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ملخص البحث
هتدف هذه الدراسة إىل النهوض باملؤسسات البحثية يف العراق وكذلك

تعرف واقع املراكز البحثية إذ ُتعد من أهم املرتكزات األساسية ،إلنتاج التنمية
ّ

البرشية،وتناولت الدراسة إلقاء الضوء عىل واقع املؤسسات البحثية يف العراق
وحتديد أهم املؤرشات املرتبطة هبا ،إذ تتجه أمهية الدراسة يف تطوير البحث العلمي

ودعمه و ُتسهم يف تنمية مهارات الباحثني ،مما يدفع بعجلة التنمية وتطوير اخلطط

املستقبلية للبلد ،ويتجه هدف الدراسة إىل رؤية مستقبلية تسعى للوصول إىل إجياد
مراكز بحثية علمية رصينة وتأكيد ثقافة التواصل املعريف مما ينعكس بصورة إجيابية
عىل ثقافة املجتمع ،وكذلك تقديم اخلربة الكافية واالستشارة ملؤسسات الدولة

ومؤسسات القطاع اخلاص.
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ABSTRACT
This study aims at the advancement of research institutions in Iraq as
well as recognizing the reality of the research centers as one of the most
fundamental pillars for the production of human development. The study
also sheds light on the reality of research institutions in Iraq and determines
the most important associated indicators, as it tends to be important in
studying the development and supporting the scientific research that
contributes development to the skills of researchers. As it is to augment
the wheel of development and the plans for the future of the country. It
is the goal of the study to envisage a future vision seeking access to find
research centers as scientific and authenticated and certify the rapport of
communication doing all good to the culture of the community, as well as
providing sufficient expertise and advice to institutions state and private
sector institutions.
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 ...املقدمة ...
تعد املؤسسات البحثية من أهم املرتكزات املهمة لتنمية املعارف والعلوم

التي تساعد يف بناء املجتمع وتقدمه ،كذلك تسعى إىل تطوير البنية التحتية لكوهنا

مؤسسات فاعلة ومؤثرة يف حتقيق هنضة وتطور البلد ملا متتلكه من طاقات وخربات
علمية ،وتسعى املؤسسات البحثية إىل اإلسهام يف خلق روح املواطنة ،نتيجة ما
حتققه من تنمية فكرية تضمن االنفتاح الثقايف والفكري ،وتعزز قابلية تقبل الرأي
اآلخر ،الذي يساعد يف تعزيز اللحمة الوطنية .وانتظمت الدراسة يف حمورين:

املحور األول الدراسة النظرية التي اشتملت عىل ثالثة مباحث تبدأ من اإلطار العام

للدراسة ،واملبحث الثاين هو أسباب تدين مستوى املؤسسات البحثية ،واملبحث

الثالث هو تقديم جتارب بعض الدول املتقدمة يف جمال البحث العلمي ،أما املحور
الثاين فهو الدراسة امليدانية وقد اشتملت عىل مبحثني األول:هو واقع املؤسسات

البحثية والثاين :هو سبل النهوض باملؤسسات البحثية.
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املحور األول
 ...الدراسة النظرية ...
املبحث األول
 ...اإلطار العام للبحث ...
أو ًال:موضوع الدراسة
ُتعدُّ املؤسسات البحثية من املعايري املهمة والرئيسة لقياس تطور الدول ،ومعرفة

درجة تقدمها ورفاهيتها ،يف وقت مل تعد املقاييس التقليدية* كافية لقياس التطور،

وتقدم خطط التنمية السليمة ،لتفادي األخطاء ،وتوفري األموال ،وتقليل اخلسائر،
وتقصري الزمن ،وحتسني النوعية من طريق األبحاث التي تقدمها تلك املؤسسات،
واإلسهام يف خلق روح املواطنة ،نتيجة ما حتققه من تنمية فكرية تضمن االنفتاح

الثقايف والفكري ،وتعزز قابلية تقبل الرأي اآلخر ،مما يساعد يف تعزيز اللحمة

الوطنية وتنميتها ،إن البحث العلمـي هـو الدراسـة العلميـة املوضوعية املستوعبة

إلحدى املجاالت الطبيعية أو اإلنسانية أو دراسة جتريبية تطبيقية أو دراسة نظرية

ميدانية وهو املهمة الرئيسية الثانية للجامعات وهبا يعد البـاحثون واملتخصصون

املاهرون ويدربون عىل عمليات البحث العلمي وأساليبه يف كافة جماالت احليـاة

اإلنسانية والطبيعية ،أو دراسة الظواهر املختلفة وحتليلها وتقويمها ومعاجلتها
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وتقديم املعرفة واخلبرة ،واقعيـة وتفصيلية ومستمرة عن املشكالت التي منشأئها
حتسني مستويات احلياة وحل مشكالهتا اليومية(.)1

ثاني ًا :أمهية البحث
تظهر أمهية املراكز البحثية يف تطوير ودعم البحث العلمي والذي يعد ركيزة

أساسية مهمة يف تطوير املؤسسات التعليمية املختلفة ،فض ً
ال عن ذلك فإن دعم
البحوث العلمية يسهم يف تنمية مهارات الباحثني ،وإثراء معارفهم ،ومن ثم فإن

وجود مراكز بحثية تعمل عىل دعم وتبني مشاريعهم البحثية خيلق باح ًثا جيدً ا ،مما
يدفع بعجلة التنمية ويطور اخلطط التنموية واإلسرتاتيجية للدولة ،وهو خيلق جيال
مثقفا واعيا بأمهية البحث العلمي لدفع عجلة التنمية املستدامة للدولة(.)2

ثالث ًا:هدف البحث
هيدف البحث إىل رؤية مستقبلية تسعى للوصول إىل إجياد مراكز بحث علمية

رصينة .والتأكيد عىل دور مراكز البحث العلمي يف تفعيل ثقافة التواصل مماينعكس

بصورته اإلجيابية عىل ثقافة املجتمع والتي متثلت يف أن الدراسة خطت خطوات
حثيثة للحاق بركب الدول املتقدمة من طريق دعم البحوث العلمية واملراكز
البحثية ،وتتبنى سياسة بحثية واضحة املعامل من خالل تفعيل دور املؤسسات
البحثية ،وبنرش الوعي الثقايف بني الباحثني ،وبث روح التعاون فيام بينهم من الربط

بني هؤالء الباحثني ومنظومات ثقافية حملية وعاملية ُتعنى بالبحث العلمي(.)3
 .1إثراء عمليات البحث العلمي يف املجاالت األكاديمية واملعرفية

 .2تطوير احلياة املعرفية ،من طريق أنشطتها املختلفة ،فتقدم احلياة الثقافية
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والعلمية ،غالبا ما يكون من ورائه مؤسسات ومعاهد ومراكز للبحوث
والدراسات يف خمتلف احلقول واالختصاصات ،حيث تقوم هذه املراكز بمد

الساحة باملعلومة املوثوقة ،والتحليل العلمي الرصني.

