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  مؤلـــــــف
م العا  اسة التعل ة وس حوث المؤسس سكو  ال اسة العامة ، كر اليو ك ، مدير مركز دراسات الس سور مارك ك وف كتب هذە الدراسة ال
ا ل العلوم والتكنولوج ً جامعة بوزنان ، بولندا ، بناء ع طلب لجنة مستق  ( STOA) ـــــــــــــــــــاف ـ  العلـــــــــــ داخـــــــــــل وتــــــــــــــــــــديرها وحــــــــــــــــــــدة االس
ـــــــــــــــــــــــــة لمان ـــــــــــــــــــــــــة ال حث ــــــــــــــــــــــدمات ال ـــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــة للخـــ ــ لمـــــــــــــــــــــــــــــــــان األورو  (EPRS) المدي ـــــــــــــــــــة ألمانـــــــــــــــــــــــــــــــــة ال عــــــــــــــ   .التا
  
  شــــــــــكر وتقــــــــــدير
ـــــــــكر بـــــــــــــــــول مونتغمـــــــــــــــــري ، نائـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــدير مـــــــــــــــــخت  شــــــــ اســــــــــــــــــــــــبورغ ، ICube يـــــــــــــــــود المؤلـــــــــــــــــف أن   فرســـــــــــــــــــــا ، وأمانـــــــــــــــــــــدين ، CNRS ، جامعــــــــــــــــــــــــة س
ـــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــة لألغـــــــــــــــــــــــراض العلم ــــــــــــــــــــــة ، مــــــــــــــــــــــخت  ، الشـــــــــــــــــــــــنجر ، اللغـــــــــــــــــــــــة اإلنجل كة العلم ســــــــــــــــــــــق الشــــــــــــــــــــــ اســــــــــــــــــــــــبورغ ، ICube م  ، جامعــــــــــــــــــــــــة س
CNRS ، فرســــــــــــــا ، عــــــــــــــ القــــــــــــــراءة الناقــــــــــــــدة ومراجعــــــــــــــة دراســــــــــــــة.  
  
  المســــــــــــؤول المســــــــــــؤول
صــــــــــــــــــــــــار العلــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــا كوجليــــــــــــــــــــــــو ، وحــــــــــــــــــــــــدة االس انلو   (STOA) ج

و إ ــــــــــــــــــــــــــــد إلــــــــــــــــــــــــــــ النــــــــــــــــــــــــــــا ، يــــــــــــــــــــــــــــر إرســــــــــــــــــــــــــــال ب ــــــــــــــــــــــــــال   stoa@ep.europa.eu لالتصــ
  
ــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــخة اللغ   ال
  EN :ألصـــــــــــلا

2019مخطوطــــــــــــــــــــة أنجــــــــــــــــــــزت  يوليــــــــــــــــــــو  .  
  
ـــــــــــــــــــــ ف وال ـــــــــــــــــــــه وحقـــــــــــــــــــــوق التـــــــــــــــــــــأل   تن
ة لمســــــــــــــــــــــاعدتهم   مــــــــــــــــــــــواد أساســــــــــــــــــــــ لمــــــــــــــــــــــان األورو ومــــــــــــــــــــــوجهتهم إليهــــــــــــــــــــــم  ــــــة ألعضــــــــــــــــــــــاء ومــــــــــــــــــــــوظ ال قــــــــــــــــ ـــــــــــداد هــــــــــــــــــــــذە الوث  تــــــــــــــــــــــم إعـــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ اتخـــــــــــــــــــــــــاذ أي آراء ــــــــــــــــــــــاتق مؤلفيهـــــــــــــــــــــــــا (مؤلفيهـــــــــــــــــــــــــا) وال ي قـــــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــــ عـــ ة محتـــــــــــــــــــــــــوى الوث . تقـــــــــــــــــــــــــع مســـــــــــــــــــــــــؤول لمـــــــــــــــــــــــــا  تـــــــــــم عملهـــــــــــــــــــــــــم ال
لمــــــــــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــــــــــل منصــــــــــــــــــــــــــب رســــــــــــــــــــــــــ  ال  .التــــــــــــــــــــــــــعب عنهــــــــــــــــــــــــــا هنــــــــــــــــــــــــــا لتمث
  
سخة  رسال  قا و لمان األورو يتم إخطارە مس المصدر وأن ال اف  طة أن يتم اال ح بهما ،  جمة ألغراض غ تجارة م ساخ وال ت عاال س
  .منــــــــــــه

2019االتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد األورو ، © بروكســـــــــــــــــــــــــــل  . 
  
PE 634.444  
ISBN: 978‐92‐846‐4871‐9  
  68729 / 10.2861 :دوي
QA‐04‐19‐477‐EN‐N  
http://www.europarl.europa.eu/stoa ( موقـــــــــع STOA) 
http://www.eprs.ep.parl.union.eu (انـــــــــــــــــــــــــــــت  (إن
http://www.europarl.europa.eu/thinktank (نــــــــــــــــــــــــــــــــــت  (اإلن
http://epthinktank.eu (blog) 
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ند امـــــــــــــل المســـــــــــــــــــــــــ اللغــــــــــــــــــــــــة ( ةصـــــــــــــــفح 114) ال ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــــ  :هنـــــــا اإلنجل
http://www.europarl.europa.eu/stoa/en/document/EPRS_STU(2019)634444 
  
  

ــــــــــــــذة ـــــــــــــــــة ن ـ   مخت
  
قـــــــــــــــــع حـــــــــــــــــــوث مجال   الـــــــــــــــــــدو  التعـــــــــــــــــــــــاون  م   (IRC) ال ــــــــــــــــــــــــــــم أنظمــــــــة صـــــــــــــم ــــــــ ة والعلـــــــــــــــــــوم العـــــــــــــــــــــــا  التعل ــــا ة ، المعـــــــــــــــــ ســــــــــــــــــــــــــــــ  وال
ـــــــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــــورات من المئ ف ذات الم ك التـــــــــــــــــــــــــــــــــأل ًعال المشـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــا وعـــــــــــــــــ  ا إ الدراســــــــــــــة هـــــــــذە تهـــــــــــــــــدف .االرتفــــــــــــــــــــــــــــــــاع   آخذة أورو  
ـــــــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــــــــات تحل انـــــ ة الب ــــــــــــــــــاج المتــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ ــــــــــــــــــــــة المعرفــــــــــــــــــــــة إلنتــــــ ــــــ م اد األورو  االتحــــــــــــــــاد   األعضــــــــــــــاء الـــــــدول جميـــــــــــع   األ  (EU‐28) ، 
نادا إ اس انـــــــــــــــــــــــــــــــــات  ــــــــــــــــــــ اتجاهـــــــــــــات حول النطــــــــــــــــاق الواســـــــــــــــعة الب شـــــــــــــــــــــــــــــــــــهاد ال  نحــــــو .(المـــــــــــــــــا  العقــــــــــــــد خـــالل) الوقـــــــــــــت مــــرور مـــع واالس
لها ــــــــــــادة تـــــــــــــــــــــــــــــــــدو ــــــــــة ز  .جذر
  
ـــــــــــــــــــــــــــة المعرفــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــ  الدراســـــــــــــة تجمــــــــــــــع ــــــــــــــــــــــــ  IRC حول النظ ــــــــــــــــــــــــــــات أحدث و انـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الب لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا التج  الدراســــــــــــــة هـــــــــذە تحلــــــــــــــــــل .وتحل
ـــــــــــــــــــــة م ـــــــــــــــــــــــــ  المســـــــــــــــــــــــــتوى ال لـــــــــــــــــــــــــــــــدان ال ـــــــــــــــــــــط والمســــــــــــــــــــــــــتوى لل ــــــــــــــــدة للمؤسســـــــــــــــــــــــــات المتوســــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرائــ  وعـــــــــــــــــ  الـــــــدول بـــــــــــــــــــــــ  التمـــــــــــــــــــــــــــايز لتقي
ة   المؤسســــــــــــــــــات ات هـــــــــذە وتــــــــــــــــــــــــــــ ســــــــــــــــــــــــتخدم .هـــاوعمـــق التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغي ر  ــــــــــــــــــــــــــ انـــــــــــــــــــــــــــات التقـــــــــ ة SciVal و Scopus ب  ، 2017‐2007 للـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف
ند ســـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــل و ـــــ حـــــــــــــــــــوث مجال   التعـــــــــــــــــــــــاون تحل إ ال ـــــــــــــــــــــــــات  انــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الب ــــــــــــــــــــــــ ليوم شــــــــــــــــــــــورات   الب شـــــــــــــــــــــــــــــــــــهادات الم  .واالس
  
ســـــــــــــــــــــــــــبق ــــــــــــــــــــــــــــــل  ـــ ـــــــم التجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التحل ة الحواجــــــز حول وآخــر الــــــــــــــــــــدوافع عــن قســـ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــة الرئ طـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــات المرت ـــ عمل ل  حـــــــــــــــــث تـــــــــــــــــــــدو  .ال
ح ــــــــــــارات ســـــةالـــــــــدرا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــق اســـــــــــــــــــــــــة خ ــــــــــــــــــــاون لتحســــــــــــــــــــــــــــــــــ  الس حـــــــــــــــــــوث مجال   الـــــــــــــــــــدو  التعـــ ـــــــــــتوى عـــــــــــــ ال األورو  المســــــــــــــ . 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــذي ملخـــــص   تنف
  
  مقدمــة .1
  
قـــــــــــــــــع حـــــــــــــــــــوث مجال   الـــــــــــــــــــدو  التعـــــــــــــــــــــــاون  ــــــــــــــــــــــــــــــم أنظمــــــــة قلــــــــــــب   (IRC) ال ــــــ ة والعلـــــــــــــــــــوم العـــــــــــــــــــــــا  التعل ــــا انــــــــــــت .المعــــــــــــــــ ة  ــــــــــــــــــــــ ســـــــ  ال
ـــــــــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــــــــــــورات المئ فهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   شـــــــــــــــاركت الـــــــــــــــــــــــــ  للم ـــــــــــــــــا تأل و  دول ــــــــــــــــا أنحــــــاء يــــــــــــعجم  مــــــا ، ارتفــــــــــــــــــــــــــــاع   أورو انــــــــــــت   المســـــــــــــــــــــافة 
ند .المتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاون  العلمـــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــــــــ  المتوســـــــــــــــــــــــــــطة ــــــــــ ســــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــة من الدراســـــــــــــة هـــــــــذە  ـــــــــــــــــــــــــــة الناح إ النظ ـــــــــــــــــــــــــــات  ـــــــــــــــــــــــة األدب ــــــــــــــ حث ــــــــــــــــــــــــة ال  العالم
ـــــــــــــ المتعلقــــــــــــــــــــــــــــــــة ـ  IRC (اهـــــــــــــــا ودوافعهــــــــــــــــــــــا دوافعهـــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ومزا فهـــــــــ ال ة وحواجزهـــــــا وت ـــــــــــــــــــــــــــ ســــــــــــــ ســـــــــــــــــــــــــتخدم (الرئ ـــــدعم التجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  جزءهـــــا و  لــ
حـــــــــــــــــاث من ةمختـــــــــــار نتــــــــــــــــــــــــــــائج قة األ ـــــــــذە .الســـــــــــــــــــــــــــا ــهــــــــــــــ قــــــــــــــــــــــــــة و جمـــــــــــع ، الط ر  ـــــــــــــــــــــــــــة المعرفــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــ  التقـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ  IRC حول النظ  أحدث و
انـــــــــــــــــــــــــــــــــات ــــــــــــــــــــة الب ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــا التج لهــــــــــــــــ  .وتحل
  
