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إخالء مسؤولية 

تعكس هذه الورقة تحليالت المؤلف وآراءه، وال ينبغي أن ُتنسب وجهات النظر واآلراء الواردة فيها إلى مركز 
الُمجدد للبحوث والدراسات، وُيعد المؤلف وحده مسؤواًل عن أي أخطاء ترد فيها.
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1.  مقدمة  

أذنــت كلمــات الوحــي االولــى لّلنبــي محّمــد عليــه الّصــالة والّســالم ببدايــة عهــٍد جديــد للعلــم والبصيــرة، 
فاإلســالم ديــن علــم، فــأول آيــة نزلــت مــن القــرآن تأمــر بالقــراءة التــي هــي مفتــاح العلــوم؛ قــال تعالــى: }اْقــَرْأ بِاْســِم 
ــَم اإلْنَســاَن َمــا َلــْم َيْعَلــْم{  ــَم بِاْلَقَلــِم. َعلَّ ــِذي َعلَّ ــِذي َخَلــَق. َخَلــَق اإلْنَســاَن مـِـْن َعَلــٍق. اْقــَرْأ َوَربُّــَك األْكــَرُم. الَّ َربِّــَك الَّ
ده بــأدوات العلــم والمعرفــة وهــي الســمع والبصــر والعقــل؛  ]العلــق:1-5[. وقــد خلــق اهلل تعالــى اإلنســان وزوَّ
ــَدة  ــار َواأْلَْفئِ ــْمع َواأْلَْبَص ــْم السَّ ــَل َلُك ــْيًئا َوَجَع ــوَن َش ــْم اَل َتْعَلُم َهاتُك ــون ُأمَّ ــْن ُبُط ــْم مِ ــى: }َوَاهلل َأْخَرَجُك ــال تعال ق
ُكــْم َتْشــُكُروَن{ ]النحــل:78[. ومعرفــة اهلل وخشــيته تتــم بمعرفــة آياتــه ومخلوقاتــه والعلمــاء هم الذيــن يعلمون  َلَعلَّ
ذلــك ولذلــك أثنــى اهلل عليهــم؛ بقولــه: }إِنََّمــا َيْخَشــى اهلَل مـِـْن ِعَبــاِدِه اْلُعَلَمــاُء{ ]فاطــر مــن اآليــة:28[. وللعلمــاء يف 
ِذيــَن  ِذيــَن آَمنُــوا مِنُكــْم َوالَّ اإلســالم منزلــة شــريفة تعلــو مــن ســواهم يف الدنيــا واآلخــرة؛ قــال تعالــى: }َيْرَفــِع اهلُل الَّ

ُأوُتــوا اْلِعْلــَم َدَرَجــاٍت{ ]المجادلــة مــن اآليــة:11[.
ــم  ــل العال ــن فض ــلم، وبيَّ ــى كل مس ــة عل ــم فريض ــب العل ــلم طل ــه وس ــى اهلل علي ــول صل ــل الرس ــد جع وق
علــى العابــد كفضــل القمــر علــى ســائر الكواكــب، وأن العلمــاء ورثــة األنبيــاء وأن األنبيــاء لــم يورثــوا دينــاًرا وال 
درهًمــا إنمــا ورثــوا العلــم فمــن أخــذه أخــذ بحــٍظ وافــر، وأخــر عليــه الصــالة والســالم أن طلــب العلــم طريــق إلــى 
الجنــة فقــال صلــى اهلل عليــه وســلم: »مــن ســلك طريًقــا يطلــب فيــه ِعلًمــا ســهل اهلل لــه طريًقــا إلــى الجنــة« )رواه 

البخــاري؛ كتــاب العلــم: ]10[(.
وعلــى الرغــم مــن أن المســلمين كان لديهــم مــاض مزدهــر ومشــرق مــن حيــث االهتمــام بالمعرفــة 
واإلنجــازات واالستكشــاف العلميــة وتوظيفهــا لحــل المشــكالت المرتبطــة بحياهتــم خــالل القــرون الوســطى، 
ولكــن لــم يتــم نشــر إال عــدد قليــل مــن هــذه األبحــاث واالستكشــافات مــن قبــل باحثيــن مســلمين بيــن القرنيــن 
الخامــس عشــر والتاســع عشــر، كمــا ظهــر علــى المســلمين الرتاجــع واالنحطــاط خــالل القــرون الماضيــة عندمــا 
حدثــت النهضــة العلميــة والثــورة الصناعيــة يف العالــم الغربــي. لقــد نجــح العالــم الغربــي يف إدارة عمليــة التفاعــل 
الحضــاري يف تلــك العقــود ونقــل العلــوم المفيــدة وترجمتهــا؛ ليكــون نتــاج ذلــك التفاعــل والتطــور الكبيــر الــذي 
وصــل إليــه الغــرب ابتــداء مــن عصــر النهضــة الــى عصــر الحداثــة، ومــن ثــم عصــر مــا بعــد الحداثــة الــذي ال هتــدأ 

تطوراتــه ونعيــش وقائعــه اليــوم.
ــب  ــر مواك ــه غي ــة جعلت ــة عرفي ــس وأّمّي ــاري دام ــالم حض ــق يف ظ ــل الطري ــد ظ ــالمي فق ــم اإلس ــا العال أم
لمعطيــات العصــر العلميــة والتفاعــل مــع الحضــارة الغربيــة بعقليــة تجديديــة. ومــن أســباب هــذا االنحطــاط التيــه 
الحضــاري الــذي مــر بــه العالــم اإلســالمي التــي ذكرهــا Islam )2008( هــي الخســائر التــي لحقــت بــدور العلــم 
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ــة بإســبانيا، والتــي كانــت  ــر مكتبــات يف قرطب ــر يف ســنة 1013 بتدمي ــل الرب ــن الكتــب، حيــث قامــت قبائ وخزائ
تحتــوي علــى أربعمائــة ألــف مجلــد؛ كمــا قــام كل مــن جنكيــز خــان وحفيــده هوالكــو خــان يف ســنة 1258 بتدميــر 
المكتبــات وقتــال -بــال رحمــة- العديــد مــن العلمــاء المســلمين البارزيــن. كمــا أن حــكام الســالالت الحاكمــة 
يف الفــرتة مــا بيــن1500 إلــى 1700 لــم يولــوا أي اهتمــام بتطويــر التعليــم والمؤسســات التعليميــة؛ األمــر الــذي 
انعكــس ســلبًا علــى عامــة الرعيــة وفتــح البــاب أمــام عــدم رغبتهــم يف التعلــم واكتســاب المعرفــة الجديــدة ممــا 
ــة  ــة الدعــم مــن الحكومــات للمؤسســات العلمي ــة علــى نطــاق واســع. كمــا أن عــدم كفاي أدى إلــى انتشــار األمي
والتعليميــة والمعتقــدات الخاطئــة تجــاه فئــة أو طائفــة معينــة يــؤدي إلــى زيــادة تدهــور القــوة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والدفاعيــة للمســلمين. لقــد كان لهــذا االنحطــاط المرتاكــم وقــع كبيــر علــى بلــدان العالــم اإلســالمي 