 .3تعزيز الدور املهم يف خدمة جهود التنمية الوطنية ومسرية التعليم العايل يف
العراق.

 .4تطوير البنية التحتية ملراكز ووحدات البحث العلمي وتأمني كل ما حيتاجه
الباحثون من متطلبات لتعزيز إمكاناهتم العلمية واملعرفية وإنجاز أبحاثهم

بغية االستفادة منها يف بناء البلد.

 .5تقديم اخلربة الكافية واالستشارة ملؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع
اخلاص.

 .6استقطاب أصحاب اخلربة و تطوير احلياة املعرفية والفكرية والعلمية يف الوسط
العام.

 .7نرش الوعى الثقاىف بني أفراد املجتمع بأهم القضايا الدولية التى تواجه املجتمع.

رابع ًا :مفاهيم البحث

 .1البحث لغ ًة :ال َب ْح ُثَ :ط َل ُب َك اليشء يف ٌّ
الرتاب...و ال َب ْح ُث أن َت ْسأل عن
يشء،و َت ْست َْخرب(.)4

 .2البحث اصطالح ًا :هو نشاط علمي ّ
منظم يسعى إىل الكشف عن احلقائق
ومعرفة االرتباط بينها ،واستخالص املبادىء العامة والقوانني التفسريية(.)5

 .3املؤسسات البحثية اصطالح ًا :هي اجلهة التي تأخذ عىل عاتقها إنتاج املعرفة

البحثية أو إدارهتا ،وتتخصص يف جماالت أو قضايا معينة ،علمية كانت أو
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فكرية،وبام خيدم صنع السياسات العامة أو تطويرها أو حتسينها أو ترشيد

القرارات ،أو بناء الرؤى املستقبلية للمجتمع والدولة( .)6ويمكن ان تعرف
ايض ًا بأهنا مؤسسات تقوم بالدراسات والبحوث املوجهة لصانعي القرار،
والتي تتضمن توجيهات أو توصيات معينة حول القضايا املحلية و الدولية،

هبدف متكني صانعي القرار واملواطنني من صياغة سياسات حول قضايا

السياسة العامة.

 .4املؤسسات البحثية :هي جتمع وتنظيم لنخبة متميزة ومتخصصة من الباحثني
تعكف عىل دراسة معمقة ومستفيضة لتقدم استشارات أو سيناريوهات
مستقبلية يمكن أن تساعد أصحاب القرارات يف تعديل أو رسم سياستهم بناء

عىل هذه املقرتحات يف جماالت خمتلفة ،وهذا الفهم ملراكز األبحاث غري موجود
يف القوانني والضوابط يف قانون املنظامت غري احلكومية رقم  12لسنة ،2010

وقانون اجلمعيات العلمية رقم  55لسنة  1981املعدل بالنسبة للمؤسسات
غري احلكومية ،والنظام رقم ( )1لسنة  ،1995والتعليامت امللحقة به رقم 148

لسنة  2002ورقم  158لسنة .2005

 .5عرف قانون املنظامت غري احلكومية املنظمة غري احلكومية بالقول« :هي جمموعة
من األشخاص الطبيعية أو املعنوية سجلت واكتسبت الشخصية املعنوية وفقا
إلحكام هذا القانون ،تسعى ألغراض غري ربحية» ،وتأسيس مركز بحثي وفقا
هلذا القانون ال يعطيه خصوصية متيزه من بقية املنظامت غري احلكومية املؤسسة
ألغراض خريية أو ثقافية أو اجتامعية أو مهنية.

 .6قانون اجلمعيات العلمية ،يف عرف اجلمعية العلمية بأهنا« :كل مجعية مؤسسة
وفق ًا ألحكامه متارس نشاط ًا علمي ًا يف جمال اختصاصها كإعداد البحوث
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والدراسات وتنظيم الندوات واللقاءات واملؤمترات العلمية أو املسامهة فيها،
ومجع املعلومات وتوثيقها ،وتبادل اخلربات والتجارب وإصدار املطبوعات،

ومجع املعلومات عن ذوي االختصاص داخل القطر وخارجه وتبويبها ،وكل

ما من شأنه رعاية وتطوير االختصاص».

وواضح من سياق هذا التعريف أن املؤسسات البحثية املؤسسة وفقا له ،تكون

مرتبطة باختصاصه االعلمي وفقا ألصول البحث األكاديمي املعروفة بعيدا عن

االرتباط بعملية صنع القرار ورسم السياسة العامة للمسؤولني و صناع القرار.
يف حني يعرف املركز البحثي يف إطار وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،وفقا

للتعليامت رقم  148لسنة  2002بالقول« :تشكيل يتوىل مهام البحث العلمي،
يرتبط برئيس اجلامعة ،يعمل فيه جمموعة من التدريسيني الباحثني و التدريسيني غري

املتفرغني(أما الوحدة البحثية فهي) تشكيل يتوىل مهام البحث العلمي يرتبط بعميد
الكلية يعمل فيه جمموعة من التدريسيني الباحثني والتدريسيني غري املتفرغني».

وهذا التعريف للمراكز والوحدات البحثية اليرتبط من قريب أو بعيد بالفهم

لدور وعمل مراكز األبحاث الوارد يف التعريفات أعاله ،ومايؤكد ذلك هو املهام

املسندة هليئةالبحث العلمي وفقا للامدة  2من نظام مراكز البحث العلمي يف وزارة

التعليم العايل والبحث العلمي رقم  1لسنة  ،1995أو املهام املسندة للمراكز
والوحدات البحثية الواردة يف املادة  4من النظام نفسه ،إذ التعدو هذه املهام أن

تكون جمرد تفرغ للعمل البحثي األكاديمي يف اختصاصات معينة ،دون أن يكون
هلذا العمل البحثي انعكاسات واضحة عىل رسم السياسة العامة للمسؤولني يف

الكليات واجلامعات والوزارة ،ناهيك عن رسم السياسة العامة للدولة ،وقد
انعكس هذا األمر عىل النظرة السلبية ملراكز األبحاث من القيادات األكاديمية من
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جهة ،ونظرة العاملني فيها إىل أنفسهم وعملهم من جانب آخر ،كذلك االرتباك

الواضح يف فهم عمل املركز والوحدة البحثية يف نظام رقم واحد عندما ساوى
بني مدير املركز ومدير الوحدة فجعل كل واحد منهام يتمتع بمخصصات رئيس

قسم علمي ،يف حني يكون تعيني مدير املركز البحثي باقرتاح من رئيس اجلامعة
ومصادقة الوزير ،ويكون تعيني مدير الوحدة باقرتاح من عميد الكلية ومصادقة

رئيس اجلامعة .إن وجود مثل هكذا تنظيم قانوين لعمل مراكز األبحاث يف العراق

اليساعد رصاحة عىل االرتقاء هبا وتطوير عملها بالشكل الذي حيفزها عىل النهوض
بدورها يف صنع القرار السيايس يف البلد.