إ الدراســـــــــــــة هـــــــــذە تهـــــــــــــــــدف ـــــــــــــــــــــــــــل  عـــــــــــــــــــــــــــــــــة تحل ة الطب ــــــــــــــــــاج المتــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ ــــــــــــــــــــــة المعرفــــــــــــــــــــــة إلنتــــــ ــــــ م اد    األعضـــــــــــــاء الـــــــدول جميـــــــــــع   األ
األورو  االتحــــــــــــــــاد  (EU‐28) ، نادا إ اس انـــــــــــــــــــــــــــــــــاتا  ــــــــــــــــــــ اتجاهـــــــــــــات حول النطــــــــــــــــاق الواســـــــــــــــعة لب شـــــــــــــــــــــــــــــــــــهاد ال  الوقـــــــــــــت مــــرور مـــع واالس
ــــــــــــادة .(المـــــــــــــــــا  العقــــــــــــــد خـــالل) ل ز ــــــــــــــــدو ـــــــــة هـــــــــذە تحلــــــــــــــــــل .التــــــــــــ ـــــــــــــــــــــة الدراســــ م ـــــــــــــــــــــــــ  المســـــــــــــــــــــــــتوى ال لـــــــــــــــــــــــــــــــدان ال ـــــــــــــــــــــط والمســــــــــــــــــــــــــتوى لل  المتوســــ
ـــــــــــــــــــــــــــــم للمؤسســــــــــــــــــــــــات ـــــــــــ ة   المؤسســــــــــــــــــات وعـــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــــــــوط  عــــــــــــــــ  التمـــــــــــــــــــــــــــايز لتقي ات هـــــــــذە وتـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــا التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغي حـــــــــــــــــــــــث .وعمقهـــ  اســـــةالــــــدر ت
انـــــــــــــــــــــــــــــــــات   ــــــــــــــــــة الب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ليوم ل حول الب حـــــــــــــــــــوث تـــــــــــــــــــــدو اق   ال ـــــــــــــــــــــــــــات النظـــــــــــــــــــري الســـــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــدو  العلــــــــــــــــــــــ  التعـــــــــــــــــــــــاون ألدب
ح ـــــــــــارات وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــق اســـــــــــــــــــــــــة خ نها المتعلقــــــــــــــــــــــــــــــــة الس األورو  المســـــــــــــــــــــــــتوى عـــــــــــــ بتحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ســـــــــــــــــــــــــــبق . ــــــــــــــــــــــل  ـــــــــــ ـــــــم التجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التحل  قســـ
ة الحواجــــــز حول وآخــر الــــــــــــــــــــدوافع عــن ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــة الرئ طـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــات المرت عمل ل  حـــــــــــــــــث تـــــــــــــــــــــدو  .ال
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عتمـــــــــــــــــــــــد  IRC إ ـــــــــــــــــــــــــــــــــارە العلمـــــــــــــــــاء منهـــــــــــــج عـــــــــــــ كبـــــــــــــــــــــــــــ  حد  ــــــــــــــ اعت حـــــــــــــــــث   العلمـــــــــــــــــاء يتعـــــــــــــــــــــــــاون :"األفـــــــــــــــــــراد حســـــاب"   عـــــــــــــ ال
ــح ألنـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــدو  المســـــــــــــــــــــــــتوى ــــــــث من لهـــــــــــم مــــــــــــــ انــــــــــــــــــة ح ــــــــــــــــــــــــــــة الم م اد اف األ ـــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــ والحصــــــــــــــول العلــــــــــــــــــــــ  واالعـــــــــــــــــــــــــ حـــــــــــــــــــوث تم  .ال
التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــاك ، و إ حاجة هنـ ــــــــ الــــــــــــــــــــدوافع بـــــــــــــــــــــــ  التقـــــــــــــــــــــــــــارب  ـــــــــــــات الفــــــــــــــــــــردي لمســـــــــــــــــــــــــتوىا عـــــ ل ومحر ــــــــــــــات مـــع التــــــــــــــــــــــــــــدو اســـــ حـــــــــــــــــث س  ال

اإلدارات مســــــــــــــــــتوى عـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــات تتضــــــــــــــــــــــــــــــمن .والــــــــــــــــــــــــوط  والمؤس ضا IRC محر ــــــــــــادة أ ــــــــــــــــــة   ز ـــــــدة ومعرفـــــــــــــــــة الرؤ  اتصــــــــــــــــــال وجهــــــات جد
مـــــــــــــة ذات ل ق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتق ـــــــــــــــــــــــف .للمســـــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــا  القـــــــــــــــرب أو) الجغــــــــــــــــــــــــــــــــرا  القـــــــــــــــرب عــن النظــــــــــــــــر   القـــــــــــــــرب فـــــــــــإن ، IRC   مهـــــم كعامـــــــل (الم
ضاأ مهـــــم الثقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ورد ما . ـــــــــــــــــــــــــــات    ــــــــــــــة" دور هـــو األدب ــــــــــــــ ل ــــــــــــــــــــــــــة غـــــــــــــ  ال ــــــــــل ، "المرئ ج  وم إ الخــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــاون   مـــع فقــــــــــــــــط التعــ
ج  ن الخــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــد مـــع ، مدارســــــــــــهم من اآلخــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة تقال ـــــــــــــــــــــــــة ثقاف م اد ل ، مماثلـــــــــــــــــة وأ ــــــــــــــك شــــــــــــــــــ ـــــــــــــــط و كة روا ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــة شــــ ـــــــــــــــة مهن  .ق
ــــــــــــــــــــــــــاد  التـــــــــــــــــــــــــــــم  مســــــــــألة تـــــــــــــــــــــــــــع  دين عـــــــــــــ ، األ ــــــع ـــــ الفــــــــــــــــــــردي الصـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــة أن ، والمؤس ـــــــــــكش جاذب حــــــــــــــــــث ر  تلعــــــــــــــــــــــب المحتمـــــــــــــــــل ال
ال .IRC   حاسما دورا ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  قت ن عــــــــــــــ األمـــــر  ـــــــــــــــاون تكــــــــــــــــــــــــــــ ناســــــــــــــــــــــــــــــــب تعــ ـــــــــــوق مـــع ي ــــــــــــــــــــــــــاد  التفـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــه للمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك  األ ـــــــــ ــــــــــــل ، ف  
ضا ة وأ ە مـــــــــــــــ ظهر .تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأث ُ حـــــــــــــــــث  ة داللـــــــــــة ذات عالقــــــــــة وجــود ال ــــــــــــــــــــــــــاد  التفــــــــــــــــــــــــــــــوق بـــــــــــــــــــــــ  إحصــــــــــــــــــــــائ ــــــــــــــــــــــــــة األ ف واحتمال  التـــــــــــــــــــــــــــــــــأل
ك لمــــــــــــــــــــــــا :المشـــــــــــــــــــــــــــــ زاد ف احــــــــــــــــــث  ة ال زا ، خـــــــــــــــــ ـــــــــل د ـــــــــــــــــــــاون م لمـــــــــــــــــا ؛ التعــ زاد و ف  ــــــــــــــــــــــــــاد  القســــــــــــــــم تصـــــــــــــــــــــــــــــــــ تــــــــــــــــــــــــــــــــ  الــــــذي األ ـــــــــــــــــــــه ي  إل
احـــــــــــــــــث زاد ، ال لـــــــــــــــــــــه  إ م لمـــــــــــــــــا ؛ التعـــــــــــــــــــــــاون  ــــــــــــــــــــــــــة ارتفعــــــــــــــــــــــــــــت و لمـــــــــــــا ، المؤلــــــــــــــف رت زاد  لـــــــــــــــــــــه  إ م ــــــــــــــــس .التعـــــــــــــــــــــــاون  ـــــــل ل  العلــــــــــــــــــوم 
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ل مدفوعـــــــــــة شــــــــــــــــــــــــ ساو  الطلــــــــــــــــــــــــــــب م ــــــــــــــة األنـــــــــــــــواع :الـــــــــــــــــــدو   عــــــــ مــــــا) انــــــاتالـــــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــــ القـــــــــــــــــــائم التعـــــــــــــــــــــــاون :  الـــــــــــــــــــدو  للتعــــــــــــــــــــــــــــــاون األر  
ا ، الوراثــــــــــــــــــــــة علــــــــم   موغراف ئــــــــــــــــــــــــــة علــــــــم ، الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مــــــا) المـــــــــــوارد عـــــــــــــ القـــــــــــــــــــائم التعـــــــــــــــــــــــاون ؛ (األو  ؛ (الحيــــــــــــــــوان علــــــــم ، الــــــــــــــــــزالزل علــــــــم   
ـــــ القـــــــــــــــــــائم التعـــــــــــــــــــــــاون مــــــا) المعـــــــــدات عــــــــ ـــــــــــــــــاء ، الفلــــــــــــــــــــــك علــــــــم   الحــــــال هـــو  ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــة الطاقــــــــــــــة ف ـــــــ القـــــــــــــــــــائم والتعــــــــــــــــــــــــاون ؛ (العال  عــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــة مــــــا) النظ ات    اضـــــــــــــــــــــــــــــــــ ظهر .(الفلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــفة أو صــــــاداالقــــــــــت أو ال ُ ــــــــــــــــــاون المختلفـــــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــدوافع أن (2005) فــــــــــــــــــــاغ    الـــــــــــــــــــدو  للتعــــــــــــ
ل وأنمـــــــاط مدى عـــــــــــــ تؤثـــــــــــــــــــــــــر حـــــــــــــــــــوث تـــــــــــــــــــــدو مــــــا ال ــــــــــــــــة ورقــــــــــات خـــالل من نراهــــــــــــا  كة دول ــــــــــــــــــــد المـــــــــــوارد توفــــــــــــــــــــــــر .مشــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــتوى من ي  مســــ
IRC. ــــــــــــــــــــــــــ ، ذلـــــك عـــــــــــــ عـــــــالوة ــــــــــــدعمون العلمـــــــــــــــــاء ي ط و ل الـــــــــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــــــروا شــــــــــــــــــــــــ كة  ـــــــــــة المعرفــــــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ إ العالم  ألنهـــــــــــــــــا كبـــــــــــــــــــــــــــ  دح 
ن مـــــوارد تصـــــــــــــــــــــــــــــــبح" ــــــــــــ ــــــــــــــاظ يتــــــــــــــــــــم ... لآلخـــــــــــــــ االتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالت  االحتفـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــة مصـــــــــــلحة ذات أنهــــــــــــا طالمـــــــــا  ادلـــــ  لألعضـــــــــــــــــــاء (محتملــــــــــــــــة أو) مت
ـــــــــــــــــــــــــار .(62 :2018 فــــــــــــــــــــاغ ) "المشــــــــــــــــــــــــــــــــارك  اختصــــ ات ،   .(الـــــــــــــــــــدو ) التعـــــــــــــــــــــــاون تـــــــــــــــــــــــــــع  الشـــــــــــــــــــــــــــــــ
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شـــــــــــــــــمل قـــــد ـــــــــــــــــــــــــ  المســـــــــــــــــــــــــتوى عوامـــل IRC أمام العوائـــــــــــــــــــــق  ـــــــــــــــــاالجغـــــــــر) ال ــ ة اف اســــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــخ ، الس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ، اللغــــــــــــــــة ، التــــــــــــــــــــــــــــار ــــــــــــــــــــــــة التقال ـــــــــــــــــ  ، الثقاف
لــــــــــــــــــــــــد حجم لــــــــــــــــــــــــد ثـــــــــــــــروة ، ال ــــــــة المســـــــــــــــــــــافة ، ال ـــــــــــــــــــــــ ة العوامـــــــــــل ؛ (الجغراف ـــــــ ـــــــــوارد ؛ الســــــــــــــمعة) المؤسســـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــة والعوامــــــــــــل ؛ (المــ  الميـــــــــــــــــول) الفرد
ـــــــــــــــــــــــــــة و  .(والجاذب شـــــــــــــــــمل  ضا  ـــــــــــــــــــــــــــــل نقــــــــــــص أ ـــــــــة لغــــــــــات) واالتصـــــــــــــــــــــــــــــاالت  ، المتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاون  عـــــــــــــ والعثــــــــــــــــــــــــور ، التم إدارةو ، مختلفــــــــــــــــــ  
امــــــــــــــــــــــــــــات ة االل ــــــــــــــــــــــة / الشخصـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ دارة ، العائل و امــــــــــــــــــــــــات  امـــــــــــــــــــــــــات ، العمــــــــــل ال ـــــــــــــــــدء الوقـــــــــــــت وال مكـــــــــــــــن ، التعـــــــــــــــــــــــاون إجـــراء / ل  تتخــــــــــــــــــــــذ أن و
ف ــــــــــــــــــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــاون ت ا التعــــ أش

ً
أو .مختلفـــــــــــــــــــــــــــة 

ً
ف واإلقامــــــــــة الســــــــــــــــــــــفر ،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال اهظـــــــــــــــــة الت ف ارتفعـــــــــــــــــــــــــــــت فقـــــــــــــــد ،  ــــــال ــــــــــــــــــــــــــــ  التنقـــــــــــــــــــــــــــــل ت

ـــــــــــــــــــــــــــــــد  ــــــــــــوم أنظمــــــــة جميـــــــــــع عــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــدو  ال ــــــــــــــــــــــــــــة العلــــــ مــــــــــــا ، المـــــــــــــــــــــــــــــــوظف  فئـــــــــــــــــــات لجميـــــــــــــــــع األورو اإلدارة وموظفـــــــــــــــو العلمـــــــــــــــــاء ذلـــــك     ، 
لفــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــورد الوقـــــــــــــت   أخـــرى وت ـــــــــــــــــــــاد   مكـــــــــــــــن ، أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات و ة للمتطل  المتــــــــــــــــــــــــــــاح  والطاقـــــــــــــــة الوقـــــــــــــت من تقلــــــــــــــــــــــــل أن اإلضـــــــــــــــــــــــــــــاف
شــــــــــــــطة الفعــــــــــــــــــــــــــــــــ  للوقـــــــــــــــــــــوف حــــــــــــــــــث أ ا :ال ــــــــــــــــــــد ، أخ ف من التعـــــــــــــــــــــــاون ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــة الت حــــــــــــــــــــــــث اإلدار ـــــــــــــادة مـــع :لل  األشــــــــــخاص عدد ز
ـــــــــــــــــد اركـــــــــةومش لـــــــــــــــــــزم ، المؤسســــــــــــــــــات من الم ـــــــــــذل  ـــــــــــــــــــ  جهــــد  إلدارة أ حـــــــــــــــــث   .ال
  
