بسم اهلل الرحمن الرحيم

"مثاقفة في سبل الوصول إلى ضمان جودة البحث العممي"

ورقة عمل مقدمة لمندوة العممية التي ستقيمها وزارة التعميم العالي والبحث العممي /دائرة البحث
والتطوير الموسومة بـ (واقع الترقيات العممية في العراق) والتي ستنعقد في بغداد  22أيار 2012

د .وسام نعمت إبراهيم

كمية الحقوق /جامعة الموصل
مما الشك فيو أن االىتمام بالبحث العممي وتطوير أفاقة يمثل احد ابرز معالم االرتقاء

والنيوض ببرامج التعميم العالي وعمى مختمف المستويات التنظيمية واإلدارية في الجامعات

العراقية ،الن البحث العممي ىو الركيزة الحقيقية لضخ المزيد من مقومات النجاح والتفوق لدى
أطراف العممية التعميمية في الجامعات العراقية ،وان مسيرة تطور البحث العممي في و ازرة التعميم

العالي قد ارتبطت بتطور الفمسفة التي تعتنقيا الدولة في كل مرحمة من مراحل حياتيا ،وسوف
نحاول وبايجا أن نقدم بعض المقترحات األساسية التي نرى أنيا جديرة بتطوير حركة البحث

العممي واالرتقاء بيا في إطار منظومة الترقيات العممية وكما يأتي:

 .1يجب أن تكون الخطوة األولى متمثمة في تطوير عمل وحدات البحث والتطوير في الكميات
واخراج تمك الوحدات من اإلطار اإلداري التقميدي إلى إطار عممي تمنح بموجبو مساحة أوسع
في مجال التخطيط والتنظيم لعممية بناء قاعدة بيانات صحيحة ودقيقة عن البحوث المخططة

والمنجزة والمنشورة ،وان تساىم تمك الوحدات في وضع إستراتيجية جيدة تخدم منطمقات
تطوير البحث العممي في إطار الجامعات العراقية.

 .2ثم تكون ىناك مسؤولية إضافية عمى مستوى الفروع العممية في عقد المقاءات مع السادة
التدريسيين وتوجيييم بان البحث العممي جزء متمم لمسيرة األستاذ الجامعي وان ىذا العمل ال

يقل بأي شكل من األشكال عن الواجبات التدريسية التي يقوم بيا التدريسي ،ويجب أن يتم

القضاء عمى الربط السمبي بين األنشطة البحثية لعضو الييئة التدريسية وقضايا الترقية

العممية ،بحيث نجد أن عضو الييئة التدريسية فقط ينجز من البحوث في إطار الحد األدنى

المطموب ضمن متطمبات الترقية العممية ،في حين أن الشكل األمثل يقتضي بتوجيو األساتذة
نحو توسيع اشتغاالتيم في المجاالت البحثية بعيدًا عن الموقف من موضوع الترقية العممية.

 .3ضرورة التأكيد عمى أن ىناك من أعضاء الييئة التدريسية من ىم باحثين متميزين رغم أنيم
قد ال يكونوا بذلك المستوى من التميز في إطار التدريس ،وبالتالي فان عمادات الكميات
مطالبة باحتضان ىذه الطاقات البحثية والبحث عن منافذ مناسبة لغرض تسييرىا في إطار
يمكن الكمية من الوصول إلى انجاز عدد من البحوث العممية المتميزة.
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 .4االىتمام بعممية صناعة البحث العممي :ىذه الصناعة ىي فن دقيق وراقي تتضمن مجموعة
من المقومات األساسية من أىما المنيج العممي األكاديمي الذي يجب أن يراعى ،والحرص

عمى االنتقال من األساليب التقميدية في البحث العممي عمى مستوى اليياكل والمعالجات إلى

األساليب العممية الحديثة التي تركز عمى المحتوى العممي لمبحث وقيمة ما تضمنو من
توصