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عن املركز

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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امللخص:
إن اهلدف الرئيس لسياسات التعليم العايل يف العراق مبجمله هو حتقيق الرفاه االقتصادي 
من خالل رسم سياسات اقتصادية توظف القدرات الشبابية لعموم جمتمعه لبناء الدولة ومحاية أمنها 
االقتصادي والسياسي؛ لذا استندت الدراسة إىل فرضية مفادها: إن اتساع الفجوة ما بي خمرجات 
التعليم العايل ومتطلبات سوق عمل الشباب يف العراق ال تكون بسبب نوعية املخرجات فقط، 
ولكن الخنفاض كفاءهتا أيضاً. ومن هنا جاءت الدراسة لإلجابة عن بعض األسئلة اليت مل يعيها 
واضعو السياسات يف العراق، األسئلة اليت جيري تداوهلا يف املؤمترات واالجتماعات الدولية واحمللية 
هل هي خيار  ميكن االستعانة هبا لرسم سياساهتا، أو هي ضرورة ينبغي التقيد هبا واحلرص على 
تنفيذها؟ ومن أهم تلك األسئلة: هل تركز سوق عمل الشباب على نوعية حمددة من املخرجات 
أو على كفاءة معينة منها؟ وهل تعمل فلسفة التعليم العايل حبسب آلية عرض املخرجات والطلب 
عليها أو على آلية إجياد جمتمع شباب واٍع ومثقف لبلوغ بعض مؤشرات التنمية البشرية؟ وهل ساعد 
التعليم العايل األهلي يف سد جزء من سوق عمل الشباب أو هو منافس للتعليم احلكومي؟ وهل 
أسهمت اجلامعات املستحدثة يف تلبية متطلبات سوق عمل الشباب؟، وهل تطوير التعليم العايل 
مبا ينسجم مع سوق عمل الشباب هو ضرورة أو خيار يف فلسفة التعليم العايل والبحث العلمي؟ 
أما بشان البحث العلمي فإن معظم مهامه تطلع هبا مؤسسات وزارة التعليم العايل والبحث 
العلمي املنتشرة يف العراق واملتمثلة يف مراكز األحباث العلمية؛ ملا هلا من دور رئيس يف النهوض بواقعه 
من خالل التمويل احلكومي الذي جيري ختصيصه يف املوازنة العامة حتت بند اإلنفاق على البحث 
والتطوير، وقد هدف البحث إىل اإلجابة عن عدة أسئلة من أمهها: هل ترتكز مهام البحث العلمي 
يف املراكز البحثية فقط أو يف الكليات أو يف كليهما؟ هل تنسجم الكوادر البحثية والوظيفية يف 

*قسم الدراسات االقتصادية / مركز دراسات البصرة واخلليج العريب/ جامعة البصرة. 
**قسم االقتصاد / كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة البصرة.

معوقات التعليم العايل والبحث العلمي وإمكانية النهوض 
مبؤسساته التعليمية والبحثية يف العراق

أ.د. هيثم عبد هللا سلمان* - أ. د. حيىي محود حسن**
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املراكز البحثية وتطلعات البحث العلمي ومهامه؟ هل ترعى فلسفة التعليم العايل والبحث العلمي 
املؤهالت العلمية واإلبداعية اخلاصة للباحثي عند تكليفهم مبهام البحث العلمي، أو هي فلسفة ال 
ترعى اخلصوصية وتنظر إىل العموميات فقط؟ هل ساعدت املراكز البحثية يف حل بعض املشكالت 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية اليت واجهت التنمية االقتصادية؟ وغريها، وهلذا فقد استندت 
الدراسة كذلك إىل فرضية مفادها: »إن السبب الرئيس لعدم تطور البحث العلمي يف العراق جاء 
الفراغ  أو هامشي ومللء  ترٌف فكري  أنه  إليه على  والنظر  الرئيسة  فهم مهامه  القصور يف  نتيجة 
األكادميي ليس إال«؛ وألجل التحقق من قبول الفرضية أو نفيها فقد قسم الفصل على ثالثة حماور 

رئيسة هي: احملور األول: تناول اإلطار النظري للبحث العلمي.
 احملور الثاين: واقع البحث العلمي يف العراق ومعوقاته. احملور الثالث: تناول فلسفة تطوير 
التجارب  تناولت اإلشارة إىل بعض  البحث خبامتة  العراق ومعاجلاته. مث أهنى  العلمي يف  البحث 
االرتقاء  من خالهلا  عززت  اليت  السبل  وما  والياابن  الصي  من  بكلٍّ  العلمي  البحث  الدولية يف 

بواقعهما البحثي والعلمي؟
ويف اخلتام توصلت الدراسة إىل استنتاج رئيس وهو تطابق نظرية البحث مع واقع التعليم 

العايل والبحث العلمي يف العراق. 
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الفصل األول
واقع التعليم العايل وسوق عمل الشباب يف العراق

املقدمة: 
مما ال ريب فيه أن سياسات نظام احلكم يف البالد العربية سواٌء أكانت نظمها االقتصادية 
تتبع النظام الرأمسايل أم االشرتاكي أم اإلسالمي تلقي بظالهلا مباشرًة على سياسات التعليم العايل، 
فإذا كان النظام االقتصادي املتبع يف دولة ما نظاماً رأمسالياً، فإن منهج سياساهتا التعليمية تنحو حنواً 
متحرراً يتسم ابحلرية التجارية لتعزيز روح املبادرة الفردية والتعليم اخلاص والقدرة التنافسية لتحقيق 
أقصى األرابح. أما إذا كان النظام االقتصادي معاكساً، أي: نظام اشرتاكي، فإن ذلك يدل على 
أن السياسة التعليمية املتبعة تندرج يف أهم أولوايهتا حبماية ملكية الدولة ملعظم مواردها االقتصادية 
هبدف تعزيز روح العدالة يف التعليم اجملاين لعموم اجملتمع ككل. فيما إذا كان النظام إسالمياً فإنه 
يهدف إىل حتقيق نظام اإلسالم الذي يعتدُّ كثرياً بتحقيق الرفاه االقتصادي، وحتقيق نظام احلكم 

العادل من خالل أدواته وتشريعاته اإلسالمية التعليمية فقط.
بيد أنه من البديهي أن تتجلى مسات جناح سياسة التعليم العايل يف العراق على صريورة خلق 
الكفاءات العلمية الشابة املتدربة القادرة على سد االحتياجات املتزايدة لسوق عمل الشباب من 
األيدي املاهرة واألكثر مهارًة، من خالل دراسة سوق العمل أواًل، ومن مث توجيه سياستها حنوها 
وليس العكس اثنياً، وكذلك االلتفات إىل نوع خمرجات التعليم العايل وليس إىل كمها. ففي ظل 
سياسات التعليم العايل السابقة تركز االهتمام على عدد خرجيي اجلامعات العراقية بسبب االفتقار 
النظام  تغريُّ  بعد  العايل  التعليم  خمرجات  ترقى  أن  املتوقع  ومن  القرارات.  اختاذ  يف  املشاركة  لروح 
عام 2003 من خالل نشر مبادئ الدميقراطية يف احلكم وتعزيز روح الشفافية يف تنفيذ القرارات 
والتشريعات القانونية النابعة من تطلعات مثقفي دولة املواطنة ومسؤوليات ُرعاهتا؛ هبدف توسيع 
ميوهلم  ولكن حبسب  فقط،  العلمية  ملؤهالهتم  ليس  تليق  عمل  بفرص  الشباب  توظيف  خيارات 
الشخصية أيضاً؛ األمر الذي خيلق انطباعاً جمتمعياً لدى الشباب أبن السياسة التعليمية للحكومة 

العراقية تعكس تطلعات فئة الشباب وآماهلم.
العايل  التعليم  بي خمرجات  الفجوة  اتساع  إن  مفادها:  فرضية  إىل  الدراسة  استندت  وقد 
ومتطلبات سوق عمل الشباب يف العراق ال يكون بسبب نوعية املخرجات فقط، ولكن الخنفاض 
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كفاءهتا أيضاً، وحاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
هل تركز سوق عمل الشباب على نوعية حمددة من املخرجات أو على كفاءة معينة منها؟	 
هل تعمل فلسفة التعليم العايل حبسب آلية عرض املخرجات والطلب عليها أو على آلية أجياد 	 

جمتمع شباب واٍع ومثقف لبلوغ بعض مؤشرات التنمية البشرية؟      
هل ساعدت التعليم العايل األهلي يف سد جزء من سوق عمل الشباب أو هو منافس للتعليم 	 

احلكومي؟
هل اسهمت اجلامعات املستحدثة يف تلبية متطلبات سوق عمل الشباب؟	 
هل تطوير التعليم العايل مبا ينسجم مع سوق عمل الشباب ضرورة أو خيار يف فلسفته؟ 	 

العراق مل تنسجم ومتطلبات  العايل يف  التعليم  الدراسة من أن خمرجات  نبعت مشكلة  إذ 
سوق عمل الشباب احمللية وال اإلقليمية. ومما فاقم املشكلة هو التوسع يف فتح الكليات األهلية اليت 

أصبحت تزخر مبخرجات مشاهبة للتعليم العايل احلكومي إن مل تكن أقل كفاءة.
أواًل : اإلطار النظري للتعليم العايل وسوق العمل 

مفهوم التعليم العايل وأمهيته. 1
تعرف منظمة اليونسكو التعليم العايل على وفق نص التوصية اخلاصة ابالعرتاف بدراسات 
التعليم العايل وشهاداته اليت اعتمدها املؤمتر العام لليونسكو يف دورته السابعة والعشرين يف تشرين 
الثاين 1993على أنه برامج الدراسة أو التدريب على البحوث عايل املستوى بعد املرحلة الثانوية 
اليت توفرها اجلامعات أو املؤسسات التعليمية األخرى املعرتف هبا بصفتها مؤسسات للتعليم العايل 
من السلطات املختصة يف الدولة)1( . أي إن التعليم العايل هو عملية صناعة أجيال املستقبل وأن 
استثمار هذا النوع من الصناعة هو أفضل أنواع االستثمار وأكثرها فائدة؛ ألن املؤسسات التعليمية 
تعمل على تغذية اجملتمع بقيادة مستقبلية يف اجملاالت كافة)2(. إذ يقع على عاتق مؤسسات التعليم 

1. املؤمتر العاملي للتعليم العايل، التعليم العايل يف القرن احلادية والعشرين الرؤية والعمل للمدة )5-9( تشرين األول 1998، ابريس، 
اليونسكو، 1998، ص: 12.  

2. د. ساجد شرقي، 2008، دور اجلامعات يف تطوير اجملتمع وتنميته، جملة مركز دراسات الكوفة، العدد )10(، مركز دراسات 
الكوفة، جامعة الكوفة، 2008، ص: 173.
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قيادات  اجملتمع فقط، وهتيئ  بتهيئة مالكات وظيفية متقدمة خلدمة  تتمثل  العايل مسؤولية كربى 
يسعى  العايل ال  التعليم  إن جناح  إذ  األمر،  تكمن خطورة  علمية كفوءة إلدارة مؤسساهتا. وهنا 
إىل هتيئة املخرجات املطلوبة لسوق عمل الشباب فقط، ولكن لتهيئة خمرجات حتافظ على سياسة 
التعليم العايل واسرتاتيجيته وبراجمه، ومن مث تطويرها. أي مبعىن أن مؤسسات التعليم العايل تعمل 
بوظيفة التغذية العكسية )Feedback(؛ وهكذا توفر خمرجات علمية كفوءة تفي مبتطلبات سوق 
عمل الشباب يف املدى القصري اليت تشكل جزءاً اساسياً من متطلبات اجملتمع وتنميته الذي يسعى 
ابستمرار للتفاعل مع عامل يتغري وتتبدل متطلباته وحاجاته وأدواته وأساليبه وآلياته بنحٍو متسارع من 

جهة)3(، وحتافظ على هذه املتطلبات يف املدى الطويل من جهة أخرى. 
لذا تُعد اجلامعات الوعاء الذي حيوي املعارف اإلنسانية والعلمية مجيعاً اليت تتطلبها العلوم 
دور  ويتمثل  وتوافرها.  اإلنتاجية  العملية  عناصر  معظم  تلبية  يف  الكبري  دورها  من خالل  عموماً 
اجلامعات من خالل ما حتويه من مؤسسات تعليمية تُعىن ابلتعليم العايل والبحث العلمي متثلها 
الكليات واملراكز البحثية على التوايل. إذ يتمثل دور الكليات يف توفري عنصري العمل واإلدارة أو 
التنظيم بتخريج الدفعات الطالبية السنوية إىل سوق العمل، فيما يتمثل دور املراكز البحثية بزايدة 
اخلربات واملهارات من خالل النتاج الفكري والعلمي للباحثي)4(؛ وبذلك ميكن توفري اقتصاد معريف 
من ذلك النتاج البحثي من املراكز البحثية من خالل عملية منظمة تسعى إىل حتقيق ابتكارات 
جديدة، ودراسة الظواهر واملشكالت ووضع احللول الكفيلة ملعاجلتها خدمة لإلنسان)5(، فضاًل عما 
تنجزه الكليات من حبوث علمية رصينة ترفد وتكمل النتاج الفكري واإلبداعي ملهام املراكز البحثية، 
ومن مث تكتمل حلقات السلسلة العلمية ما بي التعليم العايل والبحث العلمي على مستوى الدولة.  
ويرجع االهتمام ابلتعليم العايل بنحٍو عام إىل أمهية التنمية االقتصادية اليت تعتمد رئيسياً على 
أمهية االستثمار يف رأس املال البشري. ومن بي أهم النماذج اليت تطرقت إىل عالقة النمو ابلتعليم 
هو أمنوذج لوكاس للنمو الذي يستلزم توافر بعض املتطلبات الرئيسة لتطبيقه. بيد أن مستوى تلك 
املتطلبات خيتلف من دولة إىل أخرى، والسيما أن املتطلب الرئيس له هو ما خيصُّ تقسيم الوقت 

3. د. ساجد شرقي، مصدر سابق، ص: 173.
4. د. هيثم عبد هللا سلمان، د. حيىي محود حسن، 2013، متطلبات اقتصاد املعرفة يف تطوير أداء التعليم العايل والبحث العلمي 
يف العراق )دراسة حالة: جامعة البصرة(، سلسلة حبوث اخلليج العريب، العدد )60(، مركز دراسات البصرة واخلليج العريب، جامعة 

البصرة، 2013، ص: 11.
5. أجمد صباح عبد العايل، هيثم عبد هللا سلمان، واقع البحث والتطوير العلمي يف دول جملس التعاون اخلليجي، جملة االقتصادي 

اخلليجي، العدد )15(، مركز دراسات اخلليج العريب، جامعة البصرة، 2008، ص: 184.  
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على ثالثة أجزاء هي: وقت العمل، ووقت التعليم، ووقت الفراغ؛ لذا فإن سبب وجود اختالف 
يف درجة الغىن والفقر ما بي الدول يرجع يف األساس إىل اختالف املدة الزمنية املخصصة للتعليم؛ 
إذ جند يف الدول املتقدمة معدالت تنموية جيدة؛ وذلك ألهنا أعطت أمهية كبرية للوقت املخصص 

للتعليم. يف حي جند الدول النامية متتاز مبعدالت تنموية
ضعيفة وذلك لعدم اهتمامها ابلوقت الالزم للتعليم، وهكذا فإن السياسة اليت هلا القدرة على 
استثمار الوقت املخصص للتعليم بنحٍو دائم –رأس املال البشري– سيكون هلا أثر إجيايب على النمو 
االقتصادي)6(، ومن مث فإن االختالف يف معدالت منو الناتج احمللي اإلمجايل ما بي الدول يرجع إىل 
التباين يف مستوايت تراكم رأس املال البشري بينها، وهو ما يعرب عن الوقت املستثمر للتعلم والتعليم، 
وهو ما ركز عليه أمنوذج مينسر )Mincer(  لرأس املال البشري الذي راج تطبيقه يف جمال قياس 
معدل العائد على رأس املال البشري من خالل الرتكيز على قرارات االستثمار يف رأس املال البشري 
بوساطة األفراد وذلك ابستبعاد كل القوى غري املنافسة اليت يرتتب عليها تفاوت يف الدخول)7(؛ مما 
جيعل االستثمار يف التعليم هو املصدر الرئيس لتحديد الدخل الفردي يف ظل أسواق املنافسة اليت 
َ عليها األمنوذج هي ما أييت)8(: إن طول  حتكمها آلية السوق فقط. ومن أهم االفرتاضات اليت ُبنيِ
مدة التعليم هو املصدر األساس للتفاوت يف دخول العاملي، ويتوقع األفراد احلصول على دخول 
أعلى يف املستقبل حي اختاذهم قرار التعليم؛ وذلك استناداً إىل قانون تكلفة الفرصة البديلة، فضاًل 
عن ثبات سعر الفائدة الذي يستخدمه األفراد يف حسم التدفقات املستقبلية. مما يتيح لألفراد عند 
اخنراطهم يف التعليم املفاضلة ما بي األجور اليت ميكن احلصول عليها قبل التعليم وبعده؛ هبدف 
حتقيق أقصى رفاهية ممكنه يف ظل مهاراته، وهو أمر جعل من اجلامعات يف معظم الدول املتقدمة 
متول من القطاعي احلكومي واخلاص وهو عكس ما نلحظه يف الدول العربية املعتمده على القطاع 

احلكومي)9(.  

6. دمحان بواعلي مسري، البشري عبد الكرمي، قياس أثر التطور التكنولوجي على النمو االقتصادي: حالة االقتصاد اجلزائري، منتدى 
االقتصاديي املغاربة، دون أتريخ، ص: 16.

http://www.univ-chlef.dz/ar/seminaires_2008/com_international _albachir/com _8.pdf
للتخطيط،  العريب  املعهد  البشري،  االستثمار  عوائد  وقياس  العمل  التعليم وسوق  بي  العالقة  أسس  القادر علي،  عبد  7. علي 

الكويت، أكتوبر 2001، ص: 4. 
8. املصدر نفسه، ص: 5-4.

