Al-Bayan Center for Planning and Studies

�إنتاج املعرفة وا�ستهالكها يف اجلامعات العراقية

علي حممد ابقر البهاديل

سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط

عن املركز
مقره الرئيس يف بغداد ،مهمته الرئيسة
مر ُ
رحبيّ ،
كز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ ،غريُ ّ
فضالً عن قضااي أخرى -تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة واخلارجية اليتختص العراق بنحو ٍ
مستقل،
خاص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام .ويسعى املركز إىل إجراء حتليل
ّ
ّ
احلقلي السياسي واألكادميي.
هتم نْ
وإجياد حلول عمليّة جليّة لقضااي معقدة ّ

حقوق النشر محفوظة

2018

www.bayancenter.org
info@bayancenter.org

إنتاج املعرفة واستهالكها يف اجلامعات العراقية

�إنتاج املعرفة وا�ستهالكها يف اجلامعات العراقية
علي حممد ابقر البهاديل *
املستخلص
ُّ
تعد اجلامعات البحثية الركن األساس يف عملية إنتاج املعرفة يف القرن احلادي والعشرين ،ومن
السمات األساسية هلذه اجلامعات هو تعاظم اإلنتاج البحثي ،والتواصل مع األقران يف اجلامعات
العاملية .ولكن هذه اجلامعات ال هتتم ابلبحث العلمي فقط ،بل تضطلع بدورها إبعداد ابحثي
املستقبل يف خمتلف اجملاالت ،ويشكل التآزر بني البحث والتدريس الصفة األساسية هلذه اجلامعات.
ويواجه االنتقال إىل اجلامعات البحثية يف البلدان النامية عدة مشكالت ،وحيتاج إىل جهود
متضافرة ومتويل مستدام ،ولكن النواة األوىل يف عملية االنتقال هو وجود من له القدرة على التواصل
بلغة البحث العلمي العاملي ،ونقاش املعرفة واملشاركة يف إنتاجها ولو جزئياً.
وتناقش هذه الورقة أهم املشكالت اليت تقف عائقاً أمام االنتقال حنو اجلامعات البحثية يف
العراق ،أال وهي غياب ثقافة البحث العلمي بني طلبة املراحل األولية يف اجلامعات العراقية على
وفق استبيان لعينة من طلبة الكليات العراقية.
مقدمة
حىت بداايت القرن التاسع عشر ،كانت السمة األساسية للجامعات يف أورواب هي تداول
املعارف املختلفة وتفسريها ،وكان البحث العلمي جيري خارج اجملتمع اجلامعي وبنحو مستقل؛
وبذلك ميكن وصفها جبامعات مستهلكة للمعرفة ال منتجة هلا.
ولكن البحث العلمي وإنتاج املعرفة بدأ يكون ركناً أساسياً يف اجلامعات بعد أتسيس جامعة
برلني يف أملانيا (جامعة مهبولت حالياً) من قبل الفيلسوف فيلهلم فون مهبولت عام .1818
كانت فكرة مهبولت قائمة على أن تكون اجلامعة مكاانً تتالقح فيه األفكار املختلفة بشىت العلوم،
ويلتقي فيه الطالب مع األستاذ بطرح األسئلة وإنتاج املعرفة؛ وابلتايل االنتقال ابجملتمع ككل حنو التطور.
وأثبتت فكرة مهبولت جناحها وصارت العقيدة األساسية للجامعات األملانية اليت أتسست
* ماجستري يف العلوم الصيدالنية ،وابحث دكتوراه وتدريسي يف أكادميية ساهلجرينسكا الطبية  -جامعة كوتنربغ  -السويد.
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بعد جامعة برلني ،وأحدثت ثورة يف نظام التعليم عموماً وساعدت بصعود جنم أملانيا؛ مما شجع
الوالايت املتحدة األمريكية والياابن فيما بعد على تبنيها يف هناايت القرن التاسع عشر ،وأطلق على
هذه الفكرة «أمنوذج مهبولت للتعليم العايل».1
أما اليوم -وبعد مئيت عام من أتسيس مهبولت جلامعته -فتمثّل اجلامعات البحثية (أو
