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 املستخلص          
يشيد العالم اىتماما كبيرا وواسعا ومتنوعا بمواضيع البحث العممي والنشر الورقي       

وااللكتروني في المجالت المحكمة الرصينة, في عصر االنفجارات المعرفية والعممية, التي 
-ماليزيا-اسيمت ومما الشك فيو الى تقدم وتطور العديد من الدول, السيما دول اسيا )اليابان

 االردن....الخ(.-سنغافورة
نشر في المجالت والدراسة الحالية تحمل وتمقي الضوء عمى موضوع البحث العممي وال    

المحكمة, ويركز عمى مكامن الخمل والقصور في نشاط البحث العممي في القطاعين الحكومي 
والخاص, وييدف البحث الى ابراز االىمية العممية والصعوبات الواقعية لمنشر, من خالل 
 القاء الضوء عمى النشر العممي واىميتو ودورة في تنمية المعرفة االنسانية. وما ىي اىم
المعيقات التي واجيت الباحث واالكاديمي)المادية واالدارية والنشر(, وىدفت الدراسة ايضا الى 
التركيز عمى مستوى االنفاق الحكومي في مجال التعميم بين دول العالم, ودوره في التقدم 
 والتطور في المجاالت كافو, واخيرا وضع او اقتراح استراتيجية مالئمة وىادفو الى رفع مستوى 
البحث العممي ونشر االبحاث والدراسات من جية اخرى, ولتحقيق االىداف الخاصة بالدراسة 
ومحاولة افادة الحكومة برسم سياستيا التعميمية, اعتمد الباحث المنيج الوصفي التحميمي 
لتحقيق متطمبات واىداف البحث. ولتحقيق ىذه االىداف تم اعتما منيج المسح االجتماعي 

( مبحوثة من الكوادر التعميمية في ستة جامعات عراقية, 066مكونة من )باختيار عينة 
وباستخدام اداة االستبانة لمحصول عمى المعمومات والبيانات الالزمة لغرض تحميميا وتفسيرىا. 
وتوصمت الدراسة الى عدد من النتائج اىميا: عدم وجود دعم مؤسساتي لمبحث العممي 

النفاق الحكومي عمى البحث العممي, واشرت الى وجود والبحوث المنجزة وتدني مستوى ا
معوقات كبيرة اسيمت في تدني مستوى االبحاث واثرت عمى رصانتيا, وادى ذلك الى عدم 
وجود اي اسيام لمبحث العممي في النيوض بالواقع المجتمعي وتمبية طموحاتو, ومن النتائج 
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ة واالستاذ الجامعي من جية اخرى الميمة ىي وجود دور كبير لدور النشر والمجالت من جي
 في تدني مستوى البحوث المنجزة والمنشورة.

 
Abstract 

The world witnesses a great, wide and varied interest to the 
subjects of scientific research, paper and electronic publishing in the 
open-access journals in the age of knowledge and scientific progress, 
which, no doubt, contributed in the progress and development of many 
countries, especially those of Asia (Japan, Malaysia, Singapore, 

Jordan … etc. 
    The present study analyzes, sheds light on the subject of 
scientific research and publication in open-access journals, and 
focuses on the points of gap and deficiency in the scientific research 
activity in the governmental and private sectors. It aims to place 
emphasis on the scientific importance and the real difficulties of 
publication by shedding light on the importance and role of the 
scientific publication in the development of human knowledge. And 
what are the most important obstacles (material, administrative and 
publishing) that the researcher and the academician encountered? 
The study aims, also, to focus on the level of governmental 
expenditure in the field of education among the countries of the world 
and its role in the progress and development in all domains. Finally, 
planning or proposing an appropriate strategy aiming to raise the level 
of the scientific research and publish the researches and studies on 
the other hand. To achieve the objectives of the study and try to 
provide benefit to the government in drawing up his educational policy, 
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the researcher adopted the descriptive analytical method to achieve 
the requirements and objectives of the research. So, the social survey 
method was adopted by selecting a sample of 600 researched from 
teaching staffs in six Iraqi universities and using the questionnaire to 
obtain the necessary information and data in order to be analyzed and 
interpreted. The study reached for a number of results, the most 

important are: 
- The absence of institutional support for the scientific research 

and done researches.  
-Low level of governmental expenditure on scientific research.  

-The existence of huge obstacles contributed in the low level of 
researches and affected on its integrity. This thing led to the absence 
of any contribution of the scientific research in the advancement of the 

community and the response of its ambitions.  
-The presence of a great role for the publishing houses and 
magazines on one hand, and the university professor on the other 

hand contributed in the low level of done and published researches. 
 
بتكار في مجال البحث العممي سر من اسرار الريادة االقتصادية يمثل اال         

واالجتماعية والسياسية لدول كبيرة مثل امريكا وأروبا وبعض دول اسيا, واساسا لمقوة التنافسية 
 في مجال االقتصاد العالمي.

فاالستثمار الحكومي والتزام القطاع الخاص بتحويل البحث العممي واحترام الممكية       
لفكرية والمعايير االكاديمية في النشر والترقية العممية ووجود رؤوس االموال الفعالة والكافية ا

ىي من االسباب المؤدية الى تفوق الغرب في تحويل االفكار الجديدة الى مشاريع تجارية 
ناجحة بمرور الزمن, وايضا افاد العديد من الحكومات في رسم السياسة االقتصادية 
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لبمدانيا وادت ومما الشك فيو الى طفرة عممية وتقنية وتكنولوجية في مجاالت  واالجتماعية
 عده.

ويشكل البحث العممي اىم العوامل لمتقدم في مختمف مجاالت المعرفة, ويشكل   
بصيغة المختمفة منطمق الثورات التي تشيدىا او شيدتيا البشرية, ومعيارا من معايير التقدم 

, وىذا ما ادركتو العديد من الدول, بان وجودىا وكيانيا وقوتيا وتطور المجتمعات والشعوب
المجتمعية مرىونة بما تنجزه في مجال البحث العممي. فأخذت ترسم السياسات والخطط 
وتنشى المراكز والمؤسسات وترصد وتنفق االعتمادات المالية الكبيرة مدركة بان االستثمار في 

انواع االستثمار الريعي. فالجامعات والمؤسسات  مجال البحث العممي, ىو من اكثر واىم
التعميمية عي مراكز االشعاع ألي مجتمع, السيما وان عمميا تمركز في وظائفيا الثالث) 

 خدمة المجتمع(. -البحث العممي -التعميم
 

 اوال: عناصر البحث:
 :مشكلة البحث

لمبحث العممي ودور النشر والمجالت الرصينة المحكمة التي تعمل عمى نشر    
االبحاث العممية والدراسات واعتماد الرصانة والمعايير العممية دور كبير في تقدم المجتمعات 
ونيضة االمم. لذلك يجب ان تضع البحث العممي في مقدمو اولوياتيا واىتماميا, ألنو مؤشر 

ية والتقدم والتطور والتنمية, اال ان البحث العممي اليزال دون مستوى من مؤشرات االنتاج
الطموح في الدول العربية بصورة عامة والعراق بصورة خاصو, السيما في ظل تدني مستوى 

-الكويت-تونس-االنفاق الحكومي فيما لو قورن ذلك ببعض الدول العربية )االردن
 بريطانيا...الخ(.-امريكا-ماليزيا-)اليابانالسعودية...الخ( وجميع البمدان المتقدمة 

وباعتبار العراق من الدول النامية التي ترمي الى الحاق بركب الدول المتقدمة,    
فان لدييا معوقات وعراقيل لحركة البحث العممي من جية ونشر االبحاث العممية في مجالت 

تدني االنتاج العممي واالبتكار عممية تمتاز بالكفاءة والرصانة من جية اخرى, والتي ادت الى 
لدى االكاديمي العراقي, السيما في ظل االزمة االقتصادية التي زادت الطين بمو, فالباحث 

الف دينار وفي خارج  066666-06666يقوم بنشر ابحاثو داخل العراق بمبمغ يتراوح بين 
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الب بذلك, عمما ان دوالر امريكي عمى االقل, وىو مط 066العراق ينشر بحثو بمبمغ يفوق ال 
 الجية التي ينتمي الييا ال تصرف لو رسوم النشر في تمك المجالت.

% من الدخل 6,2ففي الدول العربية لم يتجاوز معدل االنفاق عمى البحث العممي     
اضعاف ما ينفقو العرب عمى  006% في اليابان اي بزيادة تتراوح ب 22القومي مقابل 

دوالرات فقط  7طن او الباحث العربي من االنفاق عمى البحث نتاجيم العممي. وحصة الموا
 دوالر في امريكا. 030دوالر في اليابان و 060دوالر في المانيا و  963مقابل 

والمشكمة او الخطر االكبر ىو اعتماد الطالب عمى سرقة االبحاث من االنترنيت     
 066مبمغ يفوق قميال ال  او مطالبة بعض المكتبات الخاصة بكتابة بحوث التخرج لقاء

دوالر, وىذا سوف يؤدي ومما الشك فيو الى التخمف العممي, السيما وان غالبية طمبتنا ال 
يعتمدون عمى انفسيم في كتابة البحوث او محاولة االبتكار واالبداع, بل االعتماد عمى وسائل 

 اخرى وسرقة جيود االخرين في اكمال بحوثيم.
مميون  320بمغ  0330العممي في الوطن العربي لعام  ان ما ينفق عمى البحث   

دوالر امريكي معظميا  في مصر والكويت والسعودية والمغرب, بينما بمغ ما انفقو العرب عمى 
مميار دوالر, ففي االول نجد ان العرب االقل انفاقا وفي  06شراء السالح في العام اكثر من 

 و االعمى انفاقا في العالم.شراء السالح الذي نتقاتل بو فيما بيننا ى
 أهمية البحث:

يكتسب البحث اىميتو من اىمية البحث العممي في بناء االنسان وبناء المجتمع   
وتقدمو, فال يمكن ألي بمد ان يمج ابواب التطور والتقدم والحضارة مالم يتقدم بالبحث العممي, 

 ميما امتمك من موارد وثروات وامكانيات.
وتتأتى اىمية البحث كونو يمقي الضوء عمى احد اىم المواضيع التي ان لم تعالج     

بشكل عممي مدروس سوف تحدث اختالالت بنيوية تيدد كيان المجتمع سياسيا واجتماعيا 
واقتصاديا وثقافيا, وتكمن اىميتو ايضا في اضافة رؤية جديدة لممختصين في كيفية التفاعل 

ني مستويات النشر العممي في المجالت المحكمة, وايضا تزويد والتعامل مع مشكمة تد
الباحثين ورجال السياسة واالقتصاد بالمؤشرات واالحصائيات الخاصة بموضوع البحث العممي 
والكمفة االجتماعية ليذه المواضيع والتي يجب مراعاتيا عند وضع السياسات التنموية من جية 

 اخرى.
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 اهداف البحث:
 ى:ييدف البحث ال 

التعرف عمى التأصيل المفاىيمي لمبحث العممي والمعوقات والنشر االلكتروني والورقي 
 واالستراتيجية.

التعرف عمى العوامل المساىمة في تنامي معيقات البحث العممي ونشر االبحاث في  
 المجالت المحكمة, والمستوى المتدني لألنفاق الحكومي عمى البحث العممي.

مالئمة ىادفة لمتغمب عمى تمك المعيقات التي واجيت او ستواجو  اقتراح استراتيجية 
االكاديمي والباحث العراقي في نشر أبحاثو في مجالت عممية تمتاز بالرصانة والسمعة الدولية 
وتمكينو من اداء دورة في مجاالت البحث العممي واالنتاجي, لتكون نواة لمسياسات االجتماعية 

 ع القرار من جية اخرى.لذوي االختصاص من جية وصنا
 ثانيا: المفاىيم والمصطمحات العممية الخاصة بالبحث. 

 البحث العممي:-0
يعرف البحث العممي بانو" محاولة الكتشاف المعرفة والتنقيب عنيا, وتطويرىا  

وفحصيا , وتحقيقيا بتقصي دقيق ونقد عميق ثم عرضيا مكتممة بذكاء وادراك لتسير في 
فقد عرفو بانو"  Kerlingrاما  (0)ية وتسيم فيو اسياما حيا وشامال.ركب الحضارة العالم

استقصاء منظم مضبوط واختياري, وناقد لقضايا فرضيو عن العالقات المفترضة بين الظواىر 
 (2)الطبيعية.

 المعوقات: -2
ويقصد بيا جميع الصعوبات التي تتمثل في صور مشكالت تعيق نمو وتطور   

البحث العممي وتحول دون انجاز اعضاء الييئة التدريسية ألبحاثيم العممية او نشرىا في 
 المجالت الرصينة التي تمتمك السمعة العممية الدولية.

 منيج البحث العممي:-7
تشاف معمومات او عالقات جديدة يرى رومك " ان تقصي او فحص دقيق الك   

فيما يعرفو بولنسكي "بانو استقصاء منظم ييدف الى ( 7)لنمو المعرفة الحالية او التحقق منيا.
 (9)اكتشاف معارف والتأكد من صحتيا عن طريق البحث العممي.
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 النشر الورقي وااللكتروني:-9
ع من اول كونو ويعرف النشر عمى انو مجموع العمميات التي يمر بيا المطبو   

مخطوطا حتى يصل الى يد القارئ, كما يعرف عمى انو العممية التي تتضمن جميع االعمال 
الوسيطة بين كتابو النص الذي يقوم بو المؤلف ووضع ىذا النص بين يد القراء عن طريق 

 (0)المكتبات التجارية والموزعين.

لتي تكون المواد في ويقصد بالنشر االلكتروني "ىو كل شكل من اشكال النشر ا 
اما النشر العممي الورقي فيقصد  (0)محفوظة لمتداول او موزعة بالشكل االلكتروني او الرقمي.

بو " اتاحة وتوزيع االنتاج الفكري والعممي المتمثل في الدراسات والمجالت والكتب والمقاالت 
 ( 3)والتقارير االكاديمية والبحثية.

