البحث العلمي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف كلية الرتبية للبنات/اجلامعة العراقية
(معوقاته ومقرتحات تطويره)

الباحث

أ.د .حسام عبدامللك عبدالواحد العبديل
أستاذ املناهج وطرائق التدريس

كلية الرتبية للبنات/اجلامعة العراقية

أ.د .حسام عبدامللك عبدالواحد العبديل

ملخ�ص
هدفت الدراسة احلالية إىل معرفة معوقات البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية للبنات/

اجلامعة العراقية ،ومعرفة هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف درجة تقديرهم ملعوقات البحث العلمي تبعا

ملتغريات الدراسة (اجلنس ،املؤهل العلمي ،اللقب العلمي ،اخلربة) ،ومعرفة هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف

درجة تقدير أعضاء هيئة التدريس ملقرتحات تطوير البحث العلمي تبعا ملتغريات الدراسة ،إذ ستكون أداة الدراسة
إستبانة تتألف من جمموعة فقرات موزعة عىل جماليني (جمال معوقات البحث العلمي ،جمال مقرتحات تطوير البحث

العلمي) ،كام ستكون عينة البحث مؤلفة من أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية للبنات /اجلامعة العراقية كافة
والبالغ عددهم ( )97تدرييس وتدريسية موزعني عىل االقسام العلمية.

ولتحقيق هدف البحث فقد تطلب ذلك بناء أداة ملعرفة الصعوبات التي تواجه البحث العلمي يف كلية الرتبية للبنات/

اجلامعة العراقية ،إذ قام الباحث بإعداد أداة البحث وفقا ملا يأيت( :اإلطالع عىل األدبيات واملصادر املتعلقة بموضوع البحث

احلايل ،توجيه سؤال مفتوح إىل عدد من أعضاء هيئة التدريس لغرض معرفة الصعوبات التي تواجه البحث العلمي ،اإلطالع

عىل عدد من الدراسات واألدبيات املتعلقة بموضوع البحث واالستفادة من فقرات األدوات واملقاييس املستعملة ،خربة

الباحث املتواضعة يف جمال التدريس اجلامعي و البحث العلمي) .ومما تقدم فقد حصل الباحث عىل جمموعة من الفقرات

تضمنت صعوبات البحث العلمي التي تواجه التدريسيني والتدريسيات يف كلية الرتبية للبنات /اجلامعة العراقية ،وكان عدد
الفقرات لألداة بصورهتا األولية ( )70فقرة .موزعة عىل ( )5جماالت فرعية لتقيص هذه املشكالت بحسب مقياس ليكرت
اخلاميس ،عىل النحو اآليت (أوافق بشدة ،أوافق ،حمايد ،اعرتض ،معارض بشدة).

ولغرض التعرف عىل صدق أداة الصعوبات التي تواجه البحث العلمي تم استخدام الصدق الظاهري عن طريق

عرض األداة عىل عدد من املحكمني والبالغ عددهم ( )10حمكمني من املتخصصني يف جمال القياس والتقويم وطرائق
التدريس والرتبية وعلم النفس ،ويف ضوء آراء املحكمني تم إجراء التعديالت عىل عدد من الفقرات وتم دمج البعض منها

فض ً
ال عن حذف عدد من الفقرات التي أشار إليها املحكمني ،وهبذا فقد استقرت فقرات األداة بصيغتها النهائية عىل()55

جمالي األول يتعلق بمعوقات البحث العلمي ،والثاين يتعلق بمجال مقرتحات
فقرة بعد أن كانت ( )70فقرة( ،موزعة عىل نّ
تطوير البحث العلمي) ،حيث أعتمد الباحث نسبة أتفاق ( )% ٨٠فأكثر يف آراء املحكمني للفقرة املقبولة.

حازت الفقرات(( )6 ،19 ،13ندرة دعم إيفاد عضو اهليئة التدريسية حلضور املؤمترات الدولية خارج العراق،

ندرة احلوافز املشجعة للباحثني ،انعدام متويل البحوث العلمية) عىل املرتبة األوىل والثانية والثالثة عىل التوايل ،إذ بلغ

املتوسط احلسايب هلام ( )4.88 ،4.93 ،4.94وبنسبة (.)%98 ،%99
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البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس
يف ضوء النتائج التي افرزها البحث فانه باإلمكان

التوصل إىل بعض االستنتاجات املتعلقة بصعوبات
البحث العلمي وومن تلك االستنتاجات:

البحوث املحكمة
للبنات /اجلامعة العراقية والكليات أو اجلامعات
ذات التخصص املامثل ،والتنسيق يف إعداد املشاريع
البحثية املشرتكة.

 .1وجود معوقات تؤثر بشكل كبري عىل حركة البحث

 .5وضع آلية جديدة لتقويم البحوث املقدمة للنرش يف

 .2إن املعوقات التي تواجه البحث العلمي يف كلية

�أهمية البحث:

العلمي يف كلية الرتبية للبنات.

الرتبية للبنات /اجلامعة العراقية ،كثرية وتكاد تكون
متساوية من حيث نسبة االتفاق عىل كوهنا معوقا ،أو

متقاربة ،وهو ما ظهر من خالل نتائج البحث.

املجالت العلمية ،واعتامد

يمكن حتديد أمهية البحث احلايل يف النقاط التالية:

 .1أمهية التعليم اجلامعي ،فالتجارب الدولية

املعارصة أثبتت بام ال يدع جماال للشك إن التقدم

 .3ضعف الدعم املايل للبحوث العلمية ،أو انحسارها

احلقيقي ،يكمن يف التعليم اجلامعي ،وأن كل الدول

 .4انعدام الدعم املايل من قبل الكلية أو اجلامعة

املتقدمة نفسها تضع التعليم اجلامعي يف أولوية براجمها

بالقيادات اجلامعية.

لدعم مشاركة التدرييس يف املؤمترات التي تقام خارج
الكلية.

التي تقدمت من بوابة التعليم اجلامعي ،بل إن الدول
وسياستها.

 .2إن نجاح أي تعليم جامعي يعتمد ((إىل

 .5هناك تأثري سلبي من النخبة السياسية أو التوجه

حد كبري)) عىل ما يتوافر له من عنارص جيدة من

ويف ضوء نتائج البحث أقرتح الباحث مقرتحات

يف الكليات عامة وكلية الرتبية للبنات خاصة الطاقة

 .1صياغة خطة إسرتاتيجية من قبل الكلية أو اجلامعة

 .3أمهية البحث العلمي وعظم الدور الذي

السيايس للدولة عىل البحث

منها:

لرفع جودة البحث العلمي وفق املقاييس العاملية أو
العربية.

أعضاء هيئة التدريس ،إذ يعد عضو هيئة التدريس

املحركة لكليته ،وحمور رسالتها،

يؤديه يف التقدم والتنمية ،إذ نجد أن الدول املتقدمة

أولته الكثري من االهتامم وقدَّ مت له كل ما حيتاجه من

 .2تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل الرقي يف جمال

متطلبات سواء كانت مادية أو معنوية ،إذ أن البحث

 .3تشجيع أعضاء هيئة التدريس عىل كتابة البحوث

 .4كام يستمد البحث احلايل أمهيته من خالل

 .4زيادة االهتامم بتشجيع التواصل بني كلية الرتبية

البحثي غري املالئم بصورة خاصة للتدريسيني ،مما

كتابة البحث العلمي.
املشرتكة.
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العلمي ُيعترب الدعامة األساسية لالقتصاد والتطور.

التطرق إىل املعوقاتبصورة عامة واملرتبطة باملناخ

أ.د .حسام عبدامللك عبدالواحد العبديل
ينعكس عىل أدائهم ومهامهم الرتبوية والتدريسية
والعلمية يف كلية الرتبية للبنات /اجلامعة العراقية.

 .5حتتل هذه الدراسة أمهية بالغة بني الدراسات

التي تتناول واقع البحث العلمي يف التعليم اجلامعي

وسبل تطويره.

م�شكلة البحث:

يمكن حتديد مشكلة البحث يف النقاط التالية:

لذلك يعطيه جل وقته.

 .4أن بعض األبحاث العلمية يف اجلامعات

تتسم بالتقليدية واملحاكاة دون اللجوء إىل اإلبداع
واالبتكار واالهتامم املبارش بقضايا التنمية االقتصادية

واالجتامعية.

 .5انرصاف بعض اعضاء هيئة التدريس عن

البحث العلمي نتيجة لوجود معوقات كثرية تعيقهم

 .1عند تصنيف الدول من حيث التقدم التقني

عن كتابة البحوث العلمية منها صعوبة التواصل

مراتب متأخرة من حيث ابتكار التقانات وتطبيقها،

خارج العراق وهذه وغريها يعد عائقا مهام يؤدي إىل

نجـد أن اجلامعات يف الدول العربية يأيت تصنيفها يف

ذلك أن من ضمن أسباب هذا التأخر عدم توظيف

رسالة اجلامعات البحثية توظيف ًا فاع ً
ال إجيابي ًا.

مع اجلامعات واملؤسسات الرتبوية واملراكز البحثية

تردي أحوال البحث العلمي.

 .6إحساس الباحث أن هناك ضعفا يف مستوى

 .2تناولت بعض الدراسات أسباب ختلف

البحث العلمي أدى إىل عدم القدرة عىل االبتكار

عدد من املعوقات والصعوبات منها معوقات تواجه

مظاهر اخللل والقصور الذي يؤدي إىل عدم حتسني

الوطن العريب يف جمال البحث العلمي وأرجعوه إىل
أعضاء هيئة التدريس يف الوطن العريب نحو (االرهاق
باألعامل التدريسية ،وانخفاض مستوى الدخل
الشهري ،وفقدان مستلزمات البحث العلمي ،فضال

عن تدين االنفاق عىل البحث العلمي) .كام أضافت

بعض الدراسات معوقا آخر زيادة عىل ما تم ذكره أال
وهو هجرة العقول عىل بلدان غري العربية.

 .3إن دور عضو هيئة التدريس يف الكليات مل يعد

مقترصا عىل التدريس وواجباته ،وإنام أصبح يشمل

فضال عن التدريس مجيع اجلوانب االكاديمية وعىل

رأسها البحث العلمي ،إال أنه أي التدرييس اليزال
يرى أن االولوية يف املهام املوكلة له التدريس حرصا

واالبداع والتجديد ،وهو بال شك يعترب مظهر من
البيئة البحثية.

 .7وفقا ملا تقدم تبلور لدى الباحث مربرات

رضورية للوقوف عىل االسباب والصعوبات
واملعوقات التي تواجه البحث العلمي يف كلية الرتبية

للبنات /اجلامعة العراقية ،وبيان حجم مسامهة أعضاء
اهليئة التدريسية فيها ومسؤولياهتم اجتاه هذا املوضوع.

هدف البحث:

هيدف البحث احلايل التعرف عىل املعوقات التي

تواجه البحث العلمي يف كلية الرتبية للبنات /اجلامعة
العراقية من وجهة نظر التدريسيني.
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البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس

حدود الدرا�سة:
 .1كلية الرتبية للبنات/اجلامعة العراقية.
 .2أعضاء هيئة التدريس.

عن طريقة التوصل إىل حل ملشكلة معينة ،وذلك

عن طريق التقيص الشامل والدقيق جلميع الشواهد
التي يمكن التحقق منها والتي تتعلق بمشكلة معينة

 .3العام الدرايس ()2015 -2014

(املعقل :1٩٩٠ :ص )١٦٨

لتحقيق أهداف الدراسة طرحت االسئلة اآلتية:

إىل كشف حقائق وقواعد عامة يمكن التحقق منها

ا�سئلة الدرا�سة:

 .1ما درجة تقدير أعضاء هيئة التدريس يف كلية

الرتبية للبنات/اجلامعة العراقية ملعوقات البحث

العلمي.

 .2ما درجة تقدير أعضاء هيئة التدريس يف كلية

الرتبية للبنات/اجلامعة العراقية ملقرتحات تطوير

البحث العلمي.