اليــوم وأثــر علــى نموهــا االقتصــادي واالجتماعــي ونمــط الحيــاة فيهــا. 
ــالمية  ــة إس ــا أن أول دول ــا، كم ــنة 1665 يف فرنس ــى س ــم إل ــة يف العال ــة علمي ــر أول مجل ــخ نش ــع تاري يرج
 تنشــر مجلــة علميــة هــي مصــر وكان ذلــك يف ســنة 1827، تلتهــا تركيــا ســنة 1830 وإيــران ســنة 1837
1752 ســنة  يف  إال  يظهــر  لــم  العلميــة  للمنشــورات  العلمــي  التحكيــم  أن  كمــا   .(Azizi et al 2009) 

.(Opthof et al 2002) 
كمــا أنــه توجــد فجــوة كبيــرة مــا بيــن منشــورات المجــالت العلميــة األولــى يف المجتمعــات الغربيــة 
واإلســالمية يف كميــة ونوعيــة المنشــورات التــي تنشــرها هــذه المجــالت. وتعتــر الدوافــع الدينيــة ) الحــث علــى 
نشــر العلــم( والحاجــة إلــى الوصــول إلــى مســتويات عليــا يف ميــدان العلــوم والتكنولوجيــا عوامــل تشــجع العلمــاء 
والباحثيــن المســلمين علــى زيــادة مســاهماهتم يف المنشــورات العلميــة علــى المســتويات الدوليــة. ويمكــن 
تصنيــف المشــاريع البحثيــة إلــى مشــاريع أساســية ومشــاريع تطبيقيــة. هتــدف المشــاريع األساســية إلــى اإلجابــة 
عــن تســاؤل علمــي وتوســيع المعرفــة، وقــد ال تظهــر نتائجهــا إال بعــد عــدة ســنوات، أمــا المشــاريع التطبيقيــة فهــي 

مشــاريع يحــاول الباحثــون فيهــا الوصــول إلــى حــل عملــي لمشــكلة قائمــة.
عمليــة البحــث المثمــرة تتضمــن خطــوات تتمثــل يف المدخــالت والنشــاط والمخرجات والنتائــج. وكذلك 
ــوث  ــم إلدارة البح ــام ُمحك ــدًا، ونظ ــًا جي ــن تدريب ــن مدربي ــود باحثي ــاملة، ويف وج ــة والش ــة الكامل ــة التحتي البني
ــة ناجحــة. ومــع  ــى مخرجــات بحثي ــة مــن أجــل الوصــول إل ــات كافي ــى ميزاني المرمجــة؛ كمــا توجــد حاجــة إل
 .(OIC) األســف، فالحــد األدنــى مــن هــذه المتطلبــات غيــر متوفــر يف العديــد مــن دول منظمة التعــاون اإلســالمي
باإلضافــة إلــى ذلــك، يمكــن اعتبــار القضايــا الثقافيــة والسياســية واألمنيــة داخــل هــذه المجتمعــات عوامــل أخرى 
مؤثــرة يف االداء البحثــي لهــذه الــدول (Rizvi 2005). والحقيقــة انــه يف الســنوات األخيــرة تــم اســتقصاء وضــع 
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دول منظمــة التعــاون اإلســالمي يف مجــال البحــث العلمــي يف العديــد مــن الدراســات العلميــة، ويمكننــا القــول أن 
الوضعيــة الحاليــة ألعضــاء منظمــة التعــاون اإلســالمي )OIC( والــدول ذات األغلبيــة المســلمة يف مجــال العلــوم 

.(Hamid, 2015) والتكنولوجيــا وإنتاجيــة البحــث العلمــي آخــذة يف التحســن بشــكل ســريع
تحليــل  يف  العلميــة(  القياســات  أو   Scientometrics( الســينتومرتية  القياســات  تســاعد 
األخيــرة الســنوات  يف  للدراســة  مهًمــا  مجــااًل  وتمثــل  العلميــة  للمنشــورات  المختلفــة   المعاييــر 
 (Torres-Salinas et al 2008، Abramo et al 2009). تشــتمل القياســات العلميــة علــى التحليــل 
ــم  ــر تقيي ــة المنشــورة يعــد مــن أهــم معايي ــة. كمــا أن عــدد المقــاالت العلمي الكمــي والنوعــي للمنتجــات العلمي
األداء البحثــي للباحــث والقســم والجامعــة وحتــى الدولــة. ويمكننــا اعتبــار هــذا المعيــار أيًضــا مقياًســا للتنميــة يف 
بلــد مــا، ألن البحــث العلمــي لــه تأثيــر مباشــر علــى النمــو االقتصــادي والصناعــي لدولــة معينــة وكذلــك جــودة 

.(Meo et al. 2014) ــع ــل المجتم ــة داخ ــات االجتماعي ــة و/أو الخدم ــات الصناعي المنتج
وتقــوم إدارات البحــث والتطويــر بــأدوار مهمــة يف الشــركات الصناعيــة أو يف األوســاط األكاديميــة. ويمكــن 
أن تكــون مخرجــات أي مشــروع بحثــي: أمــا ورقــة علميــة منشــورة يف مجلــة محكمــة و/ أو بــراءة اخــرتاع مســجلة 
يف مكتــب بــراءات االخــرتاع. باإلضافــة إلــى هــذه األداة الكميــة لتقييــم األداء البحثــي، يمكــن اعتبــار االستشــهاد 
ــن  ــي. وم ــم األداء البحث ــة لتقيي ــرتاع أدوات نوعي ــراءة االخ ــاري ل ــتغالل التج ــورة و/ أو االس ــاألوراق المنش ب
 SCImago الواضــح أن هنــاك بعــض األدوات النوعيــة األخــرى مثــل معامــل تأثيــر المجــالت، وتصنيــف
للمجــالت العلميــة ومــا إلــى ذلــك. عندمــا تركــز معاييــر التقييــم علــى المقاييــس الكميــة فــإن الباحثيــن يهتمــون 
بزيــادة عــدد المنشــورات، كمــا يتضــح مــن نتائــج التــي توصــل لهــا مــود Moed، حيــث انــه يف المملكــة المتحــدة 
يف ســنة 1992 تــم اســتخدام عــدد المنشــورات كأداة للتقييــم، وقــد لوحــظ زيــادة عــدد األوراق العلميــة المنشــورة 