()7

خامس ًا:املنهج االثنوغرايف

ُيعدّ املنهج األثنوغرايف من أهم املناهج استعام ً
ال يف الدراسات االجتامعية

واألنثروبولوجية ،اذ يقوم بإعطاء صورة تفصيلية دقيقة ملوضوع الدراسة وقد
أفادت الدراسة من هذا املنهج كثري ًا يف وصف ما هي عليه طبيعة البحث(.)8
أوال :أدوات البحث
اعتمد الباحث يف مجع املعلومات عن موضوع البحث عىل الوسائل

واإلجراءات اآلتية:

 .1املقابلة :استخدم الباحث هذه الوسيلة جلمع الكثري من املعلومات التي
ختص جمتمع الدراسة ،ال سيام املؤسسات البحثية التابعة لوزارة التعليم العايل
والبحث العلمي العراقي وذلك بإجراء املقابالت مع العاملني والباحثني يف

مؤسسات البحث.
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املبحث الثاين
أسباب تدين مستوى املؤسسات البحثية
مرحلة النظام البائد

شكل عام  2003حد ًا فاص ً
ال يف التطور األفقي والعمودي ملراكز األبحاث

والدراسات يف العراق ،فقبل هذا التاريخ كانت مراكز األبحاث حمدودة العدد،
وضعيفة الدور ،ومسلوبة اإلرادة لصالح النظام احلاكم ،وفلسفته السياسية
ومقترصة عىل املراكز احلكومية ،ومل تكن نظرة رجال احلكم إىل خمرجات هذه املراكز

نظرة إجيابية بسبب العقلية الفردية واالرجتالية لرجال الدولة(.)9

لقد أدت سياسة النظام البعثي ،بالتعليم العايل ،شأنه شأن كل املؤسسات

والنشاطات االجتامعية والثقافية ،إىل تدهور تدرجيي ،وفقدان الرغبة يف مواكبة
التطور التعليمي العاملي ،واإللتفاف عىل احلتمية التأرخيية لعرص تقنية املعلومات،
والثورة الثقافية العاملية يف العلوم والتكنلوجيا .وأدت هذه احلال إىل تدين املستوى
العلمي للتعليم العايل العراقي ،وإىل ترسب الكوادر التدريسية الكفوءة ذات
االختصاصات احليوية ،كالطب والعلوم واهلندسة واالقتصاد.

جزء من هذه الكوادر ،ليعمل بأجور أفضل خارج
لقد هجر اجلامعات ٌ

املؤسسة اجلامعية ،أو خارج املؤسسات احلكومية ،وهرب اجلزء األكرب منه إىل
خارج البالد ،ليحصل عىل فرص عمل أفضل ،لذا عانت املؤسسات البحثية من:
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 .1العقلية البعثية احلاكمة للعراق آنذاك ،والتي احتكرت كل قرارات الدولة
لشخص رأس النظام البائد ،ما أسهم يف تقويض حرية الفكر ،وطرح الرأي

الذي قد ال يتفق مع أهواء ذلك النظام.

 .2سيطرة حزب البعث املنحل عىل املؤسسات البحثية أسهم يف تقييد حرية
البحث العلمي ،وتغييب احليادية التي تعد من أهم متطلبات العمل البحثي.

 .3إنشاء املؤسسات البحثية عىل أسس غري علمية ،نتيجة لتغلب فلسفة حزب
البعث املنحل عىل كل مؤسسات الدولة ،مما جعلها مراكز غري مؤهلة للعمل

البحثي العلمي واملهني ،وتكريس نشاطاهتا لدعم سياسات النظام البائد.

 .4ابتعاد أغلب العقول والكفاءات الوطنية آنذاك عن العمل البحثي ،والتوجه
إىل أعامل أخرى ،هرب ًا من االصطدام بمصالح النظام البائد ،مما أسهم يف هجرة
الكثري منهم إىل اخلارج طلب ًا للحرية واألمان.

 .5انقطاع االتصال باملنظامت الدولية* ،واملؤسسات البحثية والعلامء يف اخلارج،

نتيجة للسياسات اخلارجية اخلاطئة للنظام البائد ،والتي تسببت يف توتر
عالقات العراق مع الدول االقليمية والدولية.

مرحلة ما بعد 2003
 .1عدم وجود جهة مركزية مسؤولة عن متويل البحث العلمي وتطويره ،إذ نجد
أن البحث العلمي مرتبط هبيأة البحث العلمي املنضوية حتت إرشاف دائرة
البحث والتطوير التابعة لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،وال توجد
ميزانية حمددة للتمويل(.)10

 .2ازدواجية اإلرشاف عىل املراكز والوحدات البحثية اذ ترشف عليها هيأة البحث
العلمي ودائرة البحث والتطوير يف اجلامعات امللحقة هبا(.)11
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 .3ضعف املهارات البحثية لدى أغلب الباحثني يف املؤسسات البحثية ،فض ً
ال عن
عدم توافر الفرص املالئمة لتدريبهم يف املؤسسات العلمية الرصينة(.)12

 .4نقص اإلمكانات املادية والتقنية يف األجهزة اإلدارية املسؤولة عن العمل
البحثي ،والتي تعد من العوامل املهمة واملساعدة لتشجيع الباحثني(.)13

 .5حمدودية قراءة األبحاث التي تنجزها املؤسسات البحثية ،مما قلل فرص اإلفادة
وتسبب يف ضعف اهتامم الباحثني بمستويات أبحاثهم(.)14
منهاّ ،

 .6انعدام النوافذ التي تستطيع املؤسسات البحثية بواسطتها جتسد نتائجها إىل
حقائق علمية* (.)15

 .7حمدودية فرص املالكات البحثية يف املشاركة باملؤمترات والندوات العلمية
وورش العمل خارج العراق(.)16

 .8التساهل يف تأسيس املراكز والوحدات البحثية ،وضعف متابعة اجلهات
املرشفة عليها الدائها(.)17

 .9ربط أغلب املراكز البحثية بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي.