م�صطلحات البحث:

أوال :البحث العلمي:

يوجد تعاريف كثرية للبحث العلمي ومنها :

ويعرفه وصفي بأنه( :جمهود منظم ومسلسل

بطريقة علمية للتعرف عىل مشكلـة معينة وحماولة

حلها( .وصفي2003:م :ص)31

ويعرفه سامل بأنه( :عملية فكرية منظمة يقوم

هبا شخص يسمى الباحث ،من أجل تقيص احلقائق
املتعلقة بمسألة أو مشكلة معينة تسمى موضوع
البحث ،بإتباع طريقة علمية منظمة تسمى منهج

البحث وذلك للوصول إىل حلول مالئمة للمشكلة
أو إىل نتائج صاحلة للتعميم عىل املشاكل املامثلة تسمى

نتائج البحث( .سامل1997:م:ص)5

كام عرفه هيلوي :أسلوب الدراسة يمكن
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البحوث املحكمة

وعرفه الباري  :هو استقصاء دقيق هيدف

مستقب ً
ال( .عبدالباري :٢٠٠٤ :ص )٣٧

ويعرفه ( :)Rummelانه التقيص أو فحص

دقيق الكتشاف معلومات أو عالقات جديدة

تسهم يف نمو املعرفة احلالية والتحقق منها( .داود و
عبدالرمحن :1٩٩٠ :ص )١٨

مشكلة معينة .التعريف اإلجرائي للبحث

العلمي:

جهد منظم من قبل عضو اهليئة التدريسية لتقيص

احلقائق واملعلومات اجلديدة وتطبيقها من خالل مجع

البيانات املتعلقة بالظواهر واملشاكل احلياتية للتوصل
إىل حل ملشكلة معينة.

الإطار النظري:

أمهية البحث العلمي:

لقد سعى اإلنسان منذ بداية وجوده إىل البحث

والتأمل والتفتيش عن وسائل حتى يستطيع العيش

الس َم َو ِ
وتدبري أمور احلياة ﴿ َو َي َت َف َّك ُر َ
ات
ون فيِ َخ ْل ِق َّ
ْت َه َذا َب ِ
اط ً
َوالأْ َ ْر ِ
ال ُس ْب َحا َن َك َف ِقنَا
ض َر َّبنَا َما َخ َلق َ
اب النَّا ِر ﴾ [آل عمران ،]191:ويقول تعاىل:
َع َذ َ
اختِلاَ ِ
الس َم َو ِ
ات َوالأْ َ ْر ِ
ف ال َّل ْيلِ
ض َو ْ
﴿ إِ َّن فيِ َخ ْل ِق َّ
َوالن ََّها ِر لآَ َي ٍ
ات لأِ ُ وليِ الأْ َ ْل َب ِ
اب ﴾[آل عمران.]190:

أ.د .حسام عبدامللك عبدالواحد العبديل
وألمهية البحث والتأمل فقد كان أسالفنا العرب

دينية ،أو توصل
النافعة هي تلك التي تحُ ِّقق مصلح ًة َّ

تدرس يف املدارس واجلامعات.
بقيت إىل يومنا هذا ّ

وحتصيل العلم ،ح َّتى إنَّه َ
قرن شهادة العلامء بشهادة
املالئكةَ ﴿ :ش ِهدَ هَّ ُ
الل َأن َُّه لاَ إِ َل َه إِلاَّ ُه َو َوالمْ َلاَ ئِ َك ُة َو ُأو ُلو

هم ّأول الناس يف جمال البحث ووضع نظريات علمية
هلذا خيطأ من يتصور أن البحث العلمي مل نشأ عند

الغرب ،بل نشأ عند العرب يف فرتة ازدهار احلضارة
اإلسالمية ،لذلك نجد ّ
أن معظم النظريات العلمية
والطبية املختلفة يكون مكشتفها عامل ًا عربي ًا يف

تطورت مع الوقت.
األساس ثم ّ

وبعد أن أدرك العامل وخصوص ًا الدول املتقدمة

أمهية البحث العلمي وعظم الدور الذي يؤديه يف
التقدم والتنمية ..أولته كثري منها االهتامم وقدَّ مت

له كل ما حيتاجه من متطلبات سواء كانت مادية
أو معنوية ،حيث إن البحث العلمي ُيعترب الدعامة

األساسية لالقتصاد والتطور ،و ُيعد ركن ًا أساسي ًا
من أركان املعرفة اإلنسانية يف ميادينها كافة كام ُيعد

أيض ًا السمة البارزة للعرص احلديث ,فأمهية البحث
العلمي ترجع إىل أن األمم أدركت أن عظمتها

وتفوقها يرجعان إىل قدرات أبنائها العلمية والفكرية
والسلوكية.

تاريخ البحث العلمي:

ٍ
اإلسالم إىل متجيد العقل،
منفعة دنيو َّية ،وقد دعا
إىل
ُ

ا ْل ِع ْل ِم َقائِماً بِا ْل ِق ْس ِط ﴾[آل عمران .]18:بل اعتبرَ
ٍ
َ
كاملة ما لمَ َت ْصدر عن
إيامن اإلنسان وعبادة اهلل غري

علم وإدراك وبصريةَ ﴿ :وتِ ْل َك الأْ َ ْم َث ُ
ال َن رْ ِ
ضبهُ َ ا
ٍ
َّاس َو َما َي ْع ِق ُل َها إِلاَّ ا ْل َعالمِ ُ َ
لِلن ِ
ون ﴾[العنكبوت]43:

(شفيق2003:م ،ص.)1

الذهبية من تاريخ اإلسالم ح َّتى
وخالل الفرتة
َّ

القرن الثَّامن عرشُ ،أ ِ
نشئَت املدارس يف خُم ِتلف البالد
َ
وامتأل ْت
اإلسالمية رش ًقا وغر ًبا ،وكثرت املكتبات،
َّ

باملؤ َّلفات يف ِ
خمتلف العلوم ،ح َّتى َّ
إن مكتبة خلفاء
األندلس ،اشتم َل ْت وحدها عىل ِستِّامئة ألف جم َّلد،

ِ
جانب
عامة إىل
وقد كان باألندلس سبعون مكتبة َّ
اخلاصة ،وقد اجتذبت
الكثري والكثري ِمن املكتبات
َّ
املكتبات الباحثني عن املعرفة من َمنابع العالمَ
هذه
ُ

ِ
املختلفة ينهلون من علوم العرب ومؤ َّلفاهتم.
ففي

علم

الكيمياء،

ُيعترب «جابر

بن

وصل
س هذا العلم ،وظ َّلت أبحا ُثه وما َت َّ
حيان» ِّ
مؤس َ

يعود نشأة البحث العلمي إىل قدم اإلنسان كام بني

ٍ
ِ
األو َل يف
معلومات ومعارف هي
إليه من
املرج َع َّ
أوروبا ،ح َّتى القرن الثامن عشرَ  ،ويف ِّ
الطب كان

ٌ
فريضة عىل املسلمني،
ضا َّلة املؤمن ،وطلب العلم

العلمية
أهم املراجع
الطب» ،لـ «ابن النَّفيس»ُ ،تعدُّ من ِّ
َّ

الباحث سلفا ،وإن الفضل يف نشأته يعود إىل أسالفنا

العرب(( ،فقد جاء اإلسالم ِ
العلمي
داع ًيا إىل البحث
ِّ
والدِّ راسة وال َّتمحيص والتنقيب واملعرفة؛ ِ
فاحل ْكمة
لم َ
وآخر ،بل اعتبرَ العلوم
وهو يف ذلك ال يميز بني ِع ٍ

كتاب «احلاوي» َّ
للطبرَ ي ،وهو من عرشين جم َّلدً ا،
وكذلك كتاب «القانون» لـ«ابن ِسينا» ،و«املوجز يف

األساسية( .شفيق2006:م ،ص)295 ،294
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البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس
كذلك َيرجع الفضل للمسلمني يف ُّ
الطرق

اليومية ،وهم الذين
املستعملة يف احلياة
احلسابية
َ
َّ
َّ
جعلوا من َ
اجلبرْ ِعلماً
ريا،
َ
حقيقيا ،وتقدَّ موا به تقدُّ ًما كب ً
ًّ
أسسوه ،فاخلوارزمي
ح َّتى اعتربوا أنهَّ م هم الذين َّ
مؤسس علم اجلرب ،وكتا ُبه الشهري بعنوان َ
ِّ
«اجلبرْ
ِ
وا ُملقا َبلة» ،فيه ُطرق ِّ
املختلفة،
حل املَسائل بالوسائل

اسم َ
اجلبرْ ،
واخلوارزمي الذي خلف عىل هذا العلم َ
ُّ
األجنبية بِ َلقطة العريب ( Algebre
فانتقل إىل ال ُّلغات
َّ
 ،أو ،)Algebraممِ َّا ُي ِّ
أسس
ؤكد عروب َة هذا العلم كام َّ

وحساب ا ُملث َّلثات
التحليلية،
علامء العرب اهلندس َة
َ
ُ
َّ
الذي لمَ يكن معرو ًفا عند اليونان .ويف علم طبقات

كيفية
الرئيس «ابن سينا» يف
َّ
األرض ُيعترب ما كت َبه َّ
تكوين ا ِ
املعدنية ،وما إىل
جلبال واألحجار ،واملَواد
َّ

اعتمدَ ْت عليها أوروبا
أهم املراجع التي َ
ذلك ،من ِّ
العلمية .ويف علم االجتامع يعترب «ابن
إ َّبان هنضتها
َّ
َخ ْلدون» َّأو َل ِّ
مفك ٍر اجتامعي استخدَ م املنهج العلمي،
فهو َّأول َمن صاغ قوانني تقدُّ ِم األمم واهنيارها.

(شفيق2006 :م)295 ،

يب لمَ
ريا ما َي ِر ُد القول َّ
بأن رسالة العلم العر ِّ
وكث ً

البحوث املحكمة
ٍ
حاجة إىل ِ
ثقافية جديدةُ ،ي ْف ِرخ
القديم كان يف
حاضنة َّ
من خالهلا يف ِّ
جمرد
ظل أوضاع خمتلفة ،ولمَ يكن العرب َّ

هاضمني هلذا العلم ،بل ل َقد استطاعوا أن َينقلوا عن
يب هو
غريهمُ ،ث َّم أبدعوا شيئًا جديدً ا ،والعلم العر ُّ
الثقافية التي تعيشها اليوم.
السلسة
إحدى حلقات ِّ
َّ

(قنصوة2003 :م)120 ،

اإلسالمية عىل احلضارة
ويشهد بأثر احلضارة
َّ

كثري من األوروبيني فيقول «سارتيون»:
األوروبية
ٌ
َّ

َّ
اإلسالمية يف باب العلم ،وال
إن ما أتت به احلضار ُة
َّ

سيام العلوم وتطبيقها أعظم بكث ٍ
ري ممِ َّا أتت به يف ذلك
َّ
ُ
مملكة بيزنطة .كام يذهب (سيديو) إىل َّ
أن
السبيل
َّ
العرب هم يف واقع األمر أساتذ ُة أوروبا يف مجيع فروع

املعرفة .ونشري كذلك لبعض أقوال علامء الغرب عن
اإلسالمية ،ومن هذه األقوالَ :
ذكر (زيغريد
احلضارة
َّ

هرنكه) َّ
أن العرب قدَّ موا ألوروبا أثمن هد َّية ،وهي
مهدَ ت أمام
طريقة البحث
العلمي الصحيح التي َّ
ِّ
أسلوب كشف أرسار َّ
الطبيعة ،وسيطرته
الغرب
َ

عليها يف احلارض .كام قال (ليربي) :أنَّه لو لمَ َيظهر

تكن إ َّ
ال وسيلة مواصالت ،نق َل ْت علم اليونان إىل

ُ
العرب عىل مرسح التاريخَّ ،
هنضة أوروبا
لتأخ َرت
عدَّ ة قرون .كام أشار (كاراديفوا) َّ
بأن العرب َح ِفظوا،

األصليون هم أوىل
أصحاب العلم
صح ذلك لكان
ُ
َّ
ُّ

حية ُمتح ِّفزة الستكشافات ،ثم َّ
إن مكتشفاهتم
البحث َّ

الغرب ،فانطلق يف تقدُّ ِمه يف العصور احلديثة ،ولو

النَّاس بالتقدُّ م ،ولمَ حيدث ذلك ،بل َّ
إن الغرب نفسه،
لمَ تكن ت ُْع ِوزه ال ُّلغة يف قراءة الترُّ اث اليوناين ،ولمَ يكن

حاجة إىل َمن يرتجم إىل ٍ
ٍ
فالعربية َ
أش ُّق
لغة أخرى،
يف
َّ

والرومان ،والواقع َّ
أن العلم
عليه من لغة اليونان ُّ
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روح
وحسنوا
ً
فروعا خمتلفة من فروع املعرفة ،وأبقوا َ
َّ

أساس احلضارة احلديثة( .شفيق:
الرياضيات هي
يف
ُ
َّ

2006م)296 ،

الوضع احلايل للبحث العلمي يف الوطن العريب

(وآفاق تطوره):

أ.د .حسام عبدامللك عبدالواحد العبديل
ال تزال جهود البحث العلمي والتطوير يف

من رتبة جامعية إىل رتبة جامعية أعىل) ,وييل ذلك

مازالت حمصورة إىل درجة كبرية عىل مراكز األبحاث

هيئة حكومية أو خاصة .وال نجد إال نسبة ضئيلة جد ًا

معظم األقطار العربية ضئيلة جد ًا كام أن هذه اجلهود
احلكومية (اجلامعات ومراكز البحث العلمي )،
وهناك انعدام شبة كامل جلهود البحث والتطوير يف

املؤسسات الصناعية ،إذ يالحظ غياب دور القطاع
اخلاص يف عمليات البحث والتطوير يف الوطن العريب
وعدم مشاركته يف اإلنفاق عىل البحث العلمي .عل ًام
أنه يف الدول املتقدمة يضطلع القطاع اخلاص بمعظم

عمليات البحث والتطوير وذلك من خالل املختربات
الصناعية املوجودة يف أغلب املؤسسات والرشكات

الكربى التي غالب ًا ما تكون رشكات متعددة اجلنسية,
فعىل سبيل املثال يمول القطاع اخلاص األمريكي نحو

 60%من إمجايل أنشطة البحوث والتطوير األمريكية.

