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عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد، مهمته الرئيسة   
–فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة واخلارجية اليت 
ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليل مستقّل، 

وإجياد حلول عملّية جلّية لقضااي معقدة هتّم احلقلينْ السياسي واألكادميي.
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الكاتب  يناقش  بي 1950-1890(  أسبانيا  يف  واأليديولوجيا  والعلم  )التعليم  يف كتابه 
األسباين مانويل كاستيلو أتثري الدكتاتورايت على البحث العلمي والتعليم، ويف خالصة الكتاب 
يذكر الكاتب عبارة ميكن تعمميها يف كل زمان ومكان، وهي: »ما حدث يف أسبانيا من أدجلة 
للبحث العلمي، وإنتاج املعرفة، كان مشاهباً ملا حصل يف الربتغال، واليوانن، وأملانيا، بل وحىت يف 
بلدان ختتلف عن طبيعة أسبانيا األوروبية كما يف العراق وغريه من الدول العربية اليت عانت من 
ُمقيدة وبعيدة عن األدجلة  بيئة غري  البحث واملعرفة إىل  العصر احلديث. وحيتاج  الديكتاتورية يف 
السياسية أو الفكرية، وأن يتجّرد الباحث عن السياسة، والدين، والفكر يف سبيل إنتاج املعرفة هو 

ما ال يرغب فيه أي نظام ديكتاتوري«. 
لقد غاب العراق عن خارطة البحث العلمي العاملية لعدة سنوات؛ بسبب سياسات األنظمة 
املتعاقبة، وعدم استقاللية عمل اجلامعات، وغياب اهليئات املستقلة اليت تنظم آلية البحث العلمي 

يف البالد. 
وأوىل احملاوالت اجلادة لتنظيم البحث العلمي يف العراق كان يف العام 11963 من خالل 
العلمي،  البحث  لتنظيم  العراق بوصفه هيئة مستقلة  العلمية يف  للبحوث  أتسيس اجمللس األعلى 
وإدارة املوارد املخصصة هلذا الشأن. وبقي هذا اجمللس متعثراً؛ بسبب األوضاع السياسية املضطربة 
حىت أُدِمَج حتت مظلة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف بداية مثانينيات القرن املاضي، وحينها 
قدم اجمللس جمموعة من اإلصالحات اليت رمست سياسة البحث العلمي لسنوات قادمة، ومن أمهها 
البحث  قواعد  تطوير  عن  فضاًل  للسنوات 2000-1980،  العلمي  البحث  اسرتاتيجية  كانت 
العلمي. ولكن كالعادة مل يكتب هلذا اجمللس االستمرار، وبدأ دوره يضمحل حىت ُحلَّ هنائياً يف 
العام 1989؛ لتشّكل فيما بعد دائرة البحث والتطوير عام 1995 اليت ما زالت هي اجلهة املسؤولة 
عن تنظيم البحث العلمي يف العراق، وهي ضمن تشكيالت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي2.

البحث العلمي يف العراق: 
الواقع ومقرتحات التطوير

* ماجستري يف العلوم الصيدالنية، ابحث دكتوراه وتدريسي يف أكادميية ساهلكرنسكا الطبية جامعة غوتنربغ-السويد.
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ويف املّدة اليت تبعت سقوط الديكتاتورية عام 2003، شهد جمال التعليم العايل توسعاً يف 
اجلامعات واملراكز البحثية، ورفعاً للعزلة األكادميية اليت عاشتها اجلامعات العراقية يف مدة احلصار من 
خالل املشاركة يف املؤمترات خارج العراق، وابتعاث العديد من الطلبة إىل جامعات عاملية، وحتسي 

الوضع املعاشي ملنتسيب اجلامعات3، وإطالق املكتبة االفرتاضية للبحوث العراقية4. 
 ومع هذا التوسع، فإن عملية إنتاج البحوث قد ازدادت كّماً، إذ بدأ العراق خيرج من العزلة 
البحثية. وتشري مقارنة يسرية بي البحوث املتوافرة بي األعوام 1996 و2016 )شكل رقم 1( 
إىل أن عدد البحوث املنشورة يف Scopus -وهي قاعدة البياانت األكرب عاملياً للبحوث العلمية 
املنشورة- بي األعوام 1996 و2003 جمتمعة مل يتجاوز أربَع مئة حبٍث علمي، فيما أنتج العراق 

يف العام 2016 وحده ما يزيد على 2000 حبث علمي. 