انــــــــــــــــــــــــــــات مصــــــادر .4 ــــــــــــــــــــة الب   والمنهج
  
جاع تـــــــــــم انـــــــــــــــــــــــــــــــــات اســـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــا تـــــــــــم الــــــــــــــــــــــــ  الب لهـــــــــــــــــــ ر هــذا   تحل و  ، Scopus من التقـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ   انـــــــــــــــــــــــــــات قاعــــــدة أ ــــــــــــــــــــــــــــــة ب د  تج
شـــــــــــــــــــــــــــــهادات ـــــــــــــــــــــات واس ـــــــــــ ـــــــــــــراء راجعهــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــ  لألدب قـــــــــــــــــرب ما تغــــــــــــــــــــــــ  والــــــــــــــــــــــــــ  النظـــــــ  ووقــــــــــــــــــــائع كتـــــــــــــــب وسلســــــــــــــــــــــــلة مجلـــــة 40000 من 
ــــــــــــــــــــة من مؤتمــــــــــــــــرات هـــــــــــــــــــــــــا) نـــــــــــــا  6000 قرا مل ف   حـــــــــــاث أحد ، SciVal و (إلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــاء أداة .Elsevier أ إ الوصـــــــــــــــول توفــــــــــــــــــــــــر ذ األداء   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــح  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحث  مؤسســـــــــــة 600 12 عــن فضــــــــــــــــــــال ، دولـــــــة 230 من ال ــــــــــــة وال طـــــــــــــــــــــــ ســــــــــــــــــــــــتخدم .العــــــــــــــــالم أنحــــــاء جميـــــــــــع   بهــــــــــــــــــا المرت  
SciVal انـــــــــــــــــــــــــــات إ 1996 من Scopus ب ــــخال  غــــــــــــــــــــ  والـــــــذي ، الحــــــــــــــــــا  تـــــــــــــــــــــار ا تحديثا SciVal يتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .ســـــجل مليـــــــــــــــــون 48   أسبوع
انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ـــــــــــــدة للب ـــــــان .Scopus من الجد ــــــــــــــــــــار  د Scopus اخت

ً
انـــــــــــــــــــــــــــات من  ــــــــــــــــــــــــة ب ــــــــــــــــــــــــة الفهرســــــ ـــــــــــــ الخاصــــــــــة العالم ـ  Web of Science 

(WoS)   ر هــذا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مدفوعا التقـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  بتغط ـــــــــــــــة للمجـــــــــــــــــالت أ ـــــــــــــ م اد األورو  االتحــــــــــــــــاد دول   وخاصـــــة ، األ ــــــــ   .13 الـ
ســــــــــــــــــــــــتخدم ر  ـــــــــــــــــــــــــــــ انـــــــــــــــــــــــــــات التقــــــ اض ، 2017‐2007 ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف ــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــزم  اإلطــــــــار أن  مــــــــــــا ط كـــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــل  ــــــ  االتجاهــــــــــــــــــات لتحل
ة حـــــــــــــــــــوث أداء   األساســــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ .الوقـــــــــــــت مـــرور مـــع التعـــــــــــــــــــــــاون أنــــــــــواع وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــغي  ال قت ـــــــــــــــــــــــــــل  حـــــــــــــــــث مجال   التعـــــــــــــــــــــــاون تحل  عـــــــــــــ ال
ع انـــــــــــــــــــــــــــات من واحد نــــــــــــ انـــــــــــــــــــــــــــــــــات :المخرجــــــــات ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الب ـ ليوم شــــــــــــــــــــــورات   الب ـــــــان .الم ــــــــــــــــج  ال IRC تجــــــــــــــــــاە الشــــــــــــامل النهـــ ـــــــــــــــــــس   ل
ـــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــل تـــــــــــم :ف اق   IRC تحل ة RC :األخـــــــــرى الثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــة التعـــــــــــــــــــــــاون أنــــــــــواع ســــــــــــــ ـــــــــــــــوث مخرجــات) المؤسســــــــــــــــــــــــــ حــــ  المـــــــــــــــــــــــــــــــــــؤلف  متعــــــــــــــددة ال
ــــــــث ، تــــــــــــــــــــــــــــــــ  ح إ المـــــــــــــــــــــــــــــــــــؤلف  جميـــــــــــع ي لــــــــــــــــــد   المؤسســـــــــــــــــة نفــــــــــــــــس  أورو   ) ، RC ــــــــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــوث مخرجــات متعــــــــــــــددة) الوطن  ال
ــــــــث ، المؤلفـــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــت ح إ المـــــــــــــــــــــــــــــــــــؤلف  جميـــــــــــع  ي ـــــــــــــــــــ   لــــــــــــــــــــــــد نفــــــــــــــــس   واحدة مؤسســـــــــــة من أ األورو  ال ال أو) واحد ومؤلـــــــــف ، (  
حـــــــــــث مخرجــات ، تعـــــــــــــــــاون يوجـــــــــد ــــــــث واحدة مؤلفـــــــــــــــــة  تــــــــــــــــــــــــــــــــ  ح ــــد المؤلــــــــــــــف ي ـــــــــــ إ الوح لــــــــــــــــــد   مؤسســـــــــــة  أورو   ). 
  
  النتــــــــــــــــــــــــــــائج .5
  
  المســــــــــــــــــــتوى عـــــــــــ ــــــــــــــــــــــ   ال

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالت تظهـــــــــــــــــــــر ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التحل ا المؤلفـــــــــــــــــــــــة المقــــــــــــــــاالت  عدد أن التج تها دول ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــة و ــــــــــــــ  ارتفــــــــــــــــــــــــــــاع   القـــــــــــــــــــــو  النــــــــــــــــــــــــــاتج   المئ
لــــــــــــــــــدان جميـــــــــــع   المـــــــــــــــــا  العقــــــــــــــد   األورو  االتحــــــــــــــــاد  ــــــــــــــــــــــــــــــــة  ن الثمان ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ لــــــــــــــــــــــغ .والع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة المقــــــــــــــــاالت  عدد   المكت
التعـــــــــــــــــــــــــــــــــــاون ة   الــــــــــــــــــدو   األورو  االتحــــــــــــــــاد   2،193،504 (2017‐2007) دراســــــــــــــــــــــــــتها تمــــــــــــت الـــــــــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــــــــــــــــــف  1437،621 و 28‐ 
ــــــــــــــــــــــات   ــــــــــــة متحــــــــــدةال الوال ــــــــــــــــــ ك ــــــــــــــــــــــات) األم ــــدة الوال ـــــــــــــــــــــــــــــة المتحــــــــــــ ك  ، ذلـــــك ومــــع ؛ الصــــــــــــــــــــــــ    فقــــــــــــــــط 087 588 مـــع مقارنـــــــــــــة ، (األم
ـــــــان شــــــــــــــــــــــورات هــــــــذە عدد   نمــــــو أعـــــــــــــ  ة نفــــــــــــــــس   الســـــــــــــــــنة   الم ة الــــــــــــــــــــــــــــــــــف ــــــــــــــــــــــ ســـــــــــــــــــ ال ة) للصــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ ســـــــــ  داخل .(٪ 309.02 ب
لــــــــــــــــــــــــدان مــــــــــــــــــــا ال ــــا وف نهـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــادات مـــع ، التخصصـــــــــــــــــــــــــــــات بـــــــــــــــــــــــ  كبـــــــــــــــــــــــــــ  تمــــــــــــــــــــايز هنــــــــاك ، ب  .العلــــــــــــــــــوم مجــــاالت  مختلــــــــــــــــــف ن  مختلفـــــــــــــــــــــــــــة ز
  EU‐28، ـــــــــــان ـــــــــــــــــــ  و ــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــــــ  المقــــــــــــــــاالت  من عدد أ ـ إ 2017 عــام   الـــــــــــــــــــدو  التعـــــــــــــــــــــــاون    ــــــــــــــــــــــــد حد  ع  للعلـــــــــــــــــــــــــوم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ع ــــــــــــــــــــــــــــــة العلــــــــــــــــــوم تليهـــــــــــــــــــــــــــــــــا ،( USA ال   109624 و ؛175150) الطب ــــــــــــــــــــــات و   64029 و ،84325) الطب  المتحــــــــــــــــدة الوال
ـــــــــــــــــــــــــــــة ك ة لاللعلــــــــــــــــــــــــــــوم وأدناهــــــــــا ‐ ( األم ــــــــــــــــــــــــــان ســــ لغــــــــــــــــــــــت ، 2017 عــام   .( USA و   2880 و ،5480) اإل األوراق حصــــة   المؤلفـــــــــــــــــــــــة 
ا األورو  االتحــــــــــــــــاد لـــــــدول ٪44.4 دول األورو  االتحــــــــــــــــاد لـــــــدول 47.1٪) 28  األورو  االتحــــــــــــــــاد لـــــــدول ٪39.2 و 15   13 ، 40٪ 
ـــــــــــــــــــــــــــــات التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  .(( للصــــــــــــــــــــــــــــــ  فقــــــــــــــــط ٪22.2 و المتحــــــــــــــــدة للوال ـــــــإن ، و ــــــــــــــــا   IRC فــــ ات عنـــــــد أورو ــــــــــــــــــــــت انــــــــــــت مما ماثلــــــــــــــــــةم مســــــ ـــــــه  ــــــــــــــــ  عل
ــــــــــــــــــــــات   ــــــة المتحــــــــــــــــدة الوال ــــــــــــــــــــــــ ك ـــــــــــــــــــ  ٪150 و األم ة أ ـــــه شــــــــــــــــــــــــــــعب  . الصــــــــــــــــــــــــ    منـــــــ
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انــــــــــــت ة األعـــــــــــــــــــ   الــــــــــــــــــــــوط  التعـــــــــــــــــــــــاون حصــــة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ســــــ ال ــــــــــــــــــــــات تليهـــــــــــــــــــــــــــــــــا ، (٪ 30.2) للصــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــدة الوال ودول ، (٪ 23.7) المتحـــــــ  
األورو  االتحــــــــــــــــاد األ االتحــــــــــــــــاد مجموعـات بـــــــــــــــــــــــ  كبـــــــــــــــــــــــــــ  اختـــــــــــــــالف وجــود مـــع ، ٪ 18.9) 28  ورو   0.3 ٪ 15 و ٪ EU: 19.2 13 و 15 
اوح .(التــــــــــــــــــــــــــــــــوا  عـــــــــــــ ، ـــــــــــــــــاون حصــــة تــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ التعــــــ و  ، EU‐15) ٪ 24.1 و ( الصــــــــــــــــــــــــ  ) ٪ 45.4 بـــــــــــــــــــــــ  المؤس ـــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكث  أ  
ة ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال األورو  االتحــــــــــــــــاد لـــــــدول  ا .(٪ 33.5 ، 13  شــــــــــــــــــــــورات حصـــــة تعـــــــــــــــد ، أخ ف ذات الم    األصــــــــــــــغر   الواحــــــد التـــــــــــــــــــــــــــــــــأل
و  (٪2.4) الصــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــاق  لــــــــــــــــــــــــدان مجموعات ي ال ، ال ــــــــــها االتجاهــــــــــــــــــات .فقــــــــــــــــط ٪12.1‐9.5 مســــــــــــــــــتوى عنـــــــد تـــــــــــــــزال   (2017‐2007) نفســـــــــــــــــ
األورو  االتحــــــــــــــــاد دول لجميـــــــــــــــــع واضـــــحة (2017) نفســـــــــــــــــــــــــــها واألنمــــــــــــاط ــــــــــــــــــــــــــــالغ  ال .دولـــــــة 28 عـــددها ال لــــــــــــــــــد يوجـــــــــد   االتحــــــــــــــــاد من واحد 
األورو  كــــــــــــــن لــــــم 28 ‐  ـــــــــــــــــــــــــه  ة   ارتفــــــــــــــــــــــــــــاع   IRC ف ــــــــــان ، الدراســـــــــــــة شـــــــــــــــــــــــــــــملتها الـــــــــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــــــــــــــــــف لــــــــــــــــــــــــدان جميـــــــــــع   و  من نوعا ال
مــــــــــــــــــــن التعـــــــــــــــــــــــاون ــــــــــــــــــــــــــــة العلــــــــــــــــــوم   المه م اد  للمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤلف  اإلجمــــــــــــــــــا  العـــــــــدد   الشاســـــــــــــــــــعة االختالفـــــــــــــــــــــــــــــــات .2017 عــام   األ
ا المشــــــــــــــــــــــــــــــــارك  جــــــــب دول ــــــــــــــــورات توضــــــــــــــــــــــع أن  شــــــ ـــــــــــــــــــــــة الـــــــدول بـــــــــــــــــــــــ  الم ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــار   المدروســــــــــــة األورو  IRC اتجاهــــــــــــــات جميـــــــــــع   االعت
ة عـــــــــــــ القائمـــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــ ســـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــة ال  .المئ
  
لــــــــــــــــــدان تختلــــــــــــــــــــــــــــــف األورو  االتحــــــــــــــــاد  ضا 28 ‐  ا اختالفا أ ــــــــث من كب ــــــــث من IRC ح كة الـــــــدول :أخــــــــــــــــــــــ  معلــــــــــــــــــــــــــــــــمت  ح ـــــــــــــــــــــــــــــ ـ  ال
ـــــــــــــــــــاس وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــأث  معهـــــــــا المتعاونـــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــدا  االقت ة أو ، (FWCI) الم ســــــــــــــــــــــ شـــــــــــــــــــــــــــــــــهادات  ة المســــــــــــــــــــــــــــتلمة االس ســــــــــــــــــــــ إ   المتوســـــــــــــــــــــــــط 
ع لمجـــــال المتوقــــــــــــــــــــــــــــع العــــــــــــــــــــــال  ع ، الموضــــــــــــــــــ شـــــــــــــــــــور نــــــــــــ ــــــــــــــــــــ وســــــــــــنة الم شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراتهما (ال ـــــة لم ـــــــــــــــــا المؤلفــــــــــــــــــ ـــــــــــــظ .دول الحـــ ـــــــــــــــــــ  أن و  عدد أ
األوراق من ف    ـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــــأل ــــــــــــــــــــــات و الصــــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــــــــ  دول ـــــــــــــــــــــــــــــة المتحــــــــــــــــدة الوال ك ــــــــــــــــة تليهـــــــــــــــــــــــــــــــــا ، األم ــــــــــــــــــــــات و (UK) المتحــــــــــــــــدة الممل  الوال
ـــــــــــــــــــــــــــــة المتحــــــــــــــــدة ك ـــــــــــــــــــــا ، األم ــــــــــــــــــــــات و ألمان ـــــــــــــــــــــــــــــة المتحــــــــــــــــدة الوال ك ــــــــــات و فرســـــــــــــــــــــــــا وكــــــــــــذلك ، األم ــــــــــــ ــــــــــــــــــــة المتحــــــــــــــــدة الوال ـــــــــ ك  لســـــــــــمةا . األم
ـــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــا   IRC عـــــــــــــ الغال التعـــــــــــــــــــــــــــــــــــاون أورو ـــــــــــــــة  نهــــــــــــــــــــــــــــــــا ق ــــــــــــــــــــــــ  ب ــــــــــــــــــــــات و ـــــــــــــــــــــــــــــة المتحــــــــــــــــدة الوال ك ــــــــــــــــة   : األم  ، المتحــــــــــــــــدة الممل
ـــــــــــــــــــــا ل تتعـــــــــــــــــــــــــــــاون فرســـــــــــــــــــــــــا و ، ألمان شــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــات مـــع مكثـــــــــــــــــف  ـــــــــــــــــــــــــــــة المتحــــــــــــــــدة الوال ك ـــــــــــــــــــ  األم لــــــــــــــــــد أي من أ أورو   ‐2013   .آخر 
ــــــــــــــــــــــــــة تـــــــــــم ، 2018 اك ورقـــــــــة 172،887 كتا االشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــةا علمــــــــاء بـــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــات المتحــــــــــــــــدة لممل  ورقـــــــــة 141،195 ، المتحــــــــــــــــدة والوال
ـــــــــــــــــــــــــــــة ل مكت شــــــــــــــــــــــــ ك  ـــــــــــــــــل من مشـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــات ألمــــــان علمــــــــاء ق ـــــــــــــــــــــــــــــة ورقـــــــــة 308 93 و ، المتحــــــــــــــــدة والوال اك مكت االشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  علمــــــــاء مـــع 
كي  فرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــــــــض عـــــــــــــ .وأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  فـــــــــــإن ، ذلـــــك من النق األوراق من عدد أ اء من اثنــــــــــــــــــان كتبهـــــــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــ ـ  ال
يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أوراق) فقــــــــــــــــط 90،202   نالتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاون  األورو فهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   شـــــــــارك  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ألمــــــان علمــــــــاء تأل طان ة   و  الـــــــــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــــــــــــــــــف
نمـــــــــــــــــــــــــــا .(الدراســــــــــــــة شـــــــــــــــــــــــــــــملتها ـــــــــــــــــــك أقـــــــوى الصــــــــــــــــــــــــ  تعـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــــــات لعلــــــــــــــــــوم عـــــــــــــال   ـــ إال ، المتحــــــــــــــــدة الوال    واحدة دولـــــــة هنــــــــاك أن 
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــة   ، أورو ــــــع نطــــــــــاق عـــــــــــــ تتعــــــــــــــــــــــــــــاون ، المتحـــــــــــــــــدة الممل ل كتابتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تمـــــــــــت ورقـــــــــة 63،625 مـــع) الصــــــــــــــــــــــــ  مـــع واســــ شــــــــــــــــــــــــ  
ك ة   مشـــــــــــــــــــــــ  .(الدراســــــــــــــة شـــــــــــــــــــــــــــــملتها الـــــــــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــــــــــــــــــف
  
  المتوســـــــــــــــــــــط المســــــــــــــــــــتوى عـــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــــــرافق ـــــــــــــــــــــــــ  المســـــــــــــــــــــــــتوى عـــــــــــــ التحل لـــــــــــــــــــــــــــــــدان ال ر هــذا   لل ـــــــــــــــــــــــــــــــــل التقـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــتوى عـــــــــــــ التحل  المتوســـــــــــــــــــــــــط المســــــــــ
ل .(الرائــــــــــــــــــدة ، المختـــــــــــــــــــــارة) للمؤسســــــــــــــــــــــــات شــــــــــــــــــــــــ ه ، عــام  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  2017 عــامل التعـــــــــــــــــــــــاون وأنمـــــــاط الوقـــــــــــــت مـــرور مـــع التعـــــــــــــــــــــــاون اتجاهـــــــــــــات ت
عــــــــــــــــــــــة التعـــــــــــــــــــــــاون ألنـــــــــــــــواع وفقا) ـــــــــــــة ، المؤسســــــــــــــــــات :األر ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــة ، والوطن ف ، والدول األورو  االتحــــــــــــــــاد دول   (الفــــــــــــــــــــردي والتـــــــــــــــــــــــــــــــــــأل  28 
ل اتجاهـــــــــــــات فـــــــــــإن ، ذلـــــك ومــــع ؛ الرائــــــــــــــــــدة ومؤسســــــــــــــــــــــــــــــاتها ـــــــــــــــــــ  التــــــــــــــــــــــــــــدو ة كثافـــــــــــــــــــــــــة أ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال ـــــــــــــــــــــات  الـــــــــــــــــــدول مقارنـــــــــــــة الرائــــــــــــــــــدة للمؤسســــ . 
  
ة ســـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــة ال ة المتوســـــــــــــــــــــــــط   أقــــــل  الــــــدو التعـــــــــــــــــــــــاون من للحصـــــــــــــــــة المئ ــــــــــــــــــــــــــ ســـــــــــــــ ال ـــــــــــــــدة للجامعــــــــــــــــات   دول   الموجــــــــودة الرائـــ
األورو  االتحــــــــــــــــاد ــــــــ  الـــــــــــــــــــدول مقارنـــــــــــــة 13الـ األورو  االتحــــــــــــــــاد دول   الموجــــــــودة  نمـــــــــــــــــــــــــــا .15الـــــــــ   الجامعـــــــــات تتجــــــــــــــــــــــــاوز لــــــم ب
ة ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األورو  االتحــــــــــــــــاد دول   الموجــــــــودة الرئ ة الــــــــــــــــــدو  التعـــــــــــــــــــــــاون من ٪60 مســــــــــــــــــتوى 13 ‐   ثـــــــــــــــــالثو 2017‐2007 للـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف
ـــــــتوى تجــــــــــــــــاوزت فقــــــــــــــــط جامعـــات ة جامعـــات خمس تجــــــــــــــــاوزت ، ٪50 مســـــــــــ ســــــــــــــــــــــــــــــــــ األورو  االتحــــــــــــــــاد دول   رئ  من ٪60 مســــــــــــــــــتوى 15 ‐ 
نــــــــــــــــــــــــــــــــــا من جامعــة ، وكســـــــــــــــــــــــــــــــمبورغ ل جامعــة ) التعـــــــــــــــــــــــاون الــــــــــــــــــدو  التعـــــــــــــــــــــــاون ا معهــــــــد ، في ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ارولي ، KU  جامعــة من جامعــة و لـــــــــــــــــــــــــــــوف 
ســــــــــــــــــــــــفورد ـــــــــــــــــــع   فقــــــــــــــــط .( أ ـــــــــــــــــــــــة جامعـــات أر انــــــــــــت 28 ‐ أورو شــــــــــــــــــــــورات ةحص  ـــــــــــــــــا المؤلفـــــــــــــــــــــــة الم  ٪ 50 من أصـــــــــغر واحد عــام   دول
لهـــــــــــــــــــا) ق وســـــــط   تقــــــــــــــــــــع  و ــــــــــــــــا  ة .(أورو ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ســــــــ ال زادت ، للدراســــــــــــــــــــة خضــــــــعت الـــــــــــــــــــــــــ  الجامعـــــــــات لجميـــــــــــــــــع  ة  ســـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــة ال  المئ
األوراق لحصـــــــــــة ا المؤلفـــــــــــــــــــــــة  صـــــــــــــــــــــــورة دول ة   .2017 و 2007 عــــــــــا  بـــــــــــــــــــــــ  كبــــــــــــــــــــــــــــــ
  
شـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ  أن أنمــــــاط و ـــــــــــــادة أ ـــــــــــــــــــــاس تـــــــــــــــــــــــــــــــــــأث    ز ـــــــــــــ  13   الموجــــــــودة للمؤسســـــــــــــــــــــــــات لمالحظتهــــــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــدو  التعـــــــــــــــــــــــاون   االقت
األورو  االتحــــــــــــــــاد   دولـــــــة شــــــــــــــمل االوائــــــــــــــــل الخمســــــــــة : ك من المؤسســــــــــــــــــات  شـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــة ال ا ، جمهور ــــــــــــــــــــــــــــا ، ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوفا  بولنـــــــــــــــــــــــــدا ، كروات
ـــــــــــــــــا و ــــــــــــــــادة وهــــــــــذە . رومان ــ ـــــــــــــــــــــارلز :التـــــــــــــــــــــــــــــــا  النحــــــــــــو عـــــــــــــ   ال شــــــ يــــــــــــــــــــــــــــــوس ،٪336.9 خـــالل من ( بــــــــــــــــــراغ ) جامعــة   ) جامعــة كومي
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفا ـــــــــــــــــل زغــــــــرب من جامعــة ،٪290 خـــالل من ( برات اختصـــــــــــــــــــــــــــــار .(62 :2018 فــــــــــــــــــــاغ )" المشــــــــــــــــــــــــــــــــارك  األعضـــــــــــــاء أن ق ات ،   الشـــــــــــــــــــــــــــــــ
  .(الـــــــــــــــــــدو ) التعـــــــــــــــــــــــاون تـــــــــــــــــــــــــــع 
  
  (مقتطفـــــــــــــــــــــــــات)
  
ـــــــــارات .7 اســــــــــــــــــــة خ  الس
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ــــــار اســــــــــــــــــــة خ جــــــب :1 الس ـــــــون أن  كــــــ حــــــــــــــاث مـــــــــركز    األ اســــــــــــــــات قلــــــــــب  حــــــــــــــث س ـــــــــــــــــــة ال  .الوطن
ــــــــــــــــــم أنظمــــــــة تحتــــــــــــــــــــــــاج ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــة العـــــــــــــــــــــــا  التعل ـــــــــــــادة عـــــــــــــ تــــــــــــــــــــــركز الـــــــــــــــــــــــــ  الوطن ــــــــــــــــــة ز ـــــــــــــــــــــة الرؤ ــــــــــــــة معارفهــــــــــــــــــــــا إلنتــــــــــــــــــــــــاج الدول ــــــــــــــ م اد إ األ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ب ل ت ــــــــدو حـــــــــــــــــــوث تـــــــــــــ اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتها قلــــــــــــب   ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة س حث ــــــــــــــــــــــــة ال ـــــــــــــــــــــــــــج تعـــــــــــــــد) الوطن و مثا ال

ً
ا  جاب ا إ س  Gornitzka انظــــــــــر ، رئ

and Langfeldt 2008). ـــــــــــــــــــدان تعمـــــــــــــــل لـــــ ــــــــــــــــــــــــــــة ال ب تـــــــــــــــــــــــــــــــــــغي  عـــــــــــــ األورو ـــــــــــــــــــال اإلدارة أسـ ــــــــــــــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أنظمــــــــة   والتم  العـــــــــــــــــــــــا  التعل
ل لــــــــــــــــــــديها ــــاتها وتــــــــــــــــــــــدو اســـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــة س ـــــــــــــ حث ــــــــــــــــــادة ال ـــــــــــــدرتها ل ة قــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــة التنافســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .Shin et al ؛Horta and Yudkevich 2016) العالم
 .(Kwiek 2015b ؛Kwiek 2013 ؛2014
  
ـــــــس ، نفســـــــــــــــــــــــــــه الوقـــــــــــــت   ــــــــــــــــــــــــة المنافســـــــــــــــــــــــــــة تنعكـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــة العالم حـــــــــــــــــث مجال   واألورو   :طـــــــــــــــائرات عدة عـــــــــــــ ال

 المـــــــــــــــــــــــــــوارد - ــــــــــــــةالب   مــــــــــــا) المواهـــــــــب عـــــــــــــ التنـــــــــــــــــــــــــــــــــــافس أو ، ــــــــــــــــــــــــــــالجوائز الفـــــــــــــــــــــــــــــائزون ذلـــــك    ــــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون العلم  ذوو وال

شـــــــــــــــــــــــــــــــارات ــــــــــــــــــــــــة االس            (العال

ــــــــــــــــــــــــل - حـــــــــــــــــــوث صـــــــــــــــــــــناديق عــــــــــــــ المنافســـــــــــــــــــــــــــة أو ، التم األورو  االتحــــــــــــــــاد   ال مــــــــــــا)  ـــــــــــــــــــــــل ذلـــــك    حـــــــــــــــــــوث تم ــــــــــــــــــــــــــــة ال  الفرد

دة خ راجــــــع ؛ ERC من التنـــــــــــــــــــــــــــــــــــافس شـــــــــــــد لــــــــــــــــــــــ در  ــــــــــــنا            (2016 وشــــــــ

أداء -   حـــــــــــــــوث شــــــــــــــــــــــورات عـــــــــــــ المنافســـــــــــــــــــــــــــة أو ، ال شـــــــــــــــــــــــورات الم شـــــــــــــــــــــــــــــــــهادات ذات والم ــــــــــــــــــــــــة االس  الــــــــدرجات ذات المجــــــــــالت   العال

ــــــــــــــــــــــــة ) العال ل عــــــــــــــ ــــــــــ شــــــــــــــــــــــورات ، المثــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــ ة أعـــــــــــــ   الم ســــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــة  ـــ شــــــــــــــــــــــورات من ٪ 10 أو ٪ 1 مئ شـــــــــــــــــــــــورات الم  والم
ـــــــــــــــــــــــــة مجــــالت من ٪ 10 أو ٪ 1 أعـــــــــــــ    Didegah and و ؛ Bornmann et al. 2014 ؛ Bornmann et 2013 انظــــــــــر ؛ المئ
Thewall 2013)               

ف -  التصــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاد   األ حـــــــــــــــــاث عـــــــــــــ القائمـــــــــــــــــــة تلـــــــــــــــــك وخاصـــــة) الـــــــــــــــــــــدو  ل األ شــــــــــــــــــــــــ امــــــل  ف مثــــــــــــل  ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــدن تصـــ ًبناء ل  عــــــــــــــ 

انـــــــــــــــــــــــــــات            .(WoS ب

ـــــــان إذا جــــــــب  ــــــــــــــال IRC عـــــــــــــ  إ االنتقــــــــــــــ اســــــــــــــــــــــــــات مــــــــــركز  ــــــــــــــة الس ـــــــــــــــــــــــ حث ــــــــــــــــــــــــة ال اف بفيـــــــــــــــــــــج ، الوطن اللغــــــــــــــــــــــــــــة االعــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــ ضا اإلنجل  أ
ارهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اعت ــــــــــــــــــــــــة العلــــــــــــــــــوم لغـــــــــة  ألن اليـــــــــــــــــوم العالم ـــــــــــــــــــــــة النـــــــــــــــــــــــــــــــاطق "  اللغـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ل يواجهــــــــــــــــون األصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي  غـــــــــــــ  من اإلنجل شــــــــــــــــــــــــ  
ـــــــــــــــــــــــــد ا ات م ــــــــــ محاولــــــة عنـــــــد تحـــــــــــــــــــد ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــــة .(Powell 2012) "ال ــــــــــــــــــــــــــــة اإلنجل م اد ـــــــــــــــــــــــــة األ ـــــــــــ النجـــــــــــــاح مفتـــــــــــــــــــــــاح   والعلم  عــ
 .الـــــــــــــــــــدو  المســـــــــــــــــــــــــتوى

شـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــت  ــــــــــــ ب ل ت ـــــــــــــــــوث تـــــــــــــــــــــدو حــ اســــــــــــــــــــــــــات مــــــــــركز   ال ــــــــــــــة الس ـــــــــــــــــــــــ حث ــــــــــــــــــــــــة ال إ الوطن ات جميـــــــــــع  ل مســــــــــــــــــــــــــــت شـــــــــــــــــــــــــــــغ  أنظمــــــــة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــم إ الـــــــــــــــــــــــوط  المســـــــــــــــــــــــــتوى من ، العـــــــــــــــــــــــا  التعل ـــــــــــــــــــــــ  إ المؤس اإلداري  إ  ـــــــــــــــــــــــــــــــارات .الفــــــــــــــــــــرد  ع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ، عامة  ــــــــــــــجع أن ي شـــــ  
اســـــــــــــــــــات حـــــــــــــــــث س ل الداعمــــــة ال ـــــــــــورات أهــم للتــــــــــــــــــــــــــــــــــدو شـــــــــــ ـــــــــــــــــــــة الم ـــــــــــــــــــــــــــــــف   الدول ــــــــــــــــــــــــــاد  التوظ ب ، األ د

ً
شــــــــــــــــــــــورات مجـــرد من   الم

ــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــا الوطن شـــــــــــــــــــجع وأن العل ـــــــــــــــــس ، الــــــــــــــــــدو  التعـــــــــــــــــــــــاون  حـــــــــــــــــث مجال   ، فقــــــــــــــــط الـــــــــــــــــــــــوط  ول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .ال ـــــــــــــــــــم ي ـــــــــــــــــــــــــــــج عليهـــ ــــ و  ال
ــــــــــــــــــــ لقنـــــــــــــــــــوات ـــــــــــــــــــــة ال ـــــــــــــــــــــــــــــل   الدول ـــــــــــــــــــــــــا  الجمــــــــــــــا  التم ـــــــــــــــــــــــــــاتهم الم و  لمؤسســـــــ ـــــــــــــــــــــــل  حـــــــــــــــــــوث تم ة ال  غـــــــــــــ  التنافســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة ـــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــتوى عــــــــــــــ الم حـــــــــــــــــــوث مجــــــالس   الفــــــــــــــــــــردي المســــــــــــــــــ عادلهــــــــــــــــــــــــا ما أو) ةالـــــــــــــــــــــــوط  ال جــــــــب .( ضا عليهــــــــــــــــــــــم  شــــــــــــــــــــــــــــجيع أ ل   تـــــــــــــــــــــدو
حـــــــــــــــــــوث ت أنظمــــــــة   ال افــــــــــــــــــــــــــ ت الم افـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــتوى عــــــــــــــ العلــــــــــــــــــوم   والم  .األفـــــــــــــــــــراد العلمـــــــــــــــــاء مســ
  
التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  جــــــــب ، و ــــــــــــــــــــــــة النمــــــــــــــاذج تكــــــــــــــــــون أن  واإلدارات للجامعــــــــــــــــات الوطن حـــــــــــــــــث وفـــــــــــــــرق  ال :واضـــــحة النــــــــــــــــــــــاجح  والعلمــــــــــــــــــاء ال  يوجـــــــــد 
ـــــــــــــــــــــاد  نجــــــاح وال ممكـــــن أ ـــــــــلتمــــــــــــو منـــــــح يتــــــــــــــــــــم  ـــــــــتوى أي عــــــــــــــ كبـــــــــــــــــــــــــــ   ال الـــــــــــــــذين واألفــــــــــــــــــــراد الوحـــــــدات لتلــــــــــــــــــــــــك مســـــــــ ــــــــــــــــــم  لهم يتــ  تــــــــــــــــــــــــــــــــدو
حــــــــــــــــــث مجال   ال .ال ــــــــــــــــــــــــــــر  لـــــــــــــــــــــــة أو) أســـــــــــــــــاتذة أي تتوفــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــد قا ـــــــــــاء (للتجد كـــــــــــــــون الـــــــــــــــذين للعلمــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــح  مظهــــــــــــــرهم  ا ال    وطن
ـــــــــــــــــس ‐ الغالــــــــــــــــب ا ول عــــــــــــــــض   .دول ـــــــــــــــــــة النظـــــــــــــــم  ـــــ إ حاجة هنــــــــاك ، الوطن ســــــــــــــــــب أو األرقــــــــــــــام) مفصــــــــــــــــــــــلة إرشـــــــــادات  ــــــــةالمئـــــــــــــــو ال  ، 
ســــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــــــــة ال شـــــــــــــــــــــــــــــورات المئ ف قـــــــــــــــوائم أو ، المجــــــــــالت أو للم ــــــالت تصـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــة المجــــ و  ؛ (الوطن كـــــــــــــــــــــــــــــــ  ، أخـــرى حـــــاالت    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــذ العــــــــــام التوج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ل أعمال جدول لتنف حـــــــــــــــــــوث تـــــــــــــــــــــدو  .ال
  
مــــــا ، ذلـــــك ومــــع ر هــذا يؤكــــــــــــــــد  شـــــــــــــــــدة التقـــــــــــــــــــــــــــــــــــ عتمـــــــــــــــــــــــد ،   IRC إ ــــــــــــــات عـــــــــــــ كبـــــــــــــــــــــــــــ  حد  ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــة المقار ـــــاء الفرد ـــــ للعلمــــــــــــــــــ  حســـــاب" كـ
ا العلمـــــــــــــــــاء تعـــــــــــــــــاوني :"األفـــــــــــــــــــراد حـــــــــــــــــــوث مجال   دول مــــــــــــا ، ال ــــــــــــــــــــ ذلـــــك    ــــــــــــــــــد ألنـــــــــــــــــه ، مســــــــــــــــــتوى أعـــــــــــــ عــــــــــــــ الـــــــــــــــــــدو  ال  لهــــــــــــم مف
ــــــــث من انــــــــــــــــــة ح ــــــــــــــــــــــــــــة الم م اد اف ، األ ــــــــــــ والحصــــــــــــــول العلــــــــــــــــــــــ  االعــــــــــــــــــــــــ ت عـ افــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــة الم ــــ م اد ــــــــــــــــــــــــل األ ـــــــــــــــــوث وتم حــ التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  .ال  ، و
إ حاجة هنــــــــاك ــــــــة الــــــــــــــــــــدوافع بـــــــــــــــــــــــ  التقـــــــــــــــــــــــــــارب  ــــــــــــــــــــ ل الفرد اســــــــــــــــــــات للتــــــــــــــــــــــــــــــــــدو اإلدارات مســــــــــــــــــتوى عـــــــــــــ حثالـــــــب وس  والمؤسســـــــــــــــــــات 
ـــــــــــــــــــــــــة  .والوطن
  
كـــــــــــــــون ولــــــــــــــــــــــ  ل أعمال جدول  حـــــــــــــــــــوث تـــــــــــــــــــــدو جــــــــب ، ناجحا ال ــــــــــــث وفـــــــــــــــرق واألقســـــــــــــــــام المؤسســــــــــــــــــات تكــــــــــــــــــون أن  حـــــ  ذات والعلمــــــــــــــــــاء ال
حا أفضـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــدو  الطـــــــــــــــــــــــــابع

ً
ــــــــــــــــــــة المؤسســــــــــــــــــات من  حتـــــــــــــــــــــاج ؛ المحل إ األمـــــر  ــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــتوى عـــــــــــــ ترقيتـــــــــــــــــــــــ حـــــــــــــــــث   المحـــــــــــــــــ  المســــــــــ  ال