(قنوع واخرون2005 :م)82 - 81 ،

وبالعودة إىل الوطن العريب فإن جهود البحث

العلمي ترتكز يف اجلامعات العربية ،ألن من أهم
وظائف اجلامعات هي التدريس والبحث العلمي،
فهي تركز عىل التدريس حتى إنه حيتل مركز الصدارة يف

كل جامعاتنا العربية ،ونتيجة لذلك ولألعداد الكبرية
للطلبة التي تشكل نسبة مرتفعة مقارنة بعدد األساتذة

يف اجلامعات ،نجد أن األستاذ اجلامعي يقيض معظم
وقته يف التدريس ،وال يتوفر لديه الوقت الكايف للقراءة

والبحث العلمي( .سلامن1994:م)83 ،

ومن جهة أخرى فإن البحث العلمي يف

اجلامعات العربية أكاديمي .ومن أهم دوافعه (الرتقية

الكسب املادي ،ومن ثم االستجابة لطلب مؤسسة أو

للرغبة يف زيادة املعرفة العلمية .وهذا يظهر بأن الصلة
ضعيفة جد ًا أو مفقودة بني خطط البحث العلمي يف

اجلامعات ومتطلبات التنمية يف املجاالت املختلفة.
ويف هذا إغفال تام للدور الذي يمكن أن تلعبه
اجلامعات بمرافقها ومؤسساهتا البحثية وعنارصها
البرشية املؤهلة يف دفع مسرية التقدم يف بلدان وطننا

العريب( .عاقل1992:م)46 ،

لذلك نلمس انعزال اجلامعات العربية عن

مؤسسات القطاع اخلاص ،مما يؤدي إىل حرمان
الباحث اجلامعي من الدعم املادي متاما أو خيصص

للباحث العلمي اجلامعي إن وجد ختصيصا ماليا
ضئيال إذا ما قورن بام خيصص للبحث العلمي يف

الدول املتقدمة.

لقد أقيم يف الوطن العريب العديد من مراكز

األبحاث التي ارتبطت بجهات ووزارات خمتلفة.
كثري من هذه املراكز مل تنشأ حلاجة فعلية إليها ،بل

ألهنا توجد يف دول أخرى .ومن هنا وجدنا مراكز

للطاقة الشمسية أقامتها الدول املتقدمة للدول

العربية وبرؤوس أموال عربية ،ووضعت هلا الربامج
البحثية املالئمة للدول املتقدمة ,واختارت هلا األجهزة

العلمية .ووجدنا مراكز للهندسة الوراثية والفضاء،
كام أنشئت مراكز للبحوث الزراعية ومراكز للبحوث
اإلنسانية ،غري أن ميزانية مثل هذه املراكز املهمة قليل
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البحوث املحكمة

قياس ًا باملراكز األخرى .والباحث العلمي يف مثل هذه

إنتاجها بمعدل ( )%7,89عن العام املايض .وكذلك

التي يقوم هبا تعترب موجهة وال يسمح بنرشها من

الوحيد كان هو انخفاض إنتاج ُعامن عن العام

املراكز يعيش يف بيئة علمية صعبة ،حيث أن األبحاث

قبل الباحث .ومع ذلك فإهنا ال جتد طريقها نحو
القطاعات اإلنتاجية ،وهتمل وال ترى النور( .سلامن:

1994م.)83 ،

ازداد معدل إنتاج قطر بواقع ( ،)%31و االستثناء
املايض .وقد بلغت نسبة الزيادة هلا جمتمعة (،)%11

كام نالحظ زيادة بلغت نسبتها أكثر من ( )%55يف
اإلنتاج العراقي ،حيث بلغ عدد األوراق املنشورة يف

فمن خالل اإلحصائية األخرية لإلنتاج العلمي

النصف األول من عام  )274( 2013ورقة مقارنة

فرتة الدراسة )10.367( ،ورقة من كل الدول

احلال بالنسبة لليبيا حيث زاد عدد األوراق من ()54

العريب ،فقد بلغ العدد الكيل لألوراق املنشورة خالل
العربية ويف كل التخصصات .وهذا يعني زيادة

حوايل ( )%5عن نفس الفرتة من ( .)2012و قد

كان للسعودية املرتبة األوىل يف عدد األوراق للعام
الثاين عىل التوايل ،حيث بلغ العدد ( )3.266تليها

مرص بواقع ( )2.940ثم تونس ( .)1.140زاد

عدد اإلنتاج السعودي بنسبة ( )%11.4عن العام

بعدد ( )176يف نفس الفرتة من العام  .2102كذلك
إىل ( )75وبنسبة زيادة حوايل (.)%39

والشكل التوضيحي ( )1يبني اإلنتاج العريب يف

النصف األول من  2013مع مقارنة بنفس الفرتة

من عام  .2012مل نظهر فيه إنتاج ك ً
ال من موريتانيا،
الصومال ،جيبويت وجزر القمر ألن اإلنتاج من هذه
الدول يقل عن ( )10أوراق و بالتايل يصعب إظهاره

 ،2102وارتفع اإلنتاج املرصي بنسبة (،)% 4.85

عىل هذا الرسم.

اإلنتاج اجلزائري فقد تراجع بنسبة أيضا ()% -0.25

حساب نسبة عدد البحوث لكل مليون نسمة ،ما

بينام تراجع اإلنتاج التونيس بنسبة ( .)% -7.62أما
وهو حيتل الرتتيب الرابع من حيث العدد (،)804
ويليه املغرب يف املرتبة اخلامسة وبعدد ( )609و
بزيادة تعادل ( )%0.83عن العام املايض .ومن

هنا نالحظ تباطؤ يف اإلنتاج البحثي يف دول املغرب

العريب ،والذي بلغ هلا جمتمعة ( .)%3.56بينام
نالحظ نمو أكرب يف دول جملس التعاون اخلليجي

حيث باإلضافة إىل السعودية فإن اإلمارات التي

تأيت يف املرتبة السادسة وبعدد ( )506ورقة قد ازداد
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ثم إننا اعتمدنا عىل بيانات البنك الدويل يف

عدا فلسطني فقد اعتمدنا بيانات مركز اإلحصاء
الفلسطيني .ويبني اجلدول ( )1ترتيب الدول حسب
هذه النسبة .و يظهر أن قطر تأيت يف املرتبة األوىل تليها

السعودية ثم تونس( .الربان2013:م.)2-1،

أ.د .حسام عبدامللك عبدالواحد العبديل
الشكل ()1

عدد األوراق العربية املنشورة يف النصف األول من  2013موزعة حسب الدول

وهذه النسب تدل عىل أن عدد الباحثني العرب

وهذا الوضع ال يبرش باخلري بالنسبة إىل مستقبل

بالدول املتقدمة ،رغام من تقدم البعض من الباحثني يف

العرب (فإن معظم البحوث العربية املنشورة هي بحوث

العاملني يف البحث والتطوير منخفض جد ًا مقارنة
بعض الدول العربية قياسا بزمالئهم يف الدول العربية
اآلخرى .وهذا مؤرش عىل ضعف وختلف الدول العربية
يف جمال البحث العلمي الذي يعترب بداية الطريق نحو

التكنولوجيا.

وإضافة إىل املؤرش السابق هناك مؤرش آخر يساعد

عىل معرفة مدى تقدم أو ختلف البحث العلمي يف الوطن
العريب وهو عدد البحوث وإنتاجية الباحث .حيث تشري
إحدى الدراسات إىل أن ما ينرش سنوي ًا من البحوث يف

الوطن العريب ال يتعدى ( )15000ألف بحث .وملا كان

الوطن العريب .فباإلضافة إىل ضعف إنتاجية الباحثني
علمية تطبيقية تعتمد املالحظة املبارشة والتجربة ،أو
بشكل أسايس هي بحوث إنسانية اجتامعية .وقسم
كبري من البحوث العربية املنشورة ،باستثناء بحوث
العلوم اإلنسانية ،تنرش باالشرتاك مع باحثني أجانب).

(بالل)24 ،1991 :

هذا فيام خيص البحث العلمي يف الوطن العريب ،أما

يف العراق خاصة فإن واقع البحث العلمي يف العراق ال
حيتاج إىل تشخيص فوق تشخيص ،حيث بات واضح ًا

لكل املراقبني سواء كانوا مراقبني أكاديميني أم مراقبني

عدد أعضاء هيئة التدريس نحو ( )00055الف ًا فإن

مهتمني بالبحث العلمي ،فاملسئولية خرجت من أيدهيم

العلمية العربية يبلغ  10%من معدل اإلنتاجية السائدة يف

العلمي يف العراق ،وبقي دور صناع القرار يف تنفيذ هذه

معدل اإلنتاجية هو يف حدود ( ،)0,3ومعدل اإلنتاجية
الدول املتقدمة( .اهليتي.)143 ،1999 :

فقد قدموا احللول الكثرية من أجل إهناض البحث

احللول عىل أرض الواقع.
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إن مسؤولية ختلف بحثنا العلمي ال يقع عىل

 .2املشاركة الفعالة للقطاع اخلاص يف متويل األنشطة

املسؤولية عىل عاتق كل مسؤول ورجل سياسة أسهم

استثامرا حقيق ًيا يف خدمة
 .3استثامر البحوث العلمية
ً

عاتق الباحث العلمي العراقي وحسب ،بل تقع
يف إفساد حياة رجل العلم األكاديمية ،من عدم خلق

بيئة علمية مناسبة واستقرار أمني ،والالمباالة نحو

تدين التخصيص املايل للبحث العلمي ،وتفضيل من

يوايل رجل سياسة أو تكتل حزيب عىل رجل العلم

األكاديمي الذي يتصف بالكفاءة.

لقد وصل حال كثري من مؤسسات البحث

العلمي يف العراق إىل هتميش الكوادر البحثية التي
ال تتفق وسياسية السلطة أو إمكاناهتا ،ومن ثم يتم

هتجري(أو هجرة) هذه النخب العلمية إىل أوربا
وأمريكا؛ لتجد هذه العقول البيئة العلمية املناسبة

هلا ،واملع ِززة ملواهبها وقدراهتا .األمر الذي يفرس
تقديرات تقول إن ( )%95من علامء العامل ينحرصون

يف أمريكا وأوروبا واليابان ،وهذا يعني أن نصيب
البلدان النامية (والتي منها الدول العربية) من البحث

العلمي ال يتعدى ( ،)%5بينام ( )%95من األبحاث
العلمية تقوم هبا الدول املتقدمة .أما إذا أردنا احلديث
عن هنضة حقيقية للبحث العلمي يف العراق ..فنعتقد

أن مفردات هذه النهضة تتألف من عدة نقاط أساسية

جيب تفعيلها ،ومنها:

العلمية.

املجتمع.

 .4إنشاء قاعدة علمية قوية تتبنى إسرتاتيجيات لتطوير
البنية التحتية ملؤسسات البحث العلمي والتطوير.

 .5حتسني وتيسري التواصل بني قطاع البحث العلمي
واملنشآت الصناعية.

 .6تفعيل العالقات بني اجلامعات ومراكز البحث من
جهة والقطاع اخلاص من جهة أخرى؛ سع ًيا وراء حل

مسائل تكنولوجية حمددة.

 .7تفعيل االستفادة من األعامل البحثية والتعليمية

لتحسني املرشوعات الصغرية واملتوسطة ،وتسهيل

التواصل بني الباحثني واملنشآت الصناعية ،ومنح
صالحيات مناسبة متكن الباحثني من االستفادة
املبارشة من أعامل وبرامج املنشآت الصناعية.

 .8استقالل اجلامعات واملؤسسات البحثية من نفوذ
السلطة ،واألحزاب السياسية أو املكان الذي يقع

فيه مكان اجلامعة وإعطاء احلرية الكاملة للمؤسسة

العلمية يف رسم سياساهتا وبراجمها ،وتعيني من تشاء
يف ُسلمها الوظيفي وعدم اعتامد الواسطة واملحسوبية

من اجل خلق جامعة رصينة تعتمد عىل معيار الكفاءة

 .1زيادة الدعم املايل ملؤسسات البحث العلمي،

ومدى تقديم البحث العلمي( .الكعبي)2014 :

والتطوير.

عدم وجود باحثني نوابغ يف العراق ،أو ختلفه وعدم

وتقديم املنح السخية لربامج البحث العلمي
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إن هذا الواقع للبحث العلمي العراقي ،ال يعني

قدرته عىل مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية

أ.د .حسام عبدامللك عبدالواحد العبديل
احلديثة ،بدليل إن األكاديمي العراقي املهاجر حيقق

خدمة املجتمع عن طريق دورها التثقيفي واإلرشادي

العراقي يستطيع أن ينتج وأن ينافس يف جمال البحوث

العامة ،وتدعيم االجتاهات االجتامعية والقيم

نتائج علمية جيدة .وهذا يدل عىل إن األكاديمي

العلمية إذا توفرت له البيئة العلمية الصاحلة واملناسبة
مع البنية التحتية الالزمة للبحث العلمي.
اجلامعات والبحث العلمي :

تقوم رسالة اجلامعة يف العرص احلارض بدور

بالغ األمهية يف حياة األمم والشعوب عىل اختالف

مراحل تطورها االقتصادي واالجتامعي ،ومن هذا
املنطلق فإن رسالة اجلامعات تكمن يف ثالثة وظائف

رئيسة ،تتلخص الوظيفة األوىل يف قيام اجلامعة يف

املشاركة يف تقدم املعرفة ونرشها ،وذلك عن طريق
التعليم والتدريس وتزويد الطلبة بمختلف العلوم

واملعارف املختلفة ،إضافة إىل إعداد القوى البرشية
ذات املهارات الفنية واإلدارية من املستوى العايل

يف خمتلف التخصصات التي حيتاج إليها املجتمع،
ويف خمتلف مواقع العمل لتحقيق التنمية االقتصادية
واالجتامعية .وتتلخص الوظيفة الثانية يف قيام اجلامعة
بدور أساس يف البحث العلمي يف خمتلف جماالت
املعرفة اإلنسانية وتطبيقاهتا العلمية والتكنولوجية

والعمل عىل تطويرها ،وتزداد أمهية هذه الوظيفة يف
العرص احلارض عرص الثورة العلمية ،إذ عن طريق
البحث العلمي اجلامعي يمكن أن تسهم اجلامعات

يف التشخيص العلمي ملشكلة تأخر التنمية االقتصادية

واالجتامعية.

أما الوظيفة الثالثة لرسالة اجلامعة فإهنا تكمن يف

واملشاركة يف تقديم اخلدمات االجتامعية والتوعية

اإلنسانية املرغوبة .ومن الواضح أن هذه الوظائف
الثالثة متصلة بعضها ببعض ومرتبطة ارتباط ًا وثيق ًا(
بحيث إن أي خلل يف إحدى هذه الوظائف يؤثر سلب ًا

عىل الوظيفتني األخريني)(.بن أشنهو)4 ،1981:

اجلامعات هي املكان األمثل لألبحاث اجلادة

التي يقوم هبا أعضاء هيئة التدريس واملتخصصون،

فاجلامعات مؤسسات علمية وثقافية ،تقوم بتوفري

التعليم اجلامعي ،والنهوض بالبحث العلمي وخدمـة
املجتمع بصورة تكاملية لتحقيق متطلبات التنمية.
(اخلطيب 1416 ،هـ  ،ص )4-3

وليس هناك مكان آخر أنسب من اجلامعات

يمكن أن تتوافق فيه جهود البحث العلمي األساس
والتطبيقي ،وذلك من حيث توفر مستلزمات البحث

العلمي من اإلمكانات واملكتبات التي تضم كام هائال
من املراجع واملصادر العلمية التي حيتاجها الباحث
العلمي( .إدارة الدراسات والتطوير اجلامعي،
1998م ،ص.)9

معوقات البحث العلمي يف الوطن العريب( :قنوع

وآخرون2005 ،م ،ص)85

يعاين الوطن العريب من وجود صعوبات

ومعوقات متعددة تعيق البحث العلمي ،ومن أهم

هذه املعوقات:

 .1ضعف التمويل املايل الالزم ،إذ بلغ حجم
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اإلنفاق عىل البحث العلمي نحو  %1.9فقط

األهداف واألولويات واملراكز البحثية الالزمة

ص .)138وهذا يؤدي إىل عدم توفري البنية التحتية

البحث العلمي مرتبط بوجهات النظر يف الوزارات

من الدخل القومي اإلمجايل( .القاسم2000،م،
الالزمة للبحث العلمي ،نحو قلة املصادر واملراجع
وإن وجدت فهي تعد من املصادر القديمة ،فضال
عن ضعف التواصل ما بني املكتبات العربية والعاملية،
والنقص يف املراجع والدوريات العلمية ودور النرش,
وهذا جيعل الباحث العلمي يف الوطن العريب يعيش

عزلة مطلقة ،فهو اليستطيع حضور املؤمترات العلمية
يف ختصصه ،والحيصل عىل املصادر العلمية التي
تساعده يف البحث العلمي للحصول عىل نتائج جيدة.

(سلامن ،1994 ،ص .)85وهذا مؤرش واضح وجيل
عىل ضعف القدرة البحثية للباحث العريب.

وتوفري اإلمكانيات املادية الرضورية [ .فاإلنفاق عىل
املختلفة فمن املمكن أن توضع خطة للبحث
العلمي يف وزارة معينة وبمجرد تغيري الوزارة تصبح
اخلطة كأن مل تكن ،وهو مايظهره عدم وجود خطط
اسرتاتيجية يف جماالت احلياة كافة .فكثري ًا ما يتوقف

البحث يف جمال معني عند تغري األشخاص ملجرد

أن هذا املجال من البحث اليروق هلم أو هو يف نظرهم
غري ٍ
جمد أو يف خارج االهتامم لألشخاص اجلدد أو
ملجرد أنه كان حمط اهتامم سلفهم من األشخاص

أيض ًا .وهي نكبه كربى يعاين منها البحث العلمي،

فارتباط البحث والتطوير باألشخاص وليس

 .2عدم االهتامم بالباحث العريب وذلك من

بسياسات اسرتاتيجية وخطط اسرتاتيجية كام حيدث

حيتاجها إلكامل بحثه العلمي عىل أفضل وجه وأحسن

العلمي إىل نقطة الصفر مع كل تغيري يف األشخاص).

خالل عدم تأمني مستلزمات هذا الباحث التي
النتائج .ويبدو هذا واضحا خاصة مع الباحثني

يف املراكز البحثية ممن تنحرص جهودهم يف كتابة

البحوث العلمية ،إذا ما تم مقارنته بالباحث يف أي
بلد من بلدان العامل ،حيث نجد األخري(الباحث يف
غري البلدان العربية) يعيش بشكل الئق وتوفر له

مستلزماته ،ودخله يمكنه من تأمني متطلباته كامله.
(بالل ،ص .)24

يف الغرب من أسوء املعوقات التي قد ترجع بالبحث

(عباس2004 ،م ،ص.)113

 .4النظام السيايس :إذ أن النظام السيايس السائد

يف جمتمع ما ،يؤثر تأثري ًا واضح ًا عىل العلم ونموه
واجتاهاته ،وينعكس عىل أنشطة البحث العلمي
املختلفة وتطويرها ،وكذلك عىل مؤسسات البحث

العلمي.

إن النظام السيايس يؤثر تأثري ًا بالغ ًا بمامرساته

 .3غياب السياسات واالسرتاتيجيات العلمية

عىل املناخ الفكري .فالبحث العلمي يتطلب ممارسة

واضحة للبحث العلمي ,والتي تتضمن حتديد

عن االختالف حتى مع ممثيل السلطة السياسية ،كام أن

الواضحة :إذ تفتقر معظم الدول العربية إىل سياسات
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للحرية األكاديمية يف أجىل صورها ،وإمكانية التعبري

أ.د .حسام عبدامللك عبدالواحد العبديل
اجتاهات النخبة السياسية احلاكمة إزاء العلم -سواء

لتواجده اليومي .وهذا بحد ذاته يؤثر سلبا عىل نتاج

ووسيلة ناجعة من ناحية آخرى للتصدي للمشكالت

 .6عدم التخطيط اجليد للبعثات العلمية واإليفاد

من ناحية تقديره باعتباره قيمة عليا يف ذاته من ناحية،

التي يواجهها املجتمع -سيحدد إىل أي مدى حجم
االهتامم الذي سيعطى للمؤسسات العلمية ،ودرجة

الرتكيز عىل تأهيل أصحاب العلم ،وكذلك مقدار

التمويل الذي سيخصص للبحث العلمي.

(نايفة ،وآخرون2002 ،م ،ص .)73.72.69.68
 .5الباحث يف الدول العربية هو يف الغالب أحد

املحظوظني وليس أحد األكفاء املستحقني للرعاية.

فالباحث هو الشخص الذي يمهد له مستقبل درايس
راق يف سلك التعليم اجلامعي وهو يف كثري من
األحيان قد يأخذ هذا املكان من آخر أكثر استحقاق ًا

وكفاءة سواء بالواسطة أو القربة أو غري ذلك ,وهذا
الشخص اليمكن أن يبتكر شيئ ً ,ا والذي يمكنه أن

االبتكار والبحث املجدي طرد من مكانه احلقيقي إىل

تلك املراكز البحثية.

إىل اخلارج رغم التكاليف الكبرية التي تتحملها
الدولة يف هذا الصدد.

 .7عدم وجود عالقة صحيحة بني مراكز البحث

العلمي والوحدات اإلنتاجية.

 .8عدم توفر املناخ العلمي ،واملناخ العام يف

الدول الحيفز ويشجع عىل البحث العلمي واستثامر
القدرات اإلبداعية واالبتكار لألفراد العلميني.

الدرا�سات ال�سابقة:

 .1دراسة البدري والبوحممد (2012م)

واقع البحث العلمي يف العامل العريب ومعوقاته:

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل واقع

البحث العلمي يف اتلعامل العريب ،والكشف عن ابرز

املعوقات التي حتد من إجراء البحوث العلمية يف ضوء

خارج السلك البحثي ووضع مكانه من اليستحق.

الدراسات واالدبيات ذات العالقة لغرض تشخيصها

ونجد ذلك يف بعض املراكز البحثية يف جامعاتنا

أعتمد الباحثان يف دراستهام عىل عدد من

من ضمن الباحثني الذين يقع عىل عاتقهم كتابة

احلايل ،إذ تبنى الباحثان منهج البحث الوصفي

(عباس ،2004 ،ص)113

العراقية ،حيث ينتسب هلا ممن ليس مؤهال ألن يكون
البحوث العلمية والتي يصب جل جهودهم عىل
إعدادها ،أو قد نجد من املنتسبني لتلك املراكز البحثية

ممن ال ترغب فيه الكلية التي تنتسب لتلك اجلامعة
نتيجة لضعفه العلمي ،أو نجد يف تلك املراكز البحثية
من يبحث عن الراحة وعدم املتابعة من قبل املسؤولني

وأقرتاح احللول املناسبة هلا.

الدراسات النظرية وامليدانية كوهنا تشكل مادة البحث

التحلييل لكونه املنهج املالئم لدراسة هذه الظاهرة

دراسة نظرية حتليلية باالعتامد عىل عدد من االبحاث
والدراسات التي اجريت يف عدد من البلدان العربية

التي تناولت واقع البحث العلمي.

توصل الباحثان من خالل حتليل مضامني
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الدراسات التي اعتمداها إىل مجلة من النتائج منها:

العريب ،من خالل مرجعتهام الدراسات السابقة ذات

واقعا ضعيفا ،إنفصال البحث العلمي يف العامل

إمكانيات العامل العريب املادية والبرشية ،كام هدفت

( إن واقع البحث العلمي يف العامل العريب ال يزال
العريب عن املجال التطبيقي ومشكالت املجتمع،

تدن نسبة االنفاق عىل البحث العلمي ،عدم توفر
قاعدة البيانات واملعلومات ،وغياب املراجع العلمية
احلدبثة) .ويف ضوء النتائج التي توصل إليه الباحثان

قدما جمموعة من املقرتحات( .البدري،وأبو

حممد)632-626 ،2012،

 .2دراسة حممد عيل(٢٠٠٧م)

البحث العلمي والدراسات العليا يف جامعات

إقليم كوردستان العراق وحاجات التنمية االقتصادية
واالجتامعية:

العالقة ،وحماولة تشخيص هذه املشكالت يف ضوء
الدراسة إىل إقرتاح حلوال هلذه املشكالت وفق رؤية

إسالمية.

توصل الباحثان من خالل حتليل مضامني

الدراسات التي اعتمداها إىل مجلة من النتائج منها:
(االمكانات املادية ،االعباء املوكلة عىل كاهل

التدرييس ،عدم تفرغ التدرييس للبحث العلمي،

السياسية املوجهة ،التطرف الفكري للباحث) .ويف
ضوء النتائج التي توصل إليه الباحثان قدما جمموعة

من املقرتحات منها ( إعادة الثقة يف نفوس الباحثني،
أن بفهم أعضاء اهليئة التدريسية أن البحث العلمي يف

هتدف الدراسة إىل التعرف عىل البحث العلمي

حقهم فريضة ،ربط مشاريع البحث العلمي بأهداف

كوردستان العراق وحاجات التنمية االقتصادية

(الربغوثي وأبو سمرة2007 ،م ،ص-1133

وقد أظهرت النتائج عن وجود معوقات لتنشيط

 .4دراسة املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان

والدراسات العليا يف اجلامعات بإقليم

واالجتامعية ،وهي عبارة عن دراسة وصفية حتليلية،

حركة البحث العلمي اجلامعي مرتبطة باجلوانب
املادية وتنظيمية ،كام توجد معوقات صعوبة التعاون

بني اجلامعات وقطاعات التنمية املختلفة يف جمال

البحث العلمي.

)1155

(2005م)

التعليم العايل يف فلسطني الواقع وسبل تطويره:

أشارت هذه الدراسة إىل املالمح السلبية للتعليم

العايل يف فلسطني ،ويف جمال البحث العلمي بالذات،

 .3دراسة الربغوثي وأبو سمرة (2007م)

ومنها عدم االهتامم بالبحث العلمي التطبيقي ،عدم

هدفت دراسة الربغوثي وأبو سمرة التعرف عىل

احلقيقي للبحث العلمي. .....،

مشكالت البحث العلمي يف العامل العريب:

حقيقة املشكالت التي تواجه البحث العلمي يف العامل
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املجتمع وقضايا مشكالته.).....

السعي الستقطاب باحثني متميزين ،غياب الدعم
كام توصلت الدراسة إىل مجلة من املشكالت التي

أ.د .حسام عبدامللك عبدالواحد العبديل
تعيق البحث العلمي منها :تدن االمكانيات املادية،

الباحثون ،ضعف التمويل ،قلة مصادر املعلومات

توفر املناخ اجلامعي السليم للقيام بالبحث العلمي،

عدم توفر معايري حمددة لتقييم األبحاث ونرشها ،عدم

االعباء التدريسية ألعضاء هيئة التدريس ،عدم

غياب ارتباط البحث العلمي بمشكالت املجتمع

وقضاياه( .....املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان،
 ،2005ص)88-11

 .5دراسة العاجز وبنات (2003م)

وصعوبة الوصول إليها ،األجواء العلمية غري مناسبة،
وجود سياسة وطنية للبحث حتدد جماالته وأولوياته،
وافتقار البحث العلمي للدعم والتأييد املجتمعي.

ولقد أوىص الباحثان بجملة من التوصيات يمكن

إمجاهلا فيام ييل :توفري التمويل الالزم للقيام باألبحاث

البحث العلمي يف اجلامعات الفلسطينية :الواقع،

املختلفة .إنشاء بنوك وقواعد للمعلومات .نرش

هدفت هذه الدراسة إىل تشخيص أهم مالمح

تكوين جلنة مركزية للبحث العلمي مهمتها رسم

الفلسطينية ،إضافة إىل حتديد أهم التحديات التي

نرش البحوث واحتساهبا كجزء من نصاب عضو هيئة

والتحديات ،والتوجهات املستقبلية

الواقع الراهن للبحث العلمي يف اجلامعات
تقف يف وجهه .كام هتدف أيض ًا إىل تقديم تصور

للطموح املأمول ملسرية البحث العلمي يف اجلامعات
الفلسطينية.

ولتحقيق األهداف سالفة الذكر ،استخدم

الباحثان املنهج الوصفي التحلييل ،معتمدان عىل

األسلوب املكتبي يف مجع البيانات مستفيدان يف ذلك
من نتائج البحوث والكتابات والدراسات السابقة

التي تم نرشها يف حقل هذه الدراسة.

ولقد خلصت الدراسة إىل أن حركة البحث

العلمي يف اجلامعات الفلسطينية يف تطور مستمر رغم

التحديات الصعبة التي تواجهه .ولكن هذا النشاط

البحثي مل يصل إىل املستوى املطلوب الذي نطمح إليه.
كام كشفت الدراسة عن وجود العديد من املعوقات

أمهها :جتاهل إمهال النتائج التي يتوصل إليها

األجواء العلمية املناسبة .إعداد مساعدي الباحثني.
سياسة بحثية عامة وفق ًا خلطة شاملة.تيسيري عملية
التدريس(.العاجز وبنات2003 ،م ،ص)21-2

�إجراءات البحث:

قام الباحث بجملة من اخلطوات استكامال

إلجراءات البحث وكاآليت:
جمتمع البحث:

أتفق ذوي االختصاص عىل أنه ال يمكن اختيار

عينة البحث ما مل يتم وصف جمتمع البحث وصفا
كامال ،حتى نتمكن من اختيار العينة(.النوح،

2004م ،ص.)92

تكون جمتمع البحث من مجيع أعضاء هيئة
َّ

التدريس يف كلية الرتبية للبنات /اجلامعة العراقية،
وقد حصل الباحث عىل جمتمع البحث من خالل

الشعبة االدارية يف كلية الرتبية للبنات /اجلامعة
العراقية ،إذ تألف جمتمع البحث من ( )129تدرييس
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البحوث املحكمة
الشكل ( )1يبني واجهة تطبيق حساب حجم العينة

موزعني عىل االقسام العلمية وحسب اجلدول ()1
اجلدول ()1

عدد

ت

القسم العلمي

1

اللغة االنكليزية

11

2

اللغة العربية

28

3

التاريخ

20

4

علوم القرآن والرتبية اإلسالمية

42

5

الرشيعة

28

املجموع

التدريسيني

األول (interval

يعني (درجة الثقة) أو (مستوى الداللة) والثاين

129

الكيل

( )confidence levelأي (نسبة اخلطأ) والذي
حيدده أو يقبله الباحث .وملعرفة حجم العينة

عينة البحث:
تألفت عينة البحث من ( )97تدرييس يف كلية

الرتبية للبنات /اجلامعة العراقية ،وتم إختيار عينة

البحث بطريقة عشوائية ،وقد تم حساب حجم
العينة باستخدام احلاسبة ،إذ يمكن استخدام احلاسبة

اخلاصة لتحديد حجم العينة (Sample Size

 1)Calculatorوذلك من خالل أحد املواقع التي

تقدم مثل هذه اخلدمة .واحلاسبة إحدى الربجميات
التي تقدم خدمة عامة يف احلصول وبدقة عىل العدد

املطلوب من اإلفراد قياسا باملجتمع ،وهي تتطلب

ملئ الفراغ بموقعني وكام مبني بالشكل (.)1

املطلوب ملجتمع حجمه ( )129حدد مستوى الثقة
ونسبة اخلطأ وحجم املجتمع ثم اطلب حجم العينة

من خالل اإليعاز ()Sample size needed
فيكون العدد املطلوب ( )97وإن هذا العدد يمثل
نسبة ( )%75إىل املجتمع االصيل .واجلدول ()2

يوضح ذلك

اجلدول ( )2يمثل توزيع أفراد عينة البحث

القسم العلمي

htm.
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21

%16,28

32

%24,81

اللغة االنكليزية
التاريخ

15

اللغة العربية

علوم القرآن والرتبية
)1

عدد التدريسيني

النسبة

8

اإلسالمية

http://www.surveysystem.com/sscalc.

 )confidenceوهو

الرشيعة

املجموع الكيل

21

97

%6,20

%11,63

%16,28
%75

أ.د .حسام عبدامللك عبدالواحد العبديل
استجاب من العدد املطلوب ( )80عضو هيئة تدريس ،أي أن نسبة االستبانات املسرتجعة بلغت (.)%83

ولإلجابة عىل فقرات االستبانة فإن الباحث سيجعل لكل فقرة منها مخسة احتامالت (أوافق بشدة ،أوافق ،حمايد،

اعرتض ،معارض بشدة) .وفق اجلدول()3

الرتبة

أوافق بشدة

اوافق

الرتبية للبنات /اجلامعة العراقية ،إذ قام الباحث
بإعداد أداة البحث وفقا ملا يأيت:

 .1اإلطالع عىل األدبيات واملصادر املتعلقة

بموضوع البحث احلايل.

 .2توجيه سؤال مفتوح إىل عدد من أعضاء

هيئة التدريس لغرض معرفة الصعوبات التي تواجه

البحث العلمي.

 .3اإلطالع عىل عدد من الدراسات واألدبيات

املتعلقة بموضوع البحث واالستفادة من فقرات
األدوات واملقاييس املستعملة.

 .4خربة الباحث املتواضعة يف جمال التدريس

اجلامعي و البحث العلمي.

ومما تقدم فقد حصل الباحث عىل جمموعة من

حمايد

ملعرفة الصعوبات التي تواجه البحث العلمي يف كلية

اعرتض

لتحقيق هدف البحث فقد تطلب ذلك بناء أداة

اعرتض بشدة

�أداة البحث وكيفية �إعدادها:

املالحظات

ت

الفقرة

اجلدول ()3

الفقرات تضمنت صعوبات البحث العلمي التي
تواجه التدريسيني والتدريسيات يف كلية الرتبية

للبنات /اجلامعة العراقية ،وكان عدد الفقرات

لألداة بصورهتا األولية ( )70فقرة .موزعة عىل ()5
جماالت فرعية لتقيص هذه املشكالت بحسب مقياس

ليكرت اخلاميس ،عىل النحو اآليت (أوافق بشدة،
أوافق ،حمايد ،اعرتض ،معارض بشدة) ،وقد تم

صياغة مجيع الفقرات بصيغة إجيابية ألن ك ً
ال منها متثل
مشكلة ،لذلك فإن زيادة التكرار أو املتوسط احلسايب
الستجابات أفراد عينة الدراسة لكل فقرة متثل زيادة

يف حجم املشكلة.