خ 3وحتسببببببببب  الوعبببببببببم املعاشبببببببببت ملنتسببببببببب  اجلامعا  خىل جامعا  لامليذإلج العباقخ وابتعاث العديد م  ال لاذ اا
 . 4وإطلق املكتاذ االفرتاعيذ للاعوث العباقيذ

. وتشك مقالبذ بدأ العباق خيبج م  الع لذ الاعثيذا خ إذ بتاج الاعوث قد ازداد  كل  إللليذ ن إومم ه ا التوسمخ ف 
ن لدد الاعوث املنشببببببببببببول  يف أإىل ( 1لقم  )شببببببببببببكل 2016و 1996فب  ب  األلوام اب  الاعوث املتو   يسببببببببببببك 

Scopus -  جمتلعذ  2003و 1996ب  األلوام  -املنشبببببول العلليذ للاعوث  وهت قالد  الاياان  األكرب لامليا
 حبل لللت.  2000 لحي يد لوحده ما  2016بتج العباق يف العام ألللتخ فيلا  مئذ حبل   لبمَ أمل يتجاوز 

 

   

 

 
 
 
 
 
 

 
ن العباق أيا  إفخ ه ه ال ىد  يف لدد الاعوث املنشببببببببببببول  زعدل بسبببببببببببباذ ال ىد  مم دول جماول  للعباقولو قولبت 

مبا  يف لدد الاعوث املنشبببول  مقالبذ  9زعدل زاد  ا  حققت السبببعوديذ  و  2016ففت لام خ الصبببدال  يف النسببباذ
فيلا لو احتسانا معدل  و الناتج الاعثت   بفسهاخ د  الل املمبا   5 أكرب بببببب ا  حققت األلدن  و و خ 1996بعام 

لقم  )شببببببببببببببكل 1996مب  مقالبذ بعدد الاعوث يف لام  27زاد زعدل العباقت جند أن لدد الاعوث العباقيذ قد 
2 .) 
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اعتماداً  2016و 1996األعوام  نتاج البحوث العراقية بينإ: الزيادة الكمية في 1رقم  شكل
  Scopusعلى عدد البحوث المنشورة في قاعدة بيانات

شكل رقم 1: الزايدة الكمية يف إنتاج البحوث العراقية بي األعوام 1996 و2016 اعتماداً على عدد 
 Scopus البحوث املنشورة يف قاعدة بياانت

ولو قورنت هذه الزايدة يف عدد البحوث املنشورة مبعدل نسبة الزايدة مع دول جماورة للعراق، 
فإن العراق أيخذ الصدارة يف النسبة، ففي عام 2016 حققت السعودية منواً زاد مبعدل 9 مرات 
يف عدد البحوث املنشورة مقارنة بعام 1996، وحققت األردن منواً أكرب بـ 5 مرات خالل املّدة 
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نفسها، فيما لو احتسبنا معدل منو الناتج البحثي العراقي جند أن عدد البحوث العراقية قد زاد مبعدل 
27 مرة مقارنة بعدد البحوث يف عام 1996 )شكل رقم 2(.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وك لك يف املواقم البسيذ  خيف املنتج الاعثت العباقتخ تغ يذ إللميذ م  قال الصببببببببببببببعافذ ال ىد  الكليذوقد القت 
لامليا   76لوزال  التعليم العايل والاعل العللت العباقتخ حيل بشببببببب  دائب  الاعل والت ويب أن العباق حيتل املبك  

 . Scopusوالعاشب لببيا  يف لدد الاعوث املنشول  يف قالد  الاياان  للاعوث 
ه ه ال ىد  الكليذ بت ويب الاعل  لد ولك  هناك حاجذ للوقوف لند ه ه ال ىد  وحتليلها زوعببوليذخ فهل سببا

للح اخلالطذ حقيقيذ العللت العباقت؟ وهل جنعت ال ىد  الكليذ بتسببببببببببببويم الاعل العللت العباقت ليرتك بصببببببببببببلذ 
 العلليذ العامليذ؟ 

ىل أولاق الااحل إلكرتوبيذ للاعوث جعل م  لدد اإلشببببببببببببببالا  لشببببببببببببببفذ اإلاألالت ول التكنولوجت واالجتاه حنو إن 
 .حبوثال لدد ما ينشبه م   حبودهخهو ما حيدد أمهيذ الااحل وقيلذ و  خا  مودوقا  املنشول  والتلادها مصدل 

ليذ اليت تسبتقال ن لدد اجملل  العلأو يف العامل ي دادخ ن الناتج الاعثت العللت أأمهها لد   أسبااا  إىلويعود األمب 
 2 ن ال ىد  يف لدد الاعوث العامليذ هو تقبياا  إواتوا فأفاعسببببببب دلاسببببببذ م  جامعذ  ي ببببببا خأالاعوث ت داد سببببببنوى  

ىل أمهيذ تلك األللال يف إوهت تشببببببببببببك  خمعبفذ لدد اإلشببببببببببببالا  للاعوثاملهم هو  ن  أ ال  إخ 5مليون حبل سببببببببببببنوى  
 . الساحذ العلليذ

ىل لدد الاعوث إفلو أا ان بسببباذ اإلشبببالا  للاعوث العباقيذ زعادلذ لىعبببيذ ل  طبيم حسببباا لدد اإلشبببالا  
جند أن معدل ( 3)شببببببببكل لقم  2016-1996بفسببببببببها الل األلوام  Scopusاملنشببببببببول  يف قالد  الاياان  
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معدل النمو في كمية البحوث المنشورة 

نتاج البحث العلمي العراقي مقارنة مع دول مجاورة بين األعوام إ: معدل النمو في 2شكل رقم 
  Scopusاعتماداً على عدد البحوث المنشورة في قاعدة بيانات 2016و 1996

شكل رقم 2: معدل النمو يف إنتاج البحث العلمي العراقي مقارنة مع دول جماورة بي األعوام 1996 
Scopus و2016 اعتماداً على عدد البحوث املنشورة يف قاعدة بياانت

الصحافة،  قبل  من  إعالمية  تغطية  العراقي،  البحثي  املنتج  يف  الكمية  الزايدة  القت  وقد 
وكذلك يف املواقع الرمسية لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي العراقي، حيث نشرت دائرة البحث 
والتطوير أن العراق حيتل املركز 76 عاملياً والعاشر عربياً يف عدد البحوث املنشورة يف قاعدة البياانت 

 .Scopus للبحوث
ولكن هناك حاجة للوقوف عند هذه الزايدة وحتليلها مبوضوعية، فهل ساعدت هذه الزايدة 
الكمية بتطوير البحث العلمي العراقي؟ وهل جنحت الزايدة الكمية بتسويق البحث العلمي العراقي 

ليرتك بصمة حقيقية على اخلارطة العلمية العاملية؟ 
إن التطور التكنولوجي واالجتاه حنو األرشفة اإللكرتونية للبحوث جعل من عدد اإلشارات 
إىل أوراق الباحث املنشورة واعتمادها مصدراً موثوقاً، وهو ما حيدد أمهية الباحث وقيمة حبوثه، ال 

عدد ما ينشره من حبوث.
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عدد  وأن  يزداد،  العامل  يف  العلمي  البحثي  الناتج  أن  أمهها  أسباب  عّدة  إىل  األمر  ويعود 
أيضاً، فبحسب دراسة من جامعة أواتوا فإن  البحوث تزداد سنوايً  العلمية اليت تستقبل  اجملالت 
معرفة عدد  املهم هو  أّن  إاّل  مليون حبث سنواًي5،   2 تقريباً  العاملية هو  البحوث  الزايدة يف عدد 