9. صاحل موسى اجلغداف، وآخرون، دور البحث العلمي ومراكز البحوث يف التنمية الصناعية، جملة التنمية الصناعية العربية، العدد 
)38(، املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، الرابط، كانون الثاين 2000، ص: 5.  
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مفهوم سوق عمل الشباب ومتطلباته. 2
يشري سوق العمل إىل املؤسسة التنظيمية االقتصادية اليت يتفاعل فيها عرض العمل والطلب 
عليه، وجيري حتديد فرص العمل املطلوبة وتقدير حجم البطالة، فضاًل عن حتديد األجر)10(. أي إنه 
املكان املسؤول عن توزيع العمال يف الوظائف وذلك ابلتنسيق بي قرارات التوظيف الذي من أهم 
مكوانته املشرتون لقوى طلب عنصر العمل والبائعون لقوى عرض عنصر العمل. فيما عرفه آخر 
على أنه اجملال الذي جيد فيه اخلريج أو العامل فرصة عمل وقد يكون حملياً أو إقليمياً أو دوليًا)11(. 
ومن مث فإن لسوق العمل أمهيًة ليست اقتصادية أو اجتماعية فقط ولكن تتعداها إىل أن تكون 
سياسية. إذ إن بعض علماء االقتصاد قد فسروا حركات االحتجاجات واالنتفاضات اليت مشلت 
17 دولة عربية، ومن بينهم أدموند فيليبس ) Edmund Phelps( احلائز جائزة نوبل للسالم 
عام 2006، إذ َعدَّ أن الدافع الرئيس هلذه الثورات مل يكن كما عده االقتصاديون -عدم عدالة 
توزيع الدخل والثروة اليت تنص عليها نظرية التنمية االقتصادية- بل من عدم عدالة توزيع الفرص، 
والدخول يف سوق العمل بصورة عادلة)12(؛ مما يدل على إن السبب الرئيس لقيام الثورات العربية 
اقتصادية  لنتائج  اهليكلي، ولكن  اقتصادية والسيما سياسات اإلصالح والتكييف  ليست أسباابً 
متثلت ابلفساد اإلداري إلدارة توزيع فرص العمل من جهة، والفساد القانوين والتشريعي يف العدالة 
االجتماعية للدخول يف سوق العمل من جهة أخرى، وأن معدالت النمو يف الناتج احمللي االمجايل 
يف بعض الدول العربية مل ختلق فرص عمل للبطالة املستشرية يف جمتمعاهتا، وإن خلقت فرص يف 
إىل  إجبارية  بطالة  من  البطالة  العمل ألهنا حولت  عنصر  إنتاجية  فإهنا خفضت  األحيان  بعض 
العايل يف رفد  التعليم  التعليمية السيما مؤسسات  نتيجة ضعف املؤسسات  بطالة مقنعة؛ وذلك 
سوق العمل ابملهارات واخلربات واالختصاصات اليت حتتاج إليها السوق. وميكن أن تصبح قضية 
البطالة أكثر قسوة وخطورة إذا انتشرت يف الطبقة املتعلمة؛ وذلك ملا يرتتب عليها من آاثر نفسية 

10. اندر مراين، وآخرون، الداخلون اجلدد إىل سوق العمل األردنية، مشروع املنار دربك للغد، املركز الوطن لتنمية املوارد البشرية، 
عمان، 2007، ص: 5.

http://www.almanar.jo/AlManaren/Portals/0/PDF2/%D8%. 
11. هيئة التحرير، اخلرجيون وسوق العمل، وزارة اخلارجية والتخطيط، فلسطي، شباط 2012، ص: 11.

http://www.mop.ps/ar/upload_file/2984576857463748.pdf  
12. د. ثناء فؤاد عبد هللا، حول النمو االقتصادي وسياسات التنمية يف الوطن العريب، يف النمو االقتصادي والتنمية املستدامة يف 
الدول العربية األبعاد االقتصادية، جمموعة مؤلفي، الطبعة األوىل، املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، بريوت، كانون الثاين 

2013، ص: 398.
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على مستقبل األمة الذي ميثله هؤالء الشباب)13(، ومن مث تصبح املؤسسات التعليمية مثل املدارس 
واملعاهد واجلامعات أماكن ترفيه لقضاء الوقت لنسيان الواقع الذي يعيشه الطالب ملعرفته املسبقة 

مبصري خترجه وهو التعطيل عن العمال. 
ومن مث فإن أهم ما تتطلبه سوق العمل هو اآللية اليت جيري مبقتضاها توجيه التعليم العايل 
أسواق عمل  نلحظه يف  ما  العايل، وهو  التعليم  توجه  اليت  العمل هي  أن سوق  أي مبعىن  حنوه، 
الدول املتقدمة؛ ويرجع سبب ذلك إىل تبن سياسة التعليم العايل اخلاص. وهو عكس ما جنده يف 
الدول العربية اليت يعمل التعليم العايل بتوجيه سوق العمل؛ وذلك نتيجة لتبن سياسة التعليم العايل 
احلكومي. ومن مث فإن سوق العمل العربية ذات نزعه تبعية حنو التعليم يف الدول املتقدمة، وهو ما 
أجرب البطالة اإلجبارية لبعض العاطلي من ذوي خرجيي الدراسة االبتدائية أو املتوسطة على دخول 
بعض الدورات التدريبية والتطويرية وتعلم بعض املهارات اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات للعمل يف 
ورش صيانة األجهزة اإللكرتونية وتنصيب براجمها والسيما أبجهزة احلاسوب، والستاليت، واهلاتف 

اخللوي )اجلوال(، وغريها.
اثنياً: واقع التعليم العايل وسوق العمل يف العراق

واقع التعليم العايل ودوره يف سوق العمل . 1
      إن التعليم العايل هو جزء من النظام الرتبوي، وهو حكومي ابلكامل منذ صدور قانون 
التعليم اجملاين عام 1974، وتسعى الدولة إىل أن يكون جمانياً يف املراحل كافة وإلزامياَ يف املراحل 
االبتدائية يف العراق)14(. ومن أهم املبادئ العامة اليت استندت إليها فلسفة التعليم العايل والبحث 

العلمي يف العراق هي)15( :
اإلميان أبمهية التعليم العايل والبحث العلمي كحلقة مهمة متممة للنظام الرتبوي )التعليم 	 

13. د. حازم الببالوي، نظرة عامة حول سوق العمل ومشاكل البطالة يف البلدان العربية، يف الندوة السنوية املشرتكة )الرابعة عشر( 
سوق العمل ومشاكل البطالة يف البلدان العربية، أبو ظيب 2-3 تشرين الثاين 2002، حترير: د. حازم الببالوي، صندوق النقد 

العريب، وآخرون، أبو ظيب، 2002، ص: 22.
التخطيط  العراق، دراسة مقدمة إىل وزارة  العايل والفقر يف  الرتبية والتعليم  الزبيدي، وآخرون، تشرين األول 2008،  14. علي 

والتعاون اإلمنائي، برانمج البنك الدويل، بغداد، تشرين األول 2008، ص: 4.
http://www.cosit.gov.iq/documents.pdf

15. وزارة التعليم العايل والبحث العلمي أرقام وحقائق: إجنازات ثالث سنوات 2011-2012-2013، دائرة اإلعالم والعالقات، 
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، بغداد، 2014، ص: 114.

http://www.mohesr.gov.iq/uploads/pdf/Ministry%20Achivement%20details2014.pdf  
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العام( والسلم التعليمي يف اجملتمع.
التأكيد على أن اإلنفاق على التعليم العايل والبحث العلمي هو أفضل أنواع االستثمار 	 

البشري واملادي ملشاركته الفعالة يف بناء اجملتمع، وتطويره، وتنميته، وتقدمة.
التناسب بي املردودات االجتماعية والعلمية والثقافية وبي خمرجات قطاع التعليم العايل 	 

والبحث العلمي مبا ينفق على مدخالته بشكل عام.
ربط اسرتاتيجيات التعليم وسياساته وبراجمه ومناهجه وخدماته وأنشطته البحثية حباجات 	 

اجملتمع وحل مشكالته، وتنميته الشاملة، وتلبية متطلبات سوق العمل، فضاًل عن ضرورة الرتكيز 
على الوظائف الثالث الرئيسة للتعليم العايل: )التعليم والبحث العلمي، وخدمة اجملتمع(.

      وأتسيساً على ما سبق يتبي أن الوظيفة األساسية للجامعات ومؤسسات التعليم العايل 
هي التدريس والبحث العلمي واخلدمة العامة للمجتمع من خالل التفاعل احلقيقي معه)16(، وهذه 
هي املهام الرئيسة نفسها ملؤسسات التعليم العايل يف الدول العربية كما أقرهتا منظمة اليونسكو. 
وأثبتت الرباهي يف العقد املاضي أن التعليم العايل والبحث يشاركان يف القضاء على الفقر، وحتقيق 
التنمية املستدامة، وإحراز التقدم يف بلوغ األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، ومن بينها األهداف 

اإلمنائية لأللفية وأهداف التعليم للجميع)17( .       
      بيد أن هذه الوظائف مل تفلح منذ أن أتسست أول جامعة عراقية عام 1908، فما تزال 
جامعتنا تئن من ختريج جيوش البطالة سنوايً على الرغم من الدعم احلكومي السخي واجلاد يف دعم 
التعليم العايل الذي ميثل اللبنه األوىل من رقي اجملتمعات وحتضرها. ولعل السبب الرئيس هلذا اخللل 
أن الوظيفة األساسية اليت اعتمدهتا وزارة التعليم العايل والبحث العلمي جتاه جامعاهتا كانت تقليدية 
ومل تواكب مراحل تطور التعليم العايل ونضجه. فبداًل من أن تستعي ابملفاهيم اليت حتفز على التعلم 
أن  من  بّد  األساسية ال  فالوظيفة  اخلطر،  يكمن  وهنا  التعليم؛  إىل  تركن  اليت  استعانت ابملفاهيم 
تكون منسجمة وروح العصر وليست معزولة عنه وهي: )التدريس الناجع، والبحث العلمي املمتاز، 

للعلوم  الغري  منها، جملة  والعاملية  العربية  اجلامعات  للجامعات وموقع  العاملية  التصنيفات  نعمة خبيت، 2011،  16. د. حيدر 
االقتصادية واإلدارية، العدد )20(، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الكوفة، 2011، ص: 10. 

17. بيان املؤمتر العاملي للتعليم العايل لعام 2009، الديناميات اجلديدة يف التعليم العايل والبحث من أجل التغري اجملتمعي والتنمية 
للمدة )5-8( متوز 2009، اليونسكو،ابريس، 2010، ص: 1. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183277a.pdf 
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ات يف التعبري  واخلدمة العامة الكفوءة للمجتمع من خالل التفاعل اخلالق معه(. وهذه ليست تغريُّ
واملفاهيم واملصطلحات، ولكن هي أسس ال بد من الوقوف عليها والتناغم معها، فالتدريس الناجع 
هو الذي خيلق متميزين، والبحث العلمي املائز خيلق مبدعي، واخلدمة العامة الكفوءة للمجتمع 
ختلق املخلصي؛ وهبذه املنظومة القيمية ما بي التعليم العايل واجملتمع ستحقق حاضنات تولد نتاجاً 
علمياً وفكرايً مبا ينسجم واألهداف االقتصادية واالجتماعية الطموح مبوارد مالية متواضعة؛ وبذلك 
تتعاظم املنافع وتتدىن التكاليف. وهنا ميكن أن نسرتشد بقول اإلمام الصادق -عليه السالم- إذ 
قال: »الناس هلكى إال العاملون، والعاملون هلكى إال العاملون، والعاملون هلكى إال املخلصون، 
واملخلصون يف خطر« . فكثري من اخلرباء والعلماء خيلطون ما بي التدريسي والباحث ويضعوهنما 
أن  نرى  إذ  للباحث،  وغنب  للتدريسي  إطراء  احلقيقة  يف  وهذا  العلماء،  هو  واحد  عنوان  حتت 
التدريسي هو عامل -إن صح التعبري-، ولكن الباحث هو عامل عامل وظف علمه يف عمل جديد؛ 
وهنا تكمن أوجه االختالف، فإذا وظف الباحث واستثمر مهارته خلدمة اجملتمع صار خملصاً. أما 
إذا استثمرها الستغالل اجملتمع فقد صار عاقاً له؛ وبذلك تنتفي املهمة الرئيسة للتعليم العايل وهي 
إعداد قوى بشرية ذات مواهب عالية وبتخصصات متنوعة قادر على احتالل مواقع متقدمة يف 
النشاط االقتصادي، ومن مث يعجز سوق العمل عن استيعاب القوى البشرية غري املؤهلة، ومن مث 

يفقد مهمته الرئيسة)18(؛ وابلتايل ال يُعد االستثمار يف التعليم استثماراً جيداً.   
واقع سوق العمل ومميزاته . 2

تنافسياً واحداً وإمنا يتكون من أسواق جزئية معزولة  ال تعدُّ سوق العمل يف العراق سوقاً 
بعضها عن بعض، إذ ختتلف مستوايت األجور وذلك نسبة للعوائق املؤسسية حلراك العمال، ومن 
الدنيا)19(. فالرتابط  الثانوية للوظائف  الراقية، والسوق  أهم األسواق هي السوق األولية للوظائف 
العضوي بي التعليم العايل وسوق العمل هو معيار جناح مشروع إعادة تنظيم التعليم العايل)20(. 
فكلما كانت خمرجات التعليم العايل تتمتع مبهارات وكفاءة علمية تتوافق وسوق العمل، دلَّ ذلك 
على سالمة التمايز بي السوقي، وإال فإن التمياز ابألجور بي السوقي قد جيعلهما ال تعمالن 

والتدريبية  التعليمية  املؤسسات  خرجيي  دراسة  نتائج  يف  قراءات   ،2013 النقراط،  حممد  أمحد  الرتيكي،  الصغري  مصطفى   .18
ومتطلبات سوق العمل )GTZ(، اجمللة اجلامعة، العدد )15(، مركز البحوث واالستشارات العلمية والتدريب، جامعة الزاوية، 

2013، ص: 107. 
http://www.bulletin.zu.edu.ly/issue_n15_2/Contents/A_06.pdf 

19.  علي عبد القادر علي، مصدر سابق، ص: 12. 
20. د. ساجد شرقي، مصدر سابق، ص: 174.
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على وفق املعايري اليت أّسست على أثرمها، ومن مث هتدر املوارد املالية املتمثلة ابلرواتب واألجور لغري 
مستحقيها.

وأهم ما مييز سوق العمل يف العراق هو ارتفاع نسبة العاملي من الذكور نسبة إىل مشاركة 
اإلانث، وارتفاع معدل منو عرض العمل نتيجة ارتفاع معدل منو السكان ويقابله تباطؤ منو طلب 
العمل)21(، فضاًل عن ارتفاع معدل البطالة فيه، إذ بلغ معدهلا حوايل )15.1( عام 2014)22(، 
ويُعد مؤشر معدل البطالة من املؤشرات املهمة اليت تعكس جناح التعليم العايل يف تلبية متطلبات 
سوق العمل، إذ كلما اخنفض املؤشر دل على جناح فلسفة التعليم العايل يف أتدية أهدافها والعكس 
صحيح. وإن كثرياً من األحيان يرجع االقتصاديون أسباب البطالة إىل ظواهر أو متغريات اقتصادية 
مثل الركود االقتصادي، واخنفاض االستثمار، وارتفاع سعر الفائدة وغريها. بيد أن من املهم القول 
إن تلك األسباب هي أسباب ال ميكن الركون إليها يف معظم احلاالت والسيما إن كانت مؤسسة 
التعليم العايل تتسم بروح التطور واإلبداع. إذ أن املؤسسة حبد ذاهتا ال بد إن تعكس حالة اجملتمع، 
أي إن هدف املؤسسة ينبغي أن يكون انبعاً من طموحات اجملتمع، ورغبة سوق العمل، وآفاق 
املؤسسة يف تطوير اجملتمع علمياً. ومن مث فإن سد احتياجات السوق من العمالة املناسبة، وإجياد 
قوى عاملة مهيأة لدخول جماالت جديدة يف سوق العمل اعتماداً على قانون االقتصادي الفرنسي 
أمر يدل  الطلب- هو  العرض خيلق  أن  جان ابتست ساي )Says Law( -الذي ينص على 
على أنه يف الوقت الذي متد فيه مؤسسات التعليم العايل السوق ابلقوى العاملة املناسبة يف األجل 
القصري، فال بدَّ أن يوجه نشاط السوق يف األجلي املتوسط والطويل من خالل إجياد أنشطة عمل 
ومهارات جديدة إلكمال متطلبات سوق العمل وسوق السلع وسوق اخلدمات ابلروابط اخللفية 

واألمامية. 
ات سوق العمل يف العراق اثلثاً: معوقات التعليم العايل يف مواجهة تغيرُّ

تُعد السياسة التعليمية احملور الرئيس لنجاح متطلبات النهوض بواقع التنمية االقتصادية، إذ 
كلما اتسمت تلك السياسة ابلواقعية واجلودة وُحسن اختيار منفذيها، انعكس ذلك -بال أدىن 
شك- حنو التميُّز والنجاح يف توفري فرص العمل اليت تتالَءم واحتياجات سوق العمل املطلوبة. وأول 
من أشار إىل أمهية التعليم يف التنمية هو آدم مسيث )Adam Smith(  الذي أنفرد من املدرسة 

21. اثئر حممود العاين، أمحد كامل الناصح، 2010، التنافسية اجلديدة وإعادة هيكلية سوق العمل العراقية، جملة اإلدارة واالقتصاد، 
العدد )82(، كلية اإلدارة واالقتصاد، اجلامعة املستنصرية، بغداد، 2010، ص: 143.

22. http://ar.tradingeconomics.com
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الكالسيكية وعد تكوين الفرد املتأيت من التعليم استثماراً يعوض جزءاً من أجور العمال؛ وبذلك 
فهو من أوائل من طرحوا فكرة اعتبار التعليم استثمارًا)23(، مث توالت اآلراء حول أمهية التعليم من رواد 
االقتصاد ومنهم االقتصادي الفريد مارشال )Marshall( الذي عاصر بداية التغريُّ يف فنون اإلنتاج 
مطلع النصف األول من القرن العشرين، فأكد الدور الرئيس الذي يؤديه اإلنسان يف إنتاج السلع 
ومنو اإلنتاج وتطوره وأمهية التعليم يف رفع إنتاجية الفرد إذ يقول: »إن فئة متعلمة من الناس ال ميكن 
أن تعيش فقرية«، فيما عد كارل ماركس )Marks( اإلنسان أمثن رأس مال، وكذلك أدخل أيرفنج 
فيشر )Fesher( رأس املال البشري يف مفهوم رأس املال كأي شيء يدر دخاًل عرب الزمن)24(. 
أي مبعىن أن االستثمار يف رأس املال البشري من خالل أتساع معارف النتاج العلمي للفرد وخرباته 
يولد قيمة معرفية أعلى ميكن عن طريقها رفع معظم املؤشرات ومن أمهها: إنتاجية العمل، وإنتاجية 
رأس املال املادي، ورفع كفاءة الوحدات التعليمية واإلنتاجية واإلدارية على حٍد سواء، فضاًل عن 
اإلمكانية الكبرية اليت يوفرها رأس املال البشري يف إجياد طرق الوصول إىل التقنيات املتطورة؛ لذلك 

اختلفت اآلراء واألفكار املطروحة ملعاجلة موضوع التعليم، وميكن التمييز بي مدخلي مها)25(:
دون 	  من  ووظيفته  التعليمي  النظام  هيكلية  على  اهتمامهم  ينصب  الذين  التعليم  اقتصاديو 

استهداف الوصول إىل مناذج نظرية تشرح العالقة ما بي التعليم والنمو االقتصادي، إال أهنم 
يهتمون بتعظيم عمل املؤسسات يف إطار األهداف املوضوعة.