�صدق االداة:

يمثل الصدق أحدى الوسائل املهمة يف احلكم

عىل صالحية األداة ،إذ أن الصدق من العوامل
األساسية التي ينبغي ملستخدم األداة التأكد منه ،إذ
يشري الصدق إىل قدرة األداة عىل قياس ما وضعت
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أصال لقياسه ( .الظاهر ،2004 ،ص.)132

إذ يشري ( )Ebellإىل أنه جيب عرض األداة عىل

جمموعة من املحكمني للحكم عىل مدى صالحية

األداة لقياس ما وضعت من أجله.

)(Ebell, 1992:555

البحوث املحكمة
مقداره ثالثة أسابيع ،وحسب معامل الثبات لالتساق

الداخيل باستخدام معامل ارتباط (بريسون) ،فبلغ

( )0.78وهي قيمة مناسبة ملتابعة تطبيق الدراسة.

ومن أجل تفسري النتائج فقد أعطي لكل منها

مخسة احتامالت (درجات) [أوافق بشدة ( ،)5موافق

لغرض التعرف عىل صدق أداة الصعوبات التي

( ،)4حمايد ( ،)3أعرتض ( ،)2أعرتض بشدة (.])1

عن طريق عرض األداة عىل عدد من املحكمني

املتوسط احلسايب الستجابات أفراد العينة عىل فقرات

تواجه البحث العلمي تم استخدام الصدق الظاهري
والبالغ عددهم ( )10حمكمني من املتخصصني يف
جمال القياس والتقويم وطرائق التدريس والرتبية

وعلم النفس ،ويف ضوء آراء املحكمني تم إجراء
التعديالت عىل عدد من الفقرات وتم دمج البعض

منها فض ً
ال عن حذف عدد من الفقرات التي أشار

إليها املحكمني ،وهبذا فقد استقرت فقرات األداة
بصيغتها النهائية عىل( )55فقرة بعد أن كانت ()70
جمالي األول يتعلق بمعوقات
فقرة( ،موزعة عىل
نّ
البحث العلمي ،والثاين يتعلق بمجال مقرتحات

تطوير البحث العلمي) ،حيث أعتمد الباحث
نسبة أتفاق ( )% ٨٠فأكثر يف آراء املحكمني للفقرة
املقبولة ،حيث أشار (بلوم وآخرون) إىل أن الباحث

يشعر باالرتياح يف حالة حصوله عىل نسبة أتفاق ٧٥

 %وأكثر بني تقديرات املحكمني.

ثبات الأداة:
للتحقق من ثبات األداة طبقت عىل ()25

تدرييس من خارج عينة الدراسة ،بفاصل زمني
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وحدّ د املتوسط احلسايب الفريض ( ،)3.5فإذا زاد
ُ

املجال األول (معوقات البحث العلمي) عىل املتوسط

الفريض ( )3.5فإن هذه الفقرة تشكل هلم معوقا من

معوقات البحث العلمي.

أما إذا زاد املتوسط املحسوب الستجابات أفراد

العينة عىل فقرات املجال الثاين (مقرتحات تطوير
البحث العلمي) ،فإن ذلك يدل عىل درجة تقدير أفراد

العينة وموافقتهم ملقرتحات تطوير البحث العلمي.

عر�ض النتائج وتف�سريها:

يتناول هذا الفصل توضيح ًا للنتائج املتعلقة

بأهداف البحث وتفسريها وكااليت :السؤال األول:
ما درجة تقدير أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية

للبنات/اجلامعة العراقية ملعوقات البحث العلمي؟

سبت املتوسطات
لإلجابة عن هذا السؤالُ ،ح ْ

احلسابية واالنحرافات املعيارية والنسب املئوية،

والرتبة لكل فقرة من فقرات املجال األول للدراسة

(معوقات البحث العلمي) ،واجلدول ( )3يبني ذلك:

أ.د .حسام عبدامللك عبدالواحد العبديل

الرتبة

الرقم

الفقرات

املتوسط

االنحراف

النسبة

30

1

20

2

24

3

ندرة مساعدة ذوي االختصاص

6

4

ضآلة اإلفادة من نتائج البحوث العلمية من قبل الوزارة

4.75

7

5

إجراء البحث العلمي ألغراض الرتقية حرصا

4.73

37.38

3

6

انعدام متويل البحوث العلمية

4.88

39.04

%98

27

7

قلة عدد املجالت املحكمة

2.9

17.09

%58

18

8

تأخر املحكمني واخلرباء يف تقويم البحوث وإعادهتا

4.34

27.27

%87

9

9

تأخر نرش البحوث العلمية يف املجالت املحكمة

4.70

32.65

%94

16

10

ضيق الوقت الكايف إلجراء البحوث العلمية

4.41

28.44

%88

8

11

4.71

34.78

%94

28

12

2.65

12.48

%53

1

13

4.94

41.68

%99

23

14

نقص املراجع ومصادر املعرفة املطلوبة للبحوث العلمية

3.96

24.05

%79

12

15

ندرة املصادر احلديثة املطلوبة للبحوث العلمية

4.49

32.03

%90

احلسايب

املعياري

املئوية

املجال األول  :معوقات البحث العلمي
ال امتلك رغبة شديدة يف إجراء البحوث العلمية
خربيت الضعيفة يف جمال احلاسوب تعترب عائقا يف إجراء البحوث
العلمية

ندرة التعاون بني اجلامعة واجلهات املستفيدة من نتائج البحوث
العلمية

ضعف املهارات البحثية لدى عضو اهليئة التدريسية
ندرة دعم إيفاد عضو اهليئة التدريسية حلضور املؤمترات الدولية خارج
العراق

1.85

9.72

%37

4.2

27.22

%84

3.94

23.39

%79

36.27

%95
%95
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البحوث املحكمة

26

16

االعتقاد أن معظم البحوث هي تكرار لنفسها

3.91

21.90

%78

10

17

إحساس الباحث أن نتائج بحثه ال تلقى العناية من الكلية واجلامعة

4.65

33.35

%93

17

18

ضعف تعاون األقران يف إجراء البحوث العلمية املشرتكة

4.4

30.35

%88

2

19

ندرة احلوافز املشجعة للباحثني

4.93

41.14

%99

5

20

زخم أيام التدريس يف اجلدول األسبوعي

4.8

37.37

%96

22

21

تفضيل أعضاء اهليئة التدريسية مهام التدريس عىل العمل البحثي

4.04

24.37

%81

15

22

كثرة الواجبات املكلف هبا عضو اهليئة التدريسية من قبل الكلية

4.43

29.16

%89

11

23

كثرة االلتزامات العائلية والواجبات املنزلية

4.5

32.03

%90

14

24

عدم توفر املناخ العلمي املناسب للبحوث العلمية

4.46

30.83

%89

29

25

ضعف تعاون هيئة حترير جملة الكلية يف نرش البحوث العلمية

2.05

8.77

%41

19

26

إعداد البحوث العلمية لغرض تقييم االداء

4.3

27.05

%86

21

27

4.08

24.73

%82

4

28

الوضع األمني الذي يعيشه عضو اهليئة التدريسية

4.83

38.41

%97

13

29

توجهات النخب السياسية وانعكاسها عىل حرية البحوث العلمية

4.48

31.50

%90

25

30

املجتمع له نظرة سلبية اجتاه البحث العلمي

3.84

20.64

%77

4.17

28.25

%84

الكيل

عدم قيام مسؤويل الشؤون العلمية يف الوزارة واجلامعة والكلية بالدور
املطلوب لرفع مستوى البحث العلمي

يتبني من اجلدول ( )3أن املتوسط احلسايب الكيل الستجابات أفراد العينة عىل فقرات املجال بلغت ()4.17
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أ.د .حسام عبدامللك عبدالواحد العبديل
أي بنسبة ( ،)%84وقد بلغت الفقرات التي شكلت

عضو اهليئة التدريسية) فقد حازت عىل املرتبة الرابعة،

الفقرات ( )25 ،12 ،7 ،1معوقا من وجهة نظر

وهذا يدل عىل تأكيد أفراد عينة البحث عىل أن الوضع

معوقا لدى أفراد العينة ( )26فقرة ،يف حني مل تشكل
أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية للبنات /اجلامعة
العراقية ،وقد جاءت أكثر املشكالت حدّ ة واعدها
أفراد العينة معوقات للبحث العلمي ،عىل النحو

اآليت( :ترتيبا تنازليا):

إذ بلغ املتوسط احلسايب هلا ( )4.83ونسبة (،)%97
األمني يعد عائقا للبحث العلمي اجلامعي ،ويظهر

ذلك من خالل شل حركة الباحث وتأثريه النفيس
عىل الباحث العلمي اجلامعي .كام حازت الفقرة

(( )20زخم أيام التدريس يف اجلدول األسبوعي)

حازت الفقرات(( )6 ،19 ،13ندرة دعم

عىل متوسط حسايب ( )4.8ونسبة ( )%96وهبذا

خارج العراق ،ندرة احلوافز املشجعة للباحثني،

العلمي ،وهو عائق يؤثر سلبا عىل النتاج البحثي

إيفاد عضو اهليئة التدريسية حلضور املؤمترات الدولية
انعدام متويل البحوث العلمية) عىل املرتبة األوىل
والثانية والثالثة عىل التوايل ،إذ بلغ املتوسط احلسايب

هلام ( )4.88 ،4.93 ،4.94وبنسبة (،)%98 ،%99
ويفرس الباحث إمجاع أفراد العينة عىل عدّ الفقرات

الثالث معوقا باملرتبة األوىل والثانية والثالثة نتيجة

لكون املعوقات املالية تأيت عىل رأس األوليات التي

تواجه الباحث العلمي اجلامعي ،ألن الدعم املادي
مهم للباحث العلمي األكاديمي وبدونه يكاد يتوقف

نشاطه أو يضعف ،يف حني جيد الباحث أن دوال عربية

رصدت أمواال لدعم البحوث العلمية اجلامعية ،زيادة
عىل ختصيص مبالغ مالية لدعم اإليفاد العلمي لعضو

هيئة التدريس .كام يرى الباحث أن الباحث العلمي
اجلامعي إنسان جيذبه املكافآت أو التعزيزات التي

تدفعه للهمل املستمر ،والتفاين يف سبيل الوصول إىل
احلقيقة من خالل دراسات رصينة.

أما الفقرة (( )28الوضع األمني الذي يعيشه

فهي حتتل املرتبة اخلامسة بالنسبة ملعوقات البحث
العلمي لعضو هيئة التدريس ،حيث ينشغل التدرييس

بمهام التدريس نتيجة هلذا الزخم عىل حساب البحث
العلمي ،وهبذا يكون جل وقته للتدريس وليس

للبحث العلمي.

ويفرس الباحث احتالل الفقرة (( )4ضآلة

اإلفادة من نتائج البحوث العلمية من قبل الوزارة)

عىل املرتبة السادسة بوسط حسايب ( )4.95ونسبة

( ،)%95والفقرة (( )5إجراء البحث العلمي
ألغراض الرتقية حرصا) املرتبة السابعة بمتوسط

حسايب ( )4.73ونسبة ( ،)%95والفقرة ()11

(ندرة التعاون بني اجلامعة واجلهات املستفيدة من

نتائج البحوث العلمية) عىل املرتبة الثامنة بوسط

حسايب ( )4.71ونسبة ( ،)%94والفقرة ()17

(إحساس الباحث أن نتائج بحثه ال تلقى العناية من

الكلية واجلامعة) عىل املرتبة العارشة بوسط حسايب
( )4.65ونسبة ( ،)%93إىل أن هناك انفصال بني
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البحوث املحكمة

ما تريده الدولة أو تنهض به مؤسساهتا العاملة وبني

واجتاهاته ،وينعكس عىل أنشطة البحث العلمي

هبا ال تلتقي بالرضورة مع أغراض التنمية وحاجات

العلمي .إن النظام السيايس يؤثر تأثري ًا بالغ ًا بمامرساته

ما تقوم به اجلامعات من بحوث هلا أغراض خاصة
املجتمع ،فضال عن ضعف التنسيق بني مؤسسات

البحث الرتبوي واجلهات املستفيدة ،وقلة مسامهتها
يف دعم البحث ،وكذلك عدم استخدام البحث حلل
مشكالت الوزارة وما يندرج حتتها من جامعات،

واجلهات املستفيدة ،لذلك فإن البحوث العلمية
اجلامعية متثل نشاطا هامشيا بالنسبة لوزارة التعليم

العايل والبحث العلمي ،فضال عن اجلهات املستفيدة

األخرى ،وهذا يمثل دافعا للباحث العلمي اجلامعي
يف التقصري يف جمال بحثه أو قد يدفعه إىل العزوف عن
إجراء البحوث العلمية .كام يرى الباحث إن أغلب

البحوث التي يقوم هبا أعضاء هيئة التدريس فردية
وال تستند إىل احتياجات املجتمع وخطط التنمية

ومشكالت الرتبية مما ينتج عنه ضعف اإلفادة من

نتائج هذه البحوث ،فالبحوث التي جيرهيا أعضاء

هيئة التدريس متناثرة يف معظمها ال ربط فيها ،ومتثل
جهود علمية ضائعة تنبع من اهتاممات شخصية

هدفها الرتقية العلمية وال ترتبط بحاجات املجتمع

ومتطلباته الرتبوية.