البحث ىو " كل ما كتبو االخصائيون واالساتذة ويقصد بالنشر العممي في ىذا   
والخبراء ومن ثم توجييو الى خبراء ومقيمين اخرين لينشر عمى شكل ورقي او الكتروني والتي 

 سيتم تداوليا عبر المكتبات او شبكة التواصل االجتماعي)االنترنيت(.
 االستراتيجية:-0 

الحرب, استخدمو المفكرين تعرف االستراتيجية بانيا" مفيوم تاريخي عسكري لفن 
العسكريين, ومن التطورات التي طرأت عمى ىذا المفيوم أنو أصبح يستخدم في مجاالت 
وميادين عديدة, وقد تطمق االستراتيجية حينا عمى مجموعة من األىداف وحينًا آخر عمى 

كما  (3)غايات أساسية, وتستخدم أحيانًا عمى الوسائل دون األىداف أو عمى االثنين معًا.
وتعرف ايضا بانيا" إطارًا عامًا ومنيجًا متناسقًا ومنسجمًا مع أىداف المجتمع وغاياتو, لتعكس 
فن العالقات بين السياسات والتخطيط والممارسات وتحدد منيج تحقيق تمك األىداف 

ولبناء واالستراتيجية مجموعة من المتغيرات كما يراىا طمعت السروجي ىي:  (3)والغايات.
, الخبرات الميدانية, تشخيص أبعاد سياق الواقع االجتماعي والثقافي والسياسي المعارف

واالقتصادي والتعرف عميو, التعرف عمى السياسة االجتماعية والخطط, تحميل المواقف 
والمشكالت, تحديد وتقدير الحاجات لمجال االستراتيجية وفئاتيا المستيدفة, المرونة, التناسق 

المجتمع, درجة القبول واالستقرار واالستمرارية, درجة توقع فعالية ونجاح واالنسجام مع أىداف 
 (06)االستراتيجية, تحديد األساليب والبرامج المناسبة والواقعية لتحقيق االستراتيجية ...الخ.
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 ثالثا: دراسات سابقة.
تمي دراسة)المعوقات التي تواجو الباحث في الجامعات العراقية( د. حسين ىاشم الف-0

2663.(00) 

جاء ىذا البحث محاولة لتحديد نوع المعوقات التي تواجو الباحث العممي والجامعي    
واقتراح الحمول الناجحة لحميا, ولتحقيق ىذا اليدف اعتمد الباحث منيج المسح االجتماعي 

( مبحوث/ة من اعضاء الييئة التدريسية في جامعة القادسية والبالغ 266عمى عينة قواميا )
( تدريسي. وتوصل الباحث الى ان العوامل المتصمة بالدعم المالي يعد من اىم 000عددىم )

واكثر المعوقات التي تواجو الباحث العممي, وكذلك ضعف دعم الباحث في الجامعات العراقية 
معنويا وماديا, وبناءا عمى ذلك تم وضع مجموعة من التوصيات والمقترحات اليادفة الى حل 

 ل.ىذه المشاك
دراسة) واقع النشر العممي في جامعة بابل: دراسة تقويمية( د. احسان عمي ىمول  -2

2600.(02) 
ىدف البحث الى بناء مجالت عممية نموذجية في العالم العربي وتفعيل الدعم   

المعنوي والمادي وتعديل التعميمات الخاصة بالنشر في المجالت العممية ودراسة ما ىي اىم 
معوقات النشر وتثبيت المقترحات الفاعمة الداعمة والمناسبة لدعم النشر العممي, واستخدم 

لمنيج المسحي والمنيج الوصفي واجراء عدد من المقابالت مع عينة الباحث منيجين ىما ا
( مجالت محكمة في جامعة بابل, وتوصمت الدراسة الى عدد من النتائج اىميا: 3قواميا )

% وىي عبارة عن )مالزم ورقية( 066جميع المجالت في جامعة بابل تمويميا ذاتي وبنسبة 
 ال يميزىا سوى اغمفتيا الممونة.

)النشر بين االىمية العممية والصعوبات الواقعية( د. نور الدين دراسة-7
 (07).2600حفيظي

ىدفت الورقة البحثية الى ابراز االىمية العممية والصعوبات الواقعية لمنشر من    
خالل القاء الضوء عمى مفيوم النشر العممي مع اىمية نشر البحوث العممية ومن ثم التوصل 

عالجة مشاكل النشر في ميدان االبحاث العممية. بعد ان توصل الى مجموعة من االطر لم
الباحث الى ان اىم المشاكل ترجع الى االمية التكنولوجية ومقاومة التغير والصعوبات المغوية 
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واالعتماد عمى العالقات الشخصية والجيود الفردية في نشر البحث, وكذلك غياب الدعم 
 والحافز المادي والمعنوي.

 (09).0337زمة البحث العممي في الوطن العربي( د. سممان رشيد سممان دراسة) ا-9
تناول الباحث بالدراسة والتحميل العوامل التي تؤثر في البحث العممي في الوطن   

العربي, وقد اشار الى بعض ىذه العوامل بتعميق معطيات عالمية مثل: تأثير الثورة العممية 
ا يرتبط بالعوامل المحمية مثل النظم التعميمية وعمميات نقل والتقنية في العالم المتقدم وبعضي

التكنولوجيا وانماط التنمية, وقد تعرض الباحث الى اىم سمات الثورة العممية والتكنولوجية, 
 وتأثير من التعميم ونقل التكنولوجيا ونمط البحث العممي في الوطن العربي.

تواجو اعضاء ىيئة التدريس في عدد دراسة)المشكالت االكاديمية واالدارية التي -0
 (00).0339من الجامعات االردنية( د. مروة احمد 

وقد ىدفت الدراسة الى التعرف عمى المشكالت االكاديمية واالدارية التي يشعر بيا   
اعضاء الييئة التدريسية في الجامعات الرسمية واالىمية في االردن. ولتحقيق ىذا اليدف 

ضاء ىيئة التدريس في الجامعات االردنية بمشكالت اكاديمية واخرى المتعمق بمدى شعور اع
ادارية, فقد استخرجت الباحثة المتوسطات الحسابية إلجابات اعضاء ىيئة التدريس عن مدى 
شعورىم بتمك المشكالت وعرضت ذلك في عدد من الجداول, وخمصت الى مقترحات ىادفة 

 لعالج تمك المشاكل.
في كميات التربية في الجامعات العربية ووسائل تطورىا( د. دراسة)البحث العممي -0

 (00).0333احمد عمي كنعان 
ىدفت ىذه الدراسة الى التعرف عمى اىداف البحث العممي ومعوقاتو وسبل تطويره    

( عضوا ىيئة 96لدى اعضاء الييئة التدريسية في كميات التربية, وتكونت عينة الدراسة من )
( عميدا من عمداء كميات 99ربية في جامعات القطر العربي السوري و )تدريس من كميات الت

. 0333( بمدا عربيا ممن حضروا مؤتمر عمداء كميات التربية في دمشق عام 07التربية من )
وقد اظيرت نتائج الدراسة بان اىم اىداف البحث العممي لدى عينة البحث ىو زيادة التعمق 

ندوات والمؤتمرات وزيادة التحصيل المعرفي واالسيام في في مجال التخصص والمشاركة في ال
 ايجاد الحمول لمقضايا التي تواجو المجتمع.
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اما المعوقات فقد تمثمت بقمة التعاون بين الجامعات والجيات المستفيدة من البحث   
العممي, ونقص التمويل الكافي لدعم البحوث, وقمة المراجع والمصادر الحديثة, وقصور 
تطبيق خطة مركزية لمبحوث العممية عمى مستوى الجامعات والكميات ونقص الباحثين 

عاون الزمالء في اجراء البحوث المشتركة ونقص الخدمات المساعدين والفنيين, وقمة ت
الحاسوبية, وكثرة عدد الساعات المقررة لمتدريس اسبوعيا, وقمو االفادة من جمسات البحث 

 العممي)السمنار(, وكثرة االعمال الخاصة خارج الجامعة, وعدم توافر المناخ العممي.
قابوس ومقترحات حميا( د. فوزية بنت  دراسة) معوقات البحث العممي في جامعة السمطان-3

 (03).2669عمي ميدي كاظم -عبد الباقي الجمالي

حيث ىدفت الدراسة الى تحديد البنية العاممية لمعوقات البحث العممي في جامعة    
السمطان قابوس, ومعرفة المعوقات الحادة, وطبيعة الفروق العائدة لمتغيرات الدراسة, وقدد 

( عضوا من كمية التربية 060معوقا, اما عينة الدراسة فقد تكونت من )( 03حدد الباحثان )
وكمية اآلداب والعموم االجتماعية, وباستخدام التحميل العاممي والوسط الحسابي وتحميل التباين 

 ( معوقا حادا تتطمب الحل والعالج. 72كوسائل احصائية. توصل الباحثان الى تحديد )
 (03).2666مي في دولة الكويت( المزيني دراسة )معوقات البحث العم-3

تتمخص معوقات البحث العممي باالتي: محدودية التمويل, عدم فعالية نظام تسويق   
مخرجات البحوث, تغيير القيادات بمؤسسات الدولة عمى فترات قصير, عدم تفيم المسؤولين 

ات وتوجيات بالدولة عمى اختالف مستوياتيم بأىمية البحث العممي, وعدم وجود سياس
واضحة من قبميم اتجاه البحث العممي, وانخفاض العائد المادي لمعاممين في القطاعات 
البحثية, عدم ايمان بعض القطاعات والمؤسسات الحكومية بقدرات الجيات الحكومية البحثية, 

 وبطئ االجراءات التي تتبعيا الجيات الممولة.
راسات والبحوث السابقة التي يمكن ومن خالل استعراض الباحث لمجموعة من الد   

ان تساند موضوع الدراسة الحالية, فقد وجد الباحث ان اغمب الدراسات انصبت عمى تحديد 
دور واىمية البحث العممي لممجتمعات, والسيما العربية, ومن ثم تأكيد ان نقص التمويل 

ال شك فيو الى تدني المالي لمبحوث ودعم الباحثين في نشر ابحاثيم العممية قد اسيم ومما 
مستويات وانتاجية االبحاث والدراسات العربية, وكذلك عدم وجود قادة قادرين عمى توعية 
وتأىيل وتنظيم المجالت واالبحاث والباحثين وحثيم عمى رفع انتاجيتيم المعرفية والعممية من 
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مية او صناع القرار خالل زيادة ابحاثيم كما ونوعا. وىؤالء قد يكونوا قادة في المؤسسات التعمي
 السياسي.

 رابعا: البحث العلمي والنشر في المجالت المحكمة: الواقع والصعوبات.
يعد البحث العممي من عوامل االبداع واالبتكار, وعنصر اساسي مساىم وبشكل      

فعال في تحقيق التنمية الشمولية, وذلك ألنو مرتبط بصورة مباشرة بالمشكالت المجتمعية, 
ايجاد واقتراح استراتيجيات ومقترحات وتوصيات وحمول جذرية لحل ىذه االمراض  ومحاولة

المجتمعية, بل اصبح تقدم البمدان يقاس بمدى التقدم العممي ومضامين البحث العممي ونتائج 
معالجتو لممشاكل والنيوض بواقع المجتمعات, والسيما النامية منيا, وترتقي المجتمعات 

االقسام العممية برقي االبحاث العممية والعكس ايضا صحيح, واىم ما والجامعات والكميات و 
يميز المجتمعات المتقدمة ىو التدفق الكبير لمتكنولوجيا والنمو المتزايد في معدالت ومؤشرات 
المعرفة, وىو ما يوصف ويعرف في بعض االحيان باالنفجار المعرفي. لذلك نجد ان البحث 

ضرورات الحياة, باعتباره اداة من ادوات التقدم والتطور  العممي اصبح ضرورة رئيسية من
 والنمو والتنمية.

 البحث العممي تاريخيا.  -0
تاريخ البحث العممي نشاء مع نشوء الحضارات القديمة )المصرية والبابمية     

, واليونانية والرومانية(, حيث اتجو قدماء المصريين اتجاىا عمميا تطبيقيا لتحقيق غايات نفعية
ومن ثم برعوا في التخطيط واليندسة والحساب والطب والفمك والزراعة, وىذا ما ينطبق عمى 
الحضارة البابمية, وفيما يتعمق بالحضارة اليونانية القديمة فقد احرزت تقدما كبيرا في مبادئ 
البحث واعتماد التأمل والنظر العقمي المجرد, وقد اعتمدوا في بنائيم العممي جزئيا عمى 

( وفي العصور الوسطى ازدىرت 03)كتشافات السابقة التي سجميا المصريين والبابميين.اال
الحضارة العربية االسالمية وعصر النيضة في اوروبا, اذ ان الحضارة العربية ىي حمقة 
االتصال بين حضارة ما قبميم من اليونان والحضارة االوروبية, ولم يكن العرب ناقمين لحضارة 

بل اضافوا الييا الشيء الكثير, والتي تميزت باألصالة العممية, ونبغ من  اليونان فحسب,
ابن  -البيروني -الخوارزمي -جابر بن حيان -العمماء العرب الكثيرين ومنيم) ابن الييثم

سينا...الخ(, ولعل ما جاء بو الخوارزمي في كتابو )الجبر والمقابمة( من اعظم المراجع العممية 
 -السيما العموم الطبيعية -ولعل مسيرة البحث العممي في الفترات الحديث (26)في ىذا الصدد.
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يمكن ان تعود الى التجارب التي اجراىا غاليميو في الفيزياء في اوائل القرن السابع عشر, 
وبحوث ىارفي عن الدورة  0009وتوج ىذا العصر باكتشاف الموغاريتم عمى يد  نابير عام 

, ثم نشر نظريات فرانسيس 0003لعشرية عمى يد بريجز عام الدموية واستخدام الرموز ا
, ويظير بويل كأب لمكيمياء الحديثة, 0026بيكون في مؤلفة )االداة الجديدة لمعموم( عام 

 (20)وجاء نيوتن ليخترع لنا قانون الجاذبية.
وىناك شبة اجماع عمى ان البدايات االولى لمبحث العممي االكاديمي كان في     

لجامعات االلمانية, وكانت النموذج االول في اوروبا والتي احتذت بو وسارت عمى احضان ا
طريقة بقية الجامعات االوروبية واالمريكية, واحتمت الجامعة االلمانية الصدارة العممية, نتيجة 
اتباعيا سياسة التخطيط والبحث, بعد ان ايقنت ان وظيفة الجامعة لم ولن تقتصر عمى مجرد 

ة وانما عمى صنعيا ايضا, ليذا قامت الجامعات االلمانية بفتح الدراسات العميا نقل المعرف
 (22)عمى مستوى الدكتوراه لتفعيل برامج وحركة البحث العممي فييا.