مــن قبــل المؤلفيــن الريطانييــن.
بعــد ذلــك، ويف ســنة 1996 تــم تغييــر المعيــار إلــى عــدد االستشــهادات، وبــدأ العلمــاء تدريجيــًا يف نشــر 
ــى  ــه ال يوجــد اتفــاق عــام عل ــى أن ــر )Moed 2007(. وتجــدر اإلشــارة إل ــر استشــهادي كبي مقــاالت ذات تأثي
تقييــم األداء البحثــي والمؤشــرات المســتخدمة لهــذا الغــرض. تطــرق Patel وزمــالؤه )2011( إلــى مزايــا وعيوب 
ــورات ❷  ــدد المنش ــي: ❶ ع ــم ه ــتها يف بحثه ــت مناقش ــي تم ــرات الت ــت المؤش ــة. وكان ــرات المختلف المؤش
عــدد االستشــهادات ❸ معامــل التأثيــر ❹ مؤشــر هيــرش ❺ تمويــل البحــث ❻ درجــة المشــاركة يف التأليــف 
❼الناتــج المحلــي اإلجمالــي وحجــم الســكان ❽ ومؤشــرات غيــر شــائعة )عــدد عــروض المؤتمــرات، عــدد 

بــراءات االخــرتاع، عــدد طــالب الدكتــوراه... إلــخ(.
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أشــار ريــزيف Rizvi )2005( إلــى الشــروط األساســية مــن أجــل إنتــاج بحــوث فعالــة ومبتكــرة يف بلــدان 
ــًا  ــًا عالي ــن تدريب ــن ومدربي ــن متعلمي ــاء وباحثي ــة )ب( علم ــة حديث ــة تحتي ــالمي : )أ( بني ــاون اإلس ــة التع منظم
)ج( نظــام إدارة شــامل لرصــد البحــوث )د( توفيــر األمــوال الكافيــة للبحــث والتطويــر )هـــ( اتخــاذ اإلجــراءات 
ــل  ــة. تعم ــية واألمني ــة والسياس ــات الثقافي ــة العقب ــق إزال ــن طري ــة ع ــات البحثي ــذ السياس ــة لتنفي ــر العملي والتدابي
الــدول األعضــاء يف منظمــة التعــاون اإلســالمي بجــد مــن أجــل الوفــاء هبــذه المتطلبــات األساســية وتقديــم 
ــة  ــى عملي ــرف عل ــي تش ــة الت ــات المختلف ــات والهيئ ــن المنظم ــد م ــاك العدي ــن. هن ــاء اآلخري ــاعدة لألعض المس
ــل: Web of Science مــن معهــد  ــة والتحكــم الببليوغــرايف العالمــي مث ــث ســجل المنشــورات العالمي تحدي
 (Martín-Martín et ElevierوGoogle Science مــن شــركة Scopus المعلومــات العلميــة وســكوبس
(al. 2018. قامــت المكتبــة الوطنيــة األمريكيــة للطــب باالحتفــاظ ببيانــات المنشــورات يف مجــال العلــوم الطبيــة 

 (Haq et al, ــوح ــول المفت ــد Medline / PubMed ذات الوص ــات ميدالين/بوبمي ــدة بيان ــة يف قاع الحيوي
(2019. كمــا تعتــر ســكوبوس Scopus قاعــدة بيانــات تجاريــة قائمــة علــى االشــرتاك، ولهــا تغطيــة ببليوغرافيــة 

شــاملة للمنشــورات العالميــة. موقــع مؤشــر SCImago للمجــالت هــي بوابــة علــى االنرتنــت يمكــن الوصــول 
إليهــا بشــكل مجــاين، وتملكهــا Scopus وتوفــر مؤشــرات علميــة عــن المجــالت والــدول. قامــت SJR بتوزيــع 
ــر  ــن أكث ــة م ــات الببليوغرافي ــتخالص البيان ــم اس ــد ت ــة وق ــة موضوعي ــى 313 فئ ــة عل ــورات العلمي ــع المنش جمي
مــن 30000 عنــوان مجلــة تنتمــي إلــى 5000 ناشــر دولــي. أصــدرت SJR مؤشــرات االقتبــاس للوثائــق التــي 
ــى ســنة 2019 (/http://www.scimagojr.com). الهــدف  ــة مــن ســنة 1996 حت ــم نشــرها يف 233 دول ت
ــم األداء البحثــي لــدول منظمــة التعــاون  ــة اإلنتاجــي العلمــي وتقيي الرئيســي مــن هــذه الدراســة هــو عــرض حال

ــة دول العالــم. اإلســالمي ومقارنتهــا ببقي

2.  تساؤالت الدراسة 

أ(  من هي الدول األكثر إنتاج للبحوث يف دول منظمة التعاون اإلسالمي؟ 
ب(  ما هي أنواع الوثائق ومصادر النشر األكثر شيوعا يف الدول األعضاء لمنظمة التعاون اإلسالمي؟

ج(  ما هي قائمة أفضل الجامعات األعضاء يف منظمة المؤتمر اإلسالمي؟
د(  من هي الدولة التي تمتلك أكر عدد للباحثين يف منظمة المؤتمر اإلسالمي؟
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3. منهجية الدراسة 

ــا  ــول إليه ــن الوص ــة يمك ــات مختلف ــد بيان ــن قواع ــتنا م ــوع دراس ــة بموض ــات المتعلق ــرتجاع البيان ــم اس ت
مجاًنــا. تــم تنزيــل بيانــات المنشــورات البحثيــة للــدول األعضــاء يف منظمــة التعــاون اإلســالمي مــن موقــع مؤشــر 
ــة  ــل معرف ــن أج ــى 2019. وم ــنة1996 ال ــن س ــات م ــرض البيان ــذي يع ــدول ال ــالت وال SCImago)1) للمج

مكانــة وتصنيــف الجامعــات ومراكــز البحــث يف الــدول األعضــاء لمنظمــة التعــاون اإلســالمي، قمنــا بتتبــع 
ــات  ــى البيان ــول عل ــم الحص ــا ت ــام 2021، كم ــات )THE))2) لع ــز للجامع ــف التايم ــواردة يف تصني ــات ال البيان
المتعلقــة بعــدد الباحثيــن لــكل مليــون شــخص مــن مســتودع البيانــات المفتوحــة للبنــك الدولــي)3). وتــم عــرض 

ــدول. ــكل ج ــات يف ش البيان

4.  مراجعة أدبيات الدراسة

قــام كل Hassan و Sarwar )2015( بتقييــم مخرجــات البحــث العلمــي يف مجال العلــوم والتكنولوجيا 
 Scopus يف 11 دولــة عضــو يف منظمــة التعــاون اإلســالمي. وتــم أخــذ بيانــات هــذه الدراســة مــن قاعــدة بيانــات
للفــرتة مــا بيــن 2000 إلــى 2011. وجــدت الدراســة أن تركيــا هــي الدولــة األكثــر إنتاجيــة تليهــا إيــران وماليزيــا 
ــة  ــوم البيطري ــال العل ــت يف مج ــاث أجري ــة األبح ــا أن غالبي ــعودية. كم ــة الس ــة العربي ــتان والمملك ــر وباكس ومص
ــاء والهندســة الكيميائيــة والزراعــة والعلــوم البيولوجيــة. وأظهــر تحليــل اتجاهــات مؤشــر النشــاط  تليهــا الكيمي
ــتان.  ــران وباكس ــا وإي ــا ماليزي ــة تليه ــت يف المقدم ــعودية كان ــة الس ــة العربي ــواد أن المملك ــوم الم ــول يف عل المح
كمــا احتلــت إيــران المرتبــة األولــى يف أبحــاث الطاقــة، وتفوقــت باكســتان علــى البلــدان األخــرى يف منشــورات 

الرياضيــات وعلــوم الكمبيوتــر.

)))  هي بوابة متاحة بشكل مجاين تتضمن المجالت والمؤشرات العلمية للدول التي تم تطويرها من المعلومات الواردة يف قاعدة بيانات 
Scopus يمكن استخدام هذه المؤشرات لتقييم وتحليل المجاالت العلمية. يمكن مقارنة المجالت أو تحليلها بشكل منفصل. تأخذ 
Google PageR- من خوارزمية SCImago الذي طورته ، SCImago Journal Rank (SJR) رهذه المنصة اسمها من مؤش

ank المعروفة على نطاق واسع. يوضح هذا المؤشر مدى مرئية المجالت الواردة يف قاعدة بيانات Scopus منذ عام 996).
)))   تصنيف الجامعات العالمية هو تصنيف سنوي للجامعات ُينشر من ِقبل مجلة تايمز للتعليم العالي التي كانت تتعاوُن مَع بعض الشركات 
للتعاوِن  المجلة  الُممتدة من 004) وحّتى 009) قبل أن تتحول  الفرتة  العالمي كيو إس وذلك يف  الجامعات  بتصنيف  للقيام  الناشئة 
مَع تومسون رويرتز يف نشر نظام التصنيف الجديد. تعمُل المجّلة يف الوقت الحالي على نشر تقرير يضّم أفضل الجامعات العالمية مع 
الناشئة. متاح على  الدول ذات االقتصادات  الجامعات يف  ثم أفضل  الالتينية  أمريكا  الجامعات يف آسيا،  تصنيفات أخرى وهي أفضل 

   https://www.timeshighereducation.com/world-university- rankings:الرابط
البلدان يف مختلف أنحاء  بالتنمية يف  المتعلقة  للبيانات  المفتوحة للبنك الدولي هو مستودع وصول مجاين ومفتوح  البيانات  )))  مستودع 

  https://data.albankaldawli.org/:العالم. يمكن الوصول إليه
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قــام Cavacini )2016( بفحــص تطــور قطــاع البحــث العلمــي يف 16 دولــة يف الشــرق األوســط، وجــدت 
الدراســة يف ســنة 2014 أن كل مــن إيــران وتركيــا والمملكــة العربيــة الســعودية ومصــر تتطــور بســرعة يف إنتاجيــة 
ــة  ــرون )2015( بدراس ــول Gul وآخ ــام غ ــا ق ــرًا. كم ــًا كبي ــرائيل تراجع ــجلت إس ــن س ــي، يف حي ــث العلم البح
األداء البحثــي يف 15 دولــة يف الشــرق األوســط يف الفــرتة مــا بيــن 1981 إلــى 2013. ومــن بيــن البلــدان اإلســالمية 
يف الشــرق األوســط، احتلــت تركيــا المرتبــة األولــى تلتهــا إيــران ومصــر والمملكــة العربيــة الســعودية واألردن. 
كمــا امتلكــت لبنــان ثــاين أعلــى نســبة استشــهاد، وكانــت الكويــت يف المرتبــة الثانيــة مــن حيــث عــدد األوراق التــي 

تــم االستشــهاد هبــا. كمــا ســجلت قطــر ثــاين أعلــى مؤشــر أداء إجمالــي 0.92 تلتهــا الســعودية 0.79.
قــام ميــو وزمــالؤه )2014( بفحــص المنشــورات البحثيــة التــي أنتجتهــا 193 دولــة عضــو يف األمــم 
المتحــدة للفــرتة مــن 1996 إلــى 2000. قارنــت هــذه الدراســة اإلنتاجيــة البحثيــة لـــ 57 دولــة عضــًوا يف منظمــة 
التعــاون اإلســالمي مــع 133 دولــة أخــرى يف العالــم. أنتجــت الــدول المنظمــة إلــى منظمــة التعــاون اإلســالمي 
16.074.18 وثيقــة بينمــا أنتــج باقــي العالــم 150.044.99. أظهــر التحليــل اإلحصائــي أن إنتاجيــة البحثيــة 

يف دول منظمــة التعــاون اإلســالمي كانــت منخفضــة بشــكل ملحــوظ.
قــام Khoubnasabjafari وزمــالؤه )2012( بفحــص اإلنتاجيــة البحثيــة ألعضــاء منظمــة التعــاون 
ــات  ــذ بيان ــم أخ ــد ت ــي، وق ــاد األوروب ــع دول االتح ــات م ــذه البيان ــارن ه ــى 2010 وق ــن 2006 إل ــالمي م اإلس
المنشــورات مــن قاعــدة بيانــات Scopus. أنتجــت جميــع الــدول األعضــاء يف منظمــة التعــاون اإلســالمي 
ــى ب 2،56،342 )٪25.56)  ــة األول ــا المرتب ــت تركي ــا احتل ــة، كم ــة 9،64،989 وثيق ــا 57 دول ــغ عدده البال
ماليزيــا   )٪9.72 ؛   93،829  = )العــدد  مصــر   )٪12.92 ؛   1،24،462  = )العــدد  إيــران  تليهــا   وثيقــة 
الســعودية  العربيــة  والمملكــة   )٪5.38 ؛   51894  = )العــدد  ونيجيريــا   )٪6.38 ؛   61.514  = )العــدد 
)51.078 ؛ 5.29٪(. أنتجــت ســبعة وعشــرون دولــة مــن االتحــاد األوروبــي 1،21،04،372 وثيقــة يف 
فرنســا  تليهــا  وثيقــة   )٪19.24(  23،28،869 ب  األولــى  المرتبــة  ألمانيــا  احتلــت  الزمنيــة.  الفــرتة   نفــس 