املختلفة وتطويرها ،وكذلك عىل مؤسسات البحث

عىل املناخ الفكري .فالبحث العلمي يتطلب ممارسة
للحرية األكاديمية يف أجىل صورها ،وإمكانية التعبري

عن االختالف حتى مع ممثيل السلطة السياسية ،كام أن
اجتاهات النخبة السياسية احلاكمة إزاء العلم (سواء

من ناحية تقديره باعتباره قيمة عليا يف ذاته من ناحية،
ووسيلة ناجعة من ناحية أخرى للتصدي للمشكالت

التي يواجهها املجتمع) سيحدد إىل أي مدى حجم
االهتامم الذي سيعطى للمؤسسات العلمية ،ودرجة

الرتكيز عىل تأهيل أصحاب العلم ،وكذلك مقدار

التمويل الذي سيخصص للبحث العلمي.

( نايفة وآخرون2002 ،م ،ص )73,72,69,68

أما الفقرة (( )24عدم توفر املناخ العلمي املناسب

للبحوث العلمية) عىل املرتبة الرابع عرشة بوسط
حسايب ( )4.46ونسبة ( ،)%89ويرى الباحث أن
البحث العلمي عبارة عن عملية ديناميكية تعتمد عىل
الفكر اإلبداعي الذي يرتكز عىل مقومات منها توفري
املناخ العلمي املحفز ،فالباحث رغام من توفر عوامل

مساندة له اليمكن أن يتصف كونه باحثا مقتدرا إذا

كام حازت الفقرة (( )29توجهات النخب

مل تتوفر له العوامل النفسية واألكاديمية وما يتضمنها

عىل املرتبة الثالث عرشة بوسط حسايب ()4.48

القسم الواحد أو الكلية التي ينتسب هلا أو الكليات

السياسية وانعكاسها عىل حرية البحوث العلمية)
ونسبة ( ،)%90إذ أن النظام السيايس السائد يف

جمتمع ما ،يؤثر تأثري ًا واضح ًا عىل العلم ونموه
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من لقاءات نقاشية علمية بني أعضاء هيئة التدريس يف

األخرى ذات التخصص الذي يامثل ختصص

الباحث ،كام أن التسهيالت التي تقدم للباحث

أ.د .حسام عبدامللك عبدالواحد العبديل
لتسهيل مشاركته يف املؤمترات والندوات واحللقات

حول رشوط البحث التشاركي ،وأنه يتطلب من

الواحد ذاته أو البلدان األخرى ،هلا ولغريها تأثري

واحد ،كام يتطلب بيان خطورة ما يذهب إليه البعض

العلمية يف جماالت ختصصه سواء ما يعقد منها يف البلد

مبارش عىل تنشيط عملية البحث العلمي عند أعضاء
هيئة التدريس ،كام تعد حافز ًا هلم عىل القيام باألبحاث
والدراسات العلمية يف جمال ختصصهم.

الباحثني توزيع املهام عىل الباحثني املشرتكني يف بحث
من تصورات خاطئة باالكتفاء من إضافة أسمه عىل
البحث دون أن يكون له دورا أو جهدا فيه.

أما بقية املعوقات فقد تراوح املتوسط احلسايب هلا

وحازت الفقرة (( )18ضعف تعاون األقران

بني ( )3.91 - 4.34ونسبة ترتاوح بني (_ %87

السابع عرشة بوسط حسايب ( )4.4ونسبة (،)%88

كام موضح يف اجلدول ( )3أن هناك اتفاقا من قبل

يف إجراء البحوث العلمية املشرتكة) عىل املرتبة
إن العمل البحثي التعاوين ممكن أن يكون عامل قوة

للدراسة أو البحث العلمي ،فهو يساعد عىل إجياد

دائرة من التساؤل املشرتك وامللتزم عمليا واملتوافق

مع متطلبات البحث القوي .لكن الباحث يلمس
كام ملس زمالئه أعضاء هيئة التدريس (أفراد عينة

البحث) أن هناك نفور من التشارك يف البحث العلمي

رغام من أمهيته واتصافه بالقوة ،والسبب يف ذلك

يعود أوال إىل تشجيع وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي عىل البحوث املنفرد وإعطاء درجات تقويم

أعىل قياسا بالبحوث التشاركية ،كام يرى الباحث
ومن خالل خربته املتواضعة يف جمال التعليم العايل أن

البعض من أعضاء هيئة التدريس من يفهم أن البحث

 .)%78ومن خالل ما توصل إليه الباحث من نتائج
أفراد عينة البحث عىل أن غالب ما جاء من فقرات

متثل عائقا هلم يف جمال البحث العلمي.

السؤال الثاين :ما درجة تقدير أعضاء هيئة

التدريس يف كلية الرتبية للبنات/اجلامعة العراقية

ملقرتحات تطوير البحث العلمي.

ولإلجابة عن هذا التساؤل ُحسبت املتوسطات

احلسابية واالنحرافات املعيارية والنسب املئوية

والرتبة الستجابات أفراد عينة البحث عىل كل فقرة
من فقرات املجال الثاين (مقرتحات تطوير البحث

العلمي) ،ولفقرات املجال ككل ،واجلدول ()4
يوضح ذلك.

التشاركي هو بحث يرشك أسمه فيه دون أن تكون له
مهاما أو جهدا فيه ،وهذا دافعا أساسيا لنفور غالب
الباحثني من التشارك مع اآلخرين يف جمال إعداد

البحوث العلمية خوفا من أن ينصب اجلهد عليه
دون غريه من املشاركني .لذلك يتطلب منا التثقيف
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البحوث املحكمة
اجلدول ()4

الرتبة

الرقم

20

6

16

7

21

8

2

9

19

10

17

11

18

12

1

13

احلسايب

25

5

املتوسط

23

4

املعياري

22

3

االنحراف

6

2

النسبة املئوية

4

1

الفقرات
املجال الثاين  :مقرتحات تطوير البحث العلمي

200

توفري الدعم املايل الالزم إلجراء البحوث
العلمية

التواصل والتعاون بني اجلامعة واجلهات
املستفيدة من البحوث العلمية

تفعيل متابعة البحوث العلمية من الشؤون
العلمية يف الوزارة واجلامعة والكلية

إقامة الندوات وورش العمل التي تسهم يف

ترسيخ قناعة الباحث يف أمهية البحوث العلمية
تفعيل التواصل االجتامعي فيام خيص البحوث
العلمية

زيادة عدد املجالت املحكمة
إقامة الدورات التطويرية الفعلية يف جمال
احلاسوب

وضع إسرتاتيجية شاملة للبحث العلمي عىل
مستوى اجلامعة والكلية

وضع موازنة ما بني مهام التدريس والعمل
البحثي

تشجيع أعضاء اهليئة التدريسية عىل البحوث
املشرتكة

إقامة الندوات واملؤمترات التي تسهم يف

اكتساب عضو اهليئة التدريسية ملهارات البحث
العلمي

وضع آلية للتنسيق ما بني ذوي اخلربة يف
البحوث العلمية وعضو هيئة التدريس

رضورة دعم اجلامعة إليفاد أعضاء اهليئة

التدريسية للمشاركة يف املؤمترات والندوات
الدولية خارج العراق

4.88

39.04

%98

4.83

37.05

%97

4.38

26.78

%88

4.29

26.86

%86

3.95

22.59

%79

4.41

27.80

%88

4.66

32.37

%93

4.4

28.16

%88

4.94

41.68

%99

4.49

32.03

%90

4.61

33.14

%92

4.54

31.59

%91

4.95

42.23

%99

أ.د .حسام عبدامللك عبدالواحد العبديل
توفري املراجع واملصادر احلديثة التي حيتاجها

13

14

10

15

14

16

12

17

8

18

11

19

15

20

5

21

7

22

9

23

التدريسية لكيفية التوازن ما بني االلتزامات

3

24

دعم حرية البحث العلمي

24

25

الكيل

عضو اهليئة التدريسية يف البحوث العلمية

وضع برامج تسهم يف شعور الباحث باالهتامم

بنتائج البحوث العلمية من قبل اجلامعة والكلية
تأليف جلنة علمية هتتم بتقويم البحوث العلمية
قبل نرشها وتسهيل مهمة الباحث يف اختيار
البحوث الغري متكررة

بناء العالقات مع املنظامت العاملية والعربية

واملحلية من أجل االستفادة مما تقدمه البحوث
العلمية

إقامة الندوات واملؤمترات التي هتدف إىل عرض
نتائج البحوث العلمية اجليدة

تفعيل نظام تعاون البحث العلمي بني الكلية
والكليات العاملية والعربية واملحلية

اإلرساع يف إجراءات تقويم البحوث العلمية
وضع آلية ملعاجلة تأخر املجالت املحكمة يف
نرش البحوث العلمية

تقليل عدد ساعات التدريس األسبوعية
وضع برامج إرشادية لغرض إعانة عضو اهليئة
العائلية وجمال البحث العلمي

وضع آلية لتعاون هيئة حترير جملة الكلية يف نرش
البحوث العلمية

4.73

34.52

%95

4.78

36.92

%96

4.7

33.33

%94

4.74

34.91

%95

4.80

37.98

%96

4.75

35.82

%95

4.68

33.37

%97

4.85

38.48

%97

4.81

38.40

%96

4.79

37.30

%96

4.89

39.56

%98

4.19

23.44

%84

4.64

33.81

%93
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البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس
يتبني من اجلدول ( )4أن املتوسط احلسايب

الستجابات أفراد العينة عىل فقرات املجال الثاين
(مقرتحات تطوير البحث العلمي) ،قد بلغ ()4.64
وانحراف معياري ( ،)33.81وبمعنى آخر فقد

أشار ( )%93من إفراد عينة البحث إىل أن املقرتحات

اخلمسة وعرشون قد نالت قبوهلم.

فقد تراوح املتوسط احلسايب لفقرات املجال الثاين

(الرتتيب التنازيل) بني ( )3.95 - 4.95ونسبة مئوية

ترتاوح بني (. )%79 - %99

كام جاءت هذه املقرتحات مرتبة تنازليا حسب

درجة التقدير( :رضورة دعم اجلامعة إليفاد أعضاء
اهليئة التدريسية للمشاركة يف املؤمترات والندوات

البحوث املحكمة
وبدرجة (،4.81 ،4.83 ،4.85 ،4.88 ،4.89

)4.78 ،4.79 ،4.80

وبنسبة (،%98 ،%98

 )%96 ،%96 ،%96 ،%96 ،%97 ،%97عىل التتايل.

وأما الفقرات التي حازت عىل املراتب (،12 ،11

،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13
 )24 ،23فقد كانت بدرجة (،4.73 ،4.74 ،4.75
،4.49 ،4.54 ،4.61 ،4.66 ،4.68 ،4.70
)3.95 ،4.19 ،4.39 ،4.38 ،4.40 ،4.41
وبنسبة ترتاوح ما بني ( %95اىل  )%79عىل التتايل.

اال�ستنتاجات:

يف ضوء النتائج التي افرزها البحث فانه باإلمكان

التوصل إىل بعض االستنتاجات املتعلقة بصعوبات

الدولية خارج العراق) بدرجة ( )4.95وبنسبة

البحث العلمي وعىل النحو اآليت:

والعمل البحثي) بدرجة ( )4.94وبنسبة (.)%99

بشكل كبري عىل حركة البحث العلمي يف كلية الرتبية

( ،)%99أما الفقرة (وضع موازنة ما بني مهام التدريس
أما الفقرات (دعم حرية البحث العلمي ،توفري

الدعم املايل الالزم إلجراء البحوث العلمية ،وضع

 .1أسفرت نتائج البحث إىل وجود معوقات تؤثر

للبنات.