وقلما 	  قياسي،  أبمنوذج  النمو  على  وإسقاطاته  التعليمي  ابألداء  يهتمون  الذين  النمو  منظرو 
يركزون على األنظمة التعليمية، إذ يعدون أن السياسة التعليمية متغرياً خارجياً معطى.

الرئيس  السبل  هو  ما  اآليت:  السؤال  على  الرتكيز  ينبغي  لذا  اقتصادي،  التحليل  أن  ومبا 
لتعزيز حالة النهوض بواقع التعليم العايل يف العراق. ونبتدئ ابلسؤال اجلوهري الرئيس الذي طاملا 
سأل اجلميع عنه يف معظم احملافل العربية والدولية، وهو ملاذا التخلف يف الدول العربية والسيما يف 
العراق وملاذا التقدم يف الدول الصناعية؟ ولإلجابة عنه ال بد من التمييز ما بي مفهومي أساسيي 

23. عبد اللطيف مصطيفي، عبد الرمحن سانية، دراسات يف التنمية االقتصادية، الطبعة األوىل، مكتبة حسن العصرية للطباعة 
والنشر والتوزيع، بريوت، 2014، ص: 136- 137. 

24.  دانفز أيوب حممد، األمهية التنموية لرأس املال البشري يف الوطن العريب ودور الرتبية والتعليم فيه، دون أتريخ، ص: 7.  
http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages/nafzAyoub/r1_
drNafzAyoub.pdf

25.  عبد اللطيف مصطيفي، مصدر سابق، ص: 139.
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ميثالن جوهر اإلجابة، ومها: ذاكرة اإلنسان، وذاكرة احلاسبة اإللكرتونية؛ للوصول إىل حتليل علمي 
ومنطقي. فذاكرة اإلنسان تنقسم على ثالثة أنواع هي: الذاكرة احلسية )اللحظية(، والذاكرة قصرية 
على  فتنقسم  اإللكرتونية  احلاسبة  ذاكرة  أما  )الرئيسة(.  املدى  طويلة  والذاكرة  )الثانوية(،  املدى 
 .)RAM( والذاكرة الرئيسة اليت متثل الرام )ROM( قسمي، مها: الذاكرة الثانوية اليت متثل الروم
وحينما يسأل من أين أتت كفاءة احلاسبة اإللكرتونية يف أداء وظيفتها، أييت اجلواب من خالل 
سرعة املعاجل وسعة حجم الذاكرة، وأي ذاكرة؟ فيقال: الذاكرة الرئيسة الـ )RAM( وليس الذاكرة 
الثانوية الـ )ROM( اليت متثل وحدة الذاكرة العشوائية اليت تعمل كالسبورة اليت يكتب عليه مث 
جيري مسحها. أما كفاءة اإلنسان فمصدرها إنتاجية العمل وخربات الذاكرة ومهارهتا، فاإلنتاجية 

تقاس من خالل ثالثة مؤشرات هي: 
مقدار النتاج العلمي والفكري املتمثل يف براءات االخرتاع والبحوث العلمية احملكمة والكتب . 1

املؤلفة واملرتمجة.
مقدار اإلنتاج السلعي املطابق للمواصفات العاملية ومعايري اجلودة.. 2
مقدار اخلدمات املقدمة يف شىت اجملاالت احلياتية ومنها اخلدمات الطبية والتعليمية والقانونية، . 3

واإلدارية، فضاًل عن اخلدمات العامة. شريطة أن تكون تلك اخلدمات ذات أنظمة تعمل إبدارة 
اجلودة اليت شعارها العام واملتعارف عليه هو املقولة التأرخيية لرواد إدارة اجلودة26*، وهي » أعمله 
اإلجيابية«)27(،  النتائج  الذي حيقق  النظام  هو  وتكامله،  وارتق جبودته  البداية،  منذ  صحيحاً 

فضاًل عن توفريها للقدرة التنافسية إذا ما سوقت إىل األسواق الدولية. 
أما خربات الذاكرة ومهارهتا فتتمثل ابلقدرة على اسرتجاع املعلومات املرتاكمة من املوضوعات 
العلمية يف املراحل الدراسية كافة. وعند حتليل ما يتيقن يف ذاكرة اإلنسان فنقول أن معظم األفراد 
يف الدول العربية عموماً ويف العراق خصوصاً حينما يتوجهون إىل التعليم يكون هدفهم الرئيس هو 
التعليم ولكنه ليس شرطاً  النجاح وليس اإلبداع والبحث عن املعرفة، فالنجاح شرط ضروري يف 
كافياً؛ فالشرط الكايف فيه هو البحث عن املعرفة اليت متّيز الفرد ما بي أن يكون انجحاً أو مبدعاً. 
فاألفراد يف الدول الصناعية املتقدمة يبحثون عن اإلبداع يف صغرهم وأما غريهم يف الدول العربية 

26.* من أبرزهم إدوارد دمينك، واتكوشي، وجوران، وابلدرج مالكومل، وغريهم من عمالقة العلوم اإلدارية. 
27. د. حسي علي زيدان، نظرة تعريفية للمواصفات اإلدارية )املواصفات القياسية الدولية العاملية ISO( الصادرة من علوم إدارة 

األعمال، جملة نفطنا، العدد )62(، شركة نفط اجلنوب، البصرة، أيلول 2014، ص: 45. 
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والسيما يف العراق فيبحثون عن النجاح يف كربهم. ومن مث فإن احلقيقة اليت ينبغي أن يعيها اجلميع، 
أن الناس يف الدول العربية يبحثون عن النجاح لكسب االمتيازات واملخصصات واملناصب اإلدارية، 
ويف الدول املتقدمة يبحثون عن اإلبداع لتحقيق الرفاه االقتصادي جملتمعاهتم، ومن بي التحدايت 

اليت تعرقل النهوض بواقع التعليم العايل يف العراق هي:
اتباع وزارة التعليم العايل سياسة القبول املركزي خلرجيي الدراسة اإلعدادية مجيعاً من دون . 1

النظر إىل الطاقات االستيعابية املالئمة للجامعات واملعاهد الفنية، فضاًل عن افتقار سياسة التعليم 
العايل يف العراق كما هو حاصل يف أغلب الدول العربية إىل أسس بناء القدرات البشرية القائمة 
على أسس تربوية تسعى إىل إعداد أجياٍل تتعامل مع األوضاع الوطنية واإلقليمية والدولية املتغرية، 

وأتكيد اهلوية الوطنية والقيم االجتماعية احمللية)28(.
إن أهم ما يؤخذ على طرائق التدريس يف الكليات اليت تُعىن بتخريج الوظائف اإلدارية . 2

التدريسي إىل تدريس مواد خارج  العراق واليت فيها دراسات مسائية هو سعي  العمل يف  لسوق 
اختصاصه الدقيق؛ لإلفادة من تدريس املواد املناظرة هلا يف الدراسات املسائية اليت تدر عليه األجر 
أوهلما اإلخفاق يف توصيل  ترتكب جناية مركبة:  تلك  التعليمية  املؤسسة  أمر جعل  الوفري. وهو 
مفاهيم املادة العلمية بنحٍو دقيق للدراسات الصباحية، واثنيهما هدرت فرص التعليم يف الدراسات 
املسائية. وما بي هاتي اجلنايتي ضاعت القدرات العلمية الكفوءة املتخصصة للتدريسيي اليت أنفق 
عليها الكثري، ومن مث التهم التعليم موارد مالية من األوىل وأبعدها من أن تصرف يف أوجه أخرى 
أكثر جدوى اقتصادية، إذ قد يساء توزيع املوارد داخله، أو قد تستخدم بكفاءة متدنية، كما قد 
يسيء التعليم إىل قدرات األفراد من خالل إجياد مهن غري ضرورية)29(، ال تنسجم ومتطلبات السوق 

احلالية وال املستقبلية.
رابعاً: الدور املأمول لفلسفة التعليم العايل يف توسيع فرص توظيف الشباب ابلعراق 

تسعى فلسفة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف العراق -كما ذكر آنفًا- إىل ختريج 
كفاءات علمية تليب سوق العمل بنحٍو رئيس، فضاًل عن ختريج ابحثي للعمل يف جمال البحث 

28. 28. د. حسي علي زيدان، نظرة تعريفية للمواصفات اإلدارية )املواصفات القياسية الدولية العاملية ISO( الصادرة من 
علوم إدارة األعمال، جملة نفطنا، العدد )62(، شركة نفط اجلنوب، البصرة، أيلول 2014، ص: 45. 

األول  الكويت، كانون  للتخطيط،  العريب  املعهد   ،)68( العدد  التنمية،  سلسلة جسر  التعليم،  اقتصادايت  وديع،  عدانن   .29
2007، ص: 13.
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والتطوير هبدف حل املشكالت اليت قد تعرتض أنشطة احلياة وجماالهتا كافة، لكن هذه الفلسفة ال 
بد من أن أتخذ ابحلسبان التطورات العلمية، والتكنولوجية، والفكرية، وثورة االتصاالت واملعلوماتية؛ 
وذلك هبدف االرتقاء بوسائل التعليم العايل من خالل البدء مبا انتهى إليه اآلخرون من سياسات، 
التنفيذ واملتابعة والرقابة. ويبتعد فرانسيسكوا  واسرتاتيجيات، وبرامج، ومناهج، فضاًل عن وسائل 
قوى  إن تشكل  ويقول »ال ميكن  بعيداً  اليونسكو  العايل يف  التعليم  قسم  مدير  كومالين سيدو 
به يف  معرتف  التعليم حق  احلسبان، ألن  أخذه يف  يتعي  الذي  الوحيد  العامل  والطلب  العرض 
اإلعالن العاملي حول حقوق اإلنسان)30(، وهنا ميكن أن نسأل هل كان يقصد من  ذلك اإلعالن 

التعليم األويل أو التعليم العايل أو التعليم عموماً. 
العراق، ولرسم سياسة  العايل يف  التعليم  اليت تعرتض نظام  املعوقات  وللحيلولة دون تفاقم 

للتعليم العايل والبحث العلمي ال بد من أن تتضمن تلك السياسة يف فلسفتها احملاور اآلتية:
سياسة التعليم العايل اجلديدة. 1

للتعليم  العلمي على األسس اجلديدة  العايل والبحث  للتعليم  يعتمد وضع سياسة جديدة 
العايل، وهي: البحث العلمي، والتعلم، واإلبداع واالبتكار، فضاًل عن اإلخالص يف العمل التطبيقي، 
وهذه السياسة استنبطت من إحدى أقوال اإلمام الصادق -عليه السالم- كما ذكر آنفاً. فالسياسة 
يف النظام السابق للتعليم العايل يف العراق كانت تسعى بنحٍو رئيس إىل خدمة اجملتمع ككل عن 
طريق التعليم اجملاين والقبول املركزي يف اجلامعات العراقية، وهذه السياسة متثل خياراً أمام صناع القرار 
وواضعي السياسة؛ بيد أنه ال بد من النظر إىل التعليم العايل كضرورة اسرتاتيجية لتطوير اإلمكاانت 
البشرية مبا يعزز روح املنافسة للوصول إىل التميز واإلبداع -معدل التخرج 80 درجة فما فوق- 
وليس النجاح -معدل التخرج 50 درجة أو أكثر بقليل- وليست خياراً خلدمة اجملتمع مبستوايت 
منخفضة الكفاءة واإلنتاجية. وعلى الرغم من السياسات اإلصالحية اليت تبنتها وزارة التعليم العايل 
والبحث العلمي من خالل النظر إىل املؤسسات التعليمية كرواد تطوير تبشر ابالجتاهات الفاعلة 
حنو سوق العمل وتقود إىل ظهور فرص جدية للتطوير املستقبلي الذي يكون من خالل االهتمام 
ابلتغريات الرئيسة احلاصلة يف السوق ابالستعانة ابملنهج ونظم التعليم وهو أمر يضمن فرص أوسع 

30. هيئة التحرير، التعليم العايل للبيع، نشرة الرتبية اليوم، العدد )3(، قطاع الرتبية يف اليونسكو، منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم 
والثقافة )اليونسكو(، بريوت، تشرين األول- كانون األول 2002، ص: 6.

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001299/129980ab.pdf 
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لتنفيذ  واملائزة  الكفوءة  اإلدارة  ترافقها  مل  اإلصالحية  للسياسة  التبن  هذا  أن  إال  للخرجيي)31(، 
سياستها اإلصالحية تلك، وإمنا اعتمدت على إدارات غري كفوءة وغري مائزة فرضها عليها نظام 
احملاصصة احلزبية. بيد أن أهم ما حيسب للسياسة اإلصالحية تلك هو تطبيق قانون اخلدمة اجلامعية 
ملوظفيها؛ ويقصد مبوظف اخلدمة اجلامعية: كل موظف ميارس التدريس اجلامعي والبحث العلمي 
واالستشارة العلمية والفنية أو العمل يف ديوان وزارة التعليم العايل والبحث العلمي أو مؤسساهتا ممن 
تتوافر فيه شروط عضو اهليئة التدريسية املنصوص عليها يف قانون وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

رقم )40( لسنة 1988 أو أي قانون حيلُّ حمّله.
إصالح نظام الرواتب واألجور يف التعليم العايل . 2

يُعدُّ التعليم استهالكاً واستثماراً يف الوقت نفسه سواٌء أكان التحليل فردايً أم جمتمعياً، وإن 
أبرز نتائجه يف سوق العمل آاثره على خيارات املهن ومستوايت األجور)32(. وهو ما جنده منسجماً 
بتحديد ساعة األجر اليومي مبقدار اإلنتاجية.  كثرياً واجملتمعات األوروبية والغربية اليت تعىن كثرياً 
بيد أن األمر خمتلف متاماً يف الدول العربية والسيما يف العراق، إذ على الرغم من تفاوت األجور 
ما بي محلة الشهادات وغريهم ممن مل حيملوا الشهادات، إال أن الفوارق بينهما قليلة. أما على 
مستوى األجور يف التعليم العايل حبسب قانون اخلدمة اجلامعية فعلى الرغم من اختالف الشهادات 
العلمية واأللقاب العلمية، بيد أن الرواتب االمسية متقاربة فيما بينها وإن احملدد الرئيس لتحديدها 
هي سنوات اخلدمة فقط. وإن االختالف الرئيس بي احلاصلي على الشهادات العلمية وحاملي 
األلقاب العلمية هو يف األجور اإلضافية اليت يتقاضوهنا وخمصصات الشهادة فقط. إذ إن أهم ما 
يعاب على قانون اخلدمة اجلامعية هو تركيزه على سنوات اخلدمة الفعلية للتدريسي يف اجلامعات 
العراقية ويَهميِل حاملي األلقاب العلمية يف الرتفيعات يف سلم الرواتب، وهذا ما أغفله املشرع العراقي 
املدنية ومهام موظف  الذي ساوى بي مهام موظف اخلدمة  قانون اخلدمة اجلامعية  أثناء تشريع 
اخلدمة اجلامعية. ففي األول من الطبيعي أن تعطى سنوات اخلربة املعيار الرئيس لتحديد الراتب 
االمسي، ولكن يف الثاين يكون املعيار الرئيس هو اللقب العلمي بدليل صدور قرار رقم )315( 
لسنة 1988 الذي ينص على أن » ينقل التدريسي من محلة الشهادة العليا إىل خارج مؤسسات 
التعليم العايل والبحث العلمي من مل يرتقيِ إىل مرتبة علمية أعلى خالل ضعف املدة املقررة للرتقية 
العلمية األعلى وابتداًء من مدرس مساعد )حاصل على شهادة املاجستري(، الذي مل يعمل به حىت 

31. عدانن وديع، مصدر سابق، ص: 19.
32. عدانن وديع، مصدر سابق، ص: 6.
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اآلن ومل يفعل. 
معظم  العراق -كما يف  احلكومة يف  لدى  األجور  منظومات  أن  يتبي  ملا سبق  وأتسيساً 
الدول العربية- منحازة حنو الشهادة وليس الكفاءة، وحنو الشهادات العليا وليس الدنيا)33(. إذ من 
األوىل أن ينسجم التحيُّز األول يف مؤسسات التعليم العايل حنو الكفاءة )متثلها األلقاب العلمية( 
وليس حنو الشهادة؛ وبذلك تكون األلقاب العلمية يف التعليم العايل هي املعيار الرئيس الذي حيدد 
مقدار الراتب واألجر اإلضايف واملخصصات، بدليل أن حبوث الرتقية العلمية -على سبيل املثال- 
إىل درجة األستاذية ال بد إن حتصل على درجة األصالة وهي درجة واحدة فقط، بينما احلصول 
على الشهادات العليا )الدبلوم العايل واملاجستري والدكتوراه( ختتلف معدالت منح الشهادة ما بي 
)70-100(%، ويف احلاالت كلها سيمنحون الشهادة نفسها على الرغم من اختالف معدالت 
التخرج لنيل الشهادات العليا وخمصص هلا راتب معي بغض النظر عن معدل التخرج ملنح الشهادة 
اجلامعية للدراسات العليا، بينما ختتلف خمصصات األلقاب العلمية حبسب اللقب، إذ أشار قانون 
لقانون اخلدمة اجلامعية رقم )23( لسنة 2008(  الثاين  التعديل  رقم )1( لسنة 2014 )قانون 
يف مادته 11 الفقرة خامساً إىل ما أييت: مينح موظف اخلدمة اجلامعية املستمر يف البحث العلمي 
مساعد  مدرس  لقب  حلملة  االمسي  الراتب  من   % بنسبة 15  فتبدأ  العلمي،  اللقب  خمصصات 

و25% حلملة لقب مدرس و 35 % حلملة لقب أستاذ مساعد و50 % حلملة لقب أستاذ.
أما التحيز الثاين حنو الشهادات العليا وليس الدنيا فيصح يف غري مؤسسات التعليم العايل 
الشهادة من مواد علمية وخربات  ملا حتمله  املدنية؛ وذلك  قانون اخلدمة  ينطبق عليها  اليت  فقط 
ومهارات ميكن أن تتواءم وسوق العمل يف العراق شريطة أن يكون منح الشهادة العلمية مبنياً على 
أسس علمية يكون فيه التدريسي كفوءاً وذا لقب علمي هو احملور الرئيس يف مؤسساهتا التعليمية. 

مشهد التعليم العايل قدمياً وحديثاً من وجهة النظر الدولية: . 3
س نيِظام التعليم العايل يف العراق ابالعتماد على سياسات النظام التعليمي الربيطاين  لقد ُأسيِّ
إاّبن االستعمار، ومل يتغرّي حىت اآلن على الرغم من تطور النظم التعليمية ووسائلها. إذ كانت الدول 
املتقدمة يف القرن التاسع عشر تعتمد بنحٍو رئيس على نظام التعليم العايل وأييت البحث العلمي 
ابملرتبة الثانية، مث تطور احلال على أساس االهتمام ابلتعلم وأييت البحث العلمي ابملرتبة األخرى. 
املرتبة  التعلم يف  املرتبة األوىل وجاء  العلمي  البحث  التقنيات أحتل  ومع تطور اجملتمعات، وتقدم 

33. عدانن وديع، مصدر سابق، ص: 8. 
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الثانية؛ نتيجة للمهام اليت أطلع هبا البحث العلمي عن سواه التعلم. ومن أهم ما يهتم به البحث 
العلمي هو اإلبداع واالبتكار والتميز، فيما يهتم التعلم خبلق مالكات علمية مؤهلة تستخدم البحث 
العلمي حلل املشكالت اليت تعرتض جماالت احلياة وأنشطتها املختلفة. أي مبعىن أن البحث العلمي 
التعليمية واالقتصادية  السياسات  التعلم والتعليم على حٍد سواء، بدليل أن رسم  الذي يقود  هو 

والسياسة والعسكرية ختضع إىل مراكز األحباث املتخصصة وكبار املستشارين واخلرباء فيها.
وبناًء على ملا ذُكر آنفاً يظهر أن نظام التعليم العايل يف العراق -بداًل من إن يتبع املنهج 
الربيطاين لتطوير واقعة الرتبوي والتعليمي وفق رؤيته- قد حول املؤسسة التعليمية من دواء يشفي 
روح الفشل إىل داء يقتل روح اإلبداع لدى الفرد املنتمي هلا، بل األخطر من ذلك صارت هذه 
اجلامعات عائقاً أمام رقي البحث العلمي وإبداعه من خالل القيود املفروضة والروتي القاتل إاّبن 
نظام احلكم السابق)34(. أما بعد سقوط النظام عام 2003 فلم يتعاف نظام التعليم العايل، إذ ما 
زال يف أسفل سلم مراحل التطور التارخيي لنظم التعليم العاملية. إذ على اجلامعات العراقية أن تتبع 
منهج التفكري بنحٍو خالق وما يطلق عليه التفكري خارج الصندوق، فالطالب اجلامعي الذي يفكر 
ويعمل من خالل معايري تقليدية اثبتة هو جمرد خريج مدرسة وليس خريج جامعة)35(، فضاًل عن 
أنه مل جيريِ التعامل مع البحث العلمي كأحد أهم أركان أتسيس النظم التعليمية والقانونية والسياسية 
واالقتصادية وغريها، وإمنا نظر إليه من ابب استكمال إجراءات نظم التعليم العايل لالعرتاف هبا 
دولياً على الرغم من األموال الكبرية املخصصة له. فلم يضع الشروط الواجب توافرها يف التدريسي 
لكي يصبح ابحثاً، ولكن على العكس من ذلك. فقد انتهجت اجلامعات العراقية يف التعيي لدى 
مراكز األحباث على وفق معيار يدعى »اختبار صالحية التدريس« فيكون تعيي التدريسي ابحثاً 
يف مراكز األحباث ممن مل يتجاوز االختبار ومن مث فقد غيبت كلياً عن ميدان النتاج التطبيقي أو 
أهنا ضعيفة الفاعلية وبطيئة االستجابة ملتطلبات سوق العمل )امليدان( أو حتولت تدرجيياً إىل مراكز 

للبحث األكادميي وبدأت تنافس الكليات يف طبيعة البحث ومستواه)36(.      

34. د. ساجد شرقي، مصدر سابق، ص: 175.
35. حممد جاسم الغتم، حول دور اجلامعة يف القرن الواحد والعشرين: وجهة نظر حبرينية، جملة الدراسات االسرتاتيجية، العدد 

)17(، مركز البحرين للدراسات والبحوث، املنامة، شتاء 2009، ص: 15.  
36. د. حممد مصطفى اخلصاونة، آليات الربط بي مؤسسات البحث العلمي وقطاع الصناعة، جملة التنمية الصناعية العربية، العدد 

)43(، املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، الرابط، نيسان 2001، ص: 19.
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حساب تكاليف التعليم العايل ومنافعه: . 4
يُعدُّ الطلب على التعليم يف الدول العربية بنحٍو عام والعراق بنحٍو خاص وسيلة مهمة لتحقيق 
منافع اقتصادية ابلدرجة األوىل من خالل احلصول على فرص عمل أبجور مرتفعة وحتسي املستوى 
املعاشي للفرد، فضاًل عن املنافع االجتماعية من خالل حتسي مكانته يف اجملتمع)37(، لكنَّ أهم ما 
يعرتض النظام التعليمي يف العراق هو كيفية حساب أو تقدير املنافع االقتصادية العامة املتمثلة بعائد 
رأس املال38* املتأيت من قطاع التعليم العايل، إذ يقتصر احلساب ابلطرق التقليدية فقط من خالل 
تقدير القيمة املضافة يف الناتج احمللي اإلمجايل ويهمل حساب اإليرادات املالية ملخرجات التعليم 
العايل، ومن مث فإن احلساب أو التقدير ال ميكن االعتماد عليها حلساب تقدير إنتاجية رأس املال 
املخصص له. وميكن تقدير اإليرادات اإلمجالية ملؤسسات التعليم العايل اليت ميكن أن حيصل عليها 
الفرد طيلة املراحل األربع من مراحل التعليم العايل من خالل إلزام الدوائر احلكومية وغري احلكومية 
مجيعاً بتزويد اجلامعة املتخرج منها الطالب عند تعيينه سواٌء يف القطاع احلكومي أو القطاع اخلاص 
بكتاب املباشرة يف العمل ومقدار راتبه االمسي، فضاًل عن ذكر سنة التخرج. أما التكاليف اإلمجالية 
اليت تتحملها مؤسسات التعليم العايل فيمكن تقديرها من خالل حساب التكاليف السنوية اجلارية 
اليت تتحملها اجلامعات العراقية عند هناية كل عام دراسي، وحي املقارنة ما بي الدخول اليت ميكن 
أن حيصل عليها الفرد طيلة السنوات األربع من العمل واملقابلة للمراحل األربع من التعليم العايل 
إىل التكاليف اجلارية اليت تتحملها وزارة التعليم العايل والبحث العلمي مقابل ختريج دفعة طالبية 

واحدة، وكما مبينه يف املعادلة اآلتية:
إمجايل الدخول املتوقعة للفرد من العمل

إنتاجية رأس املال املنفق على التعليم = إمجايل التكاليف اجلارية للفرد اليت تتحملها وزارة التعليم 
العايل. 

ومن مث ميكن قياس إنتاجية رأس املال املنفق على التعليم العايل من خالل إجراء عملية قسمة 
الدخول السنوية اليت من املتوقع أن حيصل عليها خرجيو الدراسة اجلامعية يف سوق العمل خالل أربع 

37. دانفز أيوب حممد، مصدر سابق، ص: 12.
38.* ال تشمل اإليرادات املتأتية من إيرادات اجلامعة املنتجة اليت تتضمن جمموعة من اجملاالت ومنها إيرادات الدراسات املسائية، 
والدراسة على النفقة اخلاصة، وإجراء البحوث مبوجب عقود، وخدمات التعليم املستمر والتدريب، واملكاتب االستشارية، ونشاط 

دور الكتب للطباعة والنشر وغريها، اليت يتم حساهبا سنوايً يف ضمن اإليرادات السنوية للجامعة لقاء تقدمي خدمات.
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سنوات من العمل على إمجايل التكاليف اجلارية للفرد اليت أُنفقت خالل األربع سنوات لتخرجيهم.
مدى اقرتاب مهام التعليم العايل ومهام البحث العلمي من سوق العمل. 5

على الرغم من أن التعليم العايل والبحث العلمي من مهام وزارة واحدة، إال أن مهام التعليم 
العايل  التعليم  مهام  أن  عاملياً  عليه  املتعارف  العلمي. ومن  البحث  مهام  عن  العايل ختتلف كثرياً 
تكون أقرب إىل سوق العمل مقارنة مبهام البحث العلمي؛ وذلك نتيجة قدرته لرفد أسواق العمل 
ابلدفعات اجلديدة خلرجيي اجلامعات والكليات من القوى العاملة املاهرة واملسلحة ابلعلم واملعرفة. 
بيد أن األمر خمتلف يف العراق، فمن مالحظة بياانت اجلدول )1( يتبي أن املهام الرئيسة اليت تطلع 
هبا وزارة التعليم العايل والبحث العلمي املتعلقة بسوق العمل يف العراق تتمثل بتسع مهام. ومن 
مالحظة حقل »مدى االقرتاب من سوق العمل« يلحظ أن مهام البحث العلمي يف العراق تكون 
أقرب إىل سوق العمل مما هي إىل مهام التعليم العايل الذي من املقرر أن يكون هو احملور الرئيس 
يف سد االحتياجات من القوى العاملة. غري أن الواقع احلايل مغاير متاماً ملا خمطط له؛ وذلك لوجود 
خلل يف منظومة التعليم العايل املشار اليها سابقاً وبدليل املعدل الكبري للبطالة يف العراق اليت بلغت   
25 % عام 1995 وارتفعت إىل 28.1 % عام 2003 مث اخنفاضها إىل 15.1 % عام 2014)39(، 
فضاًل عن أن املهام الرئيسة للبحث العلمي يف العراق هي دعم مهام التعليم العايل وليس بدياًل عنه، 
وقد يكن اقرتابه لسوق العمل من اجلدول انجتاً عن جناحه يف مهامه العلمية، وإمنا لقصور منظومة 

التعليم العايل يف أتدية مهامها امللقاة على عاتقها.    

39.  http://ar.tradingeconomics.com
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اجلدول )1(
التمييز بني قرب بعض مهام التعليم العايل ومهام البحث العلمي إىل سوق العمل العراقية 

مدى االقرتاب من البحث العلميالتعليم العايلاملهامت
سوق العمل

اهلدف 1
الرئيس

التدريس يف الكليات هبدف 
ختريج الطلبة

 كتابة البحوث يف مراكز 
معًااألحباث حلل مشكالت

اهلدف 2
الثانوي

 كتابة البحوث ضمن اخلطط 
السنوية. 

التدريس يف الكليات )حماضر 
معًاخارجي(. 

النشاط3

تكتب البحوث ضمن اخلطط 
اليت تقر يف األقسام العلمية 

مع مراعاة ميول التدريسي يف 
موضوعات البحوث وتطلعاته. 

تكتب البحوث ضمن 
اخلطط اليت تقر يف األقسام 

العلمية يف مراكز األحباث من 
دون مراعاة تطلعات الباحث 

يف مواضيع البحوث.

البحث العلمي

النشاط 4
البحثي

ينماز معظم التدريسيي بعدم 
ميلهم لكتابة البحوث ألهنم 
غري ملزمي ابخلطة السنوية .

يتميز معظم الباحثي مبيلهم 
الشديد لكتابة البحوث ألهنم 

ملزمون ابخلطة السنوية .
البحث العلمي

آفاق 5
البحث

لدى التدريسيي أصحاب 
امليول يف كتابة البحوث يف 

الكليات آفاق أوسع.

لدى الباحثي يف مراكز 
األحباث آفاق ضيقه ألهنم 
يتقيدون أبهداف اجلهة اليت 

يعملون فيها.
التعليم العايل

الدراسات 6
العليا

تنماز الكليات أبن لديها 
برامج للدراسات العليا 

مما جيعلها تشارك يف حل 
املشكالت.  

ال توجد برامج للدراسات 
العليا. 

التعليم العايل

االجتاه7
خياطب يف املقام األول ظواهر 

عامة.
خياطب يف املقام األول 
البحث العلميظواهر خاصة وعامة.
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العمل 8
اجلماعي

يكون نتاج التدريسيي من 
البحوث -غالبًا- ذا طابع 
منفرد، يتفرد به التدريسي 
يف كتابته من دون األخذ 
بوجهات نظر اآلخرين.

يكون نتاج الباحثي من 
البحوث -غالبًا- ذا طابع 
مشرتك، وإن كان نتاجه 

منفرداً فإنه أيخذ بوجهات 
النظر العلمية لآلخرين، 

ومهاراهتم.

البحث العلمي

النشاط 9
االستشاري

متتلك الكليات مكاتب 
استشارية مما يزيد خرباهتم 
لكتابة البحوث التطبيقية. 

ال متتلك بعض املراكز البحثية 
مثل مكاتب استشارية 

التعليم العايلكهذه.

املصدر:
-  د. هيثم عبدا هلل سلمان، د. حيىي محود حسن، متطلبات اقتصاد املعرفة يف تطوير أداء التعليم 

العايل والبحث العلمي يف العراق )دراسة حالة: جامعة البصرة(، سلسلة حبوث اخلليج العريب، العدد )60(، 
مركز دراسات البصرة واخلليج العريب، جامعة البصرة، 2013، ص 12. 

التعليم العايل املسائي واألهلي . 6
      لقد انتشر التعليم العايل املسائي يف بعض اجلامعات احلكومية منذ بداية مخسينيات القرن 
املاضي، بيد أن صدور القرار رقم )148( لسنة 1996 الذي نظم عملية استحداث الدراسات املسائية 
يف الكليات واملعاهد، وكذلك توسع فتح الكليات األهلية منذ بداية الستينيات اليت يديرها مستثمرون 
يف قطاع التعليم العايل يف العراق إسوًة ببقية الدول العربية؛ وذلك بناًء على مقتضيات فرضتها عليها 
بعض الظروف االقتصادية واالجتماعية والوظيفية وغريها، وقد صدر القرار رقم )814( لسنة 1987 
الذي أجيز مبوجبة أتسيس جامعات أهلية وكليات يف العراق)40(، إذ ارتفع عددها من 13 جامعة وكلية 
عام 2003 إىل 39 جامعة وكلية عام 2013)41(، مث إىل 52 جامعة وكلية لغاية 2017/4/30)42(. 
40. د. مهام عبد اخلالق عبد الغفور، د. عبد احلليم إبراهيم احلجاج، اسرتاتيجية التعليم العايل يف العراق يف إطار سياسات العلم 

والتكنولوجيا، دار األايم للنشر والتوزيع، عمان، 2014، ص: 205-202.
41. وزارة التعليم العايل والبحث العلمي أرقام وحقائق: إجنازات ثالث سنوات 2011-2012-2013 ،2014، مصدر سابق، 

ص: 23.
42. نتائج أعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على أتسيس الكليات األهلية ومدى تناسبها مع حاجة البلد، الرقم )12784(، 

جلنة تقومي األداء املتخصص، ديوان الرقابة املالية االحتادي، بغداد، 2017، ص 3. 
https://www.fbsa.gov.iq/uploads/files/reports/_%D88%AF.pdf
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وإن أهم ما مييز إحدامها عن األخرى، هو إن األوىل فرضها التفاوت يف معدل القبول املركزي يف بعض 
الكليات ومن أمهها كلية اإلدارة واالقتصاد، وكلية اآلداب، وكلية القانون، وكلية الفنون اجلميلة وغريها؛ 
وذلك هبدف استيعاب خرجيي الدراسة اإلعدادية وفتح اجملال أمامهم إلكمال دراستهم األولية، فضاًل 
عن رفع املؤهالت العلمية للموظفي الراغبي ابحلصول على ترقية وظيفية. أما الثانية فقد فرضها جن 
املكاسب واألرابح يف االستثمار بقطاع التعليم العايل والسيما يف الدراسات اليت حيبذ اجملتمع الولوج 
فيها لعدة أسباب من أمهها: امليول العلمية، وحتقيق الذات والتباهي، فضاًل عن تسهيل احلصول على 
فرص العمل يف السوق. ومن مث فإن هذين التعليمي سيكوانن منافسي للتعليم العايل احلكومي وليسا 
مكملي له والسيما يف سوق العمل يف ظل اخنفاض املوارد املالية املخصصة للتعليم العايل احلكومي. بيد 
أن أهم ما يؤخذ على هذا النوع من التعليمي هو أن إخضاع التعليم العايل القتصاد السوق سيقلل أكثر 
فأكثر من متويل الدولة هلذا القطاع التعليمي الذي يعاين من االخنفاض املتزايد للموارد املالية املخصصة 
له يف امليزانية العامة، وسيجعل الطلبة هدفاً للمؤسسات التعليمية اخلاصة واملكلفة غالباً، مما سيزيد من 
اتساع اهلوة بي األغنياء والفقراء يف جمال االنتفاع ابلتعليم العايل، فضاًل عن ضرورة محاية املستهلك من 
اجلهات املوفرة للتعليم العايل اليت تعوزها املصداقية العلمية ومتنح الدرجات العلمية ألغراض جتارية ورحبية 
على حساب ضمان جودة التعليم العايل، وهو أمر جعل قيمة الشهادات املمنوحة وقبوهلا يف سوق 
العمل الشغل الشاغل للطلبة وأرابب العمل واجلمهور والوسط التعليمي نفسه)43(. مما جعل املستثمرين 
يف قطاع التعليم يف العراق ال يعملون دائماً من أجل املصلحة العامة، وقد حيث الدافع للربح اجلامعات 
األهلية يف املستقبل إىل الرتكيز يف املوضوعات والدروس املرتبطة بنحٍو مباشر ابلسوق)44(. أما فيما خيص 
التمايز بي التعليمي املسائي واألهلي، فإن األول يدخل يف إحدى جماالت ما يسمى ابجلامعة املنتجة 
وهو مفهوم يعكس تنامي دور اجلامعة يف اجملتمع عرب نتاجاهتا املتنوعة اليت ال تقتصر على املخرجات 
التعليمية بل تتعداها إىل نتاجاهتا البحثية اليت ختدم سوق العمل يف اجملتمع)45(. أما الثاين فيمثل وجهاً 
آخر من أوجه النشاط االقتصادي الذي يسعى إىل حتقيق الربح بنحٍو رئيس من خالل املبادرة الفردية 

وامللكية اخلاصة للمشروع وتعظيم الربح.   