اجلامعات ذات التوجه البحثي) أركاانً أساسية يف تكوين املعرفة يف القرن احلادي والعشرين ،وتع ّد
التحول حنو اقتصاد املعرفة وإعداد األجيال
أهم املؤسسات الفاعلة يف دعم ّ
هذه اجلامعات من ّ
إلحداث التطور التكنولوجي والعلمي للبلدان على املستوايت املختلفة ،واالنتقال من استهالك
املعرفة إىل إنتاجها.2
وإىل جانب تعظيم اجلهود البحثية ،فإن ما مييّز اجلامعات البحثية هو تركيزها على الربط
بني البحث العلمي وإنتاجه ،وكذلك التدريس والتعلّم وإعداد ابحثي املستقبل ليكون للجميع
طالابً وابحثني -الفرصة للمشاركة يف البحث والتطوير ،ويع ّد التآزر بني البحث والتدريس السمةاألساسية املطلوبة حىت نطلق على اجلامعة مصطلح اجلامعة البحثية.3
وجند اليوم أن اجلامعات اليت حتتل مراتب متقدمة يف التصنيف ،يكون البحث العلمي
وإنتاجه على مستوى عال فيها ،وكلما أتخر ترتيب اجلامعة كان للبحث العلمي فيها نصيب قليل.
ولو وضعنا اجلامعات املنتجة للمعرفة على اخلارطة ،لوجدان أن البلدان املتقدمة معرفياً تكون متقدمة
اقتصادايً والعكس صحيح؛ مما يعين أن انتاج املعرفة يساعد يف صعود املؤشرات االقتصادية للبلدان،
ولالرتقاء ابالقتصاد حتتاج الدول -غالباً -إىل إنتاج املعرفة أو االستعانة خبربات منتجة هلا؛ وابلتايل
تكون هذه الدول مستهلكة للمعرفة.2
وجعل هذا التفاوت بني إنتاج املعرفة واستهالكها اخلرباء يف التعليم العايل يذهبون إىل
مصطلح الفجوة بني مراكز اإلنتاج وفروع االستهالك ،حيث إن جامعات البحث العلمي هي
املنتجة للمعرفة يف البلدان املتقدمة ،واجلامعات املقتصرة على التدريس هي الفروع املستهلكة للمعرفة
يف البلدان النامية.4
ولكن مع تسارع التطور ،وسهولة التواصل يكون النقاش حمتدماً حول إمكانية تقليل الفجوة
ودخول اجلامعات املستهلكة للمعرفة إىل اجملتمع العلمي العاملي ،وحتوهلا إىل جامعات منتجة أو
على األقل مشاركة يف إنتاج املعرفة؛ وابلتايل املشاركة يف تطور البلدان على املستوى البعيد.
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وعلى هذا األساس بدأت عدة بلدان ابلتخطيط وبذل اجلهد لالرتقاء جبامعاهتا حنو املساعدة
يف تطوير اجملتمع العلمي العاملي كالصني ،واتيوان ،وجنوب أفريقيا ،وتشيلي بتحسني اجلودة،
ومراقبة األداء ،والتوأمة مع جامعات هلا ابع يف البحث العلمي.
اجلامعات العراقية والبحث العلمي
ال خيفى على أحد أ ّن كثرياً من املشكالت اليت يعانيها العراق على عدة مستوايت كان
التحول من جامعات تقليدية متداولة ومستهلكة
هلا األثر الكبري يف ابتعاد اجلامعات العراقية عن ّ
للمعرفة إىل جامعات حبثية مشاركة يف إنتاج املعرفة ووضع احللول للمشكالت على الصعيد احمللي
والعاملي ،ولو وضعنا ما جيب توافره يف اجلامعات البحثية من بىن حتتية ومتويل ،وإدارة للموارد،
حيق لنا إطالق مصطلح
واستقاللية يف القرار لوجدان أ ّن اجلامعات العراقية تفتقر للكثري قبل أن ّ
اجلامعة البحثية عليها.
وعلى الرغم من االزدايد الكمي يف إنتاج البحث العلمي يف اجلامعات العراقية خالل
السنوات السابقة غري أن هذا اإلنتاج ما يزال نتاجاً على الصعيد احمللي فقط ،إذ مل يرافقه ازدايد يف
اإلشارة إىل البحوث العراقية على الصعيد العاملي إال ما ندر لبعض الباحثني.5