اإلشارات للبحوث، وهي تشري إىل أمهية تلك األعمال يف الساحة العلمية. 
فلو أخذان نسبة اإلشارات للبحوث العراقية مبعادلة رايضية عن طريق حساب عدد اإلشارات 
إىل عدد البحوث املنشورة يف قاعدة البياانت Scopus نفسها خالل األعوام 2016-1996 
)شكل رقم 3( جند أن معدل اإلشارة للبحوث ينخفض مع زايدة عدد البحوث، ففي عام 1996 
-حينما نشر العراق 94 حبثًا- كان عدد اإلشارات حينها 1185، أما يف العام 2016 -وبعد 
زايدة عدد البحوث إىل ما يزيد عن 2500 حبث- جند أن عدد اإلشارات أصبح 2299 إشارة، 

40% منها كانت إشارات الباحثي إىل حبوثهم السابقة. 

كان لدد   -حبثا   94حينلا بشبببببببب العباق - 1996اإلشبببببببال  للاعوث ينخفد مم زىد  لدد الاعوثخ ففت لام 
جند  -حبل 2500ىل ما ي يد ل  إوبعد زىد  لدد الاعوث - 2016ما يف العام أخ 1185اإلشببببببببببالا  حينها 

 ىل حبودهم السابقذ. إالااحث  إشالا   ت% منها كاب40خ إشال  2299 أكاحن لدد اإلشالا  أ
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

متفبد  للعباق وحدهخ بل أغلب الدول اجملاول   كبببببببفذ   ىل الاعوث العباقيذإاالخنفاض يف معدل اإلشبببببببالا  ومل يك  
ويقابله اخنفاض يف معدل  خواأللدن زىد  يف لدد الاعوث خوسببولى خاشببرتكت   ا النل خ حيل لابت السببعوديذ

ولك  لو وعببببعنا أمهيذ الاعوث املنشببببول  حتت منظال معامل التأدك للدولى  احملكلذ  خ(4اإلشببببالا  )شببببكل لقم 
بينلا دولذ تعا  م  خ 71كان   2016ن معامل التأدك الرتاكلت للعباق يف لام أاليت بشببببببببببببببب  ه ه الاعوث جند 

كثب م  الدولى  اليت أوظبوف مشبببا ذ لظبوف العباق كسبببولى اسبببت اس نحثوها النشبببب بدولى  هلا أمهيذ  احلبا
 (. 5)شكل لقم  2016للعام  89ىل إزعامل لدك تباكلت وكل خ بشب فيها الااحثون العباقيون
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وث لى البحإشارات المخطط البياني لمعدل اإل
العراقية

لى البحوث العراقية إ: المخطط البياني لمعدل اإلشارات 3شكل رقم 
  2016-1996خالل األعوام  Scopusالمنشورة في قاعدة البيانات 

1996 2000 2004 2008 2012 2016
سوريا 28.34 20.16 19.21 19.47 7 0.5
األردن  11.07 16.68 18.85 10.96 5.58 0.61
العراق 12.61 16.36 10.68 7.26 4.34 0.83
السعودية  11.48 14.35 13.88 11.2 11.36 1.43

ةشارات البحثية بالمقارنة مع الدول المجاورمعدل اإل

سوريا

األردن 

العراق

السعودية 

لى البحوث العراقية إ: المخطط البياني لمعدل اإلشارات 4شكل رقم 
بالمقارنة مع الدول المجاورة خالل  Scopusالمنشورة في قاعدة البيانات 

 .2016-1996األعوام 

 

 Scopus شكل رقم 3: املخطط البياين ملعدل اإلشارات إىل البحوث العراقية املنشورة يف قاعدة البياانت
خالل األعوام 2016-1996
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ومل يكن االخنفاض يف معدل اإلشارات إىل البحوث العراقية صفًة متفردة للعراق وحده، بل 
أغلب الدول اجملاورة اشرتكت هبذا النمط، حيث عانت السعودية، وسوراي، واألردن زايدة يف عدد 

البحوث، ويقابله اخنفاض يف معدل اإلشارات )شكل رقم 4(. 