 .10الذهنية املجتمعية غري املتعاونة مع الباحث ،والتي ال تثق بأسئلته ،وتنظر
اليها بتوجس ،وتعد ما تقدمه من معلومات وحقائق ،وتديل به من ترصحيات
يشكل نقطة خطر عليها يف املستقبل ،ويظهر ذلك جليا يف مسألة االستبانات
والدراسات املسحية ،إذ نجد أن الكثري يمتنعون عن التعاون مع مثل هذه

األمور ،ويف أحسن األحوال ينظرون هلا بالسخرية واالستهزاء وعدم
اجلدوى(.)18

 .11النظرة للمجتمع اخلاطئة لطالب العلم ،فالغالبية ينظر إىل التعليم عىل أنه
جو ًا عام ًا ال
وسيلة للكسب املادي وحتصيل الوظيفة املناسبة ليس إال ،مما خلق ّ
يشجع عىل البحث العلمي(.)19
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املبحث الثالث
جتارب الدول املتقدمة يف جمال البحث العلمي
التجربة األمريكية
إن التجربة األمريكية وجتارب الدول املتقدمة املتميزة يف جمال إنشاء عالقة

تفاعلية عميقة بني هياكل الدولة وصانع القرار من جهة وبني مراكز ومعاهد
ومؤسسات البحوث والدراسات وخمازن التفكري من جهة أخرى والنتائج اإلجيابية
املفيدة لكل األطراف من جراء هكذا عالقة تدفع الباحث واملتتبع هلذا املوضوع اىل
حماولة التعمق يف دراسته واملسامهة يف نرش و تعميق ثقافة ما ،هكذا نوع قد تسهم

يف حتريك مؤسساتنا للوصول هبا اىل التنمية احلقيقية ،لقد لعبت و تلعب وستلعب

مؤسسات الفكر و الرأي الـ  *Tanks Thinkدور ًا بارز ًا يف صياغة السياسة اخلارجية
للدول املتقدمة بشكل عام و للواليات املتحدة االمريكية بشكل خاص .وقد كان

هلذه املراكز دور أسايس يف كثري من قضايا السياسة اخلارجية األمريكية يف عموم
الشؤون الدولية بصفة عامة ،وجتاه منطقة الرشق األوسط عىل وجه اخلصوص.

لقد قامت هذه املؤسسات التي تعد بمثابة مراكز بحثية مستقلة  -بصياغة

التعاطي األمريكي مع العامل مدة تقارب مئة عام ،و لكن لكون مؤسسات الفكر
والرأي تقوم بمعظم وظائفها بمعزل عن أضواء وسائل االعالم ،فهذا جيعلها حتظى

باهتامم يقل عن ما حتظى به املؤسسات األخرى للسياسة اخلارجية األمريكية ،مثل
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التنافس بني مجاعات املصالح واملناورات بني األحزاب السياسية والتنافس بني

فروع احلكومة املختلفة .وعىل الرغم من هذا االبتعاد النسبي عن األضواء فإن

مؤسسات الفكر والرأي تبقى حقيقة تؤثر بشكل ديناميكي تفاعيل عىل صانعي
السياسة اخلارجية للواليات املتحدة األمريكية(.)20

يزيد عدد املؤسسات البحثية التي تسهم يف صناعة القرار األمريكي

عن( )1800مؤسسة بحثية ،تشكل نحو ( )%30من املؤسسات البحثية يف العامل،
ويرتبط معظمها بالبيت األبيض ووزاريت اخلارجية والدفاع واجلامعات االمريكية،

والكثري منها حمرتف مهني ًا واكاديمي ًا( ،)21فض ً
ال عن ما يقرب من ( )4700مركز

بحثي مرتبط بالرشكات واملؤسسات املدنية.

 .1تعد املؤسسات البحثية إحدى مداخل صناعة القرار األمريكي ،وتسمى بـ
( )ThinkTanksوهي تسهم بشكل فاعل ومؤثر يف صناعة القرار األمريكي

عىل الصعد كافة ،السياسية واالقتصادية واألمنية والعسكرية والتكنولوجية
وغريها(.)22

 .2يعتمد الكثري من صناع القرار األمريكيني وكبار مستشارهيم ومساعدهيم عىل
االستشارات التي تقدمها املؤسسات البحثية عىل شكل دراسات وتقارير
وجمالت ،إذ يعدوهنا مصدر ًا موثوق ًا للمعلومات(.)23

 .3تنفق الواليات املتحدة األمريكية عىل البحث العلمي قرابة  160مليار دوالر
سنوي ًا ،وأثبت التوظيف األمريكي الستشارات املؤسسات البحثية أن كل
( )1دوالر تم استثامره يف البحث العلمي يف جماالت الصناعة واالقتصاد
والتكنولوجيا أعطى مردود ًا يقارب ( )140دوالر ًا(.)24
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ُ .4نرش يف الفرتة بني  2002ولغاية  )305( 2007مليون ورقة بحث علمي يف
مجيع أنحاء العامل ،كان نصيب الواليات املتحدة األمريكية ( )%34منها(.)25

التجربة اليابانية
تعد اليابان من أكرب الدول التي تستثمر يف البحث والتطوير إذ إن املخصصات

املالية للبحث والتطوير يف املؤسسات والرشكات تفوق رأس املال االستثامري،
ومن ثم فإن هذه املؤسسات والرشكات اليابانية قد حتولت من أماكن إنتاج إىل

أماكن لصناعة الفكر.

 .1ارتكز البحث العلمي يف اليابان بادئ األمر عىل تكييف التقانة األجنبية ،ليصري
باإلمكان توظيفها إلجياد سلسلة من االخرتاعات املتطورة ذات املزايا اجلديدة
التي تنسجم وأحوال االقتصاد الياباين ،معتمدة يف ذلك عىل آلية السوق يف

توجيه أنشطة البحث العلمي والتطوير(.)26

ُ .2بني البحث األكاديمي يف اليابان عىل منهج واقعي ،إذ إن ( )%99من
رسائل املاجستري و أطاريح الدكتوراه مبنية عىل مشكالت حقيقية تعاين منها
املؤسسات الصناعية(.)27

ُ .3تعد اليابان من أكرب الدول التي تستثمر يف البحث والتطوير ،إذ إن املخصصات
املالية للبحث والتطوير يف املؤسسات والرشكات تفوق رأس املال االستثامري،
لذا فإن هذه املؤسسات والرشكات اليابانية قد حتولت من أماكن إنتاج إىل
أماكن لصناعة الفكر والقرار(.)28
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 .4نرشت اليابان عام  1995ما يقرب من  47068بحث ًا يف الدوريات واملؤمترات
ّ
املحكمة ،فيام نرشت عام  2007ما يقرب من ( )52896وبنسبة تغيري
العاملية