 .2إن املعوقات التي تواجه البحث العلمي يف

آلية ملعاجلة تأخر املجالت املحكمة يف نرش البحوث

كلية الرتبية للبنات /اجلامعة العراقية ،كثرية وتكاد

املستفيدة من البحوث العلمية ،تقليل عدد ساعات

معوقا ،أو متقاربة ،وهو ما ظهر من خالل نتائج

هتدف إىل عرض نتائج البحوث العلمية اجليدة ،وضع

 .3ضعف الدعم املايل للبحوث العلمية ،أو

العلمية ،التواصل والتعاون بني اجلامعة واجلهات
التدريس األسبوعية ،إقامة الندوات واملؤمترات التي

برامج إرشادية لغرض إعانة عضو اهليئة التدريسية

لكيفية التوازن ما بني االلتزامات العائلية وجمال البحث
العلمي ،وضع برامج تسهم يف شعور الباحث باالهتامم

بنتائج البحوث العلمية من قبل اجلامعة والكلية)
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تكون متساوية من حيث نسبة االتفاق عىل كوهنا

البحث.

انحسارها بالقيادات اجلامعية.

 .4انعدام الدعم املايل من قبل الكلية أو اجلامعة

لدعم مشاركة التدرييس يف املؤمترات التي تقام خارج
الكلية.

أ.د .حسام عبدامللك عبدالواحد العبديل
 .5هناك تأثري سلبي من النخبة السياسية أو

جمال كتابة البحث العلمي.

 .6وجود رغبة يف كتابة البحوث املشرتكة،

البحوث املشرتكة.

 .7شعور الباحث بعدم أمهية بحثه النحسار

خطورة التوجه السيايس عىل البحث العلمي،

من البحث العلمي من قبل الكلية أو اجلامعة أو وزارة

 .7زيادة االهتامم بتشجيع التواصل بني كلية

التوجه السيايس للدولة عىل البحث العلمي.

وضعف يف دعم نحو هكذا نوع من البحوث.

االستفادة منه ألغرض الرتقية ،أو لعدم االستفادة

التعليم العايل والبحث العلمي ،أو أي جهة أخرى

يمكن هلا االستفادة منه.

 .8شعور الباحث بعدم توفر املناخ العلمي

املناسب ليتمكن من االقتدار عىل كتابة البحث أو
اإلبداع فيه.

 .5تشجيع أعضاء هيئة التدريس عىل كتابة
 .6إقامة الندوات واملؤمترات التي هتدف إىل

ورضورة استقالليته ،وحماسبة من خيالف ذلك قانونا.

الرتبية للبنات /اجلامعة العراقية والكليات أو

اجلامعات ذات التخصص املامثل ،والتنسيق يف إعداد
املشاريع البحثية املشرتكة.

 .8زيادة عدد املجالت العلمية يف اجلامعة ،والعمل

عىل االرتقاء هبا وفق املقاييس العاملية أو العربية.

 .9عدم تواصل الباحث مع ما هو جديد يف جمال

 .9رضورة أن تعمل عامدة الكلية وهيئة النرش يف

 .10إن تأخر نرش البحوث يعد دافعا للباحث يف

للتخفيف من تراكم أعداد البحوث املقبولة ،وحتى ال

ختصصه العلمي.

الرتاخي عن كتابة البحوث العلمية.

املقرتحات:

يف ضوء نتائج البحث يقرتح الباحث باآليت:

 .1ختصيص الدعم املايل لكتابة البحث العلمي.

 .2توفري الدعم املايل الذي يسهم يف مشاركة

التدرييس يف املؤمترات والندوات التي تقام خارج
الكلية أو اجلامعة أو البلد.

 .3صياغة خطة إسرتاتيجية من قبل الكلية أو

اجلامعة لرفع جودة البحث العلمي وفق املقاييس
العاملية أو العربية.

 .4تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل الرقي يف

هناية كل عام عىل إصدار عدد خاص إضايف من املجلة
تضيع أمهية نتائج البحوث.

 .10رضورة أن تدرس هيئة حترير املجلة رد

الباحث عىل مقرتحات حمكم املجلة عند رفضه لقبول

البحث سيام عندما يكون هناك تباين وضاح وكبري بني
آراء املحكمني ،واستبعاد املحكم وحتكيمه مرة أخرى
يف حال توصلت هيئة التحرير إىل قناعة بعدم إيالء

املحكم االهتامم واجلدية بالعمل املطلوب.

 .11وضع آلية متابعة من قبل عامدة الكلية ومن

قبل الشؤون العلمية لعضو اهليئة التدريسية فيام خيص
البحث العلمي لعضو اهليئة التدريسية.

 .12أن تعمل عامدة الكلية وبالتنسيق مع رئاسة
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البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس
اجلامعة عىل تعزيز التواصل بني الباحثني واجلهات
املستفيدة.

 .13وضع آلية جديدة لتقويم البحوث املقدمة

للنرش يف املجالت العلمية ،واعتامد نسبة مئوية من

تقويم اخلرباء يف الرتقيات العلمية.

التو�صيات:

يويص الباحث باآليت:

البحوث املحكمة
أمحد2007،م ،مشكالت البحث العلمي يف العامل
العريب ،جملة اجلامعة اإلسالمية( ،سلسلة الدراسات

اإلسالمية) ،املجلد اخلامس عرش ،العدد الثاين.

4.4بالل ،د .أمحد ،1991 ،البحث العلمي العريب:
واقع ،ومردوده ،وتطلعات مستقبلية ،شؤون عربية،
عدد  ،65نيسان ،مرص ،القاهرة.

 5.5بالل ،د .أمحد ،1991 ،البحث العلمي العريب:

 .1إجراء دراسة مماثلة تطبق يف أكثر من كلية يف

واقعه ،ومردوده ،وتطلعات مستقبلية ،شؤون عربية،

 .2إجراء دراسة للمقارنة بني البحث العلمي يف

6.6بن أشنهو ،مراد1981 ،م ،نحو اجلامعة اجلزائرية:

 .3إجراء دراسة للمقارنة بني واقع البحث

اجلامعية ،اجلزائر.

اجلامعة العراقية.

اجلامعة العراقية واجلامعات العراقية األخرى.

العلمي يف اجلامعات العراقية وبني اجلامعات العربية
األخرى.

 .4إجراء دراسة لبيان أثر تفعيل مقرتحات تطوير

البحث العلمي عىل رفع جودة البحث العلمي يف

اجلامعات العراقية.

امل�صادر

عدد  ،65نيسان ،مرص ،القاهرة.

تأمالت حول خمطط جامعات ،ديوان املطبوعات

 7.7اخلطيب ،حممد شحات1416 ،ه ،التنسيق بني
مراكز البحث العلمي يف اجلامعات السعودية ،جامعة
امللك سعود ،الرياض.

 8.8داود و عبدالرمحن ،عزيز حنا ،وأنور حسني،
1990م ،مناهج البحث الرتبوي ،منشورات جامعة
بغداد.

 1.1إدارة الدراسات والتطوير اجلامعي1998 ،م،

9.9الربان ،د.موزة بنت حممد2013 ،م ،البحوث

سعود  ،الرياض.

املجتمع العلمي العريب.

برنامج تطوير خدمات البحث العلمي ،جامعة امللك

العلمية العربية يف النصف األول من  ،2013منظمة

2.2البدري وأبو حممد ،د .سمرية وعيل2012،م،

1010سامل ،حممد سامل1997 ،م 1417 -ه ،واقع

املؤمتر العريب الدويل الثاين لضامن جودة التعليم العايل

التدريس بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،

واقع البحث العلمي يف العامل العريب ومعوقاته،

(.)ACQA

3.3الربغوثي وأبو سمرة ،عامد أمحد وحممود
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البحث العلمي يف اجلامعات دراسة ألعضاء هيئة
منشورات جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

يف الرياض.

أ.د .حسام عبدامللك عبدالواحد العبديل
 1111سلامن ،د .سلامن رشيد1994 ،م ،االجتاهات

1919القاسم ،د .صبحي2000 ،م ،مسرية البحث

شؤون عربية ،عدد  ،78يونيو ،حزيران.

وحتديات املستقبل ،شؤون عربية ،عدد ،104

العلمية العاملية احلديثة والبحث العلمي :نظرة أولية،

العلمي والتطوير يف الوطن العريب معامل الواقع

1212شفيق ،د.حممد2003 ،م ،احلضارة اإلسالمية

ديسمرب ،كانون األول.

1313شفيق ،د.حممد2006 ،م ،البحث العلمي مع

العامة للكتاب ،مكتبة األرسة ،القاهرة.

اجلامعي احلديث ،اإلسكندرية.

العلمي يف الوطن العريب واقعه ودوره يف نقل

وأخالقيات املنهج العلمي ،القاهرة.

تطبيقات يف جمال الدراسات االجتامعية ،املكتب

2020قنصوة ،د .صالح2003 ،م ،فلسفة العلم،اهليئة
2121قنوع ،د .نزار وآخرون2005 ،م ،البحث

1414الظاهر ،قحطان امحد. ،٢٠٠4 ،مصطلحات

وتوطني التكنولوجيا ،جملة جامعة ترشين للدراسات

عامن.

والقانونية املجلد ( )27العدد ( ،)4سوريا.

انكليزية يف الرتبية  ،ط  ،١دار اليازوري العلمية،

والبحوث العلمية ،سلسلة العلوم االقتصادية

1515العاجز وبنات ،د .فؤاد عيل و أ.ماهر صالح،

2222الكعبي ،رؤوف2014 ،م ،أزمة البحث العلمي

الواقع ،والتحديات ،والتوجهات املستقبلية ،بحث

 5حزيران.

2003م ،البحث العلمي يف اجلامعات الفلسطينية:
ُ
مقدم ملؤمتر كلية الرتبية “التعليم اجلامعي :نامذج

يف اجلامعات العراقية ،جريدة املؤمتر ،العدد ،2983

2323املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان2005 ،م،

وتطبيقات تربوية” املنعقد يف جامعة الريموك-

التعليم العايل يف فلسطني الواقع وسبل تطويره،

1616عاقل ،د .نبيه1992 ،م ،البحث العلمي يف

2424املعقل ،عبد الرمحن إبراهيم1990 ،م ،البحث

عربية ،عدد  ،72كانون األول.

والتطبيقات ،جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية،

األردن ،اجلامعة اإلسالمية ،كلية الرتبية ،غزة.

الوطن العريب :دور اجلامعات ومسؤولياهتا ،شؤون

سلسلة الدراسات ( ،)38ط ،1غزة.

العلمي الزراعي يف جملس التعاون اخلليجي ،الواقع

1717عباس ،صالح2004 ،م ،العوملة وآثارها يف

جامعة الكويت ،العدد ،٦١سنة.1٦

شباب اجلامعة ،االسكندرية ،مرص.

والتكنولوجيا يف الوطن العريب (الواقع والطموح)،

البطالة والفقر التكنولوجي يف العامل الثالث ،مؤسسة

2525نايفة ،عدنان ،وآخرون2002 ،م ،العلوم

1818عبدالباري ،فرج اهلل٢٠٠٤ ،م ،منهاج البحث

املؤسسة العربية ،بريوت ،مؤسسة عبد احلميد

القاهرة.

2626النوح ،د .مساعد بن عبداهلل ،2004 ،مبادئ

وآداب احلوار واملناظرة ،ط  ،١دار اآلفاق العربية،

شوفان ،عامن.
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البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس
البحث الرتبوي ،ط ،1الرياض.

2727اهليتي ،د .نوزاد1999 ،م ،دور مراكز البحوث
يف التنمية يف الوطن العريب ،شؤون عربية ،عدد ،99

أيلول.

2828وصفي ،عامد الدين2003 ،م ،البحث العلمي

يف اإلدارة والعلوم األخرى ,دار املعارف اإلسكندرية.

292928. Ebell: (١٩٩٢) Essentials of
Educational Measurement, printedin
Hall, New Jersey, U.S.A
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البحوث املحكمة