فقد انفردت الجامعات االلمانية خالل النصف االول من القرن التاسع عشر بمنح    
درجة دكتوراه فمسفة, التي كانت وال تزال اعمى وارقى شيادة عممية في مجال التأىيل 
االكاديمي لمتدريس في الجامعات او في مجال التأىيل الميني التخصصي في مين ادارة 

لخ, وىذا ما اثار االعجاب والدىشة في الجامعات االخرى, االعمال واليندسة والطب...ا
والسيما امريكا, فبدات تركز عمى الدراسات العميا والبحث العممي, واخذت جامعة )بيل( زمام 
المبادرة, حيث كانت اول جامعة امريكية تمنح شيادة دكتوراه فمسفة, ثم تمتيا جامعة بنسمفانيا 

عام  -جانز ىوبكتر -, اال ان تأسيس جامعة0332ثم جامعة ىارفارد عام  0330عام 
كان بمثابة البداية الحقيقية الجادة لمبحث العممي في االوساط االكاديمية االمريكية,  0330

وكانت اول اول جامعة تصدر مجالت عممية متخصصة من اجل تسييل عممية النشر عمى 
اولى تمك المجالت, حيث اعضاء ىيئة التدريس, فكانت مجمة الرياضيات االمريكية ىي 

وفي السنوات  (27)ثم مجالت الكيمياء والبيولوجي وعمم النفس. 0333صدر عددىا االول عام 
العشر االخيرة من القرن الميالدي التاسع عشر شيد اىتماما كبيرا في اوساط المسؤولين في 

نافس الجامعات االمريكية بموضوع البحث العممي وبشكل غير مسبوق, وظيرت روح الت
بوضوح في االوساط االكاديمية اكثر من غيرىا, ليبمغ عدد الشيادات التي منحتيا خمسين 

 (29)شيادة. 0066ما يقارب   0366جامعة في عام 
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ومن ثم اصبحت الجامعات االمريكية مراكز لألبحاث العممية التي لم تقتصر   
عظم الجامعات االمريكية انشطتيا عمى المؤسسات الجامعية االكاديمية بقدر ما ارتبطت م

  (20)بالمؤسسات الصناعية والشركات الكبرى واالدارات الحكومية.
اما في الجامعات الكندية فقد توجيت معظم انشطتيا البحثية عمى تقديم نتائج    

البحوث العممية لمقطاعات المختمفة داخل المجتمع, ويشير تقرير الجمعية الممكية في كندا الى 
كثر من مجمس قومي يتولى فحص البحوث العممية وامكانية تبني اساليب ضرورة وجود ا

فيما يمول البحث  (20)جديدة تحقق افضل ادارة وتقويم ليذه البحوث بما يخدم المجتمع ككل.
العممي في فرنسا من قبل الدولة, وعادة ما يكون في مؤسسات التعميم العالي والجامعات 

من  0330ب فرنسا من البحث العممي العالمي سنة ومؤسسات البحث العممي, وكان نصي
 .(23)% وتحتل المرتبة الثانية في اوروبا بعد المانيا0-3

التكوين من  -ومن اجل دعم البحث العممي في النرويج قامت الجامعات بميمة   
 (23) وذلك لغرض الحصول عمى اساتذة او مكونين في التعميم, وبكفاءة عالية -اجل البحث

% من االعتمادات المخصصة ليا لألنفاق عمى 20فيما خصصت الجامعات اليولندية 
. اما في ايطاليا فتوجد وزارة (23)البحث العممي, عمما ان معظم االعتمادات من قبل الدولة

لمبحث, كما تم انشاء مجمس وطني لمعموم والتكنولوجيا تساىم فيو عدد من الوزارات, ييدف 
 (76)عمى االتصال والتواصل مع مؤسسات التعميم العالي ومع الباحثين الى تشجيع المؤسسات

. 
وعربيا فنجد مثال, ان العموم االجتماعية وبرغم امتداداتيا لمفترة بين الحربين    

العالميتين, اال انيا بمعناىا التخصصي لم تظير وتنتشر اال بعد حصوليا الدول العربية عمى 
معات ومراكز االبحاث, وبمعنى ادق انيا وباستثناءات قميمة ابرزىا االستقالل وبعد انشائيا لمجا

مصر, لم يكن ليا حضور قبل ستينيات القرن العشرين, ولم تظير في العديد من البمدان 
. بل ومعظم النخب االكاديمية ترعرعت بين احضان الجامعات (70)آنذاك, مثل دول الخميج

استنسخ النمط الغربي منيجيا وموضوعيا بل وحتى االوربية واالمريكية, وعمى ىذا االساس 
. فالعموم االجتماعية مثال بقيت متأخرة وبعيدة عن دراسة المجتمع واقرب الى (72)مؤسساتيا

الصراعات النظرية والمنيجية حسب االيديولوجية الغربية التي تتممذ عمى ايدييا العمماء 
 .(77)العرب
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نفسر ونحمل, واحيانا نستنسخ الحمول وبقينا تابعين الى الغرب, ننظر و     
والمقترحات واالستراتيجيات التي وضعوىا الغربيون, وقد نعمم او ال نعمم, بانيا في احيان 
كثيرة ىي ال تخدم مجتمعاتنا, والسبب يعود بالتأكيد الى االختالفات في الرؤى حسب 

وك البشري, والتي تختمف ايديولوجية المجتمع وثقافتو التي تشكمت لتكون ضوابط رئيسية لمسم
 عن ثقافة المجتمعات االخرى.

بموجب التشريع رقم  0303واول مجمس لمبحث العممي في العراق تم تشكيمة عام    
, وقد نص عمى ارتباط مجمس البحث العممي بمجمس الوزراء, وان لممجمس شخصية 00

 0336لثاني عام معنوية واستقالل مالي واداري وميزانية مستقمة, ثم صدر التشريع ا
بخصوص مجمس البحث العممي, بعد الغاء التشريع االول الذي صدر في عيد الرئيس 

ليربط مجمس البحث  0336لسنة  032عبدالرحمن عارف, وجاء التشريع الثاني تحت رقم 
 (79)تم الغاء المجمس. 0333العممي بمجمس الوزراء, وفي عام 

ت العراقية, وظيرت بداياتو في منشئات وتطور البحث العممي  وتجذر في الجامعا  
ومراكز متخصصة بالبحث العممي, وفي ىذا االطار نشأت مؤسسة البحث العممي ضمن 
العديد من االنشطة البحثية, والتي ارتبطت اوال بجامعة بغداد ثم مجمس الوزراء ثم وزارة التعميم 

سساتيا حتى انشاء , واصبحت احدى مؤ 0336العالي والبحث العممي بعد تأسيسيا عام 
, كذلك انشاء مراكز بحوث الطاقة الذرية ومراكز ابحاث 0336مجمس البحث العممي عام 

زراعية وطبية, واىم ما يميزىا ىو ضعف امكانياتيا المادية والبشرية, والسيما الفترة الممتدة 
ة , حيث تعرضت العديد منيا الى التدمير من قبل فرق التفتيش التابع2667-0336بين 

, من عمميات سمب ونيب وتدمير 2667لألمم المتحدة, وما زاد الطين بمو, ما حدث بعد 
 وحرق.

( من قانون المجمس المرقم 9وحسب قرار مجمس الوزراء في المادة ) 0330وعام    
, تقرر تشكيل ىيئة لمبحث العممي المتخصص غير متفرعة ترتبط بوزير 0330( لعام 26)

 0330( واخيرا تم تأسيس دائرة البحث والتطوير عام 70العممي.)التعميم العالي والبحث 
كإحدى دوائر التعميم العالي والبحث العممي والتي تحولت الى الحوكمة االلكترونية في مطمع 

 (70.)من خالل االنظمة االلكترونية 2609عام 
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 اىمية البحث العممي ودورة في بناء المعرفة االنسانية.-2
البحث العممي لكونو ضرورة بتشابك الحياة وتنوعيا وظيور ثورة  تبرز اىمية   

التطمعات لألفراد والشعوب, السيما في ظل التقدم التقني والتكنولوجي واالبتكار بعد ان فشمت 
 االساليب الكالسيكية في مواجية العديد من التحديات.

اكب حاجات وتكمن اىمية البحث العممي في تحسين مستوى الحياة وتطورىا لتو   
االنسان المتعددة والمتطورة, اضافة الى شحذ القدرة الفكرية ومساعدة الفرد عمى التفكير النقدي 
البناء واالبداع واالبتكار, كما ويشكل ارضية خصبو لتطبيق المبادئ النظرية التي تعمميا 

ية المعرفة الفرد, فاألنسان العادي بحاجة ماسة لمتعرف عمى اسموب البحث العممي, ليس لتنم
الذاتية فحسب, بل لحل المشاكل التي تعيق حياتو اليومية, السيما في ظل تعدد االدوار التي 
يمارسيا االنسان يوميا, فيو رب االسرة والمعمم وقائد في مجتمع او ىو زوج واب وموظف 

 والعب.......الخ. 
مة, لكن الدول عمما ان البحث العممي تحتاجو جميع الدول ان كانت نامية او متقد  

النامية ىي األحوج اليو, السيما في ظل عدم ثقتيا باألساليب القديمة من جية وسرعة حركة 
 التغيير التي ضربت اطناب المجتمعات من جية اخرى.

ويقوم البحث العممي بتنمية المعرفة االنسانية من خالل التوصل الى تطبيقات   
من المشاكل التي قد تظير اثناء او بعد التوصل جديدة تؤدي ومما الشك فيو الى حل العديد 

الى ىذه التطبيقات, كما يقوم البحث العممي بجمع شتات المعرفة االنسانية من جية وتنمية 
المعرفة االنسانية باعتباره معرفة تراكمية كما ونوعا من جية اخرى, السيما في ظل قيامة 

 ض االخر.بتمحيصيا وجعميا اكثر دقة ومقارنتيا بعضيا بالبع
 
 اىمية النشر العممي.-7
تكمن اىمية النشر العممي في مدى ايصال المعمومات والمؤشرات واالحصائيات   

الى صناع القرار ومن يستفيد منيا, السيما في ظل الزيادة الممموسة لحركة النشر التي 
 شيدتيا المنطقة العربية.

يات العالمية المحكمة من فقد ارتفع عدد المنشورات لمعمماء العرب في الدور    
اي بزيادة سنوية معدليا  0330( نشرة لعام 3666الى ) 0303( نشرة عام 900)



 جامعة األنبار للعلوم اإلنسانوة جملة

 

 ( 3العدد )

 1027( كانون االول)

 

)792 ) 

( مع ان ىذه الزيادة الزالت ال تمبي الطموح, فيما لو قورنت بدول كثيرة متقدمة او %73.)06
 اقميمية.

 وليذا اجد ان اىمية نشر البحوث في المجالت المحكمة والرصينة تكمن في:
نب اعادة نشر االبحاث نفسيا, السيما وان المجمة تطمب تعيدا خطيا بعدم نشر تج

البحث في مجمة اخرى. اضافة الى قدرة المجالت الرصينة عمى كشف او اكتشاف البحوث 
 المنشورة سابقا باالعتماد التقنيات الحديثة.

ء والمقيمين الرصانة العممية من خالل اشعار الباحثين بالتعديالت وتوجييات الخبرا 
 لمبحوث.
 توثيق لمبحوث يؤدي الى ضمان حقوق المؤلفين. 
وسيمة لتحقيق منافع معنوية من خالل الزيادة في نشر البحوث في المجالت  
 العالمية.
اطالع الباحثين والمختصين والخبراء والطالب وصناع القرار عمى كل ما ىو جديد  

 ومنشور في المجالت العممية الرصينة, السيما التي تمتاز بالسمعة الدولية.
 زيادة االثراء المعرفي واالستزادة العممية لعدد كبير من الباحثين. 
ز بالقوة والرصانة العممية واالبداع االستفادة المادية, السيما ان كانت االبحاث تمتا 

واالبتكار, وىذا ما يحصل مثال في مجمة العموم االجتماعية التي تصدر عن بيت الحكمة 
 العراقي.

 واقع البحث العممي والنشر في المجالت العممية.-9
اعتقد ان البحث العممي في عالمنا العربي ال يعدو اال اليو من اليات التعميم وليس  

حقيق التنمية, السيما وان الحصول عمى اكمال رسالة الماجستير او اطروحة الدكتوراه الية لت
ىي مسالة وقت يقضيو الطالب من اجل الحصول عمى الشيادة او المقب العممي فقط, وليس 

 وسيمة لخدة المجتمع والمساىمة في رسم السياسات التنموية المجتمعية.
%( 9المتواضع من ميزانية التعميم العالي )فاذا نظرنا الى نصيب البحث العممي   

%( لمتدريس, الدركنا ان التدريس ىو الوظيفة الرئيسية في 36لمبحث العممي مقابل )
فما يصرف عمى البحث العممي العربي قميل ويكاد ال يذكر مقارنة  (73)الجامعات العربية.

فيما بمغت المعدالت  (73)%( من اجمالي الدخل القومي العام.6,2بالدول االخرى, بأنفاق )



 نبول جاسم حممدد. 

 

البحث العلمي يف العراق االشكالوات 

 واسرتاتوجوات النهوض

 

)797 ) 

% في كل من السويد 7,73-%7,73-%7,73العالمية لألنفاق عمى البحث والتطوير 
ويشير تقرير التنمية االنساني العربي ان معدل االنفاق عمى  (96.)واليابان وفنمندا عمى التوالي

فيما ( 90)( اضعاف ما ينفقو العرب.006%( اي اكثر ب )22البحث العممي في اليابان ىو) 
ما  0330بمغ مستوى االنفاق عمى البحث العممي في امريكا واليابان واالتحاد االوربي لعام 

بميون دوالر, ويتجاوز ثالثة ارباع االنفاق العالمي بأسرة, فيما رفعت كوريا  903يقارب ال 
, فيما اولت 0333%( لعام 2,33الى ) 0336%( لعام 6,0الجنوبية مستوى انفاقيا من )

 2زيا قطاعات مثل االتصاالت والمعموماتية اىمية قصوى, حيث خصصت ما يقارب ال مالي
 (92)بميون دوالر سنويا.

واشار احد المواقع االلكترونية )ويكيبيديا الموسوعة الحرة( الى ان ما انفقتو امريكا    
مميار  007,3مميار دوالر تمتيا الصين ب 960,7بمغ  2600عمى البحث والتطوير لعام 

 92,2مميار  وفرنسا 99,3مميار وكوريا الجنوبية 03,0مميار والمانيا  099,0ومن ثم اليابان 
 93مميار والمغرب بالمرتبة 6,30بمبمغ انفاق بمغ   90مميار, فيما جاءت مصر بالمرتبة رقم 

مميار, والسعودية  6,00, وبمبمغ انفاق بمغ 00مميار, وتونس بالمرتبة  6,30وبمبمغ مقداره  
وانفقت عمى التوالي  03و  00والسودان والجزائر بالمرتبتين  6,230انفقت  02المرتبة  في

 ( 97).32مميار دوالر, فيما خمت القائمة من العراق الى المرتبة  6,00و  6,03
وفيما يخص عدد المنشورات العممية لكل مميون مواطن, فقد بمغت في الصين عام  

( ضعفا في كوريا 92, وبمغت )0330عام  احد عشرا ضعف عما كانت عمية 0330
نشرة لكل مميون  00( ضعف, حيث ارتفعت من 2,9الجنوبية, اما في البمدان العربية فبمغت )

 (99).0330نشرة لعام  20مواطن الى 
ولو اخذنا مثاال بسيطا عن اىمية البحث العممي, فنجد ان اليابان التي ىزمت في   

ت ان تبني اقتصادىا وتسيم بنصيب وافر من االنتاجية العممية الحرب العالمية الثانية استطاع
بميون دوالر  7702يفوق نصيب المممكة المتحدة, ىذا فضال عن تحقيقيا لناتج قومي بمغ 

وقد وصمت نسبة  (90)امثال الناتج القومي لممممكة المتحدة. 9, اي ما يقارب من 0330لعام 
%( في امريكا 2,3الناتج المحمي في اليابان و) ,%( من0االنفاق عمى البحث العممي من ) 

-االردن-( دول عربية) مصر3%( في اوروبا, بينما بمغت نسبة المصروفات في )2,0و) 
 (90)%.0,2تونس( مجتمعة اقل من -االمارات-السعودية-العراق-المغرب
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بين  اما نتاج البحث العممي والمنشورة في الدوريات المحكمة خالل الفترة الممتدة    
, فتشير االحصائيات الى ان مجموع البحوث المنشورة في الدوريات المحكمة 0330-0330

(بحث, وتصدرت مصر عدد البحوث المنشورة ب 03330في عشرة دولة عربية بمغ  )
واالردن  0292بحث والجزائر  0730ثم الكويت   2006بحث تمتيا المغرب ب  06033
والجدول رقم  (93)بحث. 023بعدد بحوث منشورة بمغت  وجاء العراق بالمرتبة السادسة 0220

 ( اداناه يوضح ذلك.0)
 

( يوضح انتاج البحث العممي لبعض الدول العربية والمنشورة في دوريات 0جدول رقم)
 (0330-0330محكمة خالل )

 القطر 1991 1992 1993 1994 1995 المجموع
 الجزائر 199 241 230 261 311 1242
 البحرين 76 81 56 87 80 370