كان لدد   -حبثا   94حينلا بشبببببببب العباق - 1996اإلشبببببببال  للاعوث ينخفد مم زىد  لدد الاعوثخ ففت لام 
جند  -حبل 2500ىل ما ي يد ل  إوبعد زىد  لدد الاعوث - 2016ما يف العام أخ 1185اإلشببببببببببالا  حينها 

 ىل حبودهم السابقذ. إالااحث  إشالا   ت% منها كاب40خ إشال  2299 أكاحن لدد اإلشالا  أ
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

متفبد  للعباق وحدهخ بل أغلب الدول اجملاول   كبببببببفذ   ىل الاعوث العباقيذإاالخنفاض يف معدل اإلشبببببببالا  ومل يك  
ويقابله اخنفاض يف معدل  خواأللدن زىد  يف لدد الاعوث خوسببولى خاشببرتكت   ا النل خ حيل لابت السببعوديذ

ولك  لو وعببببعنا أمهيذ الاعوث املنشببببول  حتت منظال معامل التأدك للدولى  احملكلذ  خ(4اإلشببببالا  )شببببكل لقم 
بينلا دولذ تعا  م  خ 71كان   2016ن معامل التأدك الرتاكلت للعباق يف لام أاليت بشببببببببببببببب  ه ه الاعوث جند 

كثب م  الدولى  اليت أوظبوف مشبببا ذ لظبوف العباق كسبببولى اسبببت اس نحثوها النشبببب بدولى  هلا أمهيذ  احلبا
 (. 5)شكل لقم  2016للعام  89ىل إزعامل لدك تباكلت وكل خ بشب فيها الااحثون العباقيون
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وث لى البحإشارات المخطط البياني لمعدل اإل
العراقية

لى البحوث العراقية إ: المخطط البياني لمعدل اإلشارات 3شكل رقم 
  2016-1996خالل األعوام  Scopusالمنشورة في قاعدة البيانات 

1996 2000 2004 2008 2012 2016
سوريا 28.34 20.16 19.21 19.47 7 0.5
األردن  11.07 16.68 18.85 10.96 5.58 0.61
العراق 12.61 16.36 10.68 7.26 4.34 0.83
السعودية  11.48 14.35 13.88 11.2 11.36 1.43

ةشارات البحثية بالمقارنة مع الدول المجاورمعدل اإل

سوريا

األردن 

العراق

السعودية 

لى البحوث العراقية إ: المخطط البياني لمعدل اإلشارات 4شكل رقم 
بالمقارنة مع الدول المجاورة خالل  Scopusالمنشورة في قاعدة البيانات 

 .2016-1996األعوام 

 

 Scopus شكل رقم 4: املخطط البياين ملعدل اإلشارات إىل البحوث العراقية املنشورة يف قاعدة البياانت
ابملقارنة مع الدول اجملاورة خالل األعوام 2016-1996.
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ولكن لو وضعنا أمهية البحوث املنشورة حتت منظار معامل التأثري للدورايت احملكمة اليت 
نشرت هذه البحوث جند أن معامل التأثري الرتاكمي للعراق يف عام 2016 كان 71، بينما دولة 
تعاين من احلرب وظروف مشاهبة لظروف العراق كسوراي استطاع ابحثوها النشر بدورايت هلا أمهية 
أكثر من الدورايت اليت نشر فيها الباحثون العراقيون، مبعامل أتثري تراكمي وصل إىل 89 للعام 