سنوي بلغت(.)29()1.0

 .5بلغت ميزانية البحث العلمي يف العام  2007من الناتج املحيل اإلمجايل لليابان
( ،)%3،44وجاءت باملرتبة الثالثة عاملي ًا(.)30

 .6حتتل املرتبة الثانية عاملي ًا من حيث عدد العلامء ،أما من حيث عدد العاملني يف
جمال البحث والتطوير فنجد أن عدد الباحثني لكل مليون نسمة (.)31()5521
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املحور الثاين
 ...الدراسة امليدانية ...
املبحث األول
واقع املؤسسات البحثية يف العراق
أو ًال:حتديد واقع املؤسسات البحثية يف عدة مؤرشات هي
 .1يبلغ عدد املراكز والوحدات البحثية املرتبطة بوزارة التعليم العايل والبحث
العلمي ( )85مركز ًا ووحدة بحثية يف خمتلف التخصصات ،وموزعة عىل
أغلب اجلامعات العراقية(.)32

 .2تتوىل هيأة البحث العلمي يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي التي
تشكلت بموجب القانون رقم ( )1لسنة  1995مسؤولية حتديد اإلطار العام
لسياسة البحث العلمي يف املؤسسات البحثية ومتابعة براجمها ،إال أن أغلب
قرارات هذه اهليأة توجيهية(.)33

 .3إرتفعت نسبة متويل البحث العلمي يف وزارة التعليم العايل من ()%0،3
قبل عام  2003إىل ما يزيد عن ( )%3،5عام  2011من موازنة الوزارة
االستثامرية(.)34
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 .4بلغ عدد التدريسيني يف اجلامعات العراقية ،وهيأة التعليم التقني ،والكليات
األهلية ( )34265للدراسة الصباحية للعام الدرايس  ،2011-2010أما يف
الدراسة املسائية فقد بلغ ( )35735يف العام نفسه(.)35

 .5وصل عدد طلبة الدراسات العليا من الدبلوم العايل واملاجستري والدكتوراه
( )17252يف العام الدرايس .)36(2010-2009

 .6خصصت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ( )18مليار دينار ألغراض
البحث العلمي ودعم املشاريع الريادية البحثية ،ومشاريع بحوث الدراسات
العليا وتأهيل املراكز والوحدات البحثية يف اجلامعات واملعاهد يف العام
.)37(2011

 .7بلغ جمموع التخصصات املستحدثة للعام الدرايس)69( 2011-2010
ختصص ًا(.)38

 .8تشكلت جمالس تنسيق بني دائرة البحث والتطوير ودوائر صنع القرار تؤمن
عملية التبادل املعريف بينهام ،والتي انبثق منها عددمن آليات التعاون بلغت
بحدود ( )14مذكرة،ونتج عنها انجاز أكثر من ()2440عم ً
ال وبحث ًا لصالح
اجلهات املستفيدة(.)39

تنص تعليامت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي عىل ان ُيقدّ م الباحث يف
.9
ّ

املركز أو الوحدة ما اليقل عن ( )3بحوث ،وال يزيد عن ( )4بحوث سنوي ًا(.)40

ُ .10أنشئت املكتبة االفرتاضية العراقية بكلفة ( )3مليار دينار ،والتي ُتعد من أبرز
مظاهر التطور التقني ملؤسسات املكتبات ،إذ ُمت ّكن اجلامعات ومراكز األبحاث

344

من الوصول اىل ماليني البحوث والنصوص الكاملة هلا واملنشورة يف أكثر من

( )10130جملة علمية وهندسية بارزة وأرشفتها(.)41

ُ .11أ ّقر مرشوع تأهيل املختربات يف املراكز والوحدات البحثية وجتهيزها بكلفة
( )15مليار دينار ،ومرشوع احلملة الوطنية للكشف املبكر عن رسطان الثدي
بكلفة إمجالية ( )280مليون دينار و عززت بمليار دينار عام .)42(2009

ثاني ًا :مشكالت املؤسسات البحثية العراقية
مما تقدم نستطيع تأشري اجتاه املؤسسة احلكومية إىل النهوض بالعمل البحثي ،إال

أنه يمكن حتديد بعض املشكالت التي تعيق تقدّ م املؤسسات البحثية ،وفق ًا لآليت:

 .1غياب عمق الرؤية االسرتاتيجية لدى املؤسسات البحثية ،فض ً
ال عن عدم

وجود دراسات تعنى بتوقع املشكالت املستقبلية ،وتوصيف املعاجلات

املوضوعية هلا.

 .2قلة األبحاث العلمية ذات املردود االقتصادي للمجتمع املحيل ومؤسساته،
واقتصار مهام الباحثنيّ ،سيام أساتذة اجلامعات عىل اإلرشاف عىل طلبة

الدراسات العليا واملحارضات الرسمية ،والبحث ألغراض الرتقية العلمية(.)43
 .3االبتعاد عن املنهج العلمي للعمل البحثي ،إذ نجد بعض الباحثني ال يلتزمون
باحليادية املطلوبة يف البحث العلمي ،فيتأثرون بمخزوهنم الذهني أو الثقايف

عىل حساب النتائج املوضوعية لألبحاث ،مما يؤرش ضعف الرقابة العلمية
لسري العمل البحثي.

()44
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 .4االفتقار إىل الروح اجلامعية يف البحث العلمي ،نتيجة ارتباط املؤسسات
البحثية بالشخص املمول أو اجلهة الراعية ،فيام يقتيض العمل البحثي الناجح

وجود فريق متقارب بالكفاءة ،ويتحمل االستعداد النفيس والعميل واحليادي
للتواصل يف مرشوع مجاعي بعيد ًا عن االنانية والبحث عن االلقاب(.)45

 .5املزج بقصد أو بدون قصد بني دور املؤسسات البحثية بوصفها بؤر ًا للتفكري
والتخطيط ،وبني دور املنظامت اجلامهريية ،وان كثري ًا من هذه املؤسسات
ُ
حتولت اىل منرب تعبوي لتوجهات اجلهة التي تنتمي إليها.
أنشئت أو ّ

توجه مؤسسات الدولة املختلفة إىل العمل القائم عىل أساس بحثي
 .6ضعف ّ

وختطيط مستقبيل مدروس ،ويظهر لنا ذلك بوضوح عندما نجد الكثري من

تلك املؤسسات ال تعنى بالعمل البحثي منهج ًا لعملها وتلجأ يف الغالب إىل
احللول الرسيعة واملؤقتة.