)العدد = 16،29،213 ؛ ٪13.46).
قــام Jan و Kumar )2014( بالتحقيــق يف التعــاون البحثــي واإلنتاجيــة العلميــة بيــن دولتيــن عضويتيــن 
 يف منظمــة التعــاون اإلســالمي، وهمــا تركيــا وماليزيــا يف مجــال وقــود الطاقــة علــى النحــو المبيــن يف موقــع

 Web of Science خــالل فــرتة ثــالث ســنوات مــن 2009 إلــى 2011. أنتجــت تركيــا وماليزيــا 1658 و658 
ورقــة علــى التوالــي. أظهــر متوســط االقتبــاس لــكل ورقــة أنــه ال يوجــد فــرق كبيــر حيــث إن تركيــا لديهــا 5.82 
ــة  ــات الدولي ــر باألدبي ــكل كبي ــون بش ــون الماليزي ــهد الباحث ــة. يستش ــكل ورق ــاس ل ــا 5.65 اقتب ــاس وماليزي اقتب
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بينمــا يستشــهد المؤلفــون األتــراك يف الغالــب باألدبيــات المحليــة.
قــام Meo وزمــالؤه )2019( بفحــص نمــو البحــوث العلميــة يف مجــال التعليــم الطبــي يف الــدول اآلســيوية 
خــالل الفــرتة 1965-2015. وجــدت الدراســة أن هنــاك دولتيــن مســلمتين مــن بيــن أفضــل عشــر دول آســيوية يف 
مجــال أبحــاث التعليــم الطبــي، كمــا احتلــت الصيــن المرتبــة األولــى تليهــا الهنــد واليابــان وإســرائيل وجورجيــا. 
كمــا احتلــت تركيــا ولبنــان المركــز الثامــن والتاســع علــى التوالــي. وأشــارت الدراســة إلــى أن إســرائيل خصصــت 
ــان بنســبة 3.28٪. ومــن حيــث إنفــاق الــدول األعضــاء يف منظمــة  ــر، تليهــا الياب ــة للبحــث والتطوي أعلــى ميزاني
التعــاون اإلســالمي مــن ناتجهــا المحلــي اإلجمالــي علــى البحــث والتطويــر، تنفــق ماليزيــا 0.82٪ مــن الناتــج 
المحلــي االجمالــي تليهــا تركيــا 0.7٪ ، إيــران 0.62٪ ، اإلمــارات العربيــة المتحــدة 0.49٪، باكســتان ٪0.41 

والمملكــة العربيــة الســعودية ٪0.13.
ــة  ــة والوقــوف علــى حال ــة البحثي ــم اإلنتاجي يف دراســة Tanveerو Haq )2020( التــي هتــدف إلــى تقيي
ــه  ــا مجموع ــر م ــم نش ــه ت ــة ان ــالمي،ذكرت الدراس ــاون اإلس ــة التع ــاء يف منظم ــدول األعض ــي يف ال ــم العال التعلي
39،46،933 وثيقــة يف جميــع أنحــاء العالــم يف عــام 2018، وبلغــت حصــة 57 دولــة عضــو يف منظمــة التعــاون 
ــز األول بـــ 60،268 )1.52٪( و45،582 ؛ ــا المرك ــران وتركي ــت إي ــالمي 3،27،555 )8.29٪(. احتل  اإلس

 )1.15٪( منشــورات علــى التوالــي. كمــا أن هنــاك 31،917 منشــورًا مفهرســًا يف SJR يف 2018، كانــت 
 (٪3.41(  1.087 وهنــاك  مصــدري.  منشــور   )٪36.99(  11،809 ب  المقدمــة  يف  المتحــدة  الواليــات 

منشــورات مرتبطــة بالــدول األعضــاء يف منظمــة التعــاون اإلســالمي. 

5.   حتليل الدراسة ونتائجها

أ(  إنتاجية البحوث العلمية يف العامل ودول منظمة التعاون اإلسالمي

يف ســنة 2019 وحســب اإلحصائيــات التــي قدمتهــا SCImago تم نشــر مــا مجموعــه 41،81،955 مقال 
يف جميــع أنحــاء العالــم. قــد ال يكــون هــذا العــدد كامــالً بالنســبة للوثائــق والمقــاالت العلميــة واألكاديميــة، إال أن 
بوابــة SJR قدمــت صــورة قريبــة مــن الواقــع عــن المقــاالت والبحــوث العلميــة المنشــورة حــول العالــم. وحســب 
إحصائيــات 2019 احتلــت الصيــن المرتبــة األولــى عالميــا، حيــث أنتــج الباحثــون الصينيــون 6,84,048 
 وثيقــة بنســبة 16,35٪ مــن اإلنتــاج العالمــي، تليهــا الواليــات المتحــدة )العــدد الوثائــق = 6,78,197 وثيقــة ؛ 
بنســبة 16,21٪( والمملكــة المتحــدة )العــدد = 2,12,519 ؛ 5,08٪(. تــم إنتــاج مــا يقــرب 61٪ مــن المعرفــة 
العلميــة مــن قبــل 10 دول )الجــدول 1(، بينمــا تــم إنتــاج باقــي المقــاالت )39٪( مــن طــرف 223 دولــة يف العالم.
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اجلدول 01: الدول العشرة األوىل يف العامل من حيث اإلنتاجية البحثية لسنة 2019 )عدد االنتاج 
العاملي= 41،81،955 وثيقة(

النسبة المئوية 
العالمية

عدد المقاالت 
المنتجة

الدولة الرتتيب العالمي

16,35 6,84,048 الصين 01

16,21 6,78,197 الواليات المتحدة اإلمريكية 02

5,08 2,12,519 المملكة المتحدة 03

4,47 1,87014 الهند 04

4,39 1,83,640 ألمانيا 05

3,16 1,32,308 اليابان 06

3,01 1,25,709 إيطاليا 07

2,84 1,18,951 فرنسا 08

2,75 1,15,384 كندا 09

2,67 1,11,820 روسيا 10

60,96 2,54,9590 المجموع

تضــم منظمــة التعــاون اإلســالمي 57 دولــة إســالمية موزعــة علــى أربــع قــارات، وتعتــر الصــوت الجماعــي 
ــة المصالــح  ــم اإلســالمي، كمــا أهنــا ترتبــط بعالقــات مــع األمــم المتحــدة وغيرهــا مــن المنظمــات لحماي للعال
ــا.  ــا فيه ــاء طرف ــدول األعض ــون ال ــي تك ــات الت ــات والصراع ــوية النزاع ــى تس ــل عل ــلمين، والعم ــة للمس الحيوي
يف ســنة 2019 وحســب بوابــة SJR لرتتيــب المجــالت والــدول كان الناتــج البحثــي اإلجمالــي لــدول المنظمــة 
 3،27،555 )8.29 ٪( وثيقة. تصدرت إيران الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلســالمي واحتلت المرتبة 15