2016 )شكل رقم 5(. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نعو  فب  فيهاخ بااملتو العلليذ حول الاعوث  حصببببببببببببائيا توفب جملولذ أابى م  اإلف Scopusقالد  الاياان  أما 
  م  دلاسبببببببببببذ كل ااتصبببببببببببا  للح حد  ومقالبته للح مدى األلوام السبببببببببببابقذخ ولك  بكتفت يف ه ا املقال ك ِ    

العباق الاعثت كلا  بل  زىد  إبتاج حصببببائيا  وبتوقف لندهاخ فجليم الاياان  تشببببك إىلنملقدال املعبوض م  اإل
 ىل الوقوف ملباجعذ األسااا. إخ وهنا حنتاج وجودته زىد  يف كفاء  الاعل

م  الااحث  العباقي  ي بجعون  ا  كاك   ا  أن لدد إىل ل  الاعل العللت يف العباق 2013تقبيب اليوبسكو لام شك يو 
 خاملتخصبببببصبببببذ مباك  الاعلغياا الانيذ الاعثيذ التعتيذ يف اجلامعا  و  ابعدامىل إسببببباب السببببباا  الاعثت العباقت 

وغياا االسبببببرتاتيجيذ الواعبببببعذ للت ويب واإلبتاج املعبيف يف  خواملباك  الاعثيذ خل  لدم اسبببببتقلليذ اجلامعا  ف بببببل  
 الالد.
ىل بند خيصص مي ابيذ اثبتذ وواععذ إىل افتقال املوازان  العباقيذ املختلفذ إغياا الانيذ التعتيذ بصول  لئيسذ ويعود 

ا يؤدب للح مم ؛ ويل حبودهم م  أمواهلم الشببببببببببخصببببببببببيذىل إ م  الااحث  ذ ي بببببببببب ب كثكر إ للاعل العللت يف العباقخ
 جودته. الاعل العللت و 

 ولك  هل يقتصب الاعل العللت يف  ويله للح التلويل احلكومت؟ 

71

89

157

130
123

69
58

105

، 2016: معامل التأثير التراكمي للبحوث المنشورة في العام 5 شكل رقم
 للعراق بالمقارنة مع عدد من الدول العربية. 

شكل رقم 5: معامل التأثري الرتاكمي للبحوث املنشورة يف العام 2016، للعراق ابملقارنة مع عدد من الدول 
العربية.

أما قاعدة البياانت Scopus فتوفر جمموعة أخرى من اإلحصائيات حول البحوث العلمية 
املتوافرة فيها، بنحٍو مُيكِّن من دراسة كل اختصاص على حدة ومقارنته على مدى األعوام السابقة، 
ولكن نكتفي يف هذا املقال ابملقدار املعروض من اإلحصائيات ونتوقف عندها، فجميع البياانت 
تشري إىل زايدة إنتاج العراق البحثي كماً بال زايدة يف كفاءة البحث وجودته، وهنا حنتاج إىل الوقوف 

ملراجعة األسباب. 
ويشري تقرير اليونسكو عام 2013 عن البحث العلمي يف العراق إىل أن عدداً كبرياً من 
يف  التحتية  البحثية  البنية  انعدام  إىل  العراقي  البحثي  السبات  سبب  يُرجعون  العراقيي  الباحثي 
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اجلامعات وغياب مراكز البحث املتخصصة، فضاًل عن عدم استقاللية اجلامعات، واملراكز البحثية، 
وغياب االسرتاتيجية الواضحة للتطوير واإلنتاج املعريف يف البالد.

ويعود غياب البنية التحتية بصورة رئيسة إىل افتقار املوازانت العراقية املختلفة إىل بند خيصص 
ميزانية اثبتة وواضحة للبحث العلمي يف العراق، إذ يضطر كثرٌي من الباحثي إىل متويل حبوثهم من 

أمواهلم الشخصية؛ مما يؤثر على البحث العلمي وجودته. 
ولكن هل يقتصر البحث العلمي يف متويله على التمويل احلكومي؟ 