شكل  :1اخلارطة العاملية ألكثر البحوث املهمة حول العامل .اللون الداكن يتناسب طردايً مع عدد البحوث
املهمة اليت أُشري إليها أكثر من مئة مرة للمدة بني  2008و2014

5

مركز البيان للدراسات والتخطيط

وتوفر قاعدة بياانت شبكة العلوم ( )web of scienceبياانت كاملة عن عدد البحوث
املتوافرة على الشبكة العنكبوتية ،بنحو يتيح سهولة الوصول إىل املعلومات ومقارنتها ،ولو وضعنا
البياانت املتوافرة عن العراق ومقارنتها ابخلارطة العلمية (شكل  )1ألكثر األوراق البحثية املهمة
يف العامل -وهي اليت أُشري إليها أكثر من مئة مرة للمدة بني  -2014-2008سنجد أن العراق
ال ميتلك سوى  64ورقة حبثية مبختلف أنواع العلوم للبحوث املتوافرة على الشبكة العنكبوتية؛س
مما ميكن اعتباره كبحوث مهمة ،مقارنة بـ  1602من البحوث للجمهورية اإلسالمية يف إيران،
و 1961حبثاً للمملكة العربية السعودية ،و 522حبثاً جلمهورية مصر.
وعلى الرغم من احتالل العراق املركز اخلامس والتسعني يف اخلارطة العاملية للبحوث العلمية
من أصل  152دولة يف عدد اإلشارات الكلي للبحوث املتوافرة على شبكة العلوم -متقدماً على
ليبيا والبحرين واليمن وسوراي ،ومتأخراً عن أقرب املنافسني عُمان والكويت -إال أن عدد البحوث
املهمة (املشار إليها أكثر من مئة مرة) ال يشكل سوى  %0,8من جمموع البحوث العراقية (7523
حبثاً يف خمتلف اجملاالت) ،مقارنة بـ  %3من جمموع البحوث السعودية ( 1961حبثاً من أصل
 57531حبثاً).
لكن هذه النسبة -وعلى الرغم من ضآلتها -تشكل ازدايداً مهماً يف عدد البحوث املهمة
العراقية ،حيث إنه حىت عام  2012مل يكن عدد البحوث املهمة يتجاوز  8أوراق حبثية؛ مما يعين
تطور نوعاً ما بعد العام  2012ولو بنسبة قليلة.6
أن اإلنتاج البحثي العراقي ّ