43. هيئة التحرير، 2004، التعليم العايل يف جمتمع العوملة: وثيقة توجيهية، منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة )اليونسكو(، 
ابريس، 2004، ص: 8- 9. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001362/136247a.pdf 
44. هيئة التحرير، التعليم العايل للبيع، مصدر سابق، ص: 6.

45. د. مهام عبد اخلالق عبد الغفور، د. عبد احلليم إبراهيم احلجاج، مصدر سابق، ص: 211.
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اإلدارة اجلامعية . 7
تُعدُّ اإلدارة اجلامعية احملور الرئيس يف النظام التعليمي ملؤسسات التعليم العايل، وتنبع أمهيتها 
من إهنا متثل اجلهاز العصيب املركزي واحمليطي جلسد اجلامعة الذي حيقق استجاابت حكيمة )مركزية( 
)إرادية قائمة على تقدير املوقف واالستجابة( -أي استجاابت نوعية غري مربجمة- وهذه بطبيعة 
احلال تستغرق مدة زمنية ما بي احلدث، والتصرف )وهي احلالة اليت يكون فيها عامل الزمن أقل 
خطراً من طبيعة القرار على املؤسسة ونوعيته وأمهيته وأثره(، واستجاابت آنية )ال إرادية( انعكاسية 
-أي استجاابت مربجمة- وهي االستجاابت اليت تتم يف املوقف اليت تتطلب استجابة سريعة  )غري 
مركزية(؛ ألن استمرار احلال أن مل حتسم تعرض املنظومة إىل خماطر جسيمة ال حتمد عقباها، وهي 
ما ميكن أن يطلق عليها إدارة املشكلة من املكان)46(، ومن مث فإن أي خلل أو قصور يف اإلدارة 
اجلامعية سيلحق الضرر بفلسفة املؤسسة التعليمية، وابلتايل أما ال تُنفذ سياسة التعليم العايل املقرة 
للجامعة يف إطار  العلمي، أو ال ميكن اإلبداع يف رسم سياسة  العايل والبحث  التعليم  من وزارة 

فلسفة التعليم العايل.  
وأتسيساً على ملا سبق ذكره يتبي أن متطلبات سوق العمل يف العراق متأثر كثرياً مبخرجات 
مؤسسات التعليم العايل األوروبية والغربية؛ وذلك نتيجة لالنفتاح التجاري والصناعي واخلدمي على 
األسواق الدولية، فضاًل عن التغريات السريعة احلاصلة ابلتكنولوجيا املادية وغريها. وهو أمر جعل 
متطلبات سوق عمل الشباب تتغري وتشكل ضغطاً كبرياً على مؤسسات التعليم العايل. وقد انتبهت 
املناسب؛ وذلك  تعاجلها ابلشكل  مل  إهنا  بيد  القضية،  العلمي هلذه  والبحث  العايل  التعليم  وزارة 
بسبب الضغوط الكبرية اليت فرضها عليها سياسة القبول املركزي وعدم استيعاب اجلامعات العراقية 
الطلبة اخلرجيي من الدراسة اإلعدادية كافة، وهو أمر استدعى زايدة عدد اجلامعات اليت  لقبول 
أطلق عليها اجلامعات املستحدثة إمنا أتسست هبدف استيعاب قبول الطلبة اجلدد وليس هبدف فتح 
جامعات تفي ابملتطلبات اجلديدة لسوق العمل بنحٍو عام. وللحيلولة من دون الوقوع يف احملظور 
ينبغي تطوير نظام وطن لإلبداع الذي يعرف على أنه عملية جمتمعية ال ميكن فهمها إذا مل يؤخذ 
ابحلسبان إطارها املؤسسي واالجتماعي، فالنظام قائم على نقطتي مها: املورد األساس يف االقتصاد 
الدامناركية وعلى  املدرسة  اتفقت عليها  التعلم كما  املعرفة، والعملية األكثر أمهية هي  اجلديد هو 
رأسها لوندفال )Lundvall(، وإن كفاءة أداء أي نظام وطن تعتمد أساساً على قدرة العالقة بي 

46. د. سامل سليمان، د. صالح احلديثي، التعليم العايل يف العراق دراسة حتليلية، دون سنة، ص: 9.
pdf.adm2-conf7/http://www.nazaha.iq/conf7
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جهات توليد املعرفة )التعليم العايل( وجهات توظيف املعرفة )سوق العمل( سواٌء أكانت إنتاجية 
أم خدمية)47(.

وعلى الرغم من كل اخلطوات املتخذة واجلهود الكبرية اليت بذلتها احلكومة لرتصي التعليم 
العايل يف العراق)48(، إال أن تلك اجلهود اصطدمت ابإلدارات اجلامعية غري املؤهلة إلدارة جامعاهتا 
وكلياهتا، فمعظم األوامر والتعليمات والتوجيهات الوزارية اليت جيرى تعميمها والسيما يف السنوات 
األخرية تسوَّف تبعاً للمصلحة واالنتفاع الشخصي أو تغليفها إبطار علمي أو قانوين  ومبا ال تتيح 
للجهة املستفيدة االنتفاع منها، وبذلك تعمل تلك اإلدارات الفاسدة على تسويف تلك األوامر 
والتعليمات والتوجيهات بشكل متعمد، فضاًل عن تدليسها وإخفائها للحقيقة أمام مديري دوائر 
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، وابلتايل تفقد تلك األوامر جدواها واألسباب املوجبة لتشريعها 
أو اختاذها أو لتعميمها، وهذا كله يؤثر مباشرة على جودة اخلرجيي ومدى مالَءمتهم مع سوق 

العمل يف العراق.   

47. د. مهام عبد اخلالق الغفور، د. عبد احلليم إبراهيم احلجاج، مصدر سابق، ص: 290- 299.
48. د. عبد الرزاق عبد اجلليل العيسى، اخلطوات املتخذة يف عملية ترصي التعليم العايل يف العراق، يف حصاد البيان )7(، مركز 

البيان للدراسات والتخطيط، بغداد، أاير – حزيران 2016، ص: 120.
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االستنتاجات والتوصيات
أواًل: االستنتاجات

إن االستنتاج الرئيس الذي جرى التوصل إليه هو تطابق فرضية البحث والواقع االقتصادي 
التعليم العايل ومتطلبات سوق عمل الشباب يف  وقبوهلا، أي إن اتساع الفجوة ما بي خمرجات 
لقصور  نتيجة  وذلك  أيضاً؛  ولكن الخنفاض كفاءهتا  فقط،  املخرجات  نوع  بسبب  ليس  العراق 
البحث  وهتمل  التعليم  على  تركز  تقليدية  تعليمية  سياسة  على  واعتمدها  العايل  التعليم  فلسفة 
والتطوير والتعلم، فضاًل عن إمهال إشارات سوق العمل ومتطلباته من حيث الكم والنوع، ومن أهم 

االستنتاجات الفرعية األخرى هي:
ما خيص خمرجات التعليم العايل وميكن إجيازها ابآليت:. 1
إن فلسفة التعليم العايل يف العراق ترتكز فقط إىل التوجيهات اليت تقررها من خالل إصدار 	 

الكتب الرمسية للجامعات، وتغفل اإلجراءات املكملة هلا واملتمثلة يف متابعة تلك التوجيهات 
على أرض الواقع.

إن تدين كفاءة املؤسسات التعليمية ونتاجها انجم عن عدم تطبيق بعض القواني والقرارات 	 
والتعليمات اليت أقرهتا احلكومة ومن بينها قانون رقم )163( لسنة 2010 تعليمات التعديل 
العلمي رقم )51( لسنة 1992، وقرار رقم )315( لسنة  البحث  لتعليمات تعضيد  الثاين 

1988 وغريها. 
إن التخلف الذي تتمتع هبا خمرجات التعليم العايل يف العراق انمجة عن سببي رئيسي مها: 	 

األسباب الذاتية اليت تتمثل يف أن خمرجات التعليم العايل تركز يف املعلومات واملعارف وال تركز 
يف املهارات واخلربات والسلوكات وأساليب العمل املنتج، فضاًل عن أهنا تدرس هبدف النجاح 
وليس اإلبداع، ومن مث فإن معلوماهتا ومعارفها حتفظ يف الذاكرة الثانوية وليست الرئيسة. أما 
األسباب املوضوعية فتتمثل يف عدم توجيه اهليئة التدريسية يف مؤسسات التعليم العايل على 
اجلانب الرتبوي يف العملية التعليمية وإمنا يقتصر أدائهم على اجلانب التعليمي ومن مث خلق 

فجوة ليست علمية فقط ولكن تربوية أيضاً.
واملخصصات 	  االمتيازات  لكسب  النجاح  عن  تبحث  العراق  يف  العايل  التعليم  إن خمرجات 
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واملناصب اإلدارية، وال تبحث عن اإلبداع الذي ميثل صريورة مهمة التعليم العايل. 
إن املهام الرئيسة للبحث العلمي يف العراق هي دعمها التعليم العايل وليس بدياًل عنه، وقد برز 	 

اقرتابه لسوق العمل لقصور منظومة التعليم العايل يف أتدية مهامها امللقاة على عاتقها.  
إن التعليمي املسائي واألهلي يف العراق منافسي للتعليم العايل احلكومي وليسا مكملي له.	 
ضعف التعليم العايل اخلاص يف العراق الذي يتضمن فتح جامعات تعمل يف أسواق رأس مالية 	 

من خالل إنشاء شركات مشاركة تعمل ابألسهم املتداولة يف السوق املالية، وأن معظمه هو 
من نوع التعليم األهلي الذي يتكفل به مستثمر واحد فأكثر عن طريق املناصفة يف االستثمار 
أو أبي نسبة أخرى، فضاًل عن افتقاره ألسهم ميكن للقطاع اخلاص الولوج إليها وشراء بعضها 

هبدف املشاركة يف األرابح السنوية املتوقع احلصول عليها هناية السنة املالية. 
أما فيما خيص سوق عمل الشباب فيمكن إجيازها ابآليت:. 2
إن أهم ما يتطلبه سوق العمل يف العراق هو اآللية اليت جيري مبقتضاها توجيه التعليم العايل 	 

حنوه، أي مبعىن أن سوق العمل هو الذي يوجه التعليم العايل وهو ما نلحظه يف أسواق عمل 
الدول املتقدمة؛ وذلك يرجع إىل تبن سياسة التعليم العايل اخلاص؛ وهو عكس ما جنده يف 
العراق الذي يعمل التعليم العايل بتوجيه سوق العمل؛ وذلك نتيجة لتبن سياسة التعليم العايل 

احلكومي، ومن مث فإن سوق العمل العراقية ذات نزعه تبعية حنو اهلجرة إىل اخلارج.
إن ختلف القطاع اخلاص يف العراق قد ساعد بنحٍو مباشر يف تعطيل إشارات سوق العمل حنو 	 

التعليم العايل األهلي للتوجه إليه والسيما وإن كال النشاطي يعمالن ابملفهوم نفسه.
إن التوجه حنو التعليم األهلي يف العراق ليس انمجاً عن ضرورات سوق العمل ومتطلباته، وإمنا 	 

ملقتضيات فرضتها سياسة القبول املركزي يف كثري من األحيان.
إدى اخنفاض كفاءة التعليم العايل األهلي واملسائي يف العراق عن كفاءة التعليم العايل احلكومي 	 

إىل ختلف سوق العمل، ومن مث حصر فرص العمل ابألعمال التقليدية واهلامشية.
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اثنياً: التوصيات:
العراق ال بد من إجراء تغيريات هيكلية يف فلسفة  العمل يف  النهوض بواقع سوق  ألجل 
التعليم العايل وسياستها؛ وذلك إن معظم احتياجات سوق العمل ميكن تلبيتها من خمرجات التعليم 
العايل والسيما يف القطاعات االقتصادية اليت يزدهر هبا العراق ومن بينها قطاع الطاقة، وعلى النحو 

اآليت:  
إعادة النظر ابلتعليمات اخلاصة ابلقبول يف الدراسات العليا والسيما مبعدل السنوات األربع 	 

يف الدراسة اجلامعية، إذ ال بد من أن يقتصر على الثالثة األوائل على دفعتهم لكل سنة أو ال 
يقل معدل املتقدم للدراسات العليا عن 80 درجة لدراسة املاجستري، وينبغي أن يكون املعدل 
ملزماً لقنوات قبول الدراسات العليا مجيعاً، فضاًل عن إيقاف دراسة الدكتوراه يف االختصاصات 

كافة، وحصرها ابلزماالت والبعثات الدراسية يف خارج العراق.
أن يكون اإلشراف على الدراسات العليا من األساتذة الباحثي الذين ميتلكون خربة عالية يف 	 

جمال البحث العلمي والسيما العاملي يف املراكز البحثية؛ بغية ختريج هيئة تدريسية كفوءة، ومن 
مث هتيئة خمرجات علمية لسوق العمل تتسم ابإلبداع  واملعرفة ابملهارات والرتكيز على التعلم، 

فضاًل عن الرتكيز على التعليم التعاوين بداًل من التعليم التنافسي.
الباحثي 	  االساتذة  من  العليا  الدراسات  طلبة  مناقشة  جلان  أعضاء  معظم  يكون  أن  يفضل 

العاملي يف املراكز البحثية؛ وذلك هبدف جتريد جلان املناقشات من اجملامالت واحملسوبية على 
حساب العلمية واملوضوعية، فضاًل عن إجياد جهة علمية حمايدة لتقييم وتقومي الطالب واملواد 

اليت درسها يف السنة أو السنوات التحضريية.
حي خترج طلبة الدراسات العليا ينبغي تعيي املرغوب به يف الكليات، وحينما تتولد الرغبة يف 	 

االنتقال إىل مراكز األحباث ال بد من وضع شروط وضوابط جيب اإليفاء هبا قبل االنتقال؛ 
وذلك هبدف احملافظة على مستوى الكفاءات العلمية يف املراكز البحثية.

ضرورة االهتمام بنشاطات اجلامعة املنتجة وأحد صورها الدراسات املسائية بغية ختفيف العبء 	 
على التمويل احلكومي ملؤسسات التعليم العايل، ولكن ينبغي مراعاة فتح أقسام علمية مغايرة 
مع  ينسجم  مبا  املخرجات  تنويع  بغية  النهارية؛  الدراسات  يف  تدرس  اليت  العلمية  لألقسام 

متطلبات سوق العمل. 
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توجيه خمرجات التعليم العايل يف العراق حنو القطاعات االقتصادية األكثر رواجاً ولكل حمافظة 	 
النفطية، فضاًل عن القطاعات  النفط والغاز يف احملافظات  ما يناسب طبيعتها، ومنها قطاع 
اليت ميكن أن توافر فرص العمل مثل القطاع الزراعي، والقطاع السياحي، والقطاع الصناعي. 

الفصل الثاين 
واقع البحث العلمي يف العراق وآفاقه املستقبلية 

املقدمة:
العايل  التعليم  وزارة  مؤسسات  هبا  تطّلع  العلمي  البحث  مهام  معظم  أن  فيه  ريب  ال  مما 
والبحث العلمي بكل مسمياهتا وعناوينها يف الدول العربية واملتمثلة يف مراكز األحباث العلمية، ملا 
هلا من دور رئيس يف النهوض بواقعه من خالل التمويل احلكومي الذي جيري ختصيصه يف املوازنة 

العامة حتت بند اإلنفاق على البحث والتطوير. 
وإسوًة ببقية الدول العربية فقد أسندت مهمة البحث العلمي يف العراق إىل وزارة التعليم العايل 
والبحث العلمي. وعلى الرغم من كل التدابري واإلجراءات اليت جرى تنفيذها للنهوض بواقع البحث 
العلمي سواٌء أكانت مالية أم إدارية أم قانونية، إال أن معظمها مل تفلح بتطوير أدائه وكفاءته؛ وذلك 
لسببي رئيسي مها: األسباب الذاتية اليت تتمثل بفلسفة التعليم العايل والبحث العلمي، واألخرى 
ابألسباب املوضوعية اليت تتمثل بنوعية املالكات البحثية والوظيفية العاملة يف املراكز البحثية. ومن 
هنا فقد عاىن البحث العلمي يف العراق من معوقات عدة أثرت سلباً وبنحو مباشر وعجز عن حل 
املشكالت االقتصادية والسياسية والقانونية والفنية واإلدارية اليت واجهت نظام احلكم الدميقراطي 
بعد عام 2003، وهو أمر جعل من بعض املراكز البحثية املوزعة يف اجلامعات العراقية يف وزارة 
التعليم العايل والبحث العلمي مراكَز توّطن الكفاءات التدريسية الضعيفة واملعاقبة إدارايً، فضاًل عن 
الذين مل جيتازوا اختبار صالحية التدريسي للتدريس يف الكليات املختلفة، ومن مث فقد احنسرت 
مهمة البحث العلمي يف العراق بكتابة البحوث والدراسات اليت تتطلبها احلاجة الواقعية للتدريسيي 
والباحثي إلكمال ترقياهتم العلمية فقط؛ وابلتايل انتفت املهمة الرئيسة امللقاة على عاتق البحث 

العلمي وهي تطوير اجملتمع واللحاق بركب الدول املتحضرة علمياً وحتقيق التنمية املستدامة.   
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وحاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
هل ترتكز مهام البحث العلمي يف املراكز البحثية فقط أو يف الكليات أو يف كليهما؟	 
هل تنسجم املالكات البحثية والوظيفية يف املراكز البحثية وتطلعات البحث العلمي ومهامه؟      	 
هل ترعى فلسفة التعليم العايل والبحث العلمي املؤهالت العلمية واإلبداعية اخلاصة للباحثي 	 

حي تكليفهم مبهام البحث العلمي، أو هي فلسفة ال ترعى اخلصوصية وتنظر إىل العموميات 
فقط؟

هل ساعدت املراكز البحثية يف حل بعض املشكالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية اليت 	 
واجهت التنمية االقتصادية؟

العاملة 	  البحثية  البحثية وأعداد مالكاهتا  املراكز  العلمي على عدد  البحث  تعتمد جودة  هل 
ونسبة اإلنفاق على البحث والتطوير، أو على نوعية املراكز البحثية وأداء الباحثي وكفاءهتم؟ 

هل االهتمام ابلبحث العلمي ضرورة لردم الفجوة ما بي التخلف والتنمية، أو هو خيار ميكن 	 
الركون إليه لتجسري حالة التفاوت العلمي؟  

ونبعت مشكلة الدراسة من أن مهمة البحث العلمي وعلى مرور األعوام مل يُراع فيها عنصر 
اجلودة والكفاءة واإلبداع والتميز يف الباحثي، وإمنا احنسر تعيي مالكاهتا البحثية )الباحثي( على 
وفق الشروط والضوابط اليت جيرى اتباعها يف بقية مرافق اجلامعة ومؤسساهتا، فضاًل عن القصور يف 
سن القواني والتعليمات اليت تشجع البحث العلمي. وقد استندت الدراسة إىل فرضية مفادها : 
أن السبب الرئيس لعدم تطور البحث العلمي يف العراق جاء نتيجة القصور يف فهم مهامه الرئيسة 

والنظر إليه على أنه ترٌف فكري أو هامشي ومللء الفراغ األكادميي ليس إال.
أواًل: اإلطار النظري للبحث العلمي 
1- مفهوم البحث العلمي ومنظومته

املنتشرة يف عموم  اليت تصدرها مراكز األحباث  العلمية  ال ختفى على أحد أمهية األحباث 
الدول سواٌء أكانت دواًل أقل منواً أم دواًل انمية أم متقدمة يف نشر ما هو جديد يف كل ختصص 
مستوى  لقياس  املهمة  املؤشرات  أحد  ونوعها  البحوث  جودة  يف  التفاوت  أصبح  حىت  علمي، 
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التفاوت بي الدول، وأحد  املؤشرات لقياس الفجوة العلمية والتكنولوجية فيما بينها، إذ يُعد البحث 
العلمي ضرورة مهمة تتطلبها عملية التنمية االقتصادية يف مراحلها كافة، ومن العوامل املهمة لنجاح 
املشاريع الصناعية والزراعية واخلدمية وتطويرها وزايدة إنتاجيتها، من خالل معاجلة املشكالت اليت 
الرؤى جتاه  املستقبلية ووضع اخلطط وتكوين  السياسات  لرسم  بعيداً  تعرتضها، فضاًل عن ذهابه 
خمتلف املواقف والقضااي احمللية واإلقليمية والدولية، فعلى سبيل املثال يؤدي قطاع البحث والتطوير 
املتمثل يف املراكز البحثية يف الوالايت املتحدة األمريكية دوراً اسرتاتيجياً يف تكوين الفكر جتاه الدول 

واملواقف املستقبلية. 
ولذلك تعددت املفاهيم اليت حاولت التعرف على ما هية البحث العلمي، وألجل الوقوف 
على ماهيته، وحناول التعرف على ما هو البحث أواًل، فالبحث هو استقصاء دقيق يهدف إىل 
اكتشاف حقائق وقواعد عامة ميكن التحقق منها مستقباًل، أو يعد البحث هو وسيلة للدراسة ميكن 
بوساطتها الوصول إىل حل ملشكلة حمددة، عن طريق التقصي والتدقيق للشواهد واألدلة مجيعها اليت 
تتصل ابملشكلة احملددة ميكن التحقق منها)49(. أما العلم فهو نشاط يهدف إىل زايدة قدرة اإلنسان 
على السيطرة على الطبيعة، ومن مث فإن البحث العلمي هو دراسة متخصصة يف موضوع معي 
حبسب مناهج وأصول معينة)50(، فيما رأى آخرون أن البحث العلمي هو دراسة منظمة هتدف إىل 
إضافة معارف ميكن التوصل إليها والتحقق من صحتها عن طريق االختبار العلمي أو اكتشاف 

معلومات والتوصل إىل حلول للمشكالت اليت تعرتض اجملتمع)51(.
وهتدف منظومة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي إىل إحداث تراكم معريف حيقق نتاج 
معرفة يف صورة اكتشافات علمية أو تطبيقات تكنولوجية جديدة أو اخرتاعات، ومن مث حتويل 
تتكون  إذ  اخلدمات.  السلع وتقدمي  إنتاج  الواقع من خالل  إىل  واملعرفية  الفكرية  النتاجات  تلك 
منظومة البحث العلمي مما أييت: نظم البحث والتطوير، ونظم العلم والتكنولوجيات، ونظم االبتكار 
والتجديد ونظم التعليم والتدريب والبنية األساسية وتكنولوجيا املعلومات واالتصال، وتشمل هذه 
املنظومة ثالثة أنشطة رئيسة وهي: البحث العلمي األساسي، والبحث العلمي التطبيقي، والتطوير 

49. د. أبو حممد عبد الرمحن بن أيب عامر احلمامحي، البحث العلمي: ضوابطه ومناهجه ومصادره، الطبعة الثانية، مكتبة الرشد، 
الرايض، 2007، ص: 17. 

50. املصدر نفسه، ص: 19.
51.  د. هنال فواد فهمي، إدارة التنمية التكنولوجية ومؤسسات البحث العلمي، جملة التنمية الصناعية العربية، العدد )54(، املنظمة 

العربية للتنمية الصناعية والتعدين، الرابط، أاير 2004، ص: 49-46.
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الواقعية  احلاجة  تراعي  أن  ينبغي  العلمي  للبحث  واألنشطة  املنظومة  من  وكٌل  التكنولوجي)52(، 
للمجتمع وحتاكي متطلباته ومشكالته اليت يعاين منها، وال يقتصر على تقدمي احللول النظرية أو 
احللول اليت ال تتوافر معها معايري اجلدوى االقتصادية، فكثري من براءات االخرتاع وبعض البحوث 
التطبيقية املنجزة يف الدول العربية حينما تعرض إىل اجلهات املستثمرة سواٌء أكانت حكومية أم 
خاصة، ال تسرتعي االنتباه، ال بسبب قصور احلاجة اليها، بل لعدم جدواها االقتصادية مقارنة مبا 

هو متوفر يف السوق احمللية والسيما يف السلع املنتجة سابقاً.  
2- أمهية البحث العلمي وأولوايته

مما ال ريب فيه األثر الفعال للبحث العلمي يف النمو االقتصادي والرفاه االجتماعي، فالبحث 
العلمي يفتح آفاقاً أمام الباحث الكتشاف الظواهر املختلفة والكشف عن غمار العلوم مجيعًا)53(، 
وعلى الرغم من األمهية االسرتاتيجية للبحث العلمي يف جتسري الفجوة ما بي املعارف واملعلومات، 
وحل املشكالت كافة اليت تعرتض حتقيق التنمية االقتصادية، إال أن الدول العربية ظلت تراوح يف 
مراكز  أكسبت  اليت  األمريكية  املتحدة  الوالايت  الغربية والسيما يف  الدول  العكس  على  مكاهنا 
األحباث مكانة مهمة، وأدت دوراً ابرزاً يف دعم مؤسسات صنع القرار السياسي وإسنادها، فازدادت 
أعدادها وكثرت جماالهتا وختصصاهتا والسيما يف الشؤون االسرتاتيجية والسياسات اخلارجية، وعرفت 
ابلثينك اتنكس  )Think Tanks( وترمجت إىل العربية بصور خمتلفة منها مراكز التفكري وهناك 
عن مراكز  ببنوك التفكري أو خزاانت التفكري، ولكن يف الغالب يستخدم التعبري  من ترمجها 
األحباث، ويف بريطانيا عرفوها أيضاً ابسم مراكز األحباث والدراسات، ولكن يف أثناء احلرب العاملية 
الثانية استخدمت عبارة صناديق الدماغ )Brain Boxes(، وبعضهم أطلق عليها أسم مؤسسة 
 ،)54()Endowment( أو الوقف )Found( أو صندوق )Institute( أو معهد )Foundation(
إذ تقوم هذه املراكز البحثية أو مؤسسات الفكر والرأي، إبمداد أصحاب القرار السياسي ووسائل 
اإلعالم بتحليالت ودراسات ختتص بكل القضااي املهمة، مما جيعلها العباً مهماً يف حتديد أولوايت 
القضااي االسرتاتيجية اليت تواجه الوالايت املتحدة، وتشارك كذلك يف حتديد املسارات اليت جيب 

52. برانمج األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير املعرفة العريب للعام 2014: الشباب وتوطي املعرفة، مؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم، 
شركة دار الغدير للطباعة والنشر، ديب، 2014، ص: 107.

53. د. أمحد حسي الرفاعي، مناهج البحث العلمي: تطبيقات إدارية واقتصادية، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر، عمان، 1998، 
ص: 21.

54. خالد وليد حممود، مراكز البحث العلمي يف الوطن العريب: اإلطار املفاهيمي- األدوار- التحدايت- املستقبل، الطبعة األوىل، 
مركز مناء للبحوث والدراسات، بريوت، 2013، ص: 42-35. 
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أن تسلكها احلكومة األمريكية يف تعاملها وهذه القضااي. وقد ابتعدت الدول املتقدمة بعيداً عن 
العلمي من خالل إنشاء  البحث  التخصص ابختصاص  العلمي واجتهت حنو  البحث  عموميات 
بىن مؤسسية مستحدثة من مدن للعلوم وحدائقه، وحاضنات للتقنية، ومراكز للتميز، وجتمعات 
العليا)55(، فضاًل عن مراكز حبثية متخصصة تعن ابألقاليم واملدن  التقنيات  صناعية مستندة إىل 
احليوية لدراستها والبحث يف شؤوهنا؛ وبذلك ُعد البحث العلمي أحدى أهم حلقات التطور العلمي 
والتكنولوجي ولعل أهم دليل على ذلك النسبة الكبرية من رؤوس األموال اليت تستثمرها الشركات 

الصناعية يف جمال البحث والتطوير؛ بسبب التنافس الكبري بينها)56(.  
ينمازون  أكفاء  هو وجود ابحثي  العلمي  البحث  لتطوير  الرئيسة  األولوايت  أهم  من  إن 
ابإلبداع واالبتكار، إذ إن البحث يتطلب فئة متميزة من الباحثي لديهم مؤهالت علمية وخربة ودقة 
املالحظة واألمانة العلمية واملوضوعية وحب البحث العلمي، فضاًل عن اهتمامه حبل املشكالت 
اليت تواجه الدولة يف شىت اجملاالت، مع توافر املختربات واألجهزة العلمية احلديثة اليت تتطلبها طبيعة 
البحث العلمي ونوعيته من أجل التوصل إىل أفضل النتائج من جهة، ووضع خطة للبحث العلمي 
تتبناها الدولة؛ فمثاًل حددت الياابن أولوايت للبحث العلمي ابالعتماد على اكتشاف مواد صناعية 
جديدة واكتشاف مصادر جديدة للطاقة، فضاًل عن حبوث الفضاء اخلارجي وصناعة العقول اآللية 
ومعاجلة املعلومات، بينما تويل إسرائيل أولوايهتا يف برامج تطوير األسلحة الذرية، يف حي ال جند 
أي رؤية تتحدد فيه أولوايت البحث العلمي يف العراق، إذ ركز البحث العلمي على بعض العلوم 
اليت ال تشكل مشكلة حقيقية أمام توجهاته االقتصادية، والسياسية، واألمنية، والثقافية وغريها، 
فقد أهتم ببحوث العلوم اإلنسانية مثل: اللغة اإلجنليزية، واللغة العربية، والتاريخ، والفنون اجلميلة، 
والقانون، واجلغرافيا، والفلسفة، واملكتبات واملعلوماتية، والسياسة، وعلى حساب االهتمام ببعض 
التخصصات العلمية مثل: االقتصاد، واإلدارة، واحملاسبة، فضاًل عن االهتمام ببعض التخصصات 

العلمية الصرف مثل: الطبية، والزراعية، والعلوم، اليت ختدم اجملتمع مباشرة.

55. التقرير العريب الثالث للتنمية الثقافية، الطبعة األوىل، مؤسسة الفكر العريب، بريوت، 2010، ص: 21.
56. صاحل موسى اجلغداف، وآخرون، مصدر سابق، ص: 141.
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اثنياً : واقع البحث العلمي يف العراق ومعوقاته
1- واقع البحث العلمي وتطوره

لقد أسندت مهام البحث العلمي يف العراق إىل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ابالعتماد 
على سياسات النظام التعليمي الربيطاين إاّبن االستعمار، ومل يتغري حىت اآلن على الرغم من تطور 
النظم التعليمية ووسائلها. إذ كانت الدول املتقدمة يف القرن التاسع عشر تعتمد أساساً على نظام 
الثانية، مث تطور احلال على أساس االهتمام ابلتعلم  العلمي ابملرتبة  البحث  العايل، وأييت  التعليم 
وأييت البحث العلمي ابملرتبة األخرى. ومع تطور اجملتمعات وتقدم التقنيات احتّل البحث العلمي 
املرتبة األوىل وجاء التعلم يف املرتبة الثانية؛ وذلك نتيجة للمهام اليت اطلع هبا البحث العلمي عن 
سواه التعلم. ومن أهم ما يهتم به البحث العلمي هو اإلبداع واالبتكار والتميُّز، ولكن التعلم يهتم 
خبلق مالكات علمية مؤهلة تستخدم البحث العلمي حلل املشكالت اليت تعرتض جماالت احلياة 
وأنشطتها املختلفة. أي مبعىن أن البحث العلمي هو الذي يقود التعلم والتعليم على حٍد سواء، 
التعليمية واالقتصادية والسياسة والعسكرية ختضع إىل مراكز األحباث  السياسات  بدليل أن رسم 
املتخصصة وكبار املستشارين واخلرباء فيها. ومن مث فقد شرعت بريطانيا يف إصالحاهتا لنظام التعليم 
العايل عام 1986 من خالل ما أمسته ابملثلث الذهيب الذي جيمع بي اجلامعة والبحث العلمي 
والشركات التجارية، فضاًل عن حتفيز األساتذة ملزيد من االندماج يف املشاريع واألفكار التجارية)57(، 
من خالل ابتكار أمنوذج تنظيم وإدارة قريب من النماذج املتبعة يف كربى الشركات اخلاصة، من بينها 
املراكز االسرتاتيجية اليت تدير وحدات األعمال الال مركزية عن بُعد، فضاًل عن أن كل جامعة تسعى 
إىل حتقيق االمتياز يف البحث حترص على ترشيد تكاليفها كما حصل يف بريطانيا، مبوجب الفصل 
بي األموال املخصصة للتدريب وتلك املخصصة للبحث)58(. أي مبعىن أن التدريب والتأهيل يدخل 
يف مضمار مفهوم التطوير، لكن البحث العلمي تندرج يف أدواته كتابة البحوث، وبراءات االخرتاع، 
واالبتكار واالكتشافات، وهو ما مل يتنّبه إليه واضعو السياسة التعليمية وصناع القرار، إذ ما زالت 
دائرة البحث والتطوير يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي العراقية تنتهج النهج القدمي ابلدمج ما 

بي املفهومي وتعدمها مفهوماً واحداً ينصب بتطوير واقع البحث العلمي.

57. ابسكال بوريس، أرنو فيسييه، اجلامعة والبحث العلمي كمحرك لتأسيس الشركات: التجربة الربيطانية أمنوذجاً، ترمجة: جساس 
أنعم، الطبعة األوىل، وزارة التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية، الدار العربية للعلوم انشرون، بريوت، 2011، ص: 93.
58. كاثرين ابرادايس، منوذج جامعي عاملي جديد، يف سلسلة أوضاع العامل 2009، إشراف: برتران ابدي، ساندرين تولويت، 

الطبعة األوىل، مؤسسة الفكر العريب، بريوت، 2009، ص: 165- 167.   
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وقد بقيت فلسفة البحث العلمي يف العراق على حاهلا كجزء من فلسفة التعليم العايل ومن 
أهم مبادئها العامة هي ربط اسرتاتيجيات التعليم، وسياساته، وبراجمه، ومناهجه، وخدماته، وأنشطته 
فضاًل  العمل،  متطلبات سوق  وتلبية  الشاملة  وتنميته  مشكالته  اجملتمع، وحل  حباجات  البحثية 
عن ضرورة الرتكيز على الوظائف التقليدية الثالث الرئيسة للتعليم العايل وهي: التعليم، والبحث 
العلمي، وخدمة اجملتمع، من خالل مراكز البحوث والوحدات البحثية اليت ارتفع عددها من 56 
مركزاً ووحدة حبثية عام 1995 )موزعة بي 29 مركزاً حبثياً و27 وحدة حبثية()59( إىل 102 مركز 
ووحدة عام 2013 )موزعة بي 45 مركزاً حبثياً و57 وحدة حبثية()60(، إذ يتبي أن التوجه العام 
للوزارة حنو إنشاء الوحدات البحثية على حساب فتح مراكز حبثية؛ وذلك ألنه فتح املراكز البحثية 
يتطلب استثمار كبرياً من جهة، وتعيي مالكات جديدة من الباحثي واملوظفي من جهة أخرى، 
وهذا ال يتوافق ال مع إمكاانت الوزارة املالية، وال أمهية املركز البحثية يف حل مشكالت اليت تعرتض 
القطاعات االقتصادية أو اليت يواجهها النظام السياسي أو االجتماعية. وعلى الرغم من كل ذلك 
فإن العراق ينفق الكثري من األموال ملهام البحث العلمي، إذ بلغت نسبة اإلنفاق على البحث 
معدل  تقريباً  تُعد  النسبة  وهذه  عام 2011   %0.03 حوايل  اإلمجايل  احمللي  الناتج  يف  والتطوير 
لنسب اإلنفاق على البحث والتطوير يف الناتج احمللي اإلمجايل ملعظم السنوات الالحقة، إال أنه مل 
يسجل العراق أي براءة اخرتاع عام 2013 وقد بلغت أعداد براءات االخرتاع املسجلة خالل املدة 
)2013-1963( حنو 10 براءات فقط، وقد بلغت يف مصر حنو 212 براءة، ويف الكويت حنو 
272 براءة)61(. ومن مث أصبحت مهمة البحث العلمي يف العراق اتبعاً ملهمة التعليم العايل وليس 
العكس. وابلتايل أضحى البحث العلمي قطاعاً هامشياً ال ميكن االعتماد عليه يف حل املشكالت 
االقتصادية والسياسية واإلدارية واالجتماعية كافة؛ ال بسبب عدم دعم احلكومة له، وإمنا للقصور 
يف فهم ما البحث العلمي وما أهدافه وما هي نتائجه الواقعية، فضاًل عّما هو مستقبله وما هي 
اجلدوى االقتصادية منه، ومن مث أصبح البحث العلمي يف العراق ال يعي ما يفعل، وأن فعل ففعله 
واملـُؤثر،  املبادر، واملبدع،  اليت من أهم صفاته:  الفكري  األداء  يؤثر؛ وذلك الفتقاده ملقومات  ال 
وحواضن التفعيل والفعل)62(، فاملبادرة فعل مائز ال حيمله إال من كان يفتش عن التغيري والتجديد، 

59. د. مهام عبد اخلالق عبد الغفور، د. عبد احلليم إبراهيم احلجاج، مصدر سابق، ص: 248. 
60. وزارة التعليم العايل والبحث العلمي أرقام وحقائق: إجنازات ثالث سنوات 2011-2012-2013، دائرة اإلعالم والعالقات، 

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، بغداد، 2014، ص: 55.
http://www.mohesr.gov.iq/uploads/pdf/Ministry%20Achivement%20details2014.pdf

61. برانمج األمم املتحدة اإلمنائي، مصدر سابق، ص. ص 117-110.
62. د. مهدي سعيد حيدر، مفاتيح املعرفة يف االستثمار الصناعي، الطبعة األوىل، ثقافة للنشر والتوزيع، بريوت، 2015، ص: 57.
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واإلبداع أسلوب عمل جديد مل يطرح سابقاً، والتأثري هو  كيفية اإلقناع ابلعمل املتجدد واملبدع 
على ما حولنا، وأخرياً حي اكتمال السلسلة الفكرية ال بّد من أن يكون التأثري على بيئة العمل 
اليت ميارس فيه وجيعلها حواضن للمعرفة، حبيث تصبح مهمة البحث العلمي إنشاء مراكز حلواضن 
العلم واملعرفة ال جمرد مراكز حبثية مستهلكة حاهلا يف ذلك حال معظم الكليات غري املنتجة مهها 
الوحيد زايدة التخصيصات املالية السنوية إلنفاقها على اإلنفاق اجلاري )التشغيلي( بنحٍو رئيس.  

2- معوقات البحث العلمي
تعاين مراكز البحوث ووحداهتا مجيعاً يف خمتلف االختصاصات واملوزعة يف إحناء العراق من 

صعوابت وعدة معوقات، وميكن اإلشارة إىل أمهها على النحو اآليت: 
عاتقها - 1 على  أتخذ  العلمي  للبحث  املعامل  وحمددة  واضحة  سياسة  أو  وجود السرتاتيجية  ال 

تطوير الوضع االقتصادي واالجتماعي من خالل وضع خطة وطنية شاملة على املدى املتوسط 
هي  اآلنية  واحللول  اليومية  النجاحات  وتعدُّ  القصري  ابألجل  ابلعمل  تكتفي  وإمنا  والطويل، 

النجاحات املستهدفة.
ال تعمل مراكز البحث العلمي يف العراق على أساس البحث والتطوير الذي يركز على طريقة - 2

إنتاج سلعة، أو خدمة، أو نتاج علمي حمدد، فالبحث انبع عن احلاجة الفعلية ملعاجلة مشكلة 
ما وختاطب جهة حمددة، ويصلح أن يكون براءة اخرتاع ينفق عليه تكاليف ملعاجلة املشكلة 
البحوث ووحداهتا  مراكز  معظم  أن  املستقبل، يف حي  وأهدافه يف  املشروع  أو الحتياجات 
اختيار  العلمية يف  ابلرتقية  والرغبة  والفضول  الشخصية  املبادرة  أساس  على  تعمل  العراق  يف 

املوضوع)63(.
ضعف مراكز البحوث ووحداهتا البحثية، وعدم وجود عالقات تشابكية فيما بينها، فضاًل عن - 3

انعدام الثقة بينها وبي مراكز اختاذ القرار واملتمثلة ابحلكومات احمللية واحلكومة املركزية وكل هيئة 
معقود عليها حل مسائل ذات عالقة مبشكالت اجملتمع ككل؛ وذلك ألهنا مراكز غري منتجة 
تستجدي الرواتب واألجور من احلكومة املركزية، ومن مث فإن معظم دراساهتا وحبوثها منصبة 
لتأييد احلكومة الراعية هلا وبغض النظر عن مدى صالحيتها واجلدوى االقتصادية منها، ومن 

63 . بدر سعيد علي، أولوية البحث العلمي يف الوطن العريب، الندوة الثانية آلفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يف العامل 
العريب للمدة )27-24( آذار 2002، املؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، الشارقة، 2002. من دون صفحة.



معوقات التعليم العايل والبحث العلمي

41

مث إمهاهلا للمعايري املهنية واحلياد يف إجنازها، فضاًل عن ابتعادها من مفهوم التنمية املستدامة 
وحتقيقها. 

القطاع - 4 دور  والتعليم مجيعاً، وضعف  التدريب  ونظم  البحثية  املؤسسات  على  الدولة  سيطرة 
اخلاص يف هذا اجملال على العكس من الدول املتقدمة اليت تستحوذ القطاع اخلاص على نسبة 

كبرية من مراكز البحوث علمية. 
غياب الدميقراطية وحرية البحث العلمي يف العراق وملدة أكثر من أربعة عقود سابقة من الزمن - 5

قد أسس مراكز حبوث ألغراض سياسية حبت والعتبارات شخصية ورغبات حزبية ال متت 
ملهام البحث العلمي أبي صلة، ومن مث أتسس فكر حيارب البحث العلمي، بدليل أن معظم 

التخصيصات املالية السنوية املخصصة للبحث والتطوير مل تؤت مثارها املرجوة.
البحث يف - 6 تؤمن بدور مؤسسة  البحوث ووحداهتا ال  اإلدارية يف مراكز  القيادات  إن معظم 

البحث والتطوير؛ وذلك لعدم معرفتها أبصول البحث العلمي اإلبداعي، ومهامه، وأمهيته، وقد 
أوكلت مهمة اإلدارة العليا فيه، ليس ألنه من الباحثي احملرتفي، وإمنا ألنه من املرشحي األوائل 
لذوي النفوذ والطاعة، فضاًل عن عدم انتمائه للمالكات البحثية فيه، حتت ذريعة أن املراكز 
البحثية ينبغي إن يديرها تدريسي من أحدى الكليات املناظر ملهامه، وبذلك أضحت إدارة 

املراكز البحثية امتيازاً مينح وليس استحقاقاً حبكم املعيار العلمي. 
 اهلدر املايل نتيجة توجهيه اإلنفاق يف البحث والتطوير لغري مستحقيه، إذ من املعلوم أن اإلنفاق 7- 

على البحث والتطوير يضم جمموعة كبرية من األبواب ومن بينها: الرواتب واألجور للمراكز 
وإقامة  العمل،  وورش  التدريبية،  الدورات  وتكاليف  العلمية،  واإليفادات  ووحداهتا،  البحثية 
املؤمترات، وتكاليف البحوث الرايدية، وبراءات االخرتاع، والنشر العلمي، واإلنفاق على حبوث 
الدراسات العليا، وغريها الكثري. بيد أن املشكلة اليت تعرتض اإلنفاق على البحث والتطوير يف 
العراق هو أن معظمة يتجه حنو الرواتب واألجور لغري الباحثي الرئيسي مثل: أجور املوظفي 
الفائضي )البطالة املقنعة( اليت تصل نسبتهم إىل حنو 70%، فضاًل عن بعض الباحثي غري 
األساسيي الذين ال يتمتعون بصفة الباحث وهؤالء يشكلون نسبة كبرية تصل إىل حنو %90 
من أعداد املالكات البحثية، أو من ابحثي أساسيي ولكن اختصاصاهتم العلمية ال تساعدهم 
على حل املشكالت االقتصادية واالجتماعية اليت تواجه البالد حالياً، مثل اللغة العربية واللغة 
اإلجنليزية والتأريخ واجلغرافيا والفنون اجلميلة واملكتبات واملعلومات والفلسفة وغريها من العلوم 
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االجتماعية اليت تزداد حصتها من اإلنفاق على البحث والتطوير مبرور الزمن.
عدم توافر البيئة العلمية املؤاتية للبحث العلمي؛ نتيجة ترهل املراكز البحثية ووحداهتا أبعداد - 8

كبرية ال تتناسب وحجم املؤسسة العلمية وبناهها التحتية، وهذا ما شكل عقبة كؤوداً لتطور 
البحث العلمي، حىت أن معظم مكاتب غرف الباحثي تضم ما بي )5-4( ابحثي يف كل 
غرفة هذا من جهة، والعوز املادي الذي تعيش فيه الفئات العاملة يف حقل البحث العلمي مما 
ال يسمح هلا ابلتفرغ للبحث العلمي بل يفرض عليها عوزها املادي االهنماك يف توفري سبل 
استمرار احلياة اليومية والسعي المتالك الضرورايت األساسية يف ظل ما خيصص من ميزانياهتم 

املالية لشراء الكتب، والدورايت، وأجور اإلنرتنت، والتحليالت املختربية وغريها. 
الكليات وتقوم رائسة اجلامعات - 9 البحثية وأغلبها أتيت إىل  للمراكز  لقواني واضحة  ال وجود 

ألغى  العلمية، فقد  تتناسب وعمل املراكز والبحوث  بتطبيقها على املراكز حىت وأن مل تكن 
جملس الوزراء يف احلكومة السابقة جملس البحث العلمي عام 1989 الذي كانت مهمته رسم 
سياسة البحث العلمي وأصبحت كل مؤسسة مسؤولة عن رسم سياساهتا وحتديد احتياجاهتا 
ويف 19 آذار من عام 1995 أصدر هذا اجمللس نظام مراكز البحث العلمي يف وزارة التعليم 
العايل والبحث العلمي لينظم عمل مراكز األحباث الذي حدد مبوجبه صالحيات مدير املركز 
وعدد البحوث وأجر الباحث، ومبوجبه تشكلت هيئة للبحث العلمي غري متفرغة ترتبط بوزير 
التعليم العايل مهمتها حتديد األهداف العامة واإلطار العام لسياسة البحث العلمي للمراكز 
والوحدات البحثية ومتابعة برانجمها وتنشيط حركة البحث العلمي، واهليئة هي جلنة استشارية 
ليس هلا هيكل تنظيمي وقراراهتا بعضها ملزمة مثل استحداث مركز وبعضها توجيهيه -مثل 
البحثية رقم  املراكز  الرجوع إىل نظام  البحوث فهي من اختصاص املركز-)64(. )ميكن  نوعية 
)1( لسنة 1995 وكذلك تعليمات هيكل عمل الباحث العلمي رقم 148 لسنة 2002(.

ضعف الرقابة على نوعية البحث العلمي؛ مما أدى إىل اخنفاض نوعية البحوث العلمية جبميع - 10
الدراسات  إليه خمتلف  ما تشري  العاملي، وهذا  املستوى  أدىن من  النوعية هي  أنواعها، فهذه 
تصدرت  وقد  واملطبوعات وغريها،  املنشورة  للجامعة كاألحباث  العايل  التعليم  املتعلقة جبودة 
املراتب األوىل يف هذا التقرير جامعات أمريكا الشمالية وكندا وجامعات أوروبية)65(، مما انعكس 

64. حممد الربيعي، راهن ومستقبل البحث العلمي والدراسات العليا يف العراق.
http://www.siironline.org/alabwab/derasat)01(/552.htm

65. د. حممد حسن شعبان، التحدايت املعاصرة أمام املوارد البشرية العربية وسبل التغلب عليها، جملة اإلدارة العامة، العدد )14(، 
معهد اإلدارة العامة، الرايض، 2006، ص: 669.
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على ضمور البحث العلمي واحتالله للمراتب األخرية يف سلم مؤشرات البحث العلمي كافة.
مل يتحوَّل البحث العلمي يف العراق إىل صناعة علمية جتارية مهمة؛ لعدة أسباب من أمهها: - 11

ختلف أساليب العمل واإلدارة والتنظيم يف قدرات البلد وإمكانياته، وحتول العلم والتكنولوجيا 
إىل تدجينات أيديولوجية أو رؤى سياسية وتطلعات سلطوية أو نزوات فردية)66(، فضاًل عن 
أنه غري موجه حنو القطاعات االقتصادية الواعدة وال للمشكالت الرئيسة اليت توجه اجملتمع. 
ولذ فقد توزعت املراكز البحثية البالغ عددها 45 مركزاً عام 2013 بي مراكز حبثية إنسانية 
بقدر 16 مركزاً و 29 مركزاً علمياً، بلغت عدد حبوثها حوايل 3588 حبثاً بي خمطط ومنجز 
ومنشور)67(، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه أين تطبيق تلك البحوث على الواقع والسيما يف 

االختصاصات اليت متس الواقع االقتصادي واالجتماعي والسياسي والعلمي؟ 
إن الرتهل الكبري ابملالكات الوظيفية سواٌء من الباحثي أو من املوظفي اإلداريي، أدى إىل - 12

تتمثل مبتابعة  الرئيسة إىل مهام إدارية حبت  العلمية  العلمي من مهامه  البحث  احنراف مهام 
شؤون املوظفي الكثر الذين يدخلون يف خانة البطالة املقنعة، فضاًل عن عرقلتهم للعمل اإلداري 

اليومي.    
اثلثاً: فلسفة تطوير البحث العلمي يف العراق ومعاجلاته

أتيت أمهية تطوير واقع البحث العلمي يف العراق من خالل تبن فلسفة واعية ملهمة البحث 
العلمي الرئيسة وهي كيفية بناء مؤسسات حبثية قادرة على حل املشكالت اليت تواجه األنشطة 
عام  بنحٍو  والسياسة  العلمي،  للبحث  سياسة  برسم  والسياسية كافة  واالجتماعية،  االقتصادية، 
هي فن إدارة الواقع، أي مبعىن هي أداة حتقيق األهداف واملصاحل االقتصادية، ومن مث فإن سياسة 
السياسة  العلمي ومصاحله، حبيث تتضمن هذه  البحث  أداة حتقيق أهداف  العلمي هي  البحث 
تعزيز ثقافة اإلبداع واالبتكار يف جماالت احلياة اإلنسانية واالقتصادية كلها، فضاًل عن إجياد التوازن 
ما بي هدف املعرفة اليت حيملها الباحث حبد ذاهتا واملشاركة يف التنمية)68(، وتتكون هذه السياسة 

66. د. جناح كاظم، التعليم والبحث العلمي حاجات العراق اجلديد، الطبعة األوىل، املركز الثقايف العريب، بريوت، 2005، ص: 
 .98 -95

سابق،  مصدر   ،2013-2012-2011 سنوات  ثالث  إجنازات  وحقائق:  أرقام  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة   .67
ص:54- 55.

68. عبد احلسن احلسين، على دروب النجاح من اجلامعة إىل سوق العمل، الطبعة األوىل، الدار العربية للعلوم انشرون، بريوت، 
2010، ص: 124-19.
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من اسرتاتيجيات، واالسرتاتيجيات تتكون برامج متعددة، وميكن اقرتاح اسرتاتيجية للبحث العلمي 
وهي:

1- اسرتاتيجية البحث العلمي
لوجهة نظر مريدها، وبنحٍو عام فإن االسرتاتيجية  تبعاً  لقد تعددت مفاهيم االسرتاتيجية 
والتجارب  األفكار  معقدة من  وتتضمن شبكة  إىل هدف حمدد،  الوصول  تبي كيفية  هي خطة 
جملموعة من  عاماً  إطاراً  تقدم  اخلطة حبيث  متثل هذه  اليت  والذاكرة  واخلربة  واألهداف  والتوقعات 
التعلم)69(،  واسرتاتيجية  التعليم  اسرتاتيجية  نوعان:  وهي  حمدد،  هدف  إىل  توصل  اليت  األفعال 
ملهام البحث العلمي ألهنا تعتمد كيفية التوصل إىل  التعلم هي قريبة جداً  ويعتقد أن اسرتاتيجية 
احلقائق واثبات ما جيري فرضه أو رفضه وفق معايري البحث العلمي ابالعتماد على التفكري اخلالق 
املبدع والبحث املتميز واالبتكار والتجديد؛ ولذا ال بد من رسم سياسة للبحث العلمي هتدف إىل 
وضع سلم أولوايت جيري مبقتضاها حل املشكالت االقتصادية واالجتماعية اليت تواجه الدولة يف 
الوقت الراهن وحتقيق التنمية املستدامة بعيداً عن سن قواني جديدة اليت قد يتأخر تشريعها لسني 
طويلة؛ ألن االسرتاتيجية هي جزء من السياسة والسياسة ميكن أن ترمسها الوزارة املختصة، وأن 
االسرتاتيجية تقسم على برامج متعددة والربامج ميكن تنفيذها من اجلهات ذات العالقة، وأخرياً 
املتابعة؛ وميكن إدراج بعض التدابري اليت ميكن معها وضع اسرتاتيجية أتخذ ابحلسبان واقع البحث 

العلمي وإمكاانته:
الذي - 1 العراق  واملعريف يف  االقتصادي واالجتماعي  والوضع  تتناسب  أهداف حبثية  وضع 

يتسم ابخنفاض املستوى التكنولوجي، وإنتاجه ملادة أولية والسيما النفط اخلام، فضاًل عن االبتعاد 
عن احلالة املثالية واملقارنة مع الدول املتقدمة يف مضمار البحث العلمي. 

ال ينبغي مقارنة نسبة اإلنفاق على البحث والتطوير يف الناتج احمللي اإلمجايل يف العراق - 2
مع أي دولة انمية أخرى؛ ألن كل دولة هلا خطة اقتصادية خمتلفة عن األخرى، فضاًل عن اختالف 

أولوايهتا ومشكالهتا اليت تعرتضها.
الشهادة - 3 أساس  وليس على  العلمي  نتاجهم  أساس  العلمية على  الكفاءات  متييز  ينبغي 

69 .https://sites.google.com/site/modernteachingstrategies/-learning-and-
teaching-strategies 
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احلاصل عليها، ومن مث جيري تشذيب مؤسسات البحث العلمي كافة من أشباه الباحثي الذين 
يعيشون على جهود الباحثي املائزين؛ وابلتايل سنرفع مستوى البحث العلمي من خالل مؤشرات 
البحث العلمي املتعارف عليها من جهة، ونرفع مستوى املادي للباحث من جهة أخرى، وهكذا 
حيقق البحث العلمي أهم املؤشرات يف معايري اجلدوى االقتصادية للمشاريع وهي: ارتفاع إنتاجية 
العمل )الباحث(، وارتفاع إنتاجية رأس املال، واخنفاض مدة اسرتداد رأس املال املخصص للبحث 

العلمي، فضاًل عن حتقيقها ملعايري الرحبية التجارية واحلكومية يف آن واحد. 
توافر قاعدة بياانت مبوارد ومشكالت العراق كافة ويف القطاعات االقتصادية واألنشطة - 4

االجتماعية والسياسية والثقافية كلها، والتأكيد على السلطة الرابعة وهي وسائل اإلعالم يف نشر 
النتاجات العلمية ملراكز البحوث ووحداهتا، فضاًل عن نشر مبدأ الشفافية جتاه السلطات الثالث 
التشريعية والرقابية والتنفيذية؛ هبدف حث الباحثي على دراسة املشكالت اليت تعرتض مهامهم 

وإجياد احللول هلا. 
االفتقار خلطط حبثية ملحقة خبطط التنمية إن وجدت، وضعف التعاون بي مؤسسات - 5

احلكومة واملراكز البحثية والسيما فيما خيصُّ تزويد البياانت واملعلومات إىل الباحثي، فضاًل عن 
العقوابت  توجيه  خلشية  إما  منها)70(،  تعاين  اليت  مشكالهتا  تبيان  من  املؤسسات  تلك  ختوف 
االنضباطية هلم أو للحفاظ على منصبهم اإلدارية وامتيازاهتم املالية، ويف كال احلالتي تتوسع الفجوة 

بي البحث العلمي والتنمية، وعلى حساب حتقيق املصاحل الشخصية الضيقة. 
2- معاجلات البحث العلمي التطبيقية

مما ال شك فيه أن من أصعب القضااي اليت تواجه الباحث يف كتابة البحوث العلمية الرصينة 
هي تقدمي املعاجلات اليت تليب طموحات الباحث العلمية من جهة، وحتقق اهلدف املنشود يف ظل 
القول إن  املتوفرة للحكومة أو اجلهة املستفيدة منه من جهة أخرى، ولعل من انفلة  اإلمكاانت 
املعاجلات اليت تطرح يف اآليت هي حلول ميكن حتقيقها إذا توافرت اإلرادة السياسية للقوى الوطنية 
النيات ملتخذي  التجاذابت السياسية واحملاصصة احلزبية والطائفية، فضاًل عن صدق  وبعيداً عن 
القرار، والواقعية اليت ينبغي طرحها يف احللول اليت نعيش واقعها يف البحث العلمي احلايل وبعيداً عن 

الفلسفة والتنظري والتمنيات، وهي كما أييت: 

70. د. مهام عبد اخلالق عبد الغفور، د. عبد احلليم إبراهيم احلجاج، مصدر سابق، ص: 147.
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إعادة هيكلة مؤسسات البحث العلمي يف العراق سواٌء من الناحية التنظيمية أو اإلدارية أو . 1
املالية أو القانونية.