 .7ضعف رغبة أساتذة اجلامعات الذين يتمتعون باخلربة والكفاءة العلمية للعمل
يف املؤسسات البحثية ،نتيجة دورها املتواضع يف البناء االسرتاتيجي ،والذي
أثر سلب ًا يف االرتقاء بمستوى تلك املؤسسات*.

 .8عدم انسجام األبحاث التي تنتجها املؤسسات البحثية مع املشكالت احلقيقية
التي يعاين منها العراق يف جماالت التنمية الشاملة جلميع ميادين النهوض

بالدولة.

346

املبحث الثاين
سبل النهوض باملؤسسات البحثية
نرى اليوم أن مراكز البحوث والدراسات هبا حاجة إلعادة النظر من حيث

ارتباطها اإلداري والتنظيمي ودورها يف التنمية وحتليل السياسات وبمستوى
مسامهتها يف معاجلة وخدمة قضايا املجتمع ومواكبة التغريات املتالحقة التي يعيشها
العامل يف جماالت اختصاصها ،وأن تعمل عىل استقطاب أفضل العقول البرشية
ملواجهة متطلبات التطوير وحتديات العرص الذي نعيشه ،بحاجة أيض ًا لتبني آليات

عمل أكثر مرونة وتفاعال مع مشاكلنا وقضايانا .ويف ضوء هذه املعطيات فإننا
بحاجة إىل وضع إسرتاتيجية يكون فيها ملراكز األبحاث الدور الفاعل يف حتديد

املشاكل واملواضيع التي حتتاج الختاذ القرارات .وأن يتم إعادة دورها الذي أنشئت
من أجله ،كأداة فعالة إلنتاج املشاريع اإلسرتاتيجية وخاليا تفكري عميقة تعمل
إلنضاج املشاريع العلمية وبلورة اإلشكاالت القائمة ودراساهتا وفق تكامل منهجي

علمي انسجامي ،هلذا السبب تعترب مراكز األبحاث رضورة من رضورات احلياة
املجتمعية وعليه؛ جيب اإلرساع بتوفري بيئة حاضنة (ال طاردة) ملراكز األبحاث،

وأن يقدم هلا الدعم الالزم لبناء خطط التنمية املستقبلية ،وال بد من إيالء مراكز
األبحاث السياسية واالسرتاتيجية وتلك التي تعنى بتحليل الشؤون الدولية ،أمهية،

ملا هلا من دور أسايس وريادي يف توفري املعلومات والدراسات واملخططات األولية
والبحوث العلمية ،لفهم تفاصيل بقية اجلوانب احلياتية االقتصادية والتنموية،
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وذلك من منطلق أن العامل السيايس هو املحرك األسايس لبقية األنشطة احلياتية
وخصوصا يف وقتنا الراهن .والعمل عىل توفري البيئة املناسبة والديمقراطية للقائمني

عىل العمل البحثي يف تلك املراكز ،وتفعيل دورها الريادي لصناعة القرار السيايس
الصائب والسليم ،وإعطائها االستقاللية املالية واإلدارية عن احلكومات وذلك
حتى ال تقع يف إشكالية «التمويل األجنبي» وحتى تكون وجهات نظرها حرة
مستقلة وحيادية( .)46ومن أهم التوصيات التي يمكن أن نسوقها يف هذا املجال:

 .1ربط عمل املؤسسات احلكومية بالنشاط البحثي ،جلعل عمل تلك املؤسسات
مبني ًا عىل أسس علمية رصينة ،باستحداث مؤسسة بحثية حكومية عليا

مرتبطة بمجلس الوزراء ،ألجل تنسيق العمل بني املؤسسات البحثية من جهة
ومؤسسات الدولة ووزاراهتا من جهة أخرى.

 .2تكثيف التعاون بني املؤسسات البحثية ووزارات الدولة كافة ،لتمكني
املؤسسات البحثية من االطالع عىل املشكالت احلقيقية التي تتعامل معها
وزارات الدولة ،باقامة لقاءات شهرية يف مقرات الوزارات ،لرفد الوزارات
باألبحاث العلمية الرصينة وامليدانية ملعاجلة ملشكالهتم.

 .3جعل املؤسسات البحثية جهات استشارية للدولة ،لتحفيزها عىل االرتقاء
بمستوى عملها البحثي ،وذلك بإرشاكها يف صنع القرارات اإلسرتاتيجية،
ألجل اإلفادة من دورها العلمي والتخصيص يف صناعة تلك القرارات.

 .4استحداث منظومة مالية متوازنة ومستقرة ،لضامن مهنية املؤسسات البحثية
وحياديتها ،بتخصيص ميزانية مستقلة هلا إىل جانب التمويل الذايت ،ألجل

الوصول إىل املعيار العاملي لتمويل العمل البحثي املنتج.
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 .5تأهيل قيادات علمية فاعلة ،لتسيري املؤسسات البحثية وإدارهتا ،بانتقاء
أشخاص أكفاء قادرين عىل إحداث حتوالت نوعية يف عمل هذه املؤسسات،
من أجل جعلها قادرة عىل تشخيص املشكالت وإجياد املعاجلات املبنية عىل

رؤية موضوعية.

 .6استثامر الطاقات العلمية والفكرية التي ابتعدت عن العمل الوظيفي ،لرفد
املؤسسات البحثية بالكفاءات العلمية املتمكنة من البحث العلمي ،بتقديم

املغريات املادية والوظيفية يف التعاقد مع أساتذة اجلامعات واالكاديمني
واخلرباء الذين ابتعدوا عن العمل الوظيفي ،هبدف اإلفادة من رؤاهم

وطروحاهتم املستقبلية مما يعزز عمل تلك املؤسسات.

 .7خلق أجواء علمية اجيابية ،لتنمية القابليات االبتكارية لألكاديميني ،وذلك
بتزويد املؤسسات البحثية بأحدث األجهزة واملعدات والكتب واألبحاث،

لتمكن الباحثني من إجراء أبحاثهم وفق املعايري املقبولة عاملي ًا.

 .8تشجيع البحث العلمي املشرتك ،لتفعيل دور القطاع اخلاص وإرشاكه يف
تشخيص املشكالت ،وذلك بإقامة املشاريع البحثية املشرتكة بني القطاعني
احلكومي واألهيل ،هبدف رفد املؤسسات البحثية احلكومية باخلربات التي

يمكن أن يقدمها القطاع اخلاص.

 .9وضع منظومة تقييم لعمل املؤسسات البحثية ،حلثها عىل تقديم األفضل
يف جمال البحث العلمي ،من خالل االستناد اىل املعايري الدولية يف عمليات
التقييم ،ألجل االرتقاء هبا اىل مستوى املؤسسات البحثية العاملية.