يف جامعة غوتنربغ حصل الباحثون يف العام املاضي على ما يقارب 85 مليون يورو من 
العلمي، وهناك شراكة بي اجلامعة ورابطة للمصارف  البحث  لتمويل  مؤسسات ماحنة وشركات 
يف السويد أسستها إحدى العوائل الغنية، وتتربّع هذه املؤسسة سنوايً مبا يقارب 20 مليون يورو 

ألغراض البحث العلمي. 
وفضاًل عن املؤسسات املاحنة فإن كثرياً من منح متويل الدراسات العليا تكون هبات مينحها 

األغنياء كجزء من تركاهتم، يف مقابل ختفيض ضرييب حيصل عليه هؤالء املتربعون. 
ويف دولة كالسويد أّدى اجملتمع دوراً مهماً يف متويل البحث العلمي ليس عن طريق الضرائب 

فقط بل من خالل املنح واهلبات، ولكن ما شّجع اجملتمع ألداء هذا الدور عدة أسباب أمهها: 
استقاللية اهليئة املسؤولة عن توزيع املوارد للمراكز العلمية واجلامعات، ووجود اسرتاتيجية 	 

واضحة للبحث العلمي. 
شفافية آلية اختيار الباحثي املرشحي لنيل املنح والتمويل البحثي. 	 
الناس 	  من  العامة  تستهدف  فعاليات  واجملتمع من خالل  الباحثي  بي  العلمي  التواصل 

ومهرجاانت تيسري العلوم. 
إعداد األجيال ملفهوم البحث العلمي من خالل املناهج الدراسية، وتضمي فعاليات ختصُّ 	 

البحوث العلمية للطلبة منذ السنوات األوىل يف املدرسة. 
فلو ُعِمَل على هذه النقاط من خالل أتسيس هيئة مستقلة لدعم البحوث، وإدارة املنح 
أمهية  اجملتمع على  وتثقيف  للباحثي،  الصحيح  اإلعداد  ميزانية حكومية اثبتة مع  بوجود  واملوارد 
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البحث العلمي سنجد أن مشكلة التمويل للبحوث لن تكون معضلة كربى. 
ولكن قبل كل هذا حنتاج إىل التساؤل هل إن اجليل القادم من الباحثي سيكون هلم القدرة 

على إنتاج حبوث أكادميية بقيمة عالية وجودة ترتك البصمة على اخلارطة العلمية؟ 
ولإلجابة عن هذا التساؤل سنكون حباجة إىل النظر يف آليات التدريس، وطبيعة املناهج يف 
اجلامعات العراقية؛ ففي استبيان سابق )غري منشور( أرسلناه عن طريق استمارة عرب وسائل التواصل 
االجتماعي إىل طلبة اجلامعات العراقية، اشرتك فيه 2150 طالباً وطالبة مشل عدة حماور عن آليات 
تنمية مهارات البحث العلمي يف املراحل األولية، تبّي أن نسبة كبرية من الطلبة )حنو 70%( يرون 
أن جامعاهتم تفتقد إىل برامج دراسية لتنمية مهارات البحث العلمي، فيما مل يَر 56% منهم ربطاً بي 
احملاضرة اليت يقدمها التدريسي وآخر مستجدات البحوث العلمية، حيث إهنم جيدون أن التدريسيي 

مقيدون ابملنهج والوقت أكثر من تقيدهم ابلبحث العلمي. 
وبّي االستبيان أن 85% من املستطلعة آراؤهم مل يقرأوا حبثاً علمياً بتخصصهم خالل سنوات 
على  قدرهتم  عدم  وأيضاً  اإللكرتونية،  املصادر  غياب  إىل  السبب  منهم  الغالبية  ويعزو  دراستهم، 