ــاج  ــن االنت ــا )بـــ 49,930 ؛ 1,95٪ م ــا تركي ــي( تليه ــاج العالم ــن االنت ــال )2,53٪ م ــع 64,744 مق ــًا م عالمي
العالمــي(. وكان ضمــن قائمــة 20 دولــة األكثــر إنتاجيــة بحثيــة يف العالــم دولتــان مــن ضمــن دول منظمــة التعــاون 
اإلســالمي. كمــا احتلــت إندونيســيا المرتبــة الثالثــة بـــ 44,576 مقــال )1,74٪ مــن االنتــاج العالمي( تليهــا ماليزيا 
)العــدد = 36,307 ؛ 1,42٪ مــن االنتــاج العالمــي ( المملكــة العربيــة الســعودية )العــدد = 27,715 ؛ ٪1.08) 

مصــر )25,314 ؛ 0.99٪( وباكســتان )24,312 ؛ ٪0.95).
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يف قائمــة الخمســين دولــة األكثــر إنتاجيــة يف العالــم يوجــد ثمــاين دول فقــط مــن الــدول األعضــاء يف منظمــة 
التعــاون اإلســالمي، بينمــا يف قائمــة أفضــل 100 دولــة تضمنــت 25 دولــة فقــط مــن الــدول األعضــاء يف منظمــة 
التعــاون اإلســالمي. هنــاك تســع دول أعضــاء يف منظمــة التعــاون اإلســالمي قامــت بإنتــاج مخرجــات بحثيــة تزيــد 
عــن 10000 وثيقــة خمــس دول تــرتاوح انتاجيتهــا مــن الوثائــق مــا بيــن 5000 إلــى 9999. أنتجــت 28 دولــة مــن 
دول منظمــة التعــاون االســالمي أوراق بحثيــة أقــل مــن 1000 ورقــة. تــم إنتــاج غالبيــة وثائــق البحــث )305909 
ورقــة؛ 56.82 ٪( مــن قبــل 10 دول أعضــاء يف منظمــة التعــاون اإلســالمي كمــا هــو مــدرج يف الجــدول رقــم 02.

اجلدول 02: الدول العشرة األوىل يف منظمة التعاون اإلسالمي من حيث اإلنتاجية البحثية 
لسنة 2019 

)عدد االنتاج لدول املنظمة = 3,70,519 وثيقة(

النسبة 
المئوية 
العالمية 

النسبة المئوية 
يف دول منظمة 

التعاون اإلسالمي 

عدد 
المقاالت 

المنتجة

الدولة الرتتيب 
العالمي

الرتتيب

2,53 17,47 64,744 إيران 15 01

1,95 13,47 49,930 تركيا 18 02

1,74 12,03 44,576 إندونيسا 21 03

1,42 9,79 36,307 ماليزيا 23 04

1,08 7,48 27,715 المملكة العربية السعودية 29 05

0,99 6,83 25,314 مصر 32 06

0,95 6,56 24,312 باكستان 34 07

0,50 3,46 12,821 العراق 48 08

0,43 3,00 11,143 نيجيريا 51 09

0,35 2,44 9,047 اإلمارات العربية المتحدة 52 10
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مصادر النشر الرئيسية 

تعتــر المجــالت ووقائــع المؤتمــرات هــي أهــم المصــادر الرئيســية للنشــر حيــث تحتــوي هــذه المصــادر 
 SJR ــة ــم فهرســة 30856 مصــدًرا يف بواب ــة باســتمرار. يف ســنة 2019 ت ــة محدث علــى مقــاالت وبحــوث علمي
مــن بينهــا 26198 )84,82٪( مجــالت، 3547 )11,7٪( وقائــع مؤتمــرات، 749 )2.42٪( سلســلة كتــب 
و263 )1.16٪( مجــالت تجاريــة. ُتنســب أهــم مصــادر النشــر إلــى مــا يقــرب مــن نصــف دول العالــم ) 111 
دولــة؛ 47.63٪(، يف حيــن أن 122 دولــة المتبقيــة )52.37٪( ليــس لديهــا أي مصــادر نشــر بــارزة يمكــن 
 فهرســتها يف بوابــة SJR. مــن حيــث عــدد مصــادر النشــر احتلــت الواليــات المتحــدة المرتبــة األولــى عالميــًا بـــ

ــدا   9846 )31.9٪( مصــدر نشــر، تليهــا المملكــة المتحــدة )عــدد مصــادر النشــر = 6381 ؛ 20,67٪(، هولن
ــدول األعضــاء يف منظمــة  ــع ال ــن جمي ــا )العــدد = 1741 ؛ 5,64٪(. مــن بي )العــدد = 2233 ؛ 7,23٪( وألماني
 SJR التعــاون اإلســالمي البالــغ عددهــا 57 دولــة، يوجــد 28 دولــة فقــط لديهــا مصــادر نشــر مفهرســة علــى بوابــة
بينمــا يف الــدول الـــ 29 األخــرى لــم يتــم فهرســة أي مصــدر نشــر. يملــك جميــع أعضــاء منظمــة التعاون اإلســالمي 
ــرف 6  ــن ط ــر )893 ؛ 79,87٪( م ــادر النش ــة مص ــر غالبي ــم نش ــبته )3,62٪(، ت ــا نس ــر اي م ــدر نش 1،118 مص
ــدد = 161(،  ــر )الع ــدد = 211(، مص ــران )الع ــا إي ــدًرا، تليه ــى بـــ 239 مص ــة األول ــا المرتب ــت تركي دول: احتل

اإلمــارات العربيــة المتحــدة )العــدد = 115(، ماليزيــا )العــدد = 109(، إندونيســيا )العــدد = 58).