وبتحليل أعمق للبياانت املتوافرة عن البحث العلمي العراقي من مصادر حمايدة أخرى،
كقاعدة بياانت  Scopusجند أن التعاون العلمي بني اجلامعات العراقية واجلامعات األجنبية يف
جمال البحث العلمي قد ازداد بنحو ملحوظ مبعدل  3أضعاف بعد العام 2012؛ مما يؤكد أمهية
وجود تعاون علمي على الصعيد البحثي مع اجلامعات األجنبية لزايدة اإلنتاج البحثي العراقي كماً
ونوعاً.
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عقبات التحول حنو اجلامعات البحثية
وعلى وفق البياانت املذكورة آنفاً ميكننا االستنتاج أن اجلامعات العراقية ما تزال مستهلكة
لكن االستسالم
للمعرفة أكثر مما كوهنا منتجة هلا؛ وهذا أمر حتمي نتيجة الظروف املعروفة ،و ّ
للظروف سيجعل الفجوة بني العراق والدول األخرى اليت تستخدم التخطيط االسرتاتيجي للنهوض
بواقعها العلمي تزداد ليكون البون شاسعاً مع دول تتقدمنا التصنيف العلمي اليوم.
التحول حنو اجلامعات البحثية بنقاط ميكن تعميمها على مجيع
وميكن تلخيص العوائق أمام ّ
الدول النامية ،وال ختتلف العوائق يف العراق كثرياً من غريه ،وهذه النقاط هي:
1 .1غياب التمويل احلكومي وامليزانية الثابتة للجامعات ،والتحول يف التفكري يف كثري من
الدول حنو خصخصة قطاع التعليم العايل؛ كون التعليم انجتاً شخصياً يعود ابلنفع على
الشخص بنحو خاص ال اجملتمع عموماً ،ابلتايل ال حاجة لتكلفة اجملتمع تكاليف
ابهظة للبحث العلمي ،وال تقتصر هذه املشكلة على البلدان النامية بل بدأت تشكل
.7
خطراً على الكثري من االقتصادات املتقدمة
وحتول البحث
2 .2غياب الثقافة البحثية يف اجملتمع عموماً واجملتمع األكادميي خصوصاًّ ،
العلمي من أداة لإلجابة عن أسئلة مهمة إىل ممارسة ال ب ّد منها يف اجلامعات ألغراض
املنافع املختلفة ،وعدم إجابة البحث العلمي ألسئلة مهمة حيتاجها اجملتمع ،وتكون أداة
فعالة يف وضع احللول الناجعة ملشكالته املتنوعة.8
3 .3غياب الشراكة األكادميية بني اجلامعات والسوق مبا يوافر متويالً مهماً للبحث العلمي
وعالقة تكاملية بني سوق العمل واجلامعات.8
وحتول اجلامعات إىل أدوات لتنفيذ أجندات
4 .4انعدام احلرية األكادميية أو التضييق هباّ ،
9
سياسية أو دعوات حزبية ،وأتثر اجلامعات ابلفساد اإلداري والبريوقراطية احلاكمة .
5 .5عدم التفرغ البحثي ،أو الضغط الكبري مبهام إدارية وتدريسية كبرية ،وعدم توافر الظروف
املعيشية املالئمة وحاجة بعضهم إىل العمل أبكثر من وظيفة.10
التحول من اجلامعات التقليدية إىل اجلامعات البحثية عملية معقدة حتتاج إىل الكثري
ميثل
ّ
من املوارد ،ولكن هلذه األمر استثناءات إذ يقول الربوفيسور (فيليب التباش)« :11ال يتطلب األمر
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أن تكون اجلامعات البحثية الناشئة منافسة جلامعات متقدمة كثرياً كأوكسفورد وهارفرد ،وتتوافر
التحول حنو اجلامعات
فيها كل املوارد والظروف ،بل يكفي أن متتلك هذه اجلامعات اإلرادة على ّ
البحثية ،وأن تكون هلا القدرة على التواصل ومناقشة ما يطرح يف اجلامعات البحثية املتقدمة
واملشاركة يف عملية إنتاج املعرفة .وتعاين الكثري من البلدان من مشكالت وعقبات تقف عائقاً أمام
التحول ،ولكن على اجلامعات أن تبدأ االنتقال من االستهالك ،إىل تدريب الطلبة وتعريفهم
هذا ّ
توصل إليه البحث العلمي العاملي ،وأن جتتهد لفتح قنوات التواصل لطلبتها ،وإشراك من هم
آخر ما ّ
يف املراحل األولية جبميع الفعاليات البحثية؛ إلعداد مالكات هلا القدرة يف أن تكون انفذة البلدان
التحول حنو املؤسسات البحثية الداعمة القتصاد املعرفة».12
حنو اجملتمع العلمي العاملي ،وصانعة ّ
التآزر بني التدريس والبحث العلمي يف اجلامعات العراقية

انطالقاً من رؤية (التباش) كان التساؤل عن مدى توافر شرط إشراك الطلبة يف البحث
العلمي وإعدادهم يف اجلامعات العراقية ليكونوا نواة التحول حنو اجلامعات البحثية .فخالل املدة بني
شباط  2018وأاير  2018أُطلق استبيان عرب وسائل التواصل االجتماعي لدراسة مدى مشاركة
طلبة اجلامعات يف املراحل األولية يف فعاليات البحث العلمي اجلارية يف اجلامعات العراقية ،واشرتك
يف االستبيان  1763طالباً وطالبة بكالوريوس من جامعات خمتلفة ،تنوعت اختصاصاهتم بني العلوم
التطبيقية ،والعلوم الصرفة ،والعلوم اإلنسانية (شكل  ،)2وكانت نسبة طلبة املراحل األوىل والثانية
تعادل  %30من جمموع املشرتكني .وكان للغالبية العظمى من املشرتكني يف االستبيان رغبة بدخول
جمال البحث العلمي يف اختصاصهم مستقبالً بنسبة  ،%76فيما مل يكن البحث العلمي جاذابً لـ
 %9من املشرتكني.
ومل تكن هذه الرغبة العالية يف دخول البحث العلمي متوافقة مع مدى اطالع املشرتكني على
آخر املستجدات البحثية يف جمال اختصاصهم ،حيث كان الغالبية من املشرتكني غري متأكدين من
مدى اطالعهم ،فرتاوحت إجابتهم بني  %40بـ(رمبا لدي اطالع)* ،و %43بـ(ليس لدي اطالع)،
فيما عبرّ  %17فقط عن ثقتهم أبن لديهم اطالع على آخر املستجدات البحثية.
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االختصاصات العلمية للمشرتكني يف االستبيان