ال مختلـــــــــــــــــف   ـــــــــــــنتـــــــــــم أشــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــم ار ــــــــــوث تقي حـــــــــ ــــــــــــــــــــــــة ال إ عــادة يـــــــــــؤدي مما ، الوطن فات   المؤسســــــــــــــــــات داخل مختلفـــــــــــــــــــــــــــة تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وحـــــــــــــــــداتها أو للمؤسســــــــــــــــــــــــات م جــــــــب IRC .(Ponomariov and Boardman 2010) التنظ كـــــــــــــــون أن  ـــــــــــــــــــ   ــــــــــة أ ـــــــــــــــــــــــل أهم ـــــــــــــ  للتم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــة والهي ـــــــ م اد جـــــــــب األ ـــــــــــــــــــــــــــــــــج يتــــــــــــــــــــم أن و و اســــــــــــــــــــــــــــــــتمرار لـــــــــــــه ال ات جميـــــــــــع عـــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــم مســــــــــــــــــــــــــــت م التنظ ــــــــــــــــــــاد عادة .ياأل

ً
ــــــــــــــــــــــــــــأ  ما   

ــــــــــــــــــــــــــــــيون المعارضــــــــــــــــــــون ســـــــــــــ ـــــــــــــــــــم لممارســــــــــــــات الرئ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــة التقي ف الوطن ـــــات أو الوحـــــــدات وتصــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة المؤسســـــــــــــ  العلــــــــــــــــــوم من المؤسســــــــــــــــــــــــــ
ة ســــــــــــــــــــــــــــــان ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  وأنصــــــــــــــــــارهم اإل ــــــــــــــــــــــأتون الرئ ـــــــة العلــــــــــــــــــوم من  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ع التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ؛ الطب جــــــــب ، و ــــــــــــــــــــــــة النظـــــــــــــــم تضــــــــــــــــــمن أن   الوطن
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ة ال حـــــــــــــــــ  التخصصـــــــــــــــــــــــــــــات متعــــــــــــــددة مرونــــــــة والمؤسســـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــج املــــــةالـــــك الفكـــــــــــــــــــــــــرة تتعــــــــــــــــــــــــــــــرض  ــــ و ل المنهــــــــــــــــــــــــ  لل حـــــــــــــــــــوث لتــــــــــــــــــــــــــــدو  ال
ـــــــل   .للخطــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــــــــة التخصصــــــــــــــــــــــــــــــات من محدود عدد هنــــــــاك ، نظــــــــــام  م اد ــــــــــــــــــــة األ ط ما وعـــادة ، المحل اللغـــــــــــــــــــــــــــــات تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت ــــــــــــــــــــــــة   الوطن
واآلداب ــــخ   .والتـــــــــــــــــــــــــــــار

ــــــار اســــــــــــــــــــة خ جــــــب :2 الس    ـــــــــــــــــــل تـــــــــــــــــــــــــــــوف ــــع تم   النطـــــــــــــاق واســــ   .لإليــــــــــــــــــــــــــــر
ـــــــــــــــــــــــــد نحــــــو عـــــــــــــ ا ختــــــــــــــــــــار ، م ــــــــــــــــار  ـــــــــاء ك ــــــــا مســــــــــــــــــتوى عـــــــــــــ العلمــــــــ ـــــــــــــــــــــــة العلــــــــــــــــــوم لــــــمالعــ ــــــــــــــ ات ذات التعاون ا المتجــــــــــــــــــــذرة الشـــــــــــــــــــــــــــــــ  من محل

ــــــــــــــــات التــــــــــــــــــــــــــــــدرب خـــالل لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا والمؤسســـ ــــــــــــــــــــــــــــة الـــــــدول عـــــــــــــ يتـــــــــــــــــــــــــــــــــــع  .الـــــــــــــــــــــــوط  المســـــــــــــــــــــــــتوى عـــــــــــــ وتم  دعم   التفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  األورو
ـــــــــــــــــــــدرس هيئـــــــــــــــــــة أعضــــــــاء مي  التـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد ـــــــــــــــــــ  لتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبح األ تدو أ

ً
حـــــــــــــــــث مجال    م ال ـــــــــــــــــــــــل وتقـــــــــــــــــــــــــد ــــــــ النطــــــــــــــــاق واســــــــــع تم  IRC لـ

ـــــــز العزلـــــــــــــــــــة لتجنـــــــــــــــــــــــب  .العــــــــــــــــــــــال  المســـــــــــــــــــــــــتوى عــــــــــــــ احفـــــــــةال
  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ا ف ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــال ل ت ـــــــــــــــدو ــــــــــــــــــــــــة النظـــــــــــــــم جميـــــــــــع   التـــــــــــــ ــــــــــــــــا   الوطن كـــــــــــــــــــــــــــــــ  : أورو ــــــات مقارنـــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــــــــ ان ة الم ــــــــــــــــــــــة المؤسســــــــــــــــــــــــــ ـــ  والوطن
حــــــــــــــــــــــــث مــــــــــــا ، لل ـــــــــــــــــــــــــــــات ذلـــــك    ان امـــــــــــــــــــــــــج م ــــــــــــــــــــــة ال ـــــــــــــدة الوزار ــــــــــــــــــــــــة المجــــــــــــالس بــــــــــــــــرامج أو الجد ـــــــــــــ حث ــــــــــــــــــــــــة ال إ الموجهـــــــــــة الوطن  
شـــــــــــــــــمل .المــــــــــــــــركز ف  ــــــــــــــــــــــــــــــــــال ل ت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عنــــــــــــــا التــــــــــــــــــــــــــــدو د ف مثــــــــــــل تقل ــــــــــــــــــــــــــــــــــال ــــــفر ت اآلالف لمئـــــــــــــــات واإلقامــــــــــة الســــــــــــــــ  العلمـــــــــــــــــاء من 
ن ـــــــدة وعنــــــــــــــــا المســــــــــــــــــــــــــــــــــاف ات مثــــــــــــل جد ا انـــــــــــــــــــــــــــات مجموعات   االشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــة ب ــــــــــــــــــــــــة الفهرســــــــــــ ـــــــــالت العالم ــــــــــــــــــــــــــــة والمجــ م اد  األ
ــــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــــافر .العالم عـــــــــــــــد وما الــــــــــــــــــــــــــــدكتوراة طـــــــالب  ــــــــــــــــــــار المبتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدئ  والعلمــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــــــــــــــــــدكتوراە  ــــــــــــــــــــــــــاد  للعمـــــــــــــــــل الســــــــــــن وك ل األ شــــــــــــــــــــــــ  
ســــــــــــــــــــــــــتخدمون ، رمتكـــــــــــــــــر إ الوصـــــــــــــــول و ــــــــــــــــــــــــة المعرفــــــــــــــــــــــة قواعـــــــد  شــــــــــــــــــــــورات) العالم انــــــــــــــــــــــــــــــــــات الم  و Clarivate Analytics من المقدمـــــــــة والب
Elsevier  ـــــــــــــــــــــــــــــة الخـــــدمات ومقـــــــــــــد ن التجار إ (اآلخـــــــــــــــــــــ ف تعـــــــــــــــد .مســــــــــــــــــــــبوقة غـــــــــــــ  درجــة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــال اك ت تـــــــــــــــــــــــب   االشــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــدفاتر ال  والــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة والب ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا التحت ــــــــ عام واالتصـــــــــــــــــــــــــــــاالت  المعلومـــــــــــــــــات لتكنولوج

ً
مــــــا IRC نجــــــاح   حاسما  ــــــــــــــــــد أنهــــــــــــا  ـــــــــــــــــــ ا  مســــــــــــــــــتوى عـــــــــــــ ، ت

و  العــــــــــــــــالم األورو  االتحــــــــــــــــاد دول  ألن نظرا .28  ــــــــــــــــــــــــــاد  الســــــــــــــــــــــفر  ــــــــــــــــــة والمجـــــــــــالت الـــــــــــــــــــدو  األ ــــــــــ م اد ــــــــــــــــــــــــة األ ــــــــــب العالم تــــــــــــــ  وال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا التحت ــــــــ م   واالتصـــــــــــــــــــــــــــــاالت  المعلومـــــــــــــــــات لتكنولوج ــــــــــــــــة صـــــــــــــم ل عمل ـــــــــــد فــــــــــــــال ، التــــــــــــــــــــــــــــدو إ اإلشــــــــــــــارة من   
فا ارتفــــــــــــــــــــــــــــاع ـــــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــ ل المتعلقــــــــــــــــــــــــــــــــة لت التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو نعكــــــــــــــــــــــــس  ـــــــل   و ــــــــــــــــــــــــــــــــــة حجم من  ان ف .الـــــــــــــــــداخ  وتوزعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا الم ــــــــــــــــــــــــــــــــــال  ‐ IRC ت
لــــــــــــــــــــــــف ث  و  .الــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ال ، و ـــــاج  ــــــــــــــــــة النظـــــــــــــــم تحتـــــــــــــــــــ ــــــ ســـــــــــــــــــــــــــــ الـــــــــــــــــــــــــ  الوطن إ  ــــــــــــادة  ـــــــــــتوى عـــــــــــــ معارفهــــــــــــــــــــــا إنتـــــــــــــــــــاج إبـــــــــــــــراز ز إ الــــــــــــــــــدو  المســــــــــــــ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ب ــــــــــوث ت حـــــــــ ـــــــــــــــــــــة ال اســــــــــــــــــــــــــات قلــــــــــــب   الدول ـــــــــة الس ــــــــــــــــــــــــــــ حث ــــــــــــــــــــــــة ال ــــــــــــل ، بفحــــــــــس الوطن ضا  ثمارات   النظــــــــــــــــر أ  عامة اســــــــــــــــــــــــــــــــ
ة ل   كبــــــــــــــــــــــــــــــ حـــــــــــــــــــوث تـــــــــــــــــــــدو ــــــــــــــــــارات أحد .ال ـــــــــــــادة هـــو الخ ثمارات ز ــــــــــــــــــار هـــو واآلخــــــــــر ، العامـــــــــة االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــات اخت ل اإلنفـــــــــــــــــــــاق أول شــــــــــــــــــــــــ  
كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مـــع ، مختلـــــــــــــــــف حـــــــــــــــــث عـــــــــــــ ال حـــــــــــــــــث مجال   ال ـــــــارات ، مختلفـــــــــــــــــــــــــــة أنظمــــــــة   .ال ـــــ  فـــــــــــإن ، ذلـــــك ومــــع ؛ ممكنـــــــــة مختلفـــــــــــــــــــــــــــة خ
ــــــــــال تجاهــــــــــــــل ــــــــــــــــــاري  إ يــــــــــؤدي قـــــد نالخ دو  عـــــزل  ــــــــــــــــــــــــة لألنظمـــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــــــــــــــدر   ــــــــــــــــــــــــة العلم ــــــــــــــــا أنحــــــاء جميـــــــــــع   الوطن  وخاصـــــة ، أورو
األورو  االتحــــــــــــــــاد دول   حـــــــــــــــــاث   كبـــــــــــــــــــــــــــ  نقــــــــــــص من تعــــــــــــــــــــــــــــا  الـــــــــــــــــــــــــ  ، 13 الـــــــــ  ة الثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــة العقــــــــــــــــود   األ  جميـــــــــــع   األخــــــــــــــــــــ
ا الحـــــــــــاالت  و  تق ــــــــــــــــــــــــــــة التخصصــــــــــــــــــــــــــــــات جميـــــــــــع  م اد ا األ  .تق

ــــــار اســــــــــــــــــــة خ كـــــــــــــون أن بيـــــــــج :3 الس   األفــــــــــــــــراد العلمــــــــــــــاء  م  ل أعمــال جداول صـــــــــــم   التـــــــــــــــــــــــدو  .الـــــــــــــــــــوط
ــــــــــــــــــــــــة النظـــــــــــــــم تحــــــــــدد ـــــــــــــا تعمـــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــــ  الظـــــــــــــروف الوطن ـــــــــــــــــــة المؤسســــــــــــــــــات فيهــــــــــــ ـــــــــ م اد قــــــــــــــــــــــــاء أجل من تقاتـــــــــــــــــــــــــــــل أو تــــــــــــــــــزدهر أو األ  ذلـــــك ومــــع ؛ ال
،   IRC تعاون الــــــذي الفــــــــــــــــــــردي العــــــــــــــــالم   الحرجــــــــة العقــــــــــــــدة ــــــاون (لـــــــن أو) ســـــــــــــــــــــــــــــــ ا يتعــــــــــــــــــــ حـــــــــــــــــــوث مجال   دول ـــــــــــــــــــــــ (لـــــــن أو) ، ال  ي
دو  تعـــــــــــــــــاون   ـــــــــــــــــــــــ (لـــــــن أو) وســــــــوف ،  ــــــــــــــــــــــــــــة المجــــــــــالت   ي م اد ى األ  .الـــــــــــــــــــــــــــــ
  