اجلدول 03: مصادر النشر )عدد املصادر= 30856(

الرتتيب الرتتيب
العالمي

عدد مصادر الدولة
النشر

النسبة العالمية

984631,9الواليات المتحدة األمريكية0101
638120,67المملكة المتحدة0202
22337,23هولندا0303
17415,64ألمانيا0404
6222,01الصين0505
2390,77تركيا0618
2110,68إيران0719
1610,52مصر0823
1150,37اإلمارات العربية المتحدة0927
1090,35ماليزيا1034
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املؤسسات البحثية والباحثني يف دول منظمة التعاون اإلسالمي

تلعــب مؤسســات التعليــم العالــي والجامعــات دوًرا هامــًا يف خلــق المعرفــة العلميــة واإلنتاجيــة البحثيــة. 
ــز  ــف التايم ــح تصني ــا بتصف ــالمي، قمن ــاون اإلس ــة التع ــدول منظم ــي ل ــم العال ــة التعلي ــة وضعي ــل معرف ــن أج وم
 للجامعــات ومؤسســات التعليــم العالــي لســنة 2021. يتضمن تصنيــف التايمز ما مجموعــه 1500 جامعة من 93

 دولــة تعتــر جامعــة أكســفورد بالمملكــة المتحــدة الجامعــة األعلــى تصنيًفــا يف العالــم، تليهــا جامعــة ســتانفورد 
وجامعــة هارفــرد بالواليــات المتحــدة األمريكيــة. قائمــة أفضــل 50 جامعــة، ضمــت 25 جامعــة مــن الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة و7 مــن المملكــة المتحــدة و3 كل مــن ألمانيــا وكنــدا. كمــا انــه يف قائمــة أفضــل 200 جامعــة 
لــم يتــم تســجيل اي جامعــة مــن جامعــات الــدول األعضــاء يف منظمــة التعــاون اإلســالمي. هنــاك جامعتــان مــن 
 المملكــة العربيــة الســعودية همــا: جامعــة الملــك عبــد العزيــز وجامعة الفيصــل تــم تصنيفهما ما بيــن 300-201.
ويف قائمــة أفضــل 301-400 جامعــة، تــم تضميــن خمــس جامعات من دول عضــوة يف منظمة التعاون اإلســالمي 
لبنــان، إيــران )جامعتــان(، ماليزيــا، قطــر واإلمــارات العربيــة المتحــدة. ويف قائمــة أفضــل 401-500 نجــد 
 جامعــات مــن دول منظمــة التعــاون اإلســالمي: نيجيريــا واالردن والســعودية وتركيــا وأوغنــدا وإيــران. هنــاك 14

جامعة تنتمي إلى الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي يف قائمة أفضل 500 جامعة يف العالم. 
ــا  ــة، تليه ــدد = 182جامع ــات بع ــز للجامع ــف التايم ــة تصني ــة يف قم ــدة األمريكي ــات المتح ــت الوالي كان
اليابــان ) 117 جامعــة( المملكــة المتحــدة )101 جامعــة( الصيــن )109 جامعــة(. هنــاك 179 جامعــة مــن 25 
دولــة عضــوة يف منظمــة التعــاون اإلســالمي، 121 جامعــة منهــا تنتمــي إلــى خمــس دول : إيــران تحتــل المرتبــة 
ــا )23 جامعــة( مصــر )21 جامعــة( وباكســتان ) 16  ــا ) 43 جامعــة( ماليزي ــى مــع 49 جامعــة، تليهــا تركي األول
ــة  ــث اإلنتاجي ــن حي ــى م ــة األول ــران المرتب ــت إي ــالمي، احتل ــاون اإلس ــة التع ــاق دول منظم ــن نط ــة(. ضم جامع

ــة، وكذلــك مــن حيــث عــدد الجامعــات المدرجــة ضمــن تصنيــف التايمــز. البحثي
توفــر قاعــدة بيانــات البنــك الدولــي إحصائيــات عــن أعــداد الباحثين نســبًة إلى عدد الســكان حســب الدولة. 
ــا مــن بيــن مليــون شــخص، تليهــا الســويد )7593)   ســجلت إســرائيل أعلــى األرقــام حيــث يوجــد 8250 باحًث
وكوريــا الجنوبيــة )7514(. كمــا يوجــد 4652 باحًثــا مــن بيــن مليــون شــخص يف الواليــات المتحــدة و4377 يف 
المملكــة المتحــدة و1235 يف الصيــن. أمــا يف دول منظمــة التعــاون اإلســالمي، فقــد احتلــت اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة المرتبــة األولــى بـــ 2407 باحًثــا، تليهــا ماليزيــا )2358( تونــس )1965( تركيــا )1386( مصــر )669) 

إيــران )671( األردن )601( وباكســتان )354).
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 يف تاريــخ جائــزة نوبــل، تــم منــح هــذه الجائــزة لــــــــ 12 فائــًزا ينتمــون إلــى دول اعضــاء يف منظمــة التعــاون 
اإلســالمي. ومــن بيــن الحاصليــن علــى هــذه الجائــزة ســبعة منهــم يف مجــال الســالم، وجائزتــان يف مجــال اآلدب 
وثالثــة جوائــز يف مجــال العلــوم. كمــا حصــل العالــم الباكســتاين الدكتــور عبــد الســالم يف ســنة 1979 علــى جائــزة 
نوبــل يف مجــال الفيزيــاء، كمــا ُمنــح العالــم المصــري الدكتــور أحمــد زويل يف ســنة1999 جائــزة نوبــل يف الفيزياء، 

ويف مجــال الكيميــاء حصــل الدكتــور عزيــز ســنجار مــن تركيــا علــى جائــزة نوبــل ســنة 2005.

6.  مناقشة نتائج الدراسة

نصيــب دول منظمــة التعــاون اإلســالمي مــن اإلنتــاج البحثــي العالمــي هــو 3،27،555 )٪8.29(، 
و1،118 )3.62٪( مجلــة ومصــدر نشــر مفهــرس يف بوابــة SJR يف 2019. هنــاك 14 جامعــة مــن العالــم 
ــد )2015)  ــاد حمي ــة 2021. أف ــات العالمي ــز للجامع ــف التايم ــن تصني ــة ضم ــل 500 جامع ــالمي يف أفض اإلس
أن متوســط   الــدول األعضــاء يف منظمــة التعــاون اإلســالمي تنفــق أقــل مــن 0.5٪ مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
علــى البحــث والتطويــر، بينمــا تنفــق بقيــة دول العالــم 1.78٪ وتنفــق معظــم الــدول المتقدمــة مــا يصــل إلــى ٪3 