شكل  :2االختصاصات العلمية للمشرتكني يف االستبيان ،توزعت الغالبية بني العلوم الطبية والطبيعية ،وبنحو
أقل شارك طلبة العلوم اإلنسانية واهلندسية

ومما مييز اجلامعات البحثية هو توفريها املصادر األساسية لالطالع على البحوث العلمية يف
االختصاص ،ولكن مما كان مفاجئاً يف نتائج االستبيان -ويدعو إىل قلق كبري حول مستقبل إنتاج
املعرفة -هو جلوء أكثر من  %49من املشرتكني إىل صفحات وسائل التواصل االجتماعي واألخبار
العامة يف االطالع على املستجدات البحثية ،ومن بني املشرتكني كان  %6فقط ممن اختار اجملالت
احملكمة ابابً لالطالع على آخر املستجدات البحثية (شكل  .)3وفضالً عن ذلك يرى %45
أنه ليس لديهم إملام أبساسيات البحث العلمي ،فيما يذهب  %57إىل عدم معرفتهم مبصطلح
أخالقيات البحث العلمي ،و %75مل يسمع من قبل عن مصطلح مراجعة األقران وحتكيم األوراق
البحثية.
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شكل  :3مصادر اطالع املشرتكني يف االستبيان على املستجدات البحثية

ويف حمل إجابة املشرتكني عن مدى اطالعهم على النشاطات البحثية احلاصلة يف كلياهتم،
أمجع  %62منهم على عدم معرفتهم ابلبحوث احلاصلة يف جامعاهتم ،فيما كانت الثلة املتبقية على
اطالع من طريق ربط األساتذة احملاضرات مبا ينجزونه من حبوث علمية ،وأمجع أكثر من %70
على عدم معرفتهم ابلبىن التحتية املتوافرة للبحث العلمي يف جامعاهتم واملراكز البحثية العاملة ،ورمبا
يكون السبب الرئيس لغياب اطالع الطلبة على النشاطات البحثية على الرغم من تواجدها هو
التزام احملاضرين مبناهج دراسية يفرضها النظام التعليمي عليهم بنحو ال مينحهم املرونة يف تداول
األفكار مع الطلبة ،أو إعطاء واجبات تدريسية ال متت -ابلضرورة -بصلة إىل االهتمامات
البحثية للمحاضر ،أو غياب الوقت الكايف لدى احملاضرين إلجراء البحث العلمي13؛ ومما يعزز
هذا االستنتاج هو ما يراه  %60من املشرتكني من غياب للتشجيع من قبل األساتذة يف االخنراط
بنشاطات البحث العلمي.
لكن  %60من املشرتكني
وعلى الرغم من القصور يف االطالع على النشاطات البحثية احمللية ّ
مل جيد حرجاً يف تقييم النشاطات البحثية العراقية ،وع ّدها غري جمدية وغري منافسة للبحث العلمي
العاملي ،مبا ينبئ ابنعدام للثقة ،وصورة منطية متكونة مسبقاً للطالب؛ وهذا ميكن أن نع ّده صورة
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مصغرة ملشكلة تعود جذورها إىل اجملتمع وغياب ثقته ابلتعليم العايل العراقي ،وتقصري من قبل
املختصني يف اجلامعات للتأثري ابلطلبة أوالً واجملتمع اثنياً ،وإزالة هذه الصورة النمطية للحصول على
الدعم اجملتمعي الالزم؛ لتطوير البحث العلمي العراقي.
مقرتحات للتطوير
قد تكون نتائج االستبيان هذه قاصرة يف متثيل السواد األعظم من طلبة اجلامعات العراقية،
وقد يكون اختيار عينة الدراسة عرب استخدام خاصية اإلعالانت املمولة لشركة الفيسبوك ال يتبع
املنهج العلمي يف اختيار العينات ،ولكن نتائج االستبيان تعكس صورة متواجدة يف اجلامعات،
معمق وأكثر دقّة؛ للوصول إىل الصورة الكاملة.
نرتكها للباحثني املختصني يف دراستها بنحو ّ
ولكن نتائج االستبيان أتيت متوافقة مع الناتج البحثي العراقي ،ومدى أتثريه على املستوى
العاملي ،فجامعاتنا ما تزال متارس عملية تداول املعرفة واستهالكها ال إنتاجها ،مبا جيعل اخلريج غري
قادر على املنافسة يف السوق العاملية والسيما يف اجملاالت البحثية إال ما ندر .بل حىت أن عملية
تداول املعرفة ال تتم بنحو خمتلف كثرياً عن منط التلقني والتقيد ابملناهج الدراسية من دون إعطاء
التطور العلمي ،واملستجدات البحثية ،وربطهما ابملادة العلمية؛ مما جيعل
احلرية للتدريسي مبناقشة ّ
الطالب ال يعرف املصدر احلقيقي للمستجدات ،أو رمبا يتجاهلها حنو آليات املعرفة اجلاهزة املتناقلة
عرب صفحات األخبار العامة اليت تكون يف أغلب األحيان سطحية ،وهذه كلها عوامل خطر هتدد
مستقبل عملية تداول املعرفة إن استمرت ،فيكف ابالنتقال حنو إنتاجها؟