بنى حتتية وجتهيزات ومواد برشية
 .10توفري مصادر البحث العلمي وامكاناته من ً
عىل أساس املفاضلة بني املؤسسات البحثية ،من أجل خلق جو من التنافس
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العلمي بينها وذلك إجراء تقييم لنتاج تلك املؤسسات عىل أساس أصالة
األبحاث ورصانتها والفائدة التطبيقية منها ،هبدف حثها عىل إنتاج األفضل

واألكثر تشخيص ًا للمشكالت وإجياد املعاجلات الواقعية هلا.

 .11استحداث مؤسسات بحثية متميزة ،لتكون أنوذج ًا للعمل البحثي املتكامل،
من خالل اختيار الباحثني األكفاء وتوفري كافة التسهيالت الالزمة للبحث
العلمي فيها ،ألجل تعميم التجربة عىل بقية املؤسسات البحثية يف حال

نجاحها.

 .12تسويق األبحاث التي تتسم باألصالة والرصانة العلمية ،لتشجيع الباحثني عىل
بذل املزيد من العطاء ،من خالل وضع معايري حمددة لتسويق تلك األبحاث يف
جمالت ّ
حمكمة ،هبدف التمهيد العتامد تلك املعايري يف العمل البحثي الحق ًا.

 .13توسيع املكتبة االفرتاضية التي أنشأهتا وزارة التعليم العايل والبحث العلمي،
جلعلها تشمل كافة التخصصات ،وذلك بالتعاقد مع أكرب عدد من اجلامعات

العاملية ومراكز األبحاث الدولية ،من أجل تزويد الباحثني بآخر االصدارات

العاملية ويف التخصصات كافة.

.1
.2

.3
.4

* .مثل مؤرشات الدخل.
حممد حممد حرب ،اإلدارة اجلامعيـة ،ط ،1دار اليـازوري العلميـة للنـشر والتوزيع،عامن،
 ،1998ص.54
خالصة عبد اهلل حممد ،مراكز البحث العلمي ودورها يف تفعيل التواصل العلمي :سلطنة
أنموذجا ،جامعة السلطان قابوس – سلطنة عامن ،دراسة مقدمة ملؤمتر فيالدلفيا الدويل
عامن
ً
الرابع عرش(ثقافة التواصل) 5 -3نوفمرب  2009م،ص.5
املصدر نفسه،ص2
ابن منظور ،لسان العرب ،مادة بحث.
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 .5حممد عبد احلميد ،البحث العلمي يف الدراسات اإلعالمية،عامل الكتب بريوت،2000،ص.8
 .6د.سامي اخلزندار ،و د .طارق األسعد ،دور مراكز الفكر والدراسات يف البحث العلمي
وصنع السياسات العامة ،جملة دفاتر السياسة والقانون(،عامن:اجلامعة اهلاشمية) ،العدد
،6،12،20ص.4
 .7د .خالد عليوي العرداوي ،تفعيل دور مراكز األبحاث يف صنع القرار السيايس العراقي،
بحث منشور ،ص.3
 .8د.بسمة خليل نامق،مؤسسات خمازن التفكري  Think Tanksودورها يف صياغة السياسة
اخلارجية للدولة احلديثة النموذج األمريكي ،جملة القادسية للقانون والعلوم السياسية،العدد
الثاين ،املجلد الثاين،2009،ص.127-126
 .9د .حممد الربيعي ،راهن ومستقبل البحث العلمي والدراسات العليا يف العراق،صحيفة
املدى ،العدد ،524يف.2005/10/30
* .مثل منظمة اليونسكو.
 .10د .حممد الربيعي ،راهن ومستقبل البحث العلمي والدراسات العليا يف العراق،صحيفة
املدى ،العدد ،524يف.2005/10/30
 .11أ.د.سامي مهدي العزاوي ،إشكاليات البحث العلمي يف اجلامعات العراقية يف ضوء تطبيق
معايري اجلودة ،ورقة مقدمة إىل مؤمتر جودة التعليم العايل/كلية الرتبية/جامعة البرصة،
املنعقد يف.2010/11/4-3
 .12املصدر نفسه.
 .13املصدر نفسه.
 .14أ.د.سعد عيل زاير ،رؤية تربوية مستقبلية يف التعليم العراقي ،مؤسسة مرص ،مرتىض للكتاب
العراقي،ص.211
 .15وليد خالد امحد ،واقع مؤسسات البحث العلمي واشكالياهتا الوظيفية،ص.13
 .16املصدر نفسه ،ص.13
 .17أ.د.سامي مهدي العزاوي ،إشكاليات البحث العلمي يف اجلامعات العراقية،مصدر سابق.
 .18نعمة العبادي ،مصدر سابق،ص.7
 .19وليد خالد امحد ،مصدر سابق،ص.4
 .20املصدر نفسه ،ص.4
 .21حمسن حممد صالح حول ،مدير مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،دور املعاهد
واملراكز اإلسرتاتيجية األمريكية وتأثريها ،يف مقابلة معه ُنرشت بتاريخ ،2012/3/3
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ومعهد اإلمام الشريازي ،للدراسات ،ومراكز األبحاث وضع السياسة األمريكية يف القرن
احلادي والعرشين.
 .22املصدر نفسه.
 .23املصدر نفسه.
 .24د .غازي اخلرضي ،دور البحث والتطوير يف جمال امللكية الفكرية :جتربة األردن ،بحث ُطرح
يف ندوة الويبو الوطنية حول املالكية الفكرية لفائدة أعضاء غرفة التجارة والصناعة ،األردن،
عامن.2007،
 .25أ.د.عامد امحد الربغوثي ود.حممود أمحد أبو سمرة ،مشكالت البحث العلمي يف العامل
العريب ،جملة اجلامعة اإلسالمية (سلسلة الدراسات اإلنسانية) املجلد اخلامس عرش ،العدد
الثاين،2007،جامعة القدس ،فلسطني،ص.1333
 .26حسن حلمي خاروف ،مصدر سابق.
 .27أ.د.عامد امحد الربغوثي ود.حممود أمحد أبو سمرة،مصدر سابق ،ص.1333
 .28غازي اخلرضي ،مصدر سابق ،ص.428
 .29املصدر نفسه.
 .30أسامة املرصي وآخرون ،البحث والتطوير ودوره يف تنمية قطاع التعدين والصناعات
املرتبطة به يف الوطن العريب،بحث القي يف املؤمتر العريب احلادي عرش للثروة املعدنية،
طرابلس ،ليبيا،2010،ص.426
 .31املصدر نفسه ،ص.426
 .32وزارة التعليم العايل والبحث العلمي العراقية ،دائرة البحث والتطوير ،سياسات البحث
العلمي يف العراق.2011،
 .33املصدر نفسه.
 .34املصدر نفسه.
 .35اجلهاز املركزي لإلحصاء ،املجموعة اإلحصائية السنوية ،2011-2010الباب التاسع،
إحصاءات الرتبية والتعليم.
 .36املصدر نفسه.
 .37وفق ًا لترصحيات السيد وزير التعليم العايل والبحث العلمي يف ورشة العمل التي نظمتها
دائرة البحث والتطويرُ ،نرش اخلرب بتاريخ ،2011/9/21موسوعة هذا اليوم.
 .38وزارة التعليم العايل والبحث العلمي العراقية ،دائرة البحث والتطوير ،مصدر سابق.
 .39املصدر نفسه.
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 .40املادة ( )5من تعليامت وزارة التعليم العايل رقم( )148لسنة .2002
 .41وزارة التعليم العايل والبحث العلمي العراقية ،دائرة البحث والتطوير،مصدر سابق.
 .42املصدر نفسه.
 .43نعمة العبادي ،مراكز األبحاث يف العراق نظرة مستقبلية،ص.5
 .44أ.د.سعد عيل زاير ،رؤية تربوية مستقبلية يف التعليم العراقي ،مؤسسة مرص مرتىض للكتاب
العراقي،ص .122-121
 .45نعمة العبادي ،مصدر سابق،ص.6-5
 .46خالد عليوي العرداوي،مصدر سابق،ص.3
 .47د .حممد الربيعي ،راهن ومستقبل البحث العلمي والدراسات العليا يف العراق،صحيفة
املدى ،العدد ،524يف.2005/10/30
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املصادر واملراجع
.1