 مصر 2055 1931 1845 2115 2242 10188
 العراق 159 129 119 127 94 628
 االردن 237 211 227 234 312 1221
 الكويت  322 182 176 341 360 1381
 لبنان 50 82 114 100 108 454
 ليبيا 29 54 51 51 53 278
 موريتانيا 2 4 6 5 7 24

 المغرب 334 410 391 437 597 2110
 المجموع 3463 3352 3215 3758 4164 17896

 4006المصدر: بدر سعيد االغبري, واقع البحث العلمي في اليمن,
وتشير االحصائيات ايضا الى قصور كبير في ىذا المجال, اذ ان العمماء العرب    

لممجالت  0330( بحث حتى عام 366اسيموا في االقطار العربية بإنتاج ما يقارب )
كما يشير تقرير التنمية  (93)المحكمة, وىذا ما يعادل انتاج البرازيل لوحدىا وفي نفس العام.
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( بحثا لكل مميون فرد 20الى تدني مستويات النشر, حيث بمغ ) 2667االنساني العربي لعام 
( في ىولندا, وتقاس ايضا جودة االبحاث 0202( في فرنسا و)396, مقابل )0330لعام 

( 96بعدد االقتباسات المرجعية منيا, حيث بمغ عدد المقاالت التي زاد االقتباس منيا عن )
( 06930ت والجزائر, بينما وصل ىذا العدد الى )مره مقالة واحد في مصر والسعودية والكوي

-0336( في سويسرا. اما براءات االختراع فقد بمعت ما بين )027مقاال في امريكا و)
( 72( االمارات)02( الكويت )33( مصر )030( عمى النحو التالي: السعودية )2666
سجمة ىي من قبل (, ونسبة كبيرة من براءات االختراع الم2( اليمن)0( عمان)00االردن)

جيات اجنبية تعمل في ىذه البمدان, في حين ان براءات االختراع قد بمغ في كوريا الجنوبية 
 (93)(.3002( وفي اسرائيل )00723وحدىا )

وعمى الرغم من ان الترجمة تعتبر من القنوات اليائمة لنشر المعرفة والتواصل مع   
ي ما زالت ضعيفة, وتشير التقارير ان متوسط العالم, اال ان حركة الترجمة في الوطن العرب

الكتب المترجمة لكل مميون شخص من العرب اقل من كتاب واحد في فتره الثمانينيات ووصل 
( كتابا 326( كتابا و)003المتوسط الى كتاب واحد تقريبا, في حين بمغ المعدل لدى المجر )

ما مجموعة  2662التخصصات لعام في اسبانيا, فيما بمغ عدد الكتب التي ترجمتيا في كافة 
( كتاب, وىذا ما يعادل خمس ما تترجمو اليونان وحدىا, وىي الدول التي ال يتجاوز 776)

( مما تترجمو 0/06ماليين نسمة, ويعادل عشر ما تترجمو تركيا وما يعادل ) 06عدد سكانيا 
 ( 06)اليابان.

اما في مجال تخمف البمدان العربية في تقنية المعمومات, فتشير االحصائيات الى   
وجود فجوة رقمية تعبر عن تدني استخدام تقنية شبكة المعمومات الدولية, حيث اظيرت بان 
العرب يقبعون في ذيل القائمة من حيث انتشار الحواسيب واستخداماتيا, اما من حيث عدد 

الى ان عدد  2660الشبكة فالحال اسوء, حيث بينت احصائيات عام  المواقع العربية عمى
%( من اجمالي المواقع المحمية العالمية 6,20( موقع, وىذا يمثل )3200المواقع العربية بمغ )

( الف 966666مميون موقع, فيما بمغ عدد المواقع في االرجنتين لوحدىا ) 70البالغ عددىا 
 (00)لتقني والمعموماتي.موقع محمي, وىذا يوضح التخمف ا

وىنا يتساءل العالم العربي )احمد زويل(: ىل لدى العرب مركز يقارن بمؤسسة    
)وايزمان( او معيد )تخينون( او المؤسسة التكنولوجية في اليند او )كوليج فرانس( او معيد 
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المشكمة )ماكس بالنك( في المانيا, اذن اين تذىب موارد العرب وعقوليم وامواليم الطائمة؟ 
ليست في العقول العربية وال في الموارد وىي كثيرة في الوطن العربي, ولكن رغم ذلك لم يبني 

 (02)او ينشئ اي مركز عممي يتحدث عنو العالم.
اذن المشكمة تكمن في السياسات المجتمعية لمحكومات العربية وصناع القرار,   

ياتيم, والتي ادت الى ىروب العقول والتي اصبح الخضوع والتخمف واالستكانة جزء من شخص
البشرية العربية الى دول االبداع واالبتكار واالنتاجية في )امريكا وبريطانيا 

 واليابان........الخ(.
اما واقع البحث العممي في المجتمع العراقي, فالحال ال يختمف شيئا عن بقية    

براءات االختراع وعدد المقاالت الدول العربية, فيتسم بالتواضع فاألنفاق ونشر االبحاث و 
 تتصف بالمحدودية الى حدا كبير.

فممعراق براءة اختراع واحدة مسجمة في مكتب براءات االختراع والعالمات التجارية   
براءة  0007, فيما بمغت براءات االختراع في كوريا الجنوبية 2660-2666االمريكي لمفترة 

اختراع لكل مميون نسمة, وذلك بحسب البيانات الصادرة عن المنظمة العالمية لمممكية الفكرية 
اما في مؤشر االبتكار العالمي لعام  (07)يا والتي لم تسجل اي براءة اختراع لمعراق.لمفترة نفس

والذي احتمت مرتبة الصدارة فيو وعمى التوالي كل من سويسرا والمممكة المتحدة  2600
وىونغ كونغ في المرتبة  3والسويد وىولندا ثم الواليات المتحدة االمريكية, سنغافورة في المرتبة 

, وشيد ىذا الجدول الخاص بمؤشرات 23والصين  03ثم اليابان  09ا الجنوبية وكوري 00
وفي عدد المنشورات العممية   (09)دولة خموه من العراق. 066االبتكار العالمي ألكثر من 

مقالة ,  063والتي بمغت  2663-0333والتقنية عمى مستوى الدول العربية  لمفترة الممتدة 
الخامسة عشر, وتركزت البحوث في عموم الطاقة والبيئة والزراعة, في  فقد جاء العراق بالمرتبة

ىذا وقد  (00).2660( مقالة في عام 7,3حين بمغ متوسط المقاالت العممية لكل مميون نسمة )
 733بحثا من مجموع  03بمغ مجموع البحوث المستثمرة في الوزارات العراقية والمنظمات 

% من المجموع الكمي لمبحوث المنجزة 23,3لتطبيق وبنسبة بحثا ودراسة قابمة لالستثمار وا
وتعد وزارة  (00).2660-0330بحثا ودراسة منذ عام  0732في وزارة التخطيط والبالغ عددىا 

بحثا مستثمرا من مجموع  07الري من اكثر الوزارات استثمارا لبحوث وزارة التخطيط, وبمغت 
 70بحوث من مجموع  3التعمير واستثمرت %, وتمتيا وزارة االسكان و 99,3وبنسبة  23
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بحث من مجموع  02%, ثم جاءت وزارة النقل والمواصالت واستثمرت 20,3بحث وبنسبة 
بحث من مجموع  00%, فيما حمت وزارة الزراعة بالمرتبة الرابعة باستثمارىا 29وبنسبة  06
النفط  ببحث واحد  %, واقل نسبة استثمار لمبحوث المنجزة كانت في وزارة27,03وبنسبة  03

بحث منجز, ولم تستثمر وزارات الصحة والمالية والتربية اي من البحوث  00من مجموع 
 (03)المنجزة.

 سادسا: المعوقات والصعوبات الواقعية لمنشر في المجالت المحكمة.
يواجو الباحث واالكاديمي صعوبات جمو, قد تيدد احيانا مسارة العممي والعممي   

ومن بينيا صعوبات النشر في المجالت المحكمة ان كانت داخل البمد او  عمى حدا سواء,
خارجو, والذي يعد المتوج العممي لمباحث, ليمبي طموحو في اخراج القيمة العممية التي يستفاد 

 منيا ىو والمجتمع.
لكن ىناك عدد من العيقات التي تواجو الباحثين العراقيين في نشر ابحاثيم العممية,   

 تكون كبيرة كما ونوعا. واىميا ما يمي:وتكاد 
نشر البحوث في المجالت العالمية يكاد يكون صعب المنال, السيما في ظل االمية 
التكنولوجية التي يعاني منيا العديد من الباحثين العرب, يضاف الى ذلك الصعوبات المغوية, 

تنشر االبحاث بالمغة اذ ان عدد كبير من باحثينا ال يتقنون سوى المغة العربية, بينما 
 االنكميزية او المغات االخرى.

العديد من الباحثين ال يمتمكون القدرة المادية عمى نشر ابحاثيم في المجالت  
العالمية, بل وحتى العربية احيانا, السيما في ظل ارتفاع رسوم النشر في المجالت المحكمة 

جامعة -لنشر في مجمة كمية اآلدابدوالر. فعمى سبيل المثال ا 066-966والتي تتراوح بين 
جنيو مصري لمباحث المصري,  066دوالر, و 906حموان في مصر تكمف الباحث العراقي 

دوالر, وفي مجمة التنمية  766اما في كمية اآلداب جامعة القاىرة فتنشر البحوث برسوم قدرىا 
 دوالر. 966البشرية لألبحاث التخصصية في ماليزيا ينشر البحث ب 

الت المحكمة التي ال تطمب من الباحث اجور عمى نشر البحث, يتطمب منيم المج 
 الصبر لفترة طويمة تصل احيانا الى سنتين او اكثر) المجمة االردنية لمعموم االجتماعية(.

بعض االجراءات او السياسات الخاطئة لبعض الجامعات تؤدي الى قتل طموح  
يل المثال قرار بعض الجامعات العراقية مثل الباحث في السعي الى نشر ابحاثو, فعمى سب
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, عمى المتقدم لمترقية العممية عميو نشر بحث خارج 2600جامعة بغداد وجامعة االنبار لعام 
العراق, بل ويجب ان يكون البحث الخارجي منشورا, وىذا ما يؤدي اما الى عدم نشر البحث 

الخارجية بعد ان يقوم بدفع رسوم النشر او التقديم عمى الترقية العممية او نشرة في المجالت 
دوالر اضافي لمنشر السريع, وخروج لمعممة الصعبة,  266-006اضافة الى مبمغ يتراوح بين 

السيما في ظل االزمة االقتصادية التي يعاني منيا العراق, وىذا بحد ذاتو يثقل كاىل الباحث, 
تقديم عمى الترقية والتي تتراوح بين السيما وانو من يقوم بدفع اجور تقييم أبحاثو اثناء ال

دينار عراقي, وىذا كمو في ظل االزمة المالية التي ضربت  0266666 -0666666
 المجتمعات العربية.

ضعف معرفة العديد من الباحثين بقواعد البيانات المتاحة وال حتى استراتيجيات  
 البحث فييا.

وث العممية, وىذا يؤدي حتما الى عدم توافر معاير ثابتة ومتفق عمييا لكتابو البح 
 تشتت افكار الباحثين, عمما ان شروط النشر تنبع من عدد من المدارس الفكرية المختمفة.

اغمبية الباحثين العرب يعانون من االمية التكنولوجية, وعدم قدرتيم عمى استخدام  
المؤشرات الحاسوب في طباعة البحث, او استخدام االنترنيت في استخراج المعمومات و 

 واالحصائيات من مواقع النشر االلكتروني.
يتسابق الباحثون عمى نشر ابحاثيم, وىذا يؤدي الى ضعف البحث, الن اليدف من 

 ىذا التسابق ليس خدمة المجتمع او االثراء العممي لمباحث.
يستغرق تقييم البحوث او نشرىا احيانا, اكثر من سنو او سنتين, اضافو الى ضعف 

ئمين عمى بعض المجالت العممية, يضاف الى ذلك البيروقراطية المقيتة التي تتصف خبرة القا
 بيا جميع مؤسساتنا.

اغمب المجالت العممية في الوطن العربي بصورة عامة والعراق بصورة خاصو, تعتمد 
%, وىذا يؤدي الى ضعف المجالت في التطوير بواقع النشر 066عمى التمويل الذاتي بنسبة 

 شر االبحاث التي ال تمتاز بالرصانة العممية من جية اخرى.من جية ون
العديد من الخبراء والمقيمين يرفضون تقييم االبحاث المرسمة الييم من المجالت, 
وذلك لضعف المردود المالي, والتي ال تتناسب مع الدرجة العممية التي يتصفون بيا, فأجور 

دينار, واجور تقييم 30666-06666 نشر البحث في المجالت داخل العراق تتراوح بين
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دوالرات فقط. وىذا ما يدفع اغمب  3دينار, اي ما يعادل  06666البحث من قبل الخبراء ىو 
المقيمين اما الى رفض تقييم االبحاث او تقييميا بدون االطالع عمييا او قراءتيا بعمق 

 وتمحيص. 
جالت دعائية ولت الى مالمذكور انفا, نجد ان المجالت العربية برمتيا تح بولمسب

الربح وليس خدمة المجتمع, وىذا ما ينطبق ايضا عمى المؤتمرات والندوات وتجارية ىدفيا 
وورش العمل, السيما وان اغمب البحوث المقدمة الى المؤتمرات تنشر االغمبية منيا بدون 

 تحكيم.
كتابو مطالبو االساتذة بساعات تدريس كثيرة قد يؤدي الى ابتعاد الباحثين عن 

 االبحاث.
تأخر او غياب تمويل االبحاث المنشورة من قبل الكميات, حيث يقوم االستاذ الجامعي 

دوالر, ثم  066الف دينار وخارجيا ب  066666بنشر البحث في العراق بمبمغ يقترب من 
الف  96666ينتظر فتره طويمة قد تصل الى عام او عامين لمحصول عمى مبمغ مقطوع قدرة 

الف دينار لألستاذ المساعد. السيما وان تقييم االداء السنوي  06666درس و دينار لمم
لألستاذ يعتمد عمى نشاطو العممي في نشر االبحاث او المشاركة في المؤتمرات والندوات 

 الداخمية والخارجية.
عدد كبير من المجالت المحكمة ال تزال تعتمد االساليب الكالسيكية القديمة في قواعد 

 ال سيما طمبيا ارسال البحث ورقيا وىذا صعب في النشر الخارجي.النشر, 
دقيقة من  00ىناك العديد من المجالت الوىمية التي تقوم بنشر البحث بعد -ط

أرسالو مع اجور النشر, وىذا ما جعل الباحث في حيرة كبيرة في تحديد المجالت الرصينة من 
 الوىمية.

ة صناع القرار بأىمية البحث العممي والنشر غياب دور مراكز البحث العممي في توعي
في المجالت الدولية, التي تسيم في الحصول عمى المكانة والييبة الدولية من جية, وتنمية 

 وتطوير المجتمع من جية اخرى.
 

 سابعا: االطار المنيجي لمبحث:
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افضل المناىج  ألنومنيج البحث: اعتمد الباحث منيج المسح االجتماعي بالعينة, 
 يذا النوع من الدراسات.ل

ادوات جمع البيانات: تم اعتماد طريقتين لجمع البيانات والمعمومات الخاصة بالبحث 
 استمارة االستبانة(. -القائمين عمى المجالت العممية )المقابمة مع بعض  ىما

نوع العينة: تصنف عينة البحث من نوع العينة الطبقية العشوائية, وتمتاز العينة 
بدقة تمثيميا لممجتمع األصمي, بحيث يضمن الباحث في العينة وحدات من أي جزء الطبقية 

 (03من المجتمع تيمو دراستو, كما ان العينة الطبقية تساعد عمى تقميل التباين الكمي لمعينة.)
اما حجم المجتمع المدروس ىو  عينة البحث: استخدم البحث عينة عشوائية,

مبحوث/ة. موزعين عمى ستة جامعات ( 066ىو )حجم العينة و  ( مبحوث/ة, 07306)
( ادناه, نسبة تمثيل )الجامعات( في العينة بحسب قانون 2عراقية, كما مبين في الجدول رقم )

 )النسبة والتناسب(.
 ( يوضح اسماء الجامعات ونسب تمثيميم في العينة2جدول رقم)

نسبة التمثيل في  عدد الكادر  الجامعة ت
 العينة

 230 0092 بغدادجامعة  0
 73 0303 جامعة بابل 2
 37 0030 جامعة االنبار 7
 07 303 جامعة واسط 9
 30 0202 جامعة تكريت 0
 03 0707 جامعة القادسية 0
 000 35730 المجموع 3

 
 مجاالت البحث: 
جامعة   -جامعة االنبار -جامعة بغداد)ستة جامعات عراقية ىي: المجال المكاني: 

 (جامعة القادسية -جامعة بابل-جامعة تكريت -واسط
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المجال الزماني: تم اجراء بشقية النظري والميداني خالل الفترة الممتدة بين  
0/9/2600-00/7/2603. 

الكوادر التدريسية )ذكور واناث( الموزعين عمى المجال البشري: ويشمل عينة من  
 ستة جامعات عراقية. 

 عرض وتحميل البيانات. ثامنا:
 اوال: البيانات االولية:

يعد متغير الجنس من المتغيرات الرئيسية في البحث العممي, فمن خاللو الجنس: 
يستطيع الباحث تحديد الخصائص االجتماعية لمعينة, السيما وان ىذ المتغير يعد مؤشرا في 

 البحث العممي ومعوقاتو.بيان نوعية مشاكل 
 

 جنس ( يوضح توزيع العينة حسب ال7جدول رقم )
 % ت الجنس
 %36 926 الذكور
 %76 036 االناث

 %066 066 المجموع
( اعاله, ان نسبة الذكور في العينة بمغ  7ويتضح من بيانات الجدول رقم )    

%(. واعتقد ان ىذه النسبة  مثالية , السيما وان 76%( فيما بمغت نسبة االناث )36)
ألعضاء التدريس من الذكور القدرة المتكررة والمستمرة  عمى المشاركة في المؤتمرات والندوات 

لبمد بدون قيود مجتمعية )مجتمع شرقي ذكوري(, وىذا ما يزيد من الدولية داخل وخارج ا
 خبراتيم العممية , وىذا يمكن ان يساعد الباحث في معظم اسئمة البحث وليس جميعيا.

 
يؤثر عمر المبحوثين/ات في اإلجابة عمى االسئمة المطروحة في استمارة العمر: 

, فممخبرة المتراكمة عبر السنين دور كبير االستبانة, السيما بين الشباب في الفئات المتقدمة
 وميم في اإلجابة
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 المبحوثين/ات أعماريوضح ( 9)جدول رقم 

 الفئة العمرية
 البيانات

 النسبة المئوية ت
76- 70 29 9% 
70- 90 060 03,3% 
92- 93 039 76,3% 
93- 07 202 70,7% 
09- 03 90 3,3% 
 %9,0 23  فأكثر 06

 %066 066 المجموع
 

( كانت 066( مبحوث/ة  من مجموع )29( أعاله إلى ان )9يتضح من الجدول )
( مبحوث/ة  تتراوح أعمارىم/ 060%(, و)9( سنة وبنسبة )70 -76أعمارىم/ن تتراوح بين )

( مبحوثًا تتراوح أعمارىم/ ن بين 039%(, و)03.3( سنة وبنسبة )90 -70ن بين     )
( 07 -93( مبحوثًا تتراوح أعمارىم/ ن بين )202و) %(,76.3( سنة وبنسبة )93 -92)

( سنة وبنسبة 03 -09( مبحوث/ة  تتراوح أعمارىم/ ن بين )90%( و)70.7سنة وبنسبة )
 %(.9,0فأكثر( سنة وبنسبة ) 06( مبحوث/ة  تتراوح أعمارىم/ ن بين )23%( و)3,3)

 
المرتبة العممية: وىي اخر مرتبة عممية حصل عمييا المبحوث/ة, وبالتأكيد ان  

لممرتبة العممية دور كبير في االجابة عمى االسئمة, والسبب يعود الى الخبرة التراكمية التي 
حصموا عمييا نتيجة قياميم بالتدرج العممي عبر كتابة االبحاث او المشاركة فييا في الندوات 

 الدولية والمحمية واالقميمية.والمؤتمرات 
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 ( يوضح المرتبة العممية ألفراد العينة0جدول رقم )                    
 

 % ت العممية المرتبة
 %9 29 مدرس

 %06 706 استاذ مساعد
 % 70 200 استاذ

 %066 066 المجموع
 

لقب مدرس ( اعاله, ان العينة توزعت بين من يحمل 0وتشير بيانات الجدول رقم )
( 706%(, بينما بمغ عدد من يحممون/ يحممن لقب استاذ مساعد )9( وبنسبة )29بعدد )

( مبحوث/ة وبنسبة 200%(, فيما بمغ عدد من يحمل لقب استاذ )06مبحوث/ة وبنسبة )
(70.)% 

ويتضح مما تقدم ان عدد افراد العينة ممن يحممون ويحممن لقب استاذ واستاذ   
%(, وىذا العدد والنسبة ىي مثالية بشكل 30( مبحوث/ة وبنسبة )030مساعد بمغ عددىم )

جيد, ويمكن االستفادة منيا في الحصول عمى االجابات والمعمومات الخاصة بالبحث, والسبب 
ىو الخبرة العممية المتراكمة وعدد االبحاث المنجزة والمنشورة  والمشاركات في المحافل 

من خالل اجابات اصحاب الكفاءة والخبرة وعدد السنوات  العممية, وىناك اسئمة تستمد قوتيا
 وااللقاب العممية العميا.

 
سنوات التدريس في الجامعة: وتعني عدد سنوات الخدمة في المؤسسة التعميمية,  

وبالتاكيد ليذه السنوات دور كبير في زيادة الخبرة والكفاءة, وىذا اسيم وبشكل ممحوظ في 
والمؤثرة من جية واقتراح استراتيجيات مناسبة لمنيوض بواقع البحث اعطاء االجابات الحقيقية 

 العممي.
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 ( يوضح عدد سنوات التدريس في الجامعة0جدول رقم )                   
 % ت العدد

0-06 06 06% 
00-00 232 93,3% 
03-22 202 70,7 % 
 %0 70 فأكثر 27

 %066 966 المجموع
 

( مبحوث/ة لدييم سنوات تدريس في 06( اعاله, ان )0وتشير بيانات الجدول)
( 00-00%(, اما من امتدت سنوات عمميم بين )06( وبنسبة )06-0الجامعة امتدت بين )
%(, فيما بمغ عدد الذين امتدت سنوات 93,3( مبحوث/ة وبنسبة )232سنة فقد بمغ عددىم )

%(, واخيرا بمغ عدد الذين 70,7حوث/ة وبنسبة )( مب202( سنة بمغ )22-03عمميم بين )
( مبحوث/ة 70فاكثر( بمغ عددىم/ن ) 27تراوحت سنوات عمميم في المؤسسة الجامعية بين )

 %(. 0وبنسبة )
( ان العدد االكبر من المبحوثين/ات المجيبين 9ويتضح من بيانات الجدول رقم )    

واكثر(, وىذا يعطي  27-00التعميم بين )عمى اسئمة االستبانة تراوحت مده عمميم في سمك 
قيمة معرفية من ناحية الحصول عمى معمومات ربما تكون اكثر دقة ومصداقية ليذا البحث, 
السيما وان اغمبية االسئمة تحتاج الى خبرة عممية وسنوات عمل في التدريس ومستوى كفاءة 

 عالي.
االبحاث المنشورة تقريبا  عدد االبحاث المنشورة حسب المقب العممي: وتعني متوسط 

استاذ( خالل مسيرتو العممية في  -استاذ مساعد-لك من حمل لقبا عمميا بين )مدرس
 المؤسسة التعميمية والمشارك في اإلجابة عمى االسئمة.
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 ( يوضح عدد االبحاث المنشورة حسب المقب العممي3جدول رقم)
عدد  ت المقب العممي

 االبحاث المنشورة
% 

 %7,00 33 29 مدرس
 %3,3 2399 706 استاذ مساعد

 %06,3 2700 200 استاذ
 %066 9370 066 المجموع

 
( اعاله, ان متوسط االبحاث المنجزة والمنشورة لمن 3وتشير بيانات الجدول رقم)

( ابحاث لكل مدرس, اما عدد االبحاث 7,00( بحث, وبنسبة )33يحمل لقب مدرس بمغت )
( بحث لكل 3,3( بحث, وبنسبة )2399لقب استاذ مساعد بمغ )المنشورة لمن يحمل/تحمل 

استاذ مساعد قام بإنجازىا خالل مسيرتو, واخيرا بمغت االبحاث المنشورة لمن يحمل/تحمل 
( بحث لك استاذ, قام بإنجازىا ونشرىا خالل 06,3( بحث وبنسبة )2770لقب استاذ )

 مسيرتو العممية.
( اعاله ان حممة االلقاب العممية لم 3ول رقم)ويمكن ان نستنتج من بيانات الجد  

ينجزوا ابحاثيم العممية وينشروىا اال ليدف وحيد وىو الحصول عمى المقب العممي فقط وليس 
خدمة المؤسسة التعميمية او المجتمع, وىذه البيانات تنسجم وتتطابق بشكل كبير مع بيانات 

وجد لدييم اكثر من بحث واحد غير (. عمما ان من يحممون لقب مدرس ال ت06الجدول رقم)
منشور او منجز بشكل جزئي, وىذا ما ينطبق الى حدا ما عمى من يحممون لقب استاذ 
مساعد, اما من يحممون لقب استاذ فقد تركوا كتابة االبحاث العممية, السيما بعد حصوليم 

جزة جزئيا, استاذ/ة فقط ممن لدييم ابحاث من 23عمى مبتغاىم ) لقب االستاذية(, وىناك 
والغرض من انجازىا ىو المشاركة في المؤتمرات والندوات الدولية او التي تقيميا الجامعة 

 المنتمي الييا فقط. 
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 ثانيا: اىم معوقات البحث العممي ونتائجيا وسبل مواجيتيا.
ولمعرفة اىم المعوقات التي تواجو عضو الييئة التدريسية في الجامعات العراقية     

انجاز البحوث العممية, وما ىو دور مجالت النشر ومؤسسات الدولة من جية واالستاذ اثناء 
الجامعي من جية اخرى, في تدني واقع البحث العممي في المجتمع العراقي, وقد تم طرح 

 االسئمة عمى عينة البحث.
ولعل من اىم المعوقات التي واجيت االساتذة العراقيين ما يتعمق بقضية الدعم   

المؤسساتي, والتي اصبحت وال زالت شبة معدومة وسبب في تدني االبحاث العممية وعدم 
قدرتيا عمى النيوض بواقعيا ومستوياتيا العممية او النيوض بواقع المجتمع. وىذا ما يتضح 

 , في الجدول ادناه.في اجابات المبحوثين/ات
 

 ( يوضح عدد البحوث التي حصمت عمى الدعم المؤسساتي3جدول رقم )
 %  العدد المقب العممي

 % 6 صفر 29 مدرس
 %77,7 0 706 استاذ مساعد

 %00,3 2 200 استاذ
 %066 7 066 المجموع

 
( اعاله, يتضح لنا مدى الضعف الكبير الذي يعاني منو 3من خالل الجدول رقم)   

االستاذ الجامعي العراقي, في مسالة دعم االبحاث العممية من قبل مؤسسات الدولة او حتى 
( عضو تدريس ممن يحممون 29مراكز االبحاث والجامعات المنتمين الييا اداريا, وقد اشار )

%(, فيما اكد عضو واحد 6صوليم عمى اي دعم مؤسساتي وبنسبة )لقب مدرس, الى عدم ح
( 706فقط ممن يحممون لقب استاذ مساعد الى الحصول عمى الدعم المؤسساتي من مجموع )
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( مبحوث/ة ممن يحممون لقب استاذ الى حصوليم 2%(, فيما اكد )77,7مبحوث/ة, وبنسبة )
لبحوث الثالثة المدعومة لجميع افراد %( من مجموع ا00,3عمى الدعم المؤسساتي وبنسبة )

( مبحوث/ة, ولو قمنا بتقسيم عدد البحوث المدعومة عمى حجم 066العينة والبالغ عددىم )
%( فقط, وىذا يدلل حجم الضعف الكبير في االبحاث 6,0العينة لكانت النسبة ىي )

 المدعومة. 
العممية المنجزة ويمكن ان يرجع السبب الى عدم ثقة المؤسسات بجدوى البحوث    

من قبل االكاديمي العراقي, السيما في ظل االزمة المالية التي يعاني منيا البمد من جية 
وايمان الكوادر التدريسية بعدم دعم بحوثيم من قبل المؤسسات, لذلك اكدوا رفضيم مراجعة 

وض بواقع تمك او كل مؤسسات الدولة لممطالبة في الدعم او حتى تقديم المشورة العممية لمني
 تمك المؤسسات.

ىذا وتعد الدورات العممية الخاصة بقضايا تطوير البحث العممي اىم المؤشرات     
التي تبرز مكانة الجامعة ومراكز البحوث ومراكز طرائق التدريس, من خالل نوعية ومستوى 
ىذه الدورات ونوعية االساتذة والمحاضرين والباحثين المشاركين فييا ومدى قدرة وكفاءة 

اركين عمى مستوى الجامعة بما يتناسب وحجم او عدد الكادر المحاضرين وعدد المش
 االكاديمي في الجامعة ككل.

اال ان ىناك ضعف واضح وكبير في حجم مشاركة االستاذ الجامعي في الدورات     
الخاصة بتطوير البحث العممي وتطوير انفسيم بحثيا في مجال تخصصاتيم العممية. واتضح 

 ثين.ذلك جميا في اجابات المبحو 
 

 ( يبين عدد الدورات المشارك فييا والخاصة بقضايا البحث العممي3جدول رقم )
 االجابات ت %

 نعم 73 0,7%
 ال 002 37,3%
 المجموع 066 066%
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%( 0,7( مبحوث/ة وبنسبة )73( اعاله, الى ان )3تشير بيانات الجدول رقم )    
(, فيما اشار 066فقط شاركوا في الدورات الخاصة بقضايا البحث العممي  من مجموع )

 %( الى عدم مشاركتيم مطمقا في تمك الدورات.37,3( مبحوث/ة وبنسبة )002)
ىذه الدورات يمكن ان يرجع الى عدة واعتقد ان ارتفاع نسبة عدم المشاركة في   

اسباب منيا: نوعية الدورات ومستواىا ومستوى المحاضرين, وعدم ايمان اغمب مؤسسات 
الدولة بأىمية وجدوى البحث العممي , وما يؤكد ذلك مستوى الدعم واالنفاق الحكومي عمى 

وانما مشكمة %(, وىذه ليست مشكمة العراق فقط, 6,2البحث العممي, والذي لم يتجاوز )
 العالم العربي ككل.

وليذا نجد ان اليدف من انجاز االبحاث العممية ونشرىا ليس لممصمحة العامة    
وانما االستفادة منيا ذاتيا) المصمحة الخاصة(. ويتضح ذلك بصورة كبيرة في بيانات الجدول 

 ادناه.
 ( يوضح اليدف من انجاز االبحاث العممية ونشرىا06جدول رقم )

 ت االىداف ت %
 0  الترقية العممية 702 02%
 2 دعم السيرة العممية لعضو الييئة التدريسية 76 0%

تحسين االداء الوظيفي نياية كل عام  33 00,7%
 دراسي
7 

 9 الحصول عمى السمعة والجاه والتقدير 02 3,3%
 0 النيوض بالواقع المجتمعي 76 0%

والندوات الدولية المشاركة في المؤتمرات  33 % 07
 والمحمية

0 

 3 المجموع 066 066%
   

( اعاله, وحسب التسمسل المرتبي  لميدف من انجاز البحوث 06يشير الجدول رقم )
%( ييدفون من انجاز ابحاثيم الى 02العممية, ان اكثر من نصف حجم العينة  وبنسبة )
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الحصول عمى المقب العممي, بينما تراوحت اجابات البقية بين تحسين االداء الوظيفي وىذا ما 
%(   والمشاركة في المؤتمرات والندوات الدولية 00,7( مبحوث/ة وبنسبة )33اشار اليو )

%( والحصول عمى السمعة 07( مبحوث/ة وبنسبة )33والمحمية واالقميمية ىذا ما اشر اليو )
%(, اما اجابات المبحوثين/ات حول دعم وتطوير السيرة العممية والنيوض 3,3بة )والجاه بنس

 %( عمى التوالي.0بالواقع المجتمعي فقد بمغت نسبتيم  )
ويمكن ان نستنتج من بيانات الجدول اعاله, ان اليدف االساسي من انجاز البحث   

المجتمع وانتشار االمراض  او البحوث العممية ىو لممصمحة الذاتية وعدم االىتمام بقضايا
االجتماعية وغيرىا من الظواىر التي باتت تيدد البناء االجتماعي, واعتقد ان ىذا يرجع الى 
عدم ايمان عضو ىيئة التدريس او االكاديمي العراقي بقدرة البحوث المنجزة عمى حل ىذه 

ىي اساسا غير  المشاكل, وايضا الالمباالة بقضايا المجتمع, السيما وان مؤسسات الدولة
مؤمنة بأىمية وجدوى البحوث العممية, والدليل مستوى االنفاق المتدني او المعدوم لمبحث 

 العممي.
وايضا وجود وتنامي حجم المعوقات التي باتت تيدد انجاز االبحاث العممية    

قات اليادفة الى خدمة التعميم والمجتمع, ومدى وجود ىذه المعوقات وقدرتيا عمى ان تكون معي
 رئيسية لألستاذ الجامعي, فالبيانات الواضحة في الجدول ادناه توضح ذلك.

 
 ( يوضح مدى وجود المعوقات المساىمة في عدم انجاز المزيد من االبحاث00جدول رقم )

 االجابات ت %
 نعم 002 30,7%
 ال 33 09,3%
 المجموع 066 066%

 
( مبحوث/ة من حجم العينة الكمي والبالغ 002( اعاله, ان )00يبين الجدول رقم )    

%( اكدوا وجود معوقات اسيمت في عدم انجاز المزيد من 30,2( مبحوث/ة وبنسبة )066)
 %(. 09,3( مبحوث/ة من نفس المجموع وبنسبة )33البحوث العممية, فيما نفى ذلك )
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اسيمت في عدم انجاز المزيد من االبحاث, ظيرت ولمعرفة اىم المعيقات التي    
عدة اجابات وكما ىو واضح في اجابات المبحوثين/ات في الجدول ادناه, وحسب التسمسل 

 المرتبي لكل معوق.
 

 ( يوضح اىم المعوقات التي اسيمت في عدم انجاز االبحاث العممية02جدول رقم )
 ت المعوقات ت %
20,3% المخصصة لمبحث العمميضعف الميزانية  073   0 
26,0%  2 ادارية الجامعات 060 
03,0% عدم استثمار الموازنة المخصصة لمبحث العممي في قضايا  36 

 البحث والتطوير
7 

3,3%  9 عدم وجود الحوافز والتشجيع لدى الجامعات 06 
0,3% تردد وتخوف العديد من مؤسسات الدولة في اعطاء  76 

 المعمومات والمؤشرات
0 

9,3%  0 عدم دقة المعمومات المتوفرة لدى المؤسسات الحكومية 20 
9,3%  3 حجب المعمومات بحجة سريتيا 20 
9,3% عدم القدرة عمى استخدام جياز الحاسوب في الطباعة او  20 

 تصفح المواقع العممية
3 

9,3%  3 عدم توفر اجيزة الحاسوب لدى التدريسي 20 
066%  06 المجموع 002 

 
( اعاله , الى ان ىناك عدد كبير من المعيقات التي 02تبين بيانات الجدول رقم )    

واجيت االكاديمي العراقي وادت الى انخفاض البحوث المنجزة, ومن اىم ىذه المعيقات ىو 
ضعف الميزانية المخصصة لمبحث العممي, والتي اشار الييا اكثر من ربع عينة البحث البالغ 
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( مبحوث/ة 060وث/ة الذين اجابوا بنعم عمى السؤال السابق, فيما اشار )( مبح002عددىم )
%( ان السبب يرجع الى المعيقات االدارية في الجامعات والكميات )بيروقراطية 26,0وبنسبة )

%( ان عدم استثمار الموازنة 03,0( مبحوث/ة وبنسبة )36المؤسسات(, فيما اكد )
الصحيح يعد سببا من اسباب عدم انجاز المزيد من  المخصصة لقضايا البحث العممي بالشكل

( 06االبحاث العممية, وتراوحت بقية االجابات بين عدم وجود الحوافز والتشجيع  واشار الييا )
%(  وتردد وتخوف العديد من مؤسسات الدولة في اعطاء المعمومات 3,3مبحوث/ة وبنسبة )

%( وعدم دقة المعمومات المتوفرة 0,3)( مبحوث/ة وبنسبة 76والمؤشرات , وىذا ما اكده )
لدى المؤسسات الحكومية وحجب المعمومات بحجة سريتو وعدم القدرة عمى استخدام جياز 
الحاسوب في الطباعة او تصفح المواقع العممية وعدم توفر اجيزة الحاسوب لدى التدريسي 

( وبنسبة 002( مبحوث/ة من مجموع )20وىذه العوامل او المعيقات اشار الى جميعيا )
(9,3.)% 

ويمكن ان نستنتج من بيانات الجدول اعاله, حجم المعيقات التي ادت ومما       
الشك فيو الى ضعف مستويات البحوث وعدم انجاز المزيد منيا, اثرت وبشكل كبير عمى 

 مستوى االستاذ ومستوى الجامعات من جية وعمى المجتمع من جية اخرى.
االسباب حول تخوف المؤسسات وترددىا في اعطاء وعند طرح سؤال عن اىم    

البيانات والمؤشرات الحقيقية الى الباحثين في مجاالت البحث العممي, اتضح  ذلك من خالل 
بيانات المبحوثين/ات ادناه, حجم االسباب ومدى تاثيرىا عمى قدرة البحث في معالجة 

 المشاكل التي يعاني منيا المجتمع بمؤسساتو المختمفة. 
 
 ( يوضح اسباب تخوف المؤسسات من اعطاء المعمومات والمؤشرات لمباحثين07جدول رقم)

 ت االسباب ت %
73,7%  0 عدم ثقة المؤسسات بجدوى االبحاث 270 
22,3%  2 االساءة والتقميل من ىيبة المؤسسات 070 
26%  7 التخوف من فقدان ثقة المواطنين من المؤسسات 026 
03% الفساد االداري والمالياستشراء  063   9 
066%  0 المجموع 066 
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( اعاله, الى ان اىم االسباب التي تحول في عدم 07تشير بيانات الجدول رقم )    

اعطاء او مساعدة المؤسسات لمباحثين في الحصول عمى البيانات والمؤشرات الحقيقية التي 
تخدم البحث والباحث من جية والمؤسسة والمجتمع من جية اخرى, يرجع الى عدد من 

ي المشار الييا في الجدول اعاله, عدم ثقة المؤسسات بجدوى االسباب وحسب التسمسل المرتب
%( من مجموع العينة البالغ 73,7( مبحوث/ة وبنسبة )270االبحاث وىذا ما اشار اليو )

%( ان السبب يعود الى االساءة 22,3( مبحوث/ة وبنسبة )070(, فيما اكد )066عددىم )
ييا في ثنايا البحوث المنجزة والمنشورة والتقميل من ىيبة واىمية المؤسسات عندما يشار ال

%( الى التخوف من فقدان ثقة 26( مبحوث/ة وبنسبة )026داخميا وخارجيا, بينما اشار )
المواطنين بالمؤسسات نتيجة استشراء العديد من الحاالت التي ال تريد اطالع افراد المجتمع 

اء الفساد االداري والمالي %( الى استشر 03( مبحوث/ة وبنسبة )063عمييا, واخيرا اشار )
 في المؤسسات, 

ويمكن ان نستنتج من البيانات اعاله, ان المؤسسات باتت تتخوف من اطالع 
الباحثين عمى المؤشرات والبيانات الحقيقية لحجم العديد من االمراض االجتماعية والمجتمعية, 

يمكن ان تقمل من ىيبة جتمع عمييا من خالل االبحاث وتقارير التنمية وان اطالع افراد الم
الدولة, وتحوليا الى قضية راي عام. ولكن ما تقوم بو ىذه المؤسسات ىو الخطأ بعينة, 

 السيما وان اخفاء ىذه البيانات يمكن ان يؤدي الى تيديد كبير لمبناء االجتماعي.
وليذا سوف تتضح ان االبحاث العممية لم تسيم كثيرا الى النيوض بالواقع     
 ( اداناه:09ومؤسساتو , من خالل بيات الجدول رقم) المجتمعي 
 

 ( يبين مدى اسيام البحث العممي بالنيوض بالواقع المجتمعي09جدول رقم)
 االجابات ت %

 نعم 30 09,7%
 ال 009 30,3%
 المجموع 066 066%
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( اعاله, ان البحث العممي لم يسيم في 09يتضح من بيانات الجدول رقم )     

( مبحوث/ة وبنسبة 009النيوض بالواقع المجتمعي وبنسبة كبيرة, وىذا ما اشار اليو )
%( ان لمبحث دور كبير في النيوض 09,7( مبحوث/ة وبنسبة )30%(, بينما اكد )30)

 بواقع المجتمع.
اسيام البحث العممي بالنيوض بواقع المجتمع يرجع الى عدد وبالتأكيد ان عدم     

( الذين اجابوا بالنفي. وتتضح ىذه 009من االسباب, والتي اشار الييا المبحوثين/ات ال )
 االسباب بصورة جميو في بيانات الجدول ادناه.

 
 ( يبين اسباب عدم اسيام البحث العممي بالنيوض بواقع المجتمع00جدول رقم)

 ت االسباب ت %
09,0%  0 عدم استثمار االبحاث من قبل المجتمع 236 
27,9%  2 انجاز االبحاث لممصمحة الذاتية فقط 026 
06,0%  7 الالمباالة في خدمة المجتمع والنيوض بواقعة 09 
0,3%  9 عدم وجود الحوافز المادية والمعنوية 76 
0,3%  0 عدم تحمل مؤسسات الدولة لمنفقات البحثية 76 
066%  0 المجموع 009* 

 
( 009( اعاله, ان اكثر من نصف العينة وعددىا )00تشير بيانات الجدول رقم)    

%(, فيما 09,0اكدوا ان السبب يعود الى عدم استثمار االبحاث من قبل المجتمع وبنسبة )
%( الى ان انجاز االبحاث يعود 27,9( وبنسبة )009( مبحوث/ة من مجموع )026اشار )

%(  ان السبب يعود الى الالمباالة في 06,0( وبنسبة )09د )بالفائدة لمباحث فقط, فيما اك
%( من افراد العينة يعود الى عدم وجود الحوافز المادية والمعنوية, 0,3خدمة المجتمع, واكد )

وبنفس النسبة السابقة اشار الباحثين/ات ان السبب يعود الى عدم تحمل مؤسسات الدولة 
 لمنفقات البحثية.
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اما حول حقيقة عزوف االكاديميين العراقيين عن المشاركة في المؤتمرات والندوات    
 العممية ان كانت داخل او خارج العراق, فالبيانات الواضحة في الجدول ادناه توضح ذلك.

 
( يوضح حقيقة العزوف عن المشاركة في المؤتمرات والندوات العممية 00جدول رقم)

 الدولية والمحمية 
 الجاباتا ت %

 نعم 936 30,3%
 ال 006 03,7%
 المجموع 066 066%

 
( مبحوث/ة  وبنسبة 936( اعاله, ان )00توضح بيانات الجدول رقم )     

( مبحوث/ة 006%( اكدوا وجود عزوف وبشكل كبير عن المشاركة, فيما نفى ذلك )30,3)
 %(.03,7وبنسبة )

ويرجع السبب الى عدد من العوامل التي اسيمت في زيادة العزوف عن     
 المشاركة, وتتضح جميا في بيانات الجدول ادناه.

 
 ( يوضح اسباب عزوف المشاركة في المؤتمرات والندوات03جدول رقم )

 ت االسباب ت %
29%  0 تحمل التدريسي كافة تكاليف المشاركة 003 

03,9% المشاركةارتفاع تكاليف  36   2 
03%  7 اتباع الجامعات سياسات واجراءات متشددة إليفاد التدريسيين  33 
00%  9 ضعف مستويات اغمب المؤتمرات والندوات  09 

06,7%  0 اغمب المؤتمرات تفرض رسوم المشاركة عمى المشاركين 06 
06,7%  0 اغمب المؤتمرات دعائية او تجارية 06 

3% المشاركة في المؤتمرات في الترقيات العمميةعدم اعتماد البحوث  96   3 
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066%  3 المجموع 690 
 

( 936( مبحوث/ة من مجموع )003( اعاله, ان )03وتشير بيانات الجدول )     
%( اشاروا الى ان العزوف عن المشاركة 29الذين اجابوا بنعم عمى السؤال السابق, وبنسبة )

يرجع الى تحمل المشارك كافة تكاليف المشاركة من نقل ورسوم واقامة, فيما ارجع السبب الى 
( مبحوث/ة وبنسبة 33%(, واكد )03,9( مبحوث وبنسبة )36كة )ارتفاع تكاليف المشار 

%( ان ضعف مستويات اغمب المؤتمرات والندوات ىو السبب المباشر في العزوف عن 03)
%( ارجع السبب الى ان 06,7( مبحوث/ة وبنسبة )06المشاركة, وبنفس النسبة والعدد )

ن اغمب المؤتمرات دعائية وتجارية, اغمب المؤتمرات تفرض رسوم المشاركة عمى المشاركين وا
%( السبب الى عدم اعتماد البحوث المشاركة في 3( مبحوث/ة وبنسبة )96واخيرا ارجع )

 استاذ(. –استاذ مساعد  -المؤتمرات في الترقيات العممية لمحصول عمى لقب )مدرس 
    

مية وفيما يتعمق بمدى اسيام مجالت النشر في ضعف مستويات االبحاث العم     
 وعدم رصانتيا عمميا, يتضح ذلك في بيانات الجدول ادناه.  

 
( يبين مدى اسيام مجالت النشر في ضعف البحث العممي وعدم 03جدول رقم )

 رصانتيا العممية
 االجابات ت %
 نعم 926 36%
 ال 036 76%

 المجموع 066 066%
( اعاله, ان عدد الذين اشاروا الى دور مجالت 03توضح بيانات الجدول رقم)    

( مبحوث/ة 926ودور النشر في ضعف البحوث وعدم مواكبتيا لتطور المجتمعات  ىو)
 %(76( مبحوث/ة وبنسبة )036%(, فيما نفى ذلك )36وبنسبة )
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ساىمة ( مبحوث/ة حول ما ىي اسباب م926وعند طرح السؤال عمى ال )    
مجالت ودور النشر في عدم رصانة البحث العممي, فالبيانات الواضحة في الجدول ادناه 

 توضح ذلك.
 
 

 ( يبين اسباب مساىمة مجالت النشر في عدم رصانة البحث العممي وضعفيا03جدول رقم )
 ت االسباب ت %
20%  0 ارتفاع تكاليف نشر البحوث  006 

27,3% الوىميةانتشار المجالت  066   2 
26,0% اىتمام اغمب دور النشر بالمردود المادي عمى حساب المستوى  30 

 العممي لمبحث
7 

26%  9 قمة المكافآت والرسوم لممقيم العممي لمبحث  39 
9,7%  0 الخوف من سرقة البحوث من قبل بعض المقيمين والخبراء 03 
2,3%  0 بطء وتعقيد شديدين في عممية نشر البحوث 02 
2,9%  3 انتشار ظاىرة التقييم السمبي لمبحوث 06 
066%  3 المجموع 926 

 
( اعاله, تبين ان ارتفاع تكاليف نشر البحوث ىو 03من خالل الجدول رقم )     

( مبحوث/ة من مجموع 006سبب في عدم رصانة البحوث العممية وىذا ما اشار اليو )
%( ان السبب يعود الى 27,3( مبحوث/ة وبنسبة )066%(, واكد )20( وبنسبة )926)

( مبحوث/ة 30يما المجالت االلكترونية, فيما اكد )انتشار المجالت ودور النشر الوىمية, والس
%( ان السبب يعود الى اىتمام اغمب دور النشر والمجالت 26,0من نفس المجموع وبنسبة )

بالمردود المادي عمى حساب رصانة وقوة البحث, فيما كان لقمة المكافآت ورسوم المقيم 
%( , 26( مبحوث/ة وبنسبة )39يو )العممي دور في انعدام رصانة االبحاث, وىذا ما اشار ال

%( ان السبب يعود الى الخوف من سرقة البحوث من 9,7( مبحوث/ة وبنسبة )03واشار )
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%( ان السبب يعود الى بطء 2,3( مبحوث وبنسبة )02قبل بعض المقيمين والخبراء, واكد )
%( الى 2,9( مبحوثين/ات وبنسبة )06وتعقيد شديدين في عممية نشر البحوث, واخيرا اشار )

 انتشار ظاىرة التقييم السمبي لمبحوث.
 

ولعضو الييئة التدريسية ان كان يحمل لقب مدرس او استاذ مساعد او      
االستاذية دور كبير في انجاز العديد من االبحاث او عدم انجازىا, والجدول ادناه يوضح 

 ذلك.
 

العديد من ( يوضح مدى مساىمة عضو التدريس في عدم انجاز 26جدول رقم )
 االبحاث العممية

 االجابات ت %
 نعم 726 07,7%
 ال 236 90,3%
 المجموع 06 066%

 
( اعاله, ان الذين اجابوا ب نعم عمى ان لمتدريسي دور 26تشير بيانات الجدول رقم )

%(, فيما نفى 07,7( وبنسبة )726كبير في عدم انجاز العديد من البحوث العممية , ىو )
 %(. 90,3( مبحوث/ة وبنسبة )236ذلك )

البحوث  اذا اكثر من نصف عينة البحث اكدوا ان لمتدريسي دور في عدم انجاز    
 العممية, ويرجع الى عدد من االسباب والعوامل والمبينة وبشكل كبير في بيانات الجدول ادناه.
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( يوضح اىم اسباب مساىمة عضو الييئة التدريسية في عدم انجاز العديد من 20جدول رقم)
 االبحاث العممية

 ت  ت %
20,0% متابعة( -اداري عمل  -ثقل االعباء عمى التدريسي )لجان 036   0 
09%  2 عدم توفر الوقت الكافي إلنجاز البحوث  002 
09%  7 االىتمام بالتدريس عمى حساب انجاز البحوث 006 

02,3%  9 الحصول عمى المقب العممي  066 
00,0%   0 الشعور بعدم اىمية البحث العممي في خدمة المجتمع  36 
3,3%  0 تقاعس اغمب التدريسيين عن تطوير انفسيم في تخصصاتيم  33 
3,0%  3 زيادة عدد البحوث ذات المستوى المتدني 30 
3%  3 التدريس والعمل في اكثر من جامعة 00 

066%  3 المجموع 333* 
 

( اعاله, ان الباحث/الباحثة يستطيع ان 20ان ما يميز  بيانات الجدول رقم )     
( من مجموع 726يختار اكثر من سبب او عامل, وليذا فان المجيبين ب نعم كان عددىم )

 (.333(, لكن مجموع التكرارات بمغ )066)
ولجان  وليذا فقد ارجع السبب الى ثقل االعباء عمى التدريسي من عمل اداري     

%( حسب التسمسل المرتبي لألسباب, وجاء عدم توفر 20,0فرعية ومتابعة ....الخ  وبنسبة )
%(, واالىتمام بالتدريس عمى حساب انجاز 09الوقت الكافي إلنجاز البحوث ثانيا وبنسبة )

%(, والشعور 02,3%(, والحصول عمى المقب العممي بنسبة )09البحوث جاء ثالثا وبنسبة )
%(, ثم جاء تواليا 02,3ية البحث العممي في خدمة المجتمع  اختيرت وبنسبة )بعدم اىم

تقاعس اغمب الييئة التدريسية عن تطوير انفسيم وزيادة عدد البحوث ذات المستوى المتدني 



 نبول جاسم حممدد. 

 

البحث العلمي يف العراق االشكالوات 

 واسرتاتوجوات النهوض

 

)703 ) 

%(, واخيرا ارجع السبب الى التدريس والعمل في اكثر من جامعة 3,0%( و )3,3وبنسبة )
 %(.3وبنسبة )

    
كان التقييم السمبي واحتكار االلقاب العممية دور في تدني واقع البحث كذلك     

 العممي, وىذا ظير جميا في بيانات الجدول ادناه.
 

( يوضح مدى اسيام التقييم السمبي الحتكار االلقاب العممية في تدني 22جدول رقم )
 مستوى االبحاث العممية

 االجابات ت %
 نعم 966 00,3%
 ال 266 77,7%
 المجموع 066 066%

 
( اعاله, ان بروز ظاىرة التقييم السمبي من اجل 22تشير بيانات الجدول رقم )    

احتكار االلقاب العممية اسيم وبشكل كبير في تدني واقع البحث العممي, وىذا ما اشار الية 
( 266%(, فيما نفى ذلك )00,3( وبنسبة )066( مبحوث/ة  من مجموع )966واكدة )

 %(.77,7من نفس المجموع وبنسبة )) مبحوث/ة
ونستنتج من بيانات الجدول اعاله, ان بروز ىذه الظاىرة السمبية وبشكل كبير      

وممحوظ , والسيما الحصول عمى المقب العممي )استاذ( واحتكار المقب العممي ىذا عند 
ن العراقيين الى مجموعة من االساتذة, اسيم وبشكل كبير الى دفع اعداد كبيرة من االكاديميي

رفض تقديم معاممة الترقية الى لجنة الترقيات لمحصول عمى المقب العممي, الن النتيجة 
معروفة مسبقا, وىذا بالتأكيد اسيم وبشكل فعال الى عدم انجاز البحوث وتدني مستواىا, وكما 

خالل اطالعيم نعمم ان ارتفاع مستوى االساتذة وبحوثيم تأتي نتيجة لتراكم المعرفة العممية من 
عمى المزيد من الدراسات واالبحاث, وكتابة او انجاز المزيد من االبحاث تساعدىم عمى 

 مراجعة بحوثيم السابقة ومحاولة تطويرىا او انجاز بحوث عممية افضل من سابقاتيا.
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-اما مدى سيولة الحصول عمى االلقاب العممية, وعمى وجو الخصوص )مدرس    
 في ضعف البحوث وعدم رصانتيا العممية, والجدول ادناه يوضح ذلك.استاذ مساعد(, اسيم 

 
( يوضح مدى اسيام سيولة الحصول عمى االلقاب العممية في ضعف 27جدول رقم )

 مستويات البحوث العممية
 االجابات ت %

 نعم 063 39,3%
 ال 32 00,7%
 المجموع 066 066%

 
( مبحوث/ة من مجموع 063( اعاله, ان )27يتضح من بيانات الجدول رقم )    

%( اكدوا ان سيولة الحصول عمى المقب العممي اسيم وبشكل فعال في 39( وبنسبة )066)
عدم رصانة البحوث العممية ومواكبتيا لمتطورات الحاصمة في المجتمعات, فيما نفى ذلك 

 %(.00,7بة )( مبحوث/ة من نفس المجموع وبنس32)
   
وبالتأكيد ان بيانات الجدول اعاله تدل عمى وجود ظاىرة سمبية تؤثر وبشكل كبير    

عمى االنجازات البحثية ودورىا في النيوض بواقع المجتمع وىي الحصول بسيول عمى الترقية 
 دناه.العممية, وىذا بالتأكيد يرجع الى عدد من العوامل واالسباب الواضحة في بيانات الجدول ا

 
 ( يوضح اىم اسباب سيولة الحصول عمى المقب العممي29جدول رقم)

 % ت االسباب ت
 % 77,7 266 شراء ذمم بعض الخبراء والمقيمين 0
 %70,3 036 غياب الموضوعية في تقييم البحوث المقدمة لمترقية العممية 2
 %20 006 طغيان العالقات الذاتية عمى العالقات المينية 7
 %06 76 المنافسة بين الجامعات والكميات 9
 %06 76 تقييم البحوث داخل العراق 0
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 %066 066 المجموع 0
    
ليا, ان اىم اسباب  ( اعاله, وحسب التسمسل المرتبي29تشير بيانات الجدول رقم )  

استاذ مساعد( ىو شراء ذمم بعض الخبراء  -الحصول عمى االلقاب العممية )مدرس
%(, 77,7( مبحوث/ة وبنسبة )266والمقيمين, والسيما خارج العراق, وىذا ما اشار اليو )

%( السبب الى غياب الموضوعية في تقييم 70,3( مبحوث/ة وبنسبة )036فيما ارجع )
%( ان السبب يعود الى 20( مبحوث/ة  ونسبة )006ة لمترقية العممية, واكد )البحوث المقدم

%( ارجع السبب 06طغيان العالقات الشخصية عمى العالقة المينية, واخيرا وبنفس النسبة )
الى المنافسة بين الجامعات والكميات من جية وتقييم البحوث ينجز داخل العراق, فيما يخص 

 استاذ مساعد(. -االلقاب العممية )مدرس
وبرزت اخيرا تنامي ظاىرة بيع البحوث في مكاتب خاصو, او من قبل بعض   

 االساتذة, واثرت تمك عمى نوعية البحث العممية ورصانتو العممية, والجدول ادناه يوضح ذلك.
 

 ( يبين مدى تفشي بيع االبحاث واثرىا عمى مستوى االنجاز البحثي20جدول رقم )
 االجابات ت %

 نعم 733 00,0%
 ال 260 77,0%
 المجموع 066 066%

 
( اعاله, ان عدد المجيبين بنعم عمى تنامي 20يتضح من بيانات الجدول رقم )    

%(, 00,0( مبحوث/ة وبنسبة )733ظاىرة بيع البحوث بعد انجازىا في مكاتب خاصو بمغ )
 %(.77,0( مبحوث/ة وبنسبة )260فيما نفى )

ويمكن ان نستنتج من بيانات الجدول اعاله, انتشار ىذه الظاىرة وبشكل ممحوظ    
وممموس, في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه, وحتى لدى البعض من االساتذة المذين 

استاذ(, واشار البعض ممن  -استاذ مساعد -يرومون الحصول عمى المقب العممي )مدرس
-7انب النظري لمبحث, ان سعر رسالة الماجستير تتراوح بين )التقيت بيم اثناء انجازي لمج
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( مميون دينار عراقي وحسب حداثة الموضوع والمصادر وقوة الدراسة , واطروحة الدكتوراه 0
( مميون دينار عراقي, اما اسعار بحوث التخرج فتتراوح اسعارىا بين 3-0فيتراوح سعرىا بين )

( لمبحوث العممية. واالخطر 206-006نسانية و)( الف دينار عراقي لمبحوث اال06-020)
استاذ(  -استاذ مساعد-من ذلك ان سعر البحوث المقدمة لمحصول عمى المقب العممي )مدرس

( دوالر, وعندما 066-06( دوالر, وعناوين االبحاث بسعر )066-266تتراوح اسعارىا بين )
السبب الن البحوث والعناوين طرحت عمييم سؤال لماذا اسعار البعض بالدوالر, اجابوا ان 

تكون مستوردة من الخارج. وىذه الظاىرة بالتاكيد سوف تؤدي الى تدني مستوى البحث العممي 
وعدم قدرتيا عمى حل المشاكل واالمراض االجتماعية, السيما المستوردة ان كانت ظواىر او 

 بحوث او عناوين.
نيوض بواقع المجتمع تتضح وتدني مستوى البحوث العممية وعدم قدرتيا عمى ال   

 وبشكل كبير في بيانات الجدول ادناه.
     

