بیوتکنولوژي ، یکی 
دیگر از رشته هاي علمی در حال شکل 
گیري است که پس از گذشت یک دهه از 

پایدار فعالیتهاي در اساقرار برنامه ریزي 
تولید غذا و فرآورده هاي دارویی به کار 

  .کرفته شده است 
براي بهبود استخراج مواد خام به 
منظور تولید کودهاي شیمیایی ، 
تکنواوژي هایی توسعه یافته اند که این 
تولیدات را در بازارهاي جهانی قابل 
رقابت خواهند کرد و در دهۀ آینده ، 

چون عراق ، اردن ،  بیشتر در کشورهایی
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کویا و مراکش به خدمت گرفته خواهند 
  ¢.                            شد 
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