التمييز بي البحث اجليد من الرديء. 
إن هذه النتائج لو وضعناها إىل جانب نتائج حتليل البحوث العراقية يف قواعد البياانت جند 
أن هناك ترابطاً مهماً، وهو عدم كفاءة اجلامعات العراقية يف إنتاج الباحث؛ مما ينعكس سلباً على 
اإلنتاج البحثي مستقباًل، فمن املخيف أن يتخرج طالب الكلية ومل يطلع على آخر البحوث يف جمال 
اختصاصه، ومن املخيف أال يعرف الطلبة آليات البحث العلمي قبل الوصول إىل مرحلة الدراسات 
العليا، ليس من الناحية العلمية فقط، وإمنا من انحية التواصل مع ذوي االختصاص يف جامعات 
أخرى، فضعف اطالع الطالب على آخر املستجدات جيعله بعزلة عّما يدور يف اجلامعات العاملية؛ 
مما يؤدي إىل عزلة مستقبلية يف اجملتمع العلمي واألكادميي العاملي، وهو من أهم األمور اليت يعاين 

منها الباحث العراقي هذا اليوم.
ومن آاثر عدم إطالع الطلبة على آخر املستجدات وغياب املقررات الدراسية اليت تكسبهم 
مهارات البحث العلمي وتعّلمهم جودة البحث يف مراحل أولية من دراستهم، هو ما نراه من وقوع 
عدد كبري من الباحثي العراقيي ضحية اجملالت الومهية ودور النشر الرحبية. فال ختلو مواقع كثرٍي 
من اجلامعات العراقية من خرب نشر أحد األساتذة لكتاب يف مؤسسة تقع حتت مظلة املؤسسات 
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االستغاللية، أو دور النشر الرحبية االستغاللية، أو اجملالت اليت تقع ضمن القائمة السوداء؛ وهبذا 
تضيع جهود الباحثي العراقيي، وتضيع مواردهم يف مشهد ابت ظاهرة واسعة االنتشار. 

هائلة،  موارد  هي  وطلبة  تدريسيي  من  العراقية  اجلامعات  متتلكها  اليت  البشرية  املوارد  إن 
ولكنها حتتاج إىل دورات أتهيلية مستمرة، ومناهج تالئم حاجة السوق، وتعمل يف الوقت نفسه 

على تطوير التفكري النقدي والقدرات البحثية للطلبة. 
املشكلة  على  املبين  التعليم  نظام  إدخال  أن  املتقدمة  الدول  جتارب  وأثبتت 
دون  احملاضرات  إىل  العلمي  البحث  مستجدات  وإدخال   ،)Problem Based Learning(
التقيد الكامل ابلكتاب املنهجي الذي جيب أن يعمل على بناء روح اإلبداع لدى الطالب وتنميته، 

ويعطيه الثقة ابلعمل يف أي بيئة دون مشكلة. 
العراق  يف  العليا  الدراسات  لربامج  مراجعة  سياسة  لوجود  حاجة  هناك  آخر  جانب  ويف 
إثقال  من  واالنتقال  العليا،  الدراسات  مقاعد  حتديد  خالل  من  الدكتوراه-  مرحلة  -والسيما 
الطلبة ابالمتحاانت التقليدية إىل نظام التقييم املبين على تقدمي ورقة حبثية متعلقة ابملقرر الدراسي 
ومناقشتها، وكذلك زايدة مدة البحث للطلبة، ووضع شرط النشر يف دورية دولية حمكمة بتصنيف 

عاٍل كأحد شروط قبول األطروحة. 
وهناك حاجة قصوى أيضاً لتفعيل العمل بنظام حبوث ما بعد الدكتوراه كجزء من شروط 
آلية  الشفافية يف  واتباع  العقود،  بنظام  والعمل  العراقية،  اجلامعات  الدائم يف  املالك  التثبيت على 
التثبيت على املالك الدائم من خالل فرض شرط النشر يف جمالت علمية دولية مبعامل أتثري متقدم، 
فضاًل عن شرط إثبات القدرة على التعاون مع جماميع حبثية خارج العراق؛ وهبذا ميكن ضمان أن 
مالكات اجلامعات قادرة على إثبات قدراهتا البحثية يف جمال التخصُّص، وأيضاً قادرة على تكوين 
عالقات حبثية مع املختصي يف اجلامعات الدولية قبل احلصول على العقد الدائم أو الرتقية العلمية. 
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