حتول حنو اجلامعات البحثية ،حنتاج إىل خلق الثقافة البحثية ،ونشر
وقبل احلديث عن أي ّ
التقاليد األكادميية الضرورية؛ ليستعيد اجملتمع األكادميي ثقته بنفسه ،ويكون اجليل القادم قادراً على
قيادة التحول حنو البحث العلمي الذي يوفر للمجتمع احتياجاته.
وقد أثبتت التجارب املختلفة للجامعات اليت قطعت شوطاً يف االجتاه حنو التوجه البحثي،
أن إشراك الطلبة يف البحث العلمي له دور فعال يف تطوير البحث العلمي على املستوى القريب
واملتوسط والبعيد ،حيث يعمل هذا األمر على حتفيز الطلبة للجد يف طلب املعلومات ،وكذلك
حتفيز التدريسيني على االهتمام بربط حماضراهتم ابلتطور العلمي مبا جيذب الطلبة مبراحل أولية لكتابة
حبوث حتت إشراف التدريسي الذي يروه أكثر جذابً يف إيصال املادة ،وميكن زايدة نسبة اشرتاك
الطلبة يف الفعاليات البحثية من طريق ما أييت:
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•حتديث املناهج الدراسية ،وإدخال مفردات أساسيات البحث العلمي يف مراحل أولية من
الدراسة اجلامعية.
•إعطاء احلرية للتدريسي ابلتوسع ابملادة الدراسية وإدخال ما يراه مناسباً من ربط املادة
العلمية ابملستجدات البحثية ضمن اإلطار العام للمخرجات الدراسية.
•استحداث نظام البحث الصيفي للطلبة املتميزين ،حيث جيري الطلبة املتميزون حبواثً حتت
إشراف أحد األساتذة الباحثني خالل العطلة الصيفية ،وجعل االشرتاك يف هذا الربانمج وإثبات
الكفاءة البحثية من شروط القبول يف الدراسات العليا فيما بعد.
•حتديد األسئلة البحثية ابحلاجات اجملتمعية احمللية ودعم البحوث اليت تعطي احللول
للمشكالت احمللية.
•إجياد الشراكة بني اجلامعات واملراكز البحثية والقطاع الصناعي مبختلف اجملاالت ،بنحو
يضمن احلقوق الفكرية للباحث ،ويوفر القاعدة الصناعية اليت توفر التسويق الالزم.
وبعد إجياد التآزر بني البحث والتدريس وإشراك الطلبة وإعدادهم ،ميكننا التوجه حنو أتسيس
إحدى جامعاتنا املوجودة أو تطويرها؛ لتكون اجلامعة البحثية األهم اليت ميكنها إنتاج املعرفة ال
استهالكها.
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