حـــــــدد ع  ألداء الـــــــــــــــــــــــوط  المجمــــــــــ حـــــــــــــــــث  ـــــــــــــــــردي المســـــــــــــــــــــــــتوى عـــــــــــــ ال حــــــــــــــــــث أداء الفـــ حـــــــــدد ، الــــــــــــــــــــــوط  المســـــــــــــــــــــــــتوى عـــــــــــــ ال  أنمــــــاط إجمــــــــــــا  و
ـــــــــــــتوى عـــــــــــــ التعـــــــــــــــــــــــاون حــــــــــــــــــث   الفــــــــــــــــــــردي المســــــــــــ طرة ال مــــــا ، الــــــــــــــــــــــوط  التعـــــــــــــــــــــــاون أنمــــــاط عـــــــــــــ الســـــــــــــــــــــــــــ مــــــا مختلـــــــــــــــــف هـــو   تمــــــــــــت 
ـــــــــــــــــــــــــــــــائج الخاصــــــــــــــــــــــ  القســـــــــــــــــــــــــــم    مناقشــــــــــــــــــــــــــــــــــته النتـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ــــــــ ر هــذا   التج ات تعـــــــــــــــد ، IRC   .التقـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ المجـــــــــردة المســــــــــــــــــــــــــــــــــت  لـ
لــــــــــــــــــــــــدان" ــــــــــــــــــــة     (6 القســــــــــــــــم) "المؤسســــــــــــــــــات" و (5 القســــــــــــــــم) "ال ــــــذين األفـــــــــــــــــــراد العلمـــــــــــــــــاء من مجـــــــــــاميع المطــــــــــاف نها  يتعـــــــــــــــــــــــــــــــــاونون الـــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــون ـ ـــــــــــــــــــ  ، و ا (أقــــــل أو) أ ـــــــــــــــــــــــــد هــذا فهـــــــــــــــم .دول ــــــــــــــــــــــالغ أمر IRC إخفاقـــــــــــــــات أو للنجاحــــــــــــــــــات الفــــــــــــــــــــردي التحد ـــــــــــــة  ــ  فهـــــــــــــــم   األهم
ل ـــــــــا ، الفــــــــــــــــــــردي العــــــــــــــــالم إنــــــــــــه" .IRC مســــــــــــــــــــــــــــــــــتق اغة إلعـــــــادة ، "!غــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــل صـــــــــــــــ تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون ب لي اق  )  ــــــــــــــــــــات متعــــــــــــــدد ســــــــــــــ قـــــــ  IRC من الط
ــــــــــــــــل يتضـــــــــــــــــــــــــــمن والـــــــذي ــــ ا ت ه افــــــــــــــــــــــــــ ة والجوائـــــــــــــــــز الم ــــــــــــــــــــة المؤسســــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وأنظمـــــــــة ، العلــــــــــــــــــوم   والوطن ق ــــــــــــــــــــــــــــة ال م اد  ، األ
ات ـــــــــــــــــــــــل ومســـــــــــــــــــــــــــــت حـــــــــــــــــث تم ـــــــــــــــــــــــه وطـــــــرق ال عــــــــــــ  (. .إلــــــــخ ، توز
  
ـــــــــــــــــــــــــة مهـــــم الفــــــــــــــــــــردي العــــــــــــــــالم ة للغا ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ســــــــ ال إ   IRC ألن اليـــــــــــــــــوم ــــــــــــــــــــل تعتمــــــــــــــــــــــــــد IRC طــــــــــــــــرائق  امـــــ ال ا  ـــــــــــــــــــهم العلمـــــــــــــــــاء عـــــــــــــ تق  .أنفســـــــ
قـــــــــــــــــــررون إنهـــــــــــم ـــــــان إذا ما  ا ، يتعــــــــــــــــــــــــــاون من ومــــع  ا ، مؤسس ا وطن ل وقــــــــــرار ، ودول حـــــــــــــــــث   التــــــــــــــــــــــــــــدو عتمـــــــــــــــــــــــد ال ــــــــــــــــــارات عــــــــــــــ   الخ
ــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــة واالهتمامـــــــــــــــــــات ، والمــــــــــــوارد ، الســــــــــــــمعة عـــــــــــــ القائمـــــــــــــــــــة الفرد ــــ حث ــــــــــــــــــــة ، ال ـــــــــــــــــــك وجاذب حـــــــــــــــــث   دا ؛ 2018 فــــــــــــــــــــاغ ) المحتمـــــــــــــــــل ال
ا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ فو ــــــــــــــــــ ا ر هــذا من التجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  القســــــــــــــــم   .(2012 وآخــــــرون  ــــــــــــــــــة تعـــــــــــــــــاون أنمــــــاط عـــــرض تــــــــــــم ، التقـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مختلفـــــــــــــــــــــــــــة وطن
ة جامعــة 22) المؤسســــــــــــــــــات ومختلـــــــــــــــــــف (دولـــــــة 28) ســـــــــــــــــــــــــــــــــــ ل (رئ التفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ات مـــع ،   األنظمــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــ  IRC من مختلفـــــــــــــــــــــــــــة مســــــــــــــــــــــــــــت
انـــــــــــــــــــــــــــــــــات فـــــــــــإن ، ذلـــــك ومــــع .األنظمـــــــــــــة وداخل ــــــــــــــــــتخدمة الب انـــــــــــــــــــــــــــــــــات من مجـــــــــــاميع مجـــرد   المســ ــــــــــــــــــــــــــــة الب  من المســــــــــــــــــــــتمدة الفرد
شــــــــــــــــــــــورات شـــــــــــــــــــــــورات .الم كة) فقــــــــــــــــط   والم ــــــــــــــــــــــــــــها (مشــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـ ـــــــــــــــــــ ) ت ـــــــــــــــــا المتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاون  األفـــــــــــــــــــراد من (كثافـــــــــــــــــــــــــة أقــــــل أو أ   .دول
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رديالـــــــف األســــــــــــــــــــــا  المســـــــــــــــــــــــــتوى هــذا   ـــــــــــــــــــاء   بـــــــــــــــــــــــ  مفاضـــــــــــــــــــــلة دائما هنـــــــــاك ، معينـــــــــــــــــة لمؤسســــــــــــــــــات المـــــــــــــــــــــــــــــــــــعين  المتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاون  للعلمـــــ
حـــــــــــــــــــث IRC عـــــــــــــ المنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  والطاقـــــــــــــــة الوقـــــــــــــت ـــــــــــــــ وال ـــــــان إذا .التعـــــــــــــــــــــــاون هــذا نتــــــــــــــــــــــــــــائج و حــــــــــــــــــث   المـــــــــــــــــــــع  التعـــــــــــــــــــــــاون  دا ال  مف
ل شــــــــــــــــــــــــ حدث ، فــــــــــــــردي  ـــــــــ ـــــــــــــن ؛ ذلـــــك فســــــــــــــ كــــــــــــــن لــــــم إذا ول حــــــــدث فلــــــــــــــــــن ، كــــــــذلك   .ذلـــــك 
  
األس النقطــــــــــــــــــــة فـــــــــــإن لـــــــــــذلك ة اســـــــــــــــــــات وضــــــــــع   اســـــــــــــ ــــــــــــــــــــة س ـــــــــــ حث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة داعمة  ل ـــــــــة تدو مــــــــــــا جذا ـــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــــــة ف فا ـــــــــف عـــــــــــــ ال  مختلـــــــــ
ات إ المؤسســــــــــــــــــات من ، المســــــــــــــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــة) الوطن ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــد ، (والدول شـــــــــــــــــــــــــاركون العلمـــــــــــــــــاء أن من للتأ ل  شــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــد  ا  إن .IRC   م
ـــــــــــــــــــــــــــاع ــــــــدة من نهـــــــــــــج ات إ القاعــــ ــــــــــــــــــ مـــع ، القمــــــــــة  مـــــــــــــــــــا المرونـــــــــــــــة من قـــــدر أق ــــــــــــــــــــــــــــــــة يتعلــــــــــــــــــــــــــــــــق ف ـــــــــــ ف ك ع وأي من ومــــع   للتعــــــــــــــــــــــــــــــاون موضــــــــــــ
حـــــــــــــــــــوث مجال   الـــــــــــــــــــدو  نا ، ال ــــــــــــــــال مق ــــــــــــــــــــــــــــــت الخـــــــط مـــع تحفــــــــــــــــــــــظ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  للتــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  الثا مــــــا ال شــــــــــــــــــــــورات أهــم   محدد هـــو   الم
جــــــــب ، وحــدها عمــــــــــــل أن  ل دائما  شــــــــــــــــــــــــ ات من أخـــرى مجموعة أي من أفضـــــــــــــــــل  ــــــــــــــج توصــــــــــــــــــــــــــــ امـــــــــــ  .IRC ل
  
كة ظهــــــــــــرت إذا ـــــــــــــــة شـــــــــــــــــــــ ألن للعلـــــــــــــــــــــــــوم عالم ـــــــهم مـــع يتواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــلون" العلمـــــــــــــــــاء  عضـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ضالبــــــــــــــــــــــع  ـــــــــــــــــة ، للنــــــــــــــــــد النــــــــــــد أســـــاس عــ  وعمل
ــــــــــــــــــــــــــــــــاط ـــــــــــــــــــــــة دائــــــــــــرة   محـــــــددين أفــــــــــــــراد تختـــــــــــــــــــــــار التفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  االرت ـــــــــــدة النخ ـــــــــــــــــــــ ا ــــــــــاء ثــــــــــــم ، (س :2018 فــــــــــــــــــــاغ ) "الم ال العلمــــــــ  
ا يتعـــــــــــــــــــــــــــــــــاونون ـــــــل   دول لــــــــــــــــــد  ثناء)  ـــــــــــــــــــــــ اســـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــات  ـــــــــــــــــــــــــــــة المتحــــــــــــــــدة الوال ك عادها يتــــــــــــــــــــم (األم ا اســـــــــــــــــــــــــــــــــــ  المحادثــــــــــــــــة من تدرج
ــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــة العلم  .المســــــــــــــــــــــــــتمرة العالم
  
ــــــــــــــــا أنحــــــاء جميـــــــــــع   نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــافس ، أورو ـــــــــــــــــــــدوليون ي ة الـــ ـــــــــــــــــــــــا ان مـــع م نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــافس أو ، المحــــــــــــــــــــــــــــــــلي  الســـــــــــــــــــ ـــــــــذين العلمـــــــــــــــــاء ي  يتعـــــــــــــــــــــــــــــــــاونون الــــــ
ا حـــــــــــــــــــوث مجال   دول ل ال شــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــا   ال الـــــــــــــــذين العلمـــــــــــــــــاء مـــع م ا يتعـــــــــــــــــــــــــــــــــاونون  ) دول ـــــــــــــــــــــــــــض عـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــات مـــع تماما النق  ، المتحــــــــــــــــدة الوال
ـــــــــــــــ أن المــــــــــرجح ومــن ، (Finkelstein and Sethi 2014 ؛Goodwin and Nacht 1991 انظــــــــــر خ ان  ألن نظرا . المحليــــــــــــــــــــــون الســـــــــــــــــــ  
ـــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــــــ  القواعـــــــــــــد ــــــــــــة تح انــــــ ــــــــــــــــــــــــــــة الم م اد حت والجوائـــــــــــــــــز والحوافـــــــــــــــــــز األ ســـــــــــــــــــــة أصــــــــــــــــ ل متجا شــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــد  ا  القـــــــــــــــارة أنحــــــاء جميـــــــــــع   م
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات فـــــــــــإن ، ــــــــــــــــــــــــــــة التقي شــــــــــــــــــــــورات عـــــــــــــ القائمـــــــــــــــــــة الفرد ـــــــــــــــــــــة الم حت المرموقـــــــــــــــة الدول ـــــــــــــــــــ  أصــــــــــــــــ ــــــــــة أ ــــــــــــــــــــــــــــة للمهـــــــــــــــــــن أهم م اد  األ
ــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــا أنحــــــاء جميـــــــــــع   .الفرد ـــــــل ، أورو ــــــــــــــ ـــــــــــــــــة المؤسســــــــــــــــــات تم ـــــــــــ م اد ـــــــــــــــــــــــــــــــافس الـــــــــــــــــــــــــ ) األ نـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــ ت  العــــــــــام التم
فات ـــــــــــــــــــــة والتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إ (المرتفعــــــــــــــــــــــــــــــــــة الدول س نفــــــــــــــــس اســــــــــــــــتخدام  حـــــــــــــــــــوث عـــــــــــــ القائمـــــــــــــــــــة المقـــــــــــــــــــــــــــــاي ألن ال ـــــــــــــــــــــــ نجاحهــــــــــا   المؤس
ـــــــــــــــــــــــــ  عتمـــــــــــــــــــــــد ال ــــــــــــــــــــــــــــــة النجاحـــــــــــات عـــــــــــــ  ـــــــ حث ــــــــــــــــــــــــــــة ال ــــــــــنفة الفرد مي  المصـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد ســــــــــــــــــــــــــــــــتخدمهم الـــــــــــــــذين لأل . 
ــــــــــــــــــة تتوقــــــــــــــــــــــــــــــف ـــــــــــــــــــــة الرؤ ـــــــــــــــــــــــــــــــــائج الدول حـــــــــــــــــــوث لنتـ ــــــــــــــــــــــــة ال ـــــــــــــــــــــة) الســــــــــــــــــــائدة التعـــــــــــــــــــــــاون أنمــــــاط عـــــــــــــ الوطن ـــــــــــــــــــــــــة الدول ـــــــــــــــــــــ (والوطن  وال
ـــــــــــــــــــــة القنـــــــــــــــــــوات) ــــــــــــــــــــــــة والقنــــــــــــــــــــوات الدول مكــــــــــــــن .(الوطن هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  مـــــــــــــــرور تغي ق عــن الوقـــــــــــــت  ة تــــــــــــــــــــــــــــــــــداب  اتخـــــــــــاذ طــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ اســــــ قــــــــــــــــــة س  دق
ـــــــــــــــــــــدة األنمـــــــــــاط تعـــــــــــــــــزز ـــ نمـــــــــــــــــــــــــــا المف ال ب ـــــــــــــــــجع  شــ ن   .اآلخـــــــــــــــــــــ
  