العناصر . 2 على  الرتكيز  من خالل  البحثية  املؤسسات  إدارة  يف  الشاملة  اجلودة  معايري  اعتماد 
األربعة األساسية وهي)71(:

 الرتكيز على العملية: أي التزام العاملي مجيعاً ابلتحسي املستمر للجودة التنافسية واإلنتاجية.أ- 
العاملي بعضهم بعضاً، واملشاركة ب-  العمل(: من خالل دعم األفراد  العمل اجلماعي )فريق 

أبفكار التحسي املستمر.
الرتكيز على نوعية الباحثي واملوظفي والقيادة اإلدارية حبيث تتناسب إمكاانهتم ومهام البحث ج- 

العلمي، وتدريب العاملي وتعليمهم وحتسي أدائهم ابستمرار.    
الرتكيز على نوعية البحوث وجودهتا والسيما البحوث التطبيقية اليت تعاجل مشكلة معينة. د- 

الرحبية . 3 معايري  وفق  على  تعمل  مؤسسات  من  العراق  يف  العلمي  البحث  مؤسسات  حتويل 
املنتجة،  والتجارية  احلكومية  الرحبية  معياري  تعمل وفق  إىل مؤسسات  املنتجة  احلكومية غري 
من خالل التعاقد مع مؤسسات الدولة كافة سواٌء احلكومية منها أو غري احلكومية )القطاع 
اخلاص(، حلل املشكالت اليت تعرتض عملهم، فضاًل عن فتح مكاتب لالستشارات العلمية 

فيها.
منح بعض الصالحيات اإلدارية ملديري املراكز البحثية ووحداهتا، بشأن املخاطبات مع املراكز . 4

البحثية املناظرة يف الدول اإلقليمية والدولية، هبدف فتح قنوات االتصال فيما بينهم، فضاًل 
عن تشجيع الباحثي وحثهم على عمل حبوث مشرتكة مع ابحثي من اخلارج، وتقدمي احلوافز 
واالمتيازات املادية واملعنوية هلم على وفق القانون، للقضاء على العزلة البحثية وإجياد نسبة من 
االندماج مع املؤسسات البحثية اخلارجية لتسهيل عملية نقل اخلربات، وأتسيس شراكة معرفية، 

واإلفادة من جناحات اجلامعات العاملية يف تنشيط البحث العلمي.
عن . 5 وفصلها  ووحداهتا،  البحثية  املراكز  لباحثي  السنوي  األداء  تقييم  استمارة  تنظيم  إعادة 

71. هيئة التحرير، التحوالت الراهنة ودور احملتمل يف إحداث التغيريات يف العامل العريب، الطبعة األوىل، مركز اإلمارات للدراسات 
والبحوث االسرتاتيجية، أبو ظيب، 2007، ص: 359.
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استمارة تقييم التدريسيي يف الكليات املعمول هبا حالياً؛ وذلك للقضاء على التقييم اخلاطئ 
لكٍل من مهام الباحث يف مراكز البحوث، ومهام التدريسي يف الكليات)72(، فضاًل عن رفع 

كفاءة جودة معايري التقييم على وفق نوع املهام ال على وفق الشهادة احلاصل عليها.      
إعادة االعتبار ملهام البحث العلمي يف العراق من خالل التخلص من النظرة املتدنية للبحث . 6

العلمي، اليت تُعد البحث والتطوير واالبتكار من املهام اهلامشية وغري احملرتمة؛ بدليل أن معظم 
التدريسيي املعاقبي يف الكليات يُنقلون إىل املراكز البحثية، فبداًل من إعادة أتهيلهم يف كلياهتم 
أو فصلهم من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ينقلوهنم إىل املراكز البحثية للتخلص منهم، 

وذلك ُعدت املراكز البحثية منفى لتجمع التدريسيي غري املرغوب فيهم.  
7 .-2009( للمدة  العايل  التعليم  لتطوير  الوطنية  االسرتاتيجية  إليه  أشارت  ما  على  التأكيد 

بتطوير  على االهتمام  العراقية  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  وضعتها  اليت   )2013
البحث العلمي واإلبداع من خالل ترسيخ أسس هيئة للبحث العلمي يف الوزارة تضم ممثلي 
العلمي  ابلبحث  تُعىن  اليت  واملؤسسات  العام واخلاص  والقطاع  العايل  التعليم  عن مؤسسات 
للعمل على: توحيد اجلهود العلمية والبحثية يف مؤسسات التعليم العايل واملؤسسات األخرى 
واالستشرافية  التطبيقية  البحوث  حنو  والتوجه  ملصلحتها،  البحوث  وإلجراء  العالقات  لتوثيق 
األكثر فائدة لتلبية حاجات اجملتمع، وتشجيع نشر النتاج العلمي من البحوث والدراسات، 
اجملالت  إلصدار  اجلهود  وتوحيد  وتوزيعها،  ونشرها  واملؤلفات  الكتب  لطبع  جملس  وإنشاء 
العلمية املتخصصة احملكمة على املستوى الوطن، وتشريع قانون هيئة البحث العلمي، وزايدة 

ختصيصات البحث العلمي)73(. 
ضرورة إنشاء مواقع إلكرتونية للمراكز البحثية ووحداهتا مجيعاً، بغية نشر نتاجاهتم العلمية على . 8

شبكة اإلنرتنت العاملية مستفيدًة من االستخدام الواسع هلا، ولتسويق نتاجاهتم العلمية وعرضها 
على املستفيدين بشكل مباشر.

ضرورة استبدال ارتباط إدارة املراكز البحثية من صالحية رئيس اجلامعة ومهامه)74(، إىل صالحية  . 9

72. ملزيد من املعلومات راجع:- د. هيثم عبد هللا سلمان، د. حيىي محود حسن، متطلبات اقتصاد املعرفة يف تطوير أداء التعليم 
العايل والبحث العلمي يف العراق: دراسة حالة جامعة البصرة، سلسلة حبوث اخلليج العريب، العدد )60(، مركز دراسات البصرة 

واخلليج العريب، جامعة البصرة، 2013.
73. وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، االسرتاتيجية الوطنية لتطوير التعليم العايل للسنوات )2009- 2013(، بغداد.  

74. د. مهام عبد اخلالق عبد الغفور، د. عبد احلليم إبراهيم احلجاج، مصدر سابق، ص: 248. 
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املساعد  مهام  إىل  أقرب  البحثية  املراكز  مهام  ألن  العلمية؛  للشؤون  اجلامعة  رئيس  مساعد 
العلمي، فضاًل عن إن مهام رئيس اجلامعة هي مهام تشريفية وليست علمية. 

األجنبية، . 10 أو  العربية  اجملالت  العلمية يف  ينشرون حبوثهم  الذين  املبدعي  الباحثي  تشجيع 
فضاًل عن دعم الباحثي الذين يشاركون يف املؤمترات الدولية اخلارجية من خالل صرف تكاليف 

اإليفاد هلم.   
3- دور املراكز البحثية يف التحليل والتنبؤ ووضع السيناريوهات

تطّلع املراكز البحثية أبدوار مهمة يف رقي اجملتمعات يف الدول املتحضرة ألهنا تقدم دراسات 
أكادميية حتليلية حول املشكالت اليت تعرتض نظمها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
فهي مثل احملور املركزي يف جتسري نقاط االرتباط بي اجملتمع والدولة والعلم، من خالل خدمتها 
للمصاحل العامة والفرد وصانع القرار، وختتلف أدوار مراكز البحوث يف الوالايت املتحدة عما يف 

الدول العربية والسيما العراق من انحيتي مها)75(:
أن املراكز البحثية األمريكية تتوجه مباشرة حنو أصحاب القرار السياسي والعسكري واالقتصادي.	 
أن أصحاب القرار يتجهون عادة إىل مثل هذه املراكز؛ من أجل بناء تصورات أو بلورة قرارات، 	 

واألمنية  والعسكرية  واالقتصادية  السياسية  اإلدارات  إليه  أمر حتتاج  أي  تكوين رؤى عن  أو 
وغريها.

البحوث  مراكز  تطرحه  مبا  القرار  صناع  يستعي  ال  إذ  العراق،  يف  جنده  ما  وهو خبالف 
املتخصصة يف الشؤون االقتصادية والسياسية واالجتماعية، فضاًل عن إمهاهلا للكتاابت البحثية اليت 
جيرى تناوهلا يف منت اجملالت العلمية احملّكمة اليت تصدر عن املراكز البحثية من حبوث ومقاالت 
ووجهات نظر، فلم نسمع أو نَر منذ أن ابشران مبهمة البحث العلمي منذ أكثر من ثالث عشرة سنة 
أن وزارة ما قد وّجهت دعوة لباحث ما للتوجه اليها وإجراء املقابالت العلمية لالستفسار وكيفية 
اإلفادة من حبث ما نشر يف جملة علمية؛ وهذا يعطي انطباعاً إن معظم البحوث اليت تنشرها املراكز 
البحثية يف العراق جيري تبويبها على رفوف املكتبات ليأكلها الغبار يف غفلة من جهة، وتستعي 
احلكومة مبجلس النواب )الربملان( والكتل السياسية يف اختاذ القرارات والتشريعات معتمدين على 
التوافقات السياسية بداًل من االجتاه حنو املراكز البحثية لسن القواني والتشريعات، وينحسر دور 

75. خالد وليد حممود، مصدر سابق، ص: 65.
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جملس النواب يف إقرارها واملصادقة عليها معاً، فال ينبغي أن تكون اجلهة املشرعة هي اجلهة نفسها 
اليت تقر القواني والتشريعات وتوافق عليها؛ وذلك هبدف نشر حاكمية الشفافية يف األدوار اليت 

توكل لكل مؤسسة على حدة.
وأتسيساً على ما سبق يظهر أن مراكز البحث العلمي يف العراق هي مؤسسات مستهلكة 
وغري منتجة يف الوقت نفسه، فال رأي يتخذ وال أمر يطاع، ومن مث فقدت املراكز البحثية دورها 
املسند إليها من خالل اإلفادة من حبوثها املنشورة يف اجملالت العلمية احملكمة وتطبيقها لتكون واقعاً، 
ابستثناء بعض البحوث اليت تتبناها بعض شركات القطاع اخلاص وبعض مؤسسات اجملتمع املدين 
يف رفد اجتاهاهتم العملية؛ وابلتايل فقدت املراكز سطوهتا العلمية على التنبُّؤ من خالل الدراسات 
االستبيانية اليت حتاكي الواقع وتتنبأ ابملستقبل، وهكذا فقدت املراكز البحثية دور التحليل والتنبُّؤ 
ووضع السيناريوهات اليت ميكن اعتمادها يف املستقبل، ويبقى املستقبل من وجهة نظر احلكومة 
مستقباًل جمهواًل ال ميكن تصور ما هو قادم وال ميكن االستعداد له يف ظل فقدان حلقة الوصل ما 
بي احلاضر واملستقبل، والسيما أن من أهم األدوار اليت ميكن أن تؤديها املراكز البحثية هي بناء 
سيناريوهات خمتلفة مبنية على تصورات أو تقديرات يصوغها الباحث من خميلته معتمداً على خربته 
املعرفية غري املستندة إىل التنبؤات أو التوقعات الرشيدة؛ وهلذا تكمن أمهية السيناريوهات يف أهنا تفتح 
طرقاً متعددة حنو املستقبل، ومن مث فإن حاكمية املراكز البحثية على مؤسسات صناع القرار تتجسد 
القضااي اليت ال ميكن الركون  يف تقدمي اآلراء واملقرتحات والسيناريوهات واحللول واملعاجلات إزاء 
إليها عن طريق االجتهادات الشخصية وال امليول العاطفية، وإمنا ينبغي الركون إىل مهام البحث 
العلمي وأصوله، ابستخدام العلم والتقانة واالبتكار، فضاًل عن النظرة الثاقبة للباحث والقراءة ما 

بي األسطر وهذه هي من أهم صفات الباحث املبدع. 
اخلامتة

لقد أتسست حركة »انقذوا البحث« يف الصي عام 2005؛ هبدف إصالح قطاع البحث 
والتعليم العايل)76(، ولتطوير مهام البحث والتطوير يف الصي على الرغم من بلوغه مستوى متقدماً 
مقارنة ابلدول اآلسيوية األخرى، فضاًل عن بعض الدول الغربية واملتقدمة، فكيف تكون احلال يف 
العراق الذي ال يعاين من ختلف مؤسسات البحث العلمي فقط، ولكن يعاين من عبئها املايل اليت 
تتحمله احلكومة من دون مردود يذكر، وهو أمر يدق انقوس اخلطر، فضاًل عن دق مسمار آخر يف 

76. كاثرين ابرادايس، مصدر سابق، ص: 163.
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نعش مؤسسات البحث العلمي يف العراق، وللحيلولة دون تفاقم نظرة وزارة التعليم العايل والبحث 
العلمي التشاؤمية إزاء البحث العلمي، ينبغي إعادة تشكيل مؤسسات البحث العلمي على وفق 
املعايري العلمية اليت تستند ابألساس إىل تكليف إدارة املؤسسات البحثية لباحثي متخصصي يف 
مهام البحث العلمي، وليس إىل تدريسيي كما هو احلال اآلن الذين ال يفقهون بشؤون البحث 
العلمي ومهامه يف أدىن مستوى له، ويف أحسن األحول جيري اختيار ابحث ابئس أو أنصاف 
الباحثي إلدارة املؤسسة البحثية، وينتظر منه رقياً ومتيزاً وابتكاراً يف سلم البحث العلمي؛ لذلك من 
املهم دعوة الكوادر البحثية املخلصة إىل تشكيل منظمة أو حركة ميكن أن نطلق عليها »انقذوا 
البحث العلمي يف العراق« أسوة حبركة الصي، يكون هدفها الوحيد الضغط على احلكومة لتبن 

اسرتاتيجية ميكن من خالهلا إعادة البحث العلمي إىل موقعه الالئق.
وأسوة ابلياابن اليت أوفدت ثالث بعثات إىل الدول الغربية ختتص كل واحدة منها مبوضوع 
واحد فقط وهي: الشؤون السياسية، والشؤون االقتصادية، والشؤون الثقافية، من أجل تقييم طبيعة 
موارد قوة هذه الدول واجملتمعات، وبعدما أهنت البعثات أعماهلا، أقدمت احلكومة الياابنية جبمع 
ما توصلت إليه ونفذته بنحٍو دقيق مما أوصلها إىل مصاف الدول املتقدمة، ويف أقل من 50 سنة 
الياابنيون يف اعتماد سياسات العلم والتقانة الضرورية)77(. والسؤال الذي يُطرح أين ذهبت  جنح 
اللجان والبعثات اليت أوفدهتا وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف العراق؟ وأين الدورات التدريبية 
للمالكات التدريسية؟ وأين صرفت النفقات اليت خصصت لالرتقاء بواقع البحث العلمي العراقي؟ 
واجلواب إهنا ذهبت أدراج الرايح، من دون فائدة!. وهكذا توصلت الدراسة إىل استنتاج رئيس وهو 
تطابق نظرية البحث مع واقع البحث العلمي يف العراق، وهو أن السبب الرئيس لعدم تطور البحث 
العلمي يف العراق جاء نتيجة القصور يف فهم مهامه الرئيسة والنظر إليه على أنه ترٌف فكري أو 

هامشي، ومللء الفراغ األكادميي ليس إال.

77. هيئة التحرير، حال العلم والتقانة يف البلدان العربية، يف حال األمة العربية )2015-2014( اإلعصار: من تغيري النظم إىل 
تفكيك الدول، حترير: علي الدين هالل، الطبعة األوىل، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، أاير 2015، ص: 403.
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قائمة املصادر
أواًل: املراجع العربية 

أبو حممد عبد الرمحن بن أيب عامر احلمامحي، البحث العلمي: ضوابطه ومناهجه ومصادره، . 1
الطبعة الثانية، مكتبة الرشد، الرايض، 2007. 

أمحد حسي الرفاعي، مناهج البحث العلمي: تطبيقات إدارية واقتصادية، الطبعة األوىل، دار . 2
وائل للنشر، عمان، 1998.

أجمد صباح عبد العايل، هيثم عبدا هلل سلمان، واقع البحث والتطوير العلمي يف دول جملس . 3
العريب،  اخلليج  دراسات  مركز   ،)15( العدد  اخلليجي،  االقتصادي  جملة  اخلليجي،  التعاون 

جامعة البصرة، البصرة، 2008. 
ابسكال بوريس، أرنو فيسييه، اجلامعة والبحث العلمي كمحرك لتأسيس الشركات: التجربة . 4

الربيطانية أمنوذجاً، ترمجة: جساس أنعم، الطبعة األوىل، وزارة التعليم العايل يف اململكة العربية 
السعودية، الدار العربية للعلوم انشرون، بريوت، 2011.

بدر سعيد علي، أولوية البحث العلمي يف الوطن العريب، الندوة الثانية آلفاق البحث العلمي . 5
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