( يبين مدى تدني دور البحوث العممية في عدم تمبية طموحات 20جدول رقم )
 المجتمعات المعاصرة

 االجابات ت %
 نعم 026 30,3%
 ال 36 07,7%
 المجموع 066 066%

    
( اعاله, ان عدد المذين يؤكدون تدني دور 20يتضح من بيانات الجدول رقم ) 

%(, فيما 30,3( مبحوث/ة وبنسبة )026البحوث المنجزة عمى النيوض بواقع المجتمع, بمغ )
%( الى عكس ذلك, وان لمبحوث المنجزة دور كبير في 07,7( مبحوث/ة وبنسبة )36اشار )

 النيوض بواقع المجتمع.
ج من بيانات الجدول اعاله, والسيما المذين اكدوا ان البحوث المنجزة لم تعد ونستنت  

قادرة عمى النيوض بواقع المجتمع او حل مشاكمة او وقايتو من المشاكل, حجم الكارثة التي 
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ستحل في المجتمع ان كانت ىذه البيانات حقيقية بنسبة كبيرة. واكيد السبب يعود الى عدد من 
 وبشكل ممحوظ في بيانات الجدول ادناه.العوامل الموضحة 

 ( يبين اسباب تدني البحث العلمي ومساهمتها في عدم تلبية طموحات المجتمع47جدول رقم )
 ت االسباب ت %

 0 لم يكن من اولويات واىتمامات السياسة المعاصرة 026 %27
مؤسسات ضعف التنسيق والتشبيك بين الجامعات ومراكز االبحاث وبقية  33 %03,3

 الدولة
2 

 7 تدني دور وقيمة البحث العممي 33 %09,3
 9 تغمب الطابع النظري عمى الجانب الميداني في اغمب البحوث العممية 03 %07,2
عدم تفعيل ومتابعة تفعيل ومتابعة وتقييم التشريعات الخاصة بالبحث  00 %06,0

 العممي
0 

بواقع البحث العمميعدم وجود استراتيجيات تنموية لمنيوض  90 %3,0  0 
 3 عدم وجود قوانين رادعة عمى السرقات واالنتحال من البحوث 99 %3,0
 3 ارتفاع رسوم طباعة ونشر البحوث العممية 02 %2,7

066%  3 المجموع 026 
( اعاله, ان سبب تدني مستوى البحث 23ويتضح من بيانات الجدول رقم )     

العممي وعدم قدرتيا عمى النيوض بواقع المجتمع يعد الى ان البحث العممي لم يكن من 
%(, 27( مبحوث/ة وبنسبة )026اولويات او اىتمامات السياسة المعاصرة, وىذا ما اكده )

%( الى ضعف التنسيق والتشبيك بين الجامعات 03,3( مبحوث/ة وبنسبة )33فيما اشار )
%( الى تدني دور 09,3( وبنسبة )33ومراكز االبحاث وبقية مؤسسات المجتمع, واكد )

%( الى تغمب الطابع النظري 06,0( وبنسبة )00وقيمة ومستوى البحث العممي , واشار )
%( ان السبب يعود 3,0ة )( مبحوث/ة وبنسب90عمى الجانب االمبيريقي الميداني, فيما اكد )

( 99الى عدم وجود استراتيجيات تنموية لمنيوض بواقع المجتمع من االصل, واشار )
%( ان السبب يعود الى عدم وجود قوانين رادعة لظاىرة السرقات 3,0مبحوث/ة وبنسبة )

ر واالنتحال, واخيرا ارجع السبب الى ارتفاع رسوم طباعة ونشر البحوث العممية وىذا ما اشا
 %(.2,7( مبحوث/ة وبنسبة )02اليو )
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وبعد ان تم عرض وتحميل البيانات التي تؤكد وجود مشكمة كبيرة يعاني منيا    

البحث العممي في العراق, السيما عدم قدرتو عمى النيوض بواقع المجتمع وحل مشاكمة, 
في ظل ىذه الظروف وانتشار العديد من المشاكل والظواىر االجتماعية التي باتت مستعصية 

 الرشوة......الخ(. -التيميش -التعاطي-الجريمة-الفقر-البطالة-مثل) الفساد
   
كان لزاما عمى الباحث ان يطرح سؤال عن ا ىي الحمول واالستراتيجيات المقترحة   

لمنيوض بواقع البحث العممي بما يخدم االنسان واالوطان, السيما واني التقي بنخبة المجتمع 
 قراره ان صح التعبير.وصناع 

والجدول ادناه يوضح اىم االستراتيجيات المقترحة حسب راي الباحثين والباحثات.    
( يبين اهم االستراتيجيات التنموية المقترحة للنهوض بواقع البحث العلمي في المجتمع 42جدول رقم )

 العراقي
 ت االستراتيجيات ت %

لمبحث العممي زيادة الدعم المعنوي والمادي 036 %70,3  0 
 2 تطوير مجالت النشر ودعميا ماديا 33 %00,7
 7 تفعيل ومتابعة التشريعات والقوانين الخاصة بالبحث العممي 09 %06,3
 9 زيادة االىتمام باألبحاث الميدانية 09 %06,3
 0 استثمار البحوث من قبل مؤسسات الدولة ودعميا ماديا 06 %06
 0 تشجيع االساتذة وايفادىم لممشاركة في المؤتمرات والندوات  06 %06
 3 محاسبة او القضاء عمى ظاىرة بيع البحوث في مكاتب خاصة 23 %9,3
 3 رفع رسوم المقيمين والخبراء بما يتناسب والقابيم ومؤىالتيم العممية 00 %2,0
 3 التشبيك المؤسساتي  02 %2

قضايا البحث العممي والزام التدريسيين  اقامة دورات تدريبية حول 3 %0,7
 عمى المشاركة فييا

06 

066%  00 المجموع 066 
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( اعاله, ان ىناك عدد كبير من العمل 23يتضح من بيانات الجدول رقم)    

واالستراتيجيات التي يجب ان تفعل لمنيوض بواقع البحث العممي في المجتمع العراقي, واىم 
ىذه االستراتيجيات وحسب التسمسل المرتبي , ىو زيادة الدعم المعنوي والمادي لمبحث 

%( الى 00,7( وبنسبة )33%(, فيما اشار )70,3وبنسبة )( مبحوث/ة 036العممي, واكده )
%( الى تفعيل 06,3( مبحوث/ة وبنسبة )09تطوير مجالت النشر ودعميا ماديا, فيما اشار )

ومتابعة التشريعات والقوانين الخاصة بتطوير البحث العممي,  وبنفس المجموع والنسبة اشاروا 
%( الى استثمار 06( مبحوث/ة وبنسبة )06يما كد )الى زيادة االىتمام باألبحاث الميدانية, ف

البحوث من قبل مؤسسات الدولة ودعميا ماديا ومعنويا, وبنفس النسبة والمجموع اشاروا الى 
( مبحوث/ة 23تشجيع االساتذة وايفادىم لممشاركة في المؤتمرات الدولية والمحمية, فيما اشار )

راء بما يتناسب والقابيم ومؤىالتيم العممية, فيما %( الى رفع رسوم المقيمين والخب9,3وبنسبة )
( 3%( عمى استراتيجية التشبيك المؤسساتي, واخيرا اشار )2( مبحوث/ة وبنسبة )02اكد )

%( الى اقامة دورات تدريبية حول البحث العممي والزام التدريسيين 0,7مبحوثين/ات  وبنسبة )
 عمى المشاركة فييا. 

ق ىذه االستراتيجيات او الجزء االكبر منيا, سوف يسيم ومما الشك فيو, ان تطبي  
وبشكل كبير في تطوير واقع البحث العممي بما يسيم في تطور مستور االكاديمي العراقي 

 طالبات( لتحقيق التنمية البشرية, والنيوض بالواقع المجتمعي.-ومستوى المخرجات )طالب
ن بمجرد الشعور بالمشكمة ومدى واخيرا فأننا كباحثين ال نممك حموال سحرية, لك  

 خطورتيا, ىو بداية لوضح حمول ومقترحات تعالجيا او تحد من مخاطرىا.
 
 
 

تاسعا: االستراتيجية المالئمة لمنيوض بالبحث العممي وواقع النشر في المجالت 
 المحكمة.
 

 النتائج.
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 توصل الباحث الى عدد من النتائج عبر دراستو الميدانية, واىميا:
 

 7لنتائج عدم وجود دعم مؤسساتي لمبحوث المنجزة, فالبحوث المنجزة بمغت كشفت ا
 % فقط6,0فقط وبنسبة 

كشفت نتائج البحث, ان البحوث المنجزة من قبل االساتذة لم تتجاوز االعداد 
% واالستاذ 7,0المخصصة لمترقية العممية, فبمغت نسبة انجاز البحوث بالنسبة لممدرس 

 %.06,3% واالستاذ 3,3مساعد 
تبين نتائج البحث ان عدد المشتركين في الدورات الخاصة بتنمية قدرات االساتذة في 

 %.0,7مسائل البحث العممي لم تتجاوز 
كشفت البيانات ان ىناك معوقات عديدة اسيمت في عدم انجاز المزيد من االبحاث,  

 %.30,7مبحوث/ة وبنسبة  002واشار الييا 
بعدم وجود اي اسيام لمبحث العممي لمنيوض بالواقع  % من افراد العينة30,3اشار 

 المجتمعي.
%  بعدم رغبتيم في المشاركة في المؤتمرات والندوات العممية خارج او 30,3اشار 
 داخل العراق.

% ان لممجالت ودور النشر 36اكد بيانات البحث وبحسب اراء افراد العينة وبنسبة 
 دور كبير في تدني مستوى االبحاث.

% من افراد العينة بان لألستاذ الجامعي دور كبير في عدم انجاز المزيد 07,7اشار 
 من االبحاث العممية وتدني مستوى رصانتيا.

% ان التقييم السمبي الحتكار االلقاب العممية اثر كبير 00,3توضح البيانات وبنسبة 
 عمى مستوى االبحاث.

جاىزة دور كبير في تدني % بان لتفشي وتنامي ظاىرة بيع االبحاث ال00,0اشار 
 الرصانة العممية لمبحوث.

% من افراد العينة بعدم وجود اي دور لمبحوث المنجزة في تمبية 30,3اشار 
 طموحات المجتمعات المعاصرة.
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 االستنتاجات.

لقد توصل الباحث الى مجموعة من االستنتاجات الميمة, والسيما بعد التطرق في   
ىذه الدراسة االجتماعية التحميمية الى مجموعة من المحاور الميمة الخاصة بالبحث العممي 
من جية والنشر في المجالت المحكمة والمعوقات التي تواجو الباحث او االكاديمي العربي 

 ي بصورة خاصو من جية اخرى, اما اىم استنتاجاتي تتمخص بما يمي:بصورة عامة والعراق
يشكل البحث العممي الركيزة االساسية لتطوير وتقدم المجتمع وتحقيق التنمية بجميع 

 اشكاليا.
ىناك عدد كبير من التحديات التي تواجو الباحث والبحث العممي في عالمنا 

 المعاصر.
ق الحكومي والمؤسساتي عمى البحث العممي, انخفاض واضح وممحوظ في نسبة االنفا

 فيما لو قورن ذلك ببعض الدول المتقدمة او حتى الدول العربية.
يطمح الباحث العراقي من خالل نشر أبحاثو الى مجموعة من الفوائد المعنوية 
والمادية, اال انو يصطدم بعدد من العوائق اىميا: التمويل الذاتي لنشر ابحاثة, وعدم وجود 

 وافز المعنوية في اغمب الجامعات ان لم اقل جميعيا.الح
 ضعف الييكمية االدارية في اغمب الجامعات وبنسبة كبيرة في المجالت العربية.

ضعف الحافز النفسي واالندفاع نحو نشر ابحاثنا في المجالت العممية الدولية او 
 حتى العربية, كنتيجة منطقية لألسباب المذكورة انفا.

 يجية:االسترات -7
لكي نصل الى الغايات وتحقيق االىداف المنشودة من اجل القضاء عمى     

المعوقات التي تعيق الباحث العربي في نشر أبحاثو في المجالت المحكمة, او حتى الحد من 
مخاطر تمك المعوقات عمى الباحث والمجتمع عمى حدا سواء, من اجل تتحقق عممية التقدم 

يتطمب استراتيجية واضحة المعالم تقع عمى عاتق اربعة جيات  والتطوير والتنمية, وىذا
 رئيسية: ىي الحكومة ووزارة التعميم العالي والباحث ومجالت النشر.

بما ان االستراتيجية ىي االطار العام والمتناسق مع اىداف المجتمع لتعكس فن      
ساسية في خدمة المجتمع العالقات بين السياسات والتخطيط والممارسات, واالستراتيجيات اال
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زيادة -الدمج والتماسك-االعتمادية الذاتية-بناء القدرات-المساعدة الذاتية -ىي )التمكين
 الدخل(

اما االستراتيجية المالئمة التي يعتقد الباحث انيا يمكن ان تحقق طموحات     
لمؤسساتي( الباحث العربي بصورة عامة والعراقي بصورة خاصو ىي: )استراتيجية التشبيك ا

لخدمة المجتمع وتطويره من جية وخدمة الباحث وتطوير واقع مجالت النشر االكاديمي من 
 جية اخرى. وذلك من خالل ما يمي:

ادامة العالقات والتشبيك واالتصال بين جميع الجامعات العراقية ومؤسسات ومراكز 
واالجنبية من جية ثانية. االبحاث من جية وبينيا وبين الجامعات ومراكز االبحاث العربية 

كذلك تعزيز وتطوير العالقة بين الجامعات ومراكز البحوث وبقية الوزارات, وعمى وجو 
 الخصوص وزارة التخطيط.

ان تقوم الدولة بوضع سياسة تنموية واضحة المعالم, السيما باالعتماد عمى البحث 
لمبحث العممي ومجالت العممي في تطوير المجتمع, وذلك بان تكون ىناك ميزانية خاصو 

 النشر مساوية لحجم االنفاق عمى التعميم او السالح.
مساعدة الباحث عمى المشاركة في المؤتمرات والندوات العربية والعالمية, وعدم إرىاقو 
بتكاليف المشاركة الخارجية, بل وجعل مكافأة خاصو ومتميزة لألبحاث الرصينة والحاصمة 

 والمؤتمرات الدولية. عمى اوسمة التميز في المحافل
دفع الجامعات ومراكز االبحاث والدراسات الى االبتعاد عن المؤتمرات الدعائية 
والتجارية, وان تحكم البحوث المشاركة في المؤتمرات بشكل عممي رصين, وان تفتح ابواب 
المناقشة ألوقات طويمة لمخروج بتوصيات عممية حقيقية تفرض نفسيا عمى صناع القرار 

 جزء من السياسات التنموية. لتكون 
ان تكون ىناك حوافز مادية ومعنوية من قبل وزارة التعميم العالي او المؤتمرات او 
جيات الدعم, وذلك باختيار افضل ثالث بحوث مشاركة ومتميزة, ومن ثم فتح باب النقاش 

ائزة مجزية في اىمية ىذه البحوث المتميزة ودورىا في بناء االنسان والمجتمع, وان تكون الج
لدفع الباحثين الى اعتماد الرصانة العممية من جية واالبداع واالبتكار وتطوير االداء من جية 

 اخرى.
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مجالت عراقية عممية رصينة تميق بسمعتو من خالل اعتمادىا  0استحداث 
المواصفات العالمية في نشر االبحاث وبدون اي مقابل مادي, وتمول ىذه المجالت, واعطاء 

يمة وعالية لمخبراء تميق بدرجتيم العممية ثم اعطاء مكافئات مجزية ألفضل ثالث اجور ق
 بحوث تنشر في كل عدد.

تشجيع الباحثين عمى المشاركة في المؤتمرات الدولية, لغرض االستزادة المعرفية ونقل 
 التجارب العممية واليو اقامة المؤتمرات واليو فتح ابواب النقاش العممي البناء.

م الوزارة بعممية تثقيفية وتوعية صناع القرار بأىمية البحث العممي في تطوير ان تقو 
المجتمع, والعمل عمى اجراء العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل الخاصة بأىمية 

 البحث العممي ومجالت النشر.
جميع تقديم طمب من قبل وزير التعميم العالي والبحث العممي الى رئاسة الوزراء بالزام 

 الوزراء الى حضور المؤتمرات والندوات العممية, لتعم الفائدة عمى الجميع.
 الهوامش
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