ـــــــــــــادة   يهــــــــــــــم ما ـــــــــــةال ز ـــــــــــــــــــــة رؤ لــــــــــــــــــــــــدان أو المؤسســــــــــــــــــات أو العلمـــــــــــــــــاء لفــــــــــــــــــــرادى الدول ــــــــــــــــس ال ضا إنهــــــــــــا ؛ فقــــــــــــــــط IRC ل ات أ    التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغي
ــــــــــــــــــــ ســـــــــــــلوك ــــــــــد والــــــــدور للعلمــــــــــــــــــــــــاء ال ــــــــــــــــــــــ ا قــــــــــــــــــــــــــة الم ــــــــــــــــــــــــــــة المجــــــــــالت لط م اد ـــــــــــــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــــــ  األ مواقعهـــــــــــــــــــــــــــا المجــــــــــالت جميـــــــــــع فيهـــــــــــــــــــــــــا تتمتـــــ  
ــــــــــــــــــــــــة العلــــــــــــــــــوم أنظمــــــــة   الواضـــــــــــحة ــــــــث ، العالم ـــــــــــا التخصصـــــــــــــــــــــــــــــات جميـــــــــــع تمتلـــــــــــــــــــــــــــــك ح ـــــــــــــــــاال مجالتهــــــــــ ران فـــــــــــان) الخاصــــــــــة عل  1998). 
اســـــــــــــــــــات من كجــــــزء ال ، IRC س ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــات تــــــــــــــــــــــركز أن ي ل شــــــــــــــــــــــورات مجـــرد عـــــــــــــ واألمــــــم والمؤسســـــــــــــــــــات ال ـــــــــــــــــــــة الم  ؛ لعلمــــــــــــــــــــــــــــــائهم الدول
جــــــــب ل يــــــــــــــــــــــركزوا أن  شــــــــــــــــــــــــ ــــــــد  ـــــــــــــــــ ا شــــــــــــــــــــــورات عـــــــــــــ م  الم  يتـــــــــــــم الـــــــــــــــــــ  شــــــــــــــــــــــــهاد ل بهــــــــــــــــــا االس شــــــــــ    كبــــــــــــــــ    المجــــــــــــــالت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة م اد  األ
ــــــــــــــــــــة  عال شــــــــــــــــــــــورا هــــــــذە فقــــــــــــــــط . المســـــــــــــتوى مكنهـــــــــــــــــــــــــا تالم ـــــــــــــادة  ــــــــا ز انتهــــــــــــــــــــــ ف   م ـــــــــــــــــــــل وضــــــمان العــــــــــــــــــــــال  التصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  .مســــــــــــــــــــــتقر عــام تم
نطبــــــــــــــــــــــــــــــــق ل هــذا و ــــــــــــــــ شــــــــ اق   خاص  ـــــــــــــــادرات ســــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــح  التـــــــــــــــــــــــــــــم " م ــــــــــــــــــــة "ال ــــ اإلضــــــــــــــــــــــــــــــــافة تــــــــــــدعم الـــــــــــــــــــــــــ  الواســـــــــــــــعة الوطن إ   ذلـــــك 
ا المختـــــــــــــــــــــارة األجــــــــــزاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أنظمــــــــة من فقــــــــــــــــط مال ل .العـــــــــــــــــــــــا  التعل شــــــــــــــــــــــــ جــــــــب ، عــام  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  ب  األفـــــــــــــــــــراد العلمـــــــــــــــــاء عـــــــــــــ IRC أن فهـــــــــــــــم ت
ــــــــــــــــــــــة وقــــــــــــــــــــــــــــــراراتهم ــــــ ل الفرد حــــــــــــــــــــــــــــاثهم لتــــــــــــــــــــــــــــدو ل أعمال جداول وســـــــط   الخاصــــــــــة أ ــــــــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــــــــــــدو ـــــــــــات تعـــــــــــــــد .الوطن  التعـــــــــــــــــــــــاون اتجاهــ
األورو  الـــــــــــــــــــدو  حـــــــــــــــــــوث مجال    حـــــــــــــــــاث لقــــــــــــــــــرارات مجـــــــــــاميع مجـــرد ال ــــــــــــــــة األ ــــــــــــ  العلمـــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــــــالي  اتخـــــــــــــذها الـــــــــــــــــــــــــ  الفرد
ــــــــــــــــــــــــــــة المؤسســـــــــــــــــة   المشــــــــــــــــــــــــــــــــارك  م اد ــــــــــــــــــــــــة األ عـــــــــــــــد يوما ، العالم ـــــــــــد ســـــــــــنة ، يــــــــــوم  عــــ  .ســـــــــــنة 
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ند امـــــــــــــل المســـــــــــــــــــــــــ اللغــــــــــــــــــــــــة ( صــــــــــــفحة 114) ال ــــــــــــــــــة  ــــــــــــــ  :هنـــــــا اإلنجل
http://www.europarl.europa.eu/stoa/en/document/EPRS_STU(2019)634444 
  
  

 

  

ـــــــــك  مار ــــــــــــك  ك ـــــــــــــة العامـــــــــــــــــة (منـــــــــــــــــذ  . اســــ امـــــــــــــــــل) ومـــــــــــــــــدير مـــــــــــــــــركز دراســـــــــــــــــات الس ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكو  2002أســـــــــــــــــتاذ ( ـــــــــــــــس ، كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر اليو ــــــــــــــــــــــــــ ) ، رئ  
حـــــــــــــــــوث المؤســـــــــــــــــس ــــــــــــــداال ــــــــــــــــة بوزنـــــــــــــــــــــــان ، بولنـــــــــ ـــــــــــــــــــــــم العـــــــــــــــــــــــا ، جامعـــــــ اســـــــــــــــــــــــة التعل ـــــــــــــــــــــــة وس  ( www.cpp.amu.edu.pl ). ORCID: 0000‐
 kwiekm@amu.edu.pl :االتصـــــــــــــــــــــــال .1063‐7953‐0001
حـــــــــــــــــث  ال ـــــــــــــــه مجـــــــــــــــــال ال ە عــــــــــــــــــــــــ التعــــــــــــــــــــــــاون الــــــــــــــــــــــــدو  لــ ــــــــــــــــــــــــة العلــــــــــــــــــــــــم وعلــــــــــــــــــــــــم االجتمــــــــــــــــــــــــاع والعلــــــــــــــــــــــــوم. ينصــــــــــــــــــــــــب تــــــــــــــــــــــــرك م  دراســــــــــــــــــــــــات ال
ســـــــــــــــــــــــــــــتخدم ـــــــــــــــــــــــة ، و ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــة العالم م اد ـــــــــب األ ـــــــــــــــــــــــــــــ  العلـــــــــــــــــــــــــــــوم والنخــــــــــــــــــــ م الط ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــة والتقســـ م اد ـــــــــــــــــــــــــــــة األ حـــــــــــــــــــــــــــــوث واإلنتاج  مجـــــــــــــــــــــــــــــال ال
ــــــــــــــــــــــــة واســــــــــــــــــــــــعة النطــــــــــــــــــــــــاق ــــــــــــــــــــــــة والمســــــــــــــــــــــــوحات الدول ــــــــــــــــــــــــة العالم ليوم انــــــــــــــــــــــــات الب ــــــــــــــــــات الب  .مجموعــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه األ  ــــــــــــــــــــاط العمـــــــــــــــــــــــــــــــــــل ر هـــــــــــــوكتا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة وأنمـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة االجتماع ق ـــــــــــــــــة للط . دراســـــــــــــــــــــــــــــــــــة مقارنــــــــــــــــــ يـــــــــــــــــــــــــــــــــــ مي األورو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاد  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــغي األ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حث ــــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــــ ــــــــــــة والمنظمــــــــــــــات .(London Routledge 2019 ) واإلنتاج ــ ــــــــــاق واســــــــــــــع للحكومــــــــــــــات الوطن  وقــــــــــــــد قــــــــــــــدم المشــــــــــــــورة عــــــــــــــ نطــــ

اســـــــــــــــــة العلــــــــــــــــــوم   د وس ــــــــــ ـــــــــــــــــم الرشـــــــ ـــــــــــــــــة حـــــــــــــــــول إصـــــــــــــــــالح الجامعـــــــــــــــــات والح  USAID ، Coun cil ، البنـــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــدو  ، OECD)  دولـــــــة13الدول
of Europe ، UNDP ، E&Y و PWC ). حــــــــــــــــــــــث  االتحــــــــــــــــــــــاد ــــــــــــــــــــــح لــــــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــــــو "التعــــــــــــــــــــــاون الــــــــــــــــــــــدو لمنظمــــــــــــــــــــــات ال ر  ـــــــدث تقــــــــــــــــــــــ  أحـــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان األورو ( لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ " لل ــــــــــــــــــ أو2000). ومنــــــذ عــــــام 2019 صـــــــــــــــــــــــفحة ، يوليـــــــــــــــــــــــو 114األورو احــــــــــــــــــث الرئ ــــــــان عــــــــــــــــــ ال ــــــــــ ، وقــــــــــــــــــال انــــــــــــــــــه   
ق   ــــــــــــــــــد الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــل مشـــــــــــار25لـــــــــــــــــــــــــــــــــــد قائـــــــــــــــــ ــــــــــــــــن ق ــــــــــــــــة) الممــــــــــــــــــــــــــول مــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــة واألورو ــــــــــــــــــــــــــة (العالم ــــــــــــــــــــــــــم العــــــــــــــــــــــــــا الدول ــــــــــــــــــــــــــة التعل حث  يــــــــــــــــــــــــــع 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــة ( ة األورو ــــــــــــــــ 6المفوضـــــــــــــــــ ــــــــ  7و  ع ــــــــــــــــــــــــــــن  ـ ــــــــــــــــــــــــة  امــــــــــــــــــــــــج اإلطار ـــــــــــــــــــــــة(ال ــــــــــــــــــــــت (ESF) ؛ مؤسســـــــــــــــــــــــة العلـــــــــــــــــــــــوم األورو ــــــــــ ا  ؛ ومؤسســــــــــــــــــــــــــــــــات فول
ل من االتحاد األورو . وفــــــــــــــــــــــــورد وروكفلــــــــــــــــــــــــر ــــع مقارنة واسعة النطاق بتم ا  مشار ان  : EDUWEL:  Education  and Welfare 
: جعــــــــــــل القــــــــــــدرات تنجــــــــــــح ، (2013–2009) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا :EUROAC ، (2012‐2009) عمــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  أورو م اد ـــــــــــة األ  ، (2012‐2009) المهنــــــــــــــــــــــــــــ
EUEREK : ـــــــــــــــادة األعمـــــــــــــــــــــــــــــال ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــة ل ـــــــات األورو ات بـــــــــــــــــــــــ  :GOODUEP و ، )2007‐2004) الجامعـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــا ـ ـــــــــــــــــــــــدة  ال  الممارســـــــــــــــــــــــات الج
ـــــــــــــــــت حــــــــــــــــــوا  .(2009‐2007) الجامعـــــــــــــــــــات والمؤسســـــــــــــــــــات ـ ــــــــــــــــــــــــــادة المجــــــــــــــــــــــــــالت8 ورقــــــــــــــة و 180و  ـــــــــــــــــــــــــ  الغالــــــــــــــــــــــــــب  ق ـ   الدراســــــــــــــــــــــــــات و ت
ـــــــــــــــــــــة  . الدول
  
 


