
ضرورة أم نزعة .. البحث العلمي 

د أحمد عسـاف.أ
حامعة الزركـــــــــــــــــــــــاء 



املصادر 
Sources 

املوارد 
Resources 

ثروة كامنة لم ٌعرف االنسان 

أهمٌتها بعد وال كٌفٌة تطوٌرها

ثروة ٌدركها االنسان وٌستغلها 

بهدف اشباع حالة معٌنة أو طلب 

باإلبداع استطاع أن ٌطور )معٌن 

(من أسالٌب استخدامها

زٌادة قدرات أي بلد ٌحتاج 

التركٌز على تنمٌة الموارد

ٌحتاج إلى البحث العلمً

البحوث التطبٌقٌة

تعمل على زٌادة انتاج السلع 

والخدمات ورفع كفاءتها

البحوث األساسٌة

تساعد على نشر المعرفة



نماء الدخل اللومي للفرد في بعض الدول ألاوربية وألاسيوية

الدول ألاوربية 
الدول الاسيوية

 
ً
 ومنهجا

ً
انفاق على جعليم ألحل الحفوق إسنادا

وحامعة وبحث علميوكحابة 



مساهمة الانفاق على البحث والحطوير 
(كنسبة من الناثج املحلي الاحمالي)

ألاداء في •
مسحوى حيد

ألاداء في •
مسحوى مثالي

أداء البحث •

والحطوير 

 
ً
 حدا

ً
ضعيفا

أداء البحث •

والحطوير في 

مسحوى ألاداء  

الحرج
1- 1.6

أقل من 
1%

1.6- 2
أكثر من 

2%





وذلك كحصة من قبل الحكومة النسبة المئوٌة لإلنفاق على البحث والتطوٌر 

من الناتج المحلً



وذلك القطاع الخاص من قبل النسبة المئوٌة لإلنفاق على البحث والتطوٌر 

كحصة من الناتج المحلً













االنتشار العالمً للنمو طوٌل المدى لطالب التعلٌم العالً على المستوى الدولً 

2013–1975خالل الفترة من 



اتجاهات النشر العلمً على مستوى العالم 

2014 - 2008خالل الفترة من 



التخصص العلمً فً االقتصادٌات المتقدمة



التخصص العلمي في االقتصاديات الناشئة



التخصص العلمً فً االقتصادٌات الناشئة 

واالقلٌمٌةاالخرى، الوطنٌة 



االختراععدد براءات 

2012و  2007 2002 



جشخيص واكع البحث العلمي في الجامعات ألاردنية 
وة

لـــــــــــ
 ال

ط
ـــــــا

نلـ

.ومضمىهت مستلرة ماليت مىارد
 ومىاسبت حيدة(...مختبراث–معامل -مرافم–مباوي)جحتيت بييت)

(العالي التعليم لطبيعت
العالي التعليم وأوشطت عملياث ألداء ومىاسبت مرجفعت جلىيت بييت

 الدوليت البياث كىاعد في والاشتران املعلىماث وأوعيت مصادر  جىفير 
.والباحثين التدريس هيئت ألعضاء وإجاحتها

الاختراع وبراءاث العلميت والجىائز  البحثي للتميز  امليافآث هظام
 مً مىاسبت وأعداد التدريس هيئت أعضاء مً مىاسبت أعداد جىافر 

إلاداريت الهيئت
امللدمت ألاواديميت والبرامج اليلياث جىىع



جشخيص واكع البحث العلمي في الجامعات ألاردنية 
ف

ضع
 ال

ط
ـــــــا

نلـ (وإدارًيا–وجىظيمًيا–مالًيا) الجامعاث استلالليت عدم

  املختلفت إلاهتاج كطاعاث مع الشراهت ضعف

العمل سىق  ملتطلباث املخرحاث مالئمت ضعف

  الدوليت العلميت املجالث في العلمي اليشر  مستىي  ضعف

  الىطىيت التىميت ومتطلباث العلمي البحث بين الربط ضعف

.العلميت والجىائز  الاختراع وبراءاث الابتياراث عدد كلت



جشخيص واكع البحث العلمي في الجامعات ألاردنية 
ت

دا
دي

لته
  ا

ص  
فر

ال

.ومستىياجه برامجه بمختلف العالي التعليم على الطلب جزايد
 مً الشباب وسبت وارجفاع اململىت، في السياوي الىمى  ارجفاع
(24-18) العمريت الفئت

 والاعتماد الجىدة بمعايير  ودولًيا محلًيا املتزايد الاهتمام
ألاواديمي

واليلياث الجامعاث أعداد جزايد
 التعاون  مجلس دول  في العالي التعليم مؤسساث أعداد جزايد

.ألاردهيت الىفاءاث استلطاب على وجؤثيرها الخليجي