ــر. علــى البحــث والتطوي
أظهــرت مؤشــرات اإلنتاجيــة البحثيــة وتصنيفــات الجامعــات العالميــة ومتوســط   عــدد الباحثيــن أن أعضــاء 
ــل  ــن أج ــك م ــر، وذل ــث والتطوي ــى البح ــاق عل ــادة اإلنف ــين وزي ــى تحس ــة إل ــالمي بحاج ــاون اإلس ــة التع منظم
ــة  ــادة صياغ ــالمي بإع ــاون اإلس ــة التع ــاء يف منظم ــدول األعض ــم ال ــت معظ ــم. قام ــة دول العال ــع بقي ــة م المنافس
سياســات التعليــم، والحــرص علــى أن يحصــل كل مواطــن علــى فــرص متســاوية يف التعليــم األساســي والمتقــدم. 
ــة يف دول منظمــة التعــاون اإلســالمي، كمــا يعتــر إتقــان  ــة والثالث ــة هــي اللغــة الثاني تعتــر اللغــة اإلنجليزي
ــر  ــر ونش ــي المثم ــل العلم ــل التواص ــن أج ــًا م ــم أيض ــل مه ــة عام ــة اإلنجليزي ــة باللغ ــة األكاديمي ــارات الكتاب مه
ــة  ــة األخيــرة تــم إجــراء دورات تنشــيطية ومكثفــة مــن أجــل إتقــان اللغــة اإلنجليزي البحــوث المرموقــة. يف اآلون
يف العديــد مــن المؤسســات البحثيــة، باإلضافــة إلــى تقديــم الدعــم والمشــورة للباحثيــن الشــباب مــن أجــل تعزيــز 
ــط  ــر فق ــدر نش ــاك 97 مص ــة SJR هن ــات بواب ــق لبيان ــة )Elnadeef، Abdala، 2019(. وف ــم اللغوي مهاراهت
ــي الباكســتانية.  ــم العال ــة التعلي ــل هيئ ــة معــرتف هبــا مــن قب مفهــرس يف باكســتان، بالرغــم مــن وجــود 381 مجل
ــر مــن المجــالت ومصــدر النشــر غيــر  وبالمثــل، فــإن دول منظمــة التعــاون اإلســالمي األخــرى لديهــا عــدد كبي
ــر  ــات تحري ــن هيئ ــد م ــل العدي ــرى. تعم ــة األخ ــات العالمي ــد البيان ــع SJR أو يف قواع ــواء يف موق ــة س المفهرس
ــة الحصــول علــى االعــرتاف الدولــي  المجــالت علــى رفــد هيئاهتــا بمحرريــن ومحكميــن محرتفيــن وذلــك بغي

بمجالهتــم كمصــادر نشــر مرموقــة.
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كمــا أن تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت تلعــب دوًرا هامــًا يف إنشــاء المجتمعــات القائمــة علــى 
ــا المعلومــات  ــن عــر أحــدث تكنولوجي ــوى الرقمــي للعلمــاء والباحثي ــر المحت ــؤدي توفي ــة. يمكــن أن ي المعرف
 واالتصــاالت إلــى تعزيــز مخرجــات البحــث العلمــي يف دول منظمــة التعــاون اإلســالمي. اقــرتح كل مــن

 Kefeliو Wahab )2017( مجموعــة مــن التدابيــر العمليــة مــن أجــل تحســين الوضــع الحالــي لــدول 

منظمــة التعــاون اإلســالمي. توفــر الــدول المتقدمــة يف منظمــة المؤتمــر اإلســالمي إمكانيــة الوصــول إلــى قواعــد 
ــا  ــوًا. كم ــل نم ــدان األق ــات يف البل ــذه الخدم ــيع ه ــة لتوس ــاك حاج ــي، وهن ــا العلم ــة لمجتمعه ــات العلمي البيان
ــدول األعضــاء  ــة داخــل ال ــة البحثي ــة والجهــود التعاوني ــد العالقــات العلمي ــز وتوطي ــن تعزي وجــب علــى الباحثي
يف منظمــة التعــاون اإلســالمي جنًبــا إلــى جنــب مــع الباحثيــن مــن البلــدان الغنيــة بالمواهــب. كمــا وجــب عليهــم 
تطويــر اســرتاتيجيات للحــد مــن مشــكلة هجــرة األدمغــة، وذلــك مــن خــالل تشــجيع الباحثيــن المهــرة والتقنييــن 

ــة. ــى العمــل يف بلداهنــم األصلي ــن عل والرتبويي

7.  خالصة وتوصيات عامة

ــِهْم﴾  ــا بَِأْنُفِس ــُروْا َم ــى ُيَغيِّ ــْوٍم َحتَّ ــا بَِق ــُر َم ــَه اَل ُيَغيِّ ــروا ﴿إِنَّ الّل ــلمين أن يتذك ــى المس ــب عل ــة، يج وخالص
ــى  ــة عل ــالمي متوقف ــر اإلس ــة المؤتم ــاء يف منظم ــدول األعض ــتدامة لل ــة المس ــو والتنمي ــد: 11(. وإن النم )الرع
التطــور العلمــي والتكنولوجــي لجميــع البلــدان األعضــاء. يف الســنوات األخيــرة، كان للعديــد مــن القضايــا 
العالميــة مثــل »طالبــان وداعــش«، و«مكافحــة اإلرهــاب«، و«الصراعــات الداخليــة«، و«الصراعــات مابيــن الــدول 
ــرًا  ــية »، تأثي ــاته الجيوسياس ــيعي وإنعكاس ــني الش ــراع الس ــة الص ــالمي، وخاص ــاون اإلس ــة التع ــاء لمنظم األعض
كبيــرًا علــى كيــان العالــم اإلســالمي وبالتالــي التأثيــر علــى أدائهــا البحثــي. وعلــى الرغــم مــن الدعايــة اإلعالميــة، 
فــإن غالبيــة المســلمين يســعون إلــى توفيــر مجتمعــات حديثــة ومتطــورة مــن أجــل العيــش يف ســالم وعدالــة مــع 

ــان واألمــم األخــرى يف جميــع أنحــاء العالــم. األدي
وجــب علــى جميــع الــدول األعضــاء يف منظمــة المؤتمــر اإلســالمي أن تكثــف مــن جهــود التعــاون فيمــا 
بينهــا وأن تعمــل معــا بجديــة مــن أجــل حــل قضاياهــا الداخليــة والخارجيــة وإيــالء المزيــد مــن االهتمــام لتنميــة 
المعرفــة والعلــوم والتكنولوجيــا. كمــا وجــب توفيــر المســاعدات الماليــة والبنيــة التكنولوجيــة الالزمــة للبلــدان 
المحرومــة واألقــل نمــوا يف دول منظمــة التعــاون اإلســالمي. ســتكون مبــادرة رائعــة إذا تمكنــت هــذه الــدول مــن 
ــة هجــرة العقــول، وكــذا  ــن بالخــارج وهــذا مــن أجــل التغلــب علــى معضل ــن المقيمي جــذب علماءهــا األصليي
توظيــف باحثيــن أجانــب لتدريــب العلمــاء الشــباب علــى تطويــر التفكيــر التحليلــي ومهــارات البحــث العلمــي.
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