.2

.3
.4

.5

.6

.7

حممد حممد حــرب ،اإلدارة اجلامعيـة،
ط ،1دار اليـازوري العلميـة للنـشر
والتوزيع،عامن.1998،
خالصة عبد اهلل حممد ،مراكز البحث
العلمي ودورهـــا يف تفعيل التواصل
أنموذجا ،جامعة
العلمي :سلطنة عامن
ً
السلطان قابوس – سلطنة عامن ،دراسة
مقدمة ملؤمتر فيالدلفيا الدويل الرابع عرش
(ثقافة التواصل) 5 -3نوفمرب .2009
ابن منظور ،لسان العرب ،مادة بحث.
حممد عبد احلــمــيــد ،البحث العلمي
يف الـــــدراســـــات اإلعـــالمـــيـــة،عـــامل
الكتببريوت.2000،
د.سامي اخلزندار ،و د.طارق األسعد،
دور مراكز الفكر والدراسات يف البحث
العلمي وصنع السياسات العامة ،جملة
دفاتر السياسة والقانون( ،عامن:اجلامعة
اهلاشمية) ،العدد .6،12،20
د.بسمة خليل نامق،مؤسسات خمازن
التفكري  Think Tanksودورهــــا يف
صياغة السياسة اخلارجية للدولة احلديثة
الــنــمــوذج األمــريــكــي ،جملة القادسية
للقانون والعلوم السياسية،العدد الثاين.
د.حمسن حممد صالح حول ،مدير مركز
الزيتونة للدراسات واالستشارات،دور
املعاهد واملراكز اإلسرتاتيجية األمريكية
وتأثريها ،يف مقابلة معه ُنرشت بتاريخ
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 ،2012/3/3ومعهد اإلمام الشريازي،
للدراسات ،ومراكز األبحاث وضع
السياسة األمريكية يف القرن احلــادي
والعرشين.
 .8د .غــــازي اخلــــرضي ،دور البحث
والتطوير يف جمال امللكية الفكرية :جتربة
األردن ،بحث ُطــرح يف نــدوة الويبو
الوطنية حول املالكية الفكرية لفائدة
أعضاء غرفة التجارة والصناعة ،األردن،
عامن.2007 ،
 .9أ.د.عامد امحد الربغوثي ود.حممود أمحد
أبو سمرة ،مشكالت البحث العلمي
يف العامل العريب ،جملة اجلامعة اإلسالمية
(سلسلة الدراسات اإلنسانية) املجلد
اخلامس عــرش ،العدد الثاين،2007 ،
جامعة القدس ،فلسطني.
 .10أســامــة املـــرصي وآخـــــرون ،البحث
والتطوير ودوره يف تنمية قطاع التعدين
والــصــنــاعــات املرتبطة بــه يف الوطن
العريب،بحث القي يف املــؤمتــر العريب
احلادي عرش للثروة املعدنية ،طرابلس،
ليبيا.2010،
 .11وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
الــعــراقــيــة ،دائـــرة البحث والتطوير،
سياسات البحث العلمي يف العراق،
.2011

 .12اجلهاز املركزي لإلحصاء ،املجموعة
اإلحصائية الــســنــويــة،2011-2010
الــبــاب الــتــاســع ،إحــصــاءات الرتبية
والتعليم.
 .13ترصحيات السيد وزيــر التعليم العايل
والبحث العلمي يف ورشة العمل التي
نظمتها دائــرة البحث والتطويرُ ،نرش
اخلرب بتاريخ ،2011/9/21موسوعة
هذا اليوم.
 .14نعمة العبادي ،مراكز األبحاث يف العراق
نظرة مستقبلية.
 .15أ.د.سعد عيل زاير ،رؤية تربوية مستقبلية
يف التعليم الــعــراقــي ،مؤسسة مرص،
مرتىض للكتاب العراقي.
 .16خــالــد عــلــيــوي الــــعــــرداوي ،تفعيل
دور مراكز األبــحــاث يف صنع القرار
السيايس العراقي ،مركز الفرات للتنمية

والـــدراســـات اإلســرتاتــيــجــيــة،بــحــث
منشور ،بدون سنة.
 .17د .حممد الــربــيــعــي ،راهـــن ومستقبل
البحث العلمي والــدراســات العليا يف
العراق،صحيفة املــدى ،الــعــدد،524
يف.2005/10/30
 .18أ.د.سامي مهدي العزاوي ،إشكاليات
البحث العلمي يف اجلامعات العراقية
يف ضــوء تطبيق معايري اجلـــودة ،ورقة
مقدمة إىل مؤمتر جودة التعليم العايل/
كلية الرتبية/جامعة البرصة ،املنعقد يف
.2010/11/4-3
 .19وليد خالد امحد ،واقع مؤسسات البحث
العلمي وإشكالياهتا الوظيفية.
 .20خــالــد ولــيــد حمــمــود ،ســبــل النهوض
باملؤسسات البحثية العربية ،مقال منشور
يف .2014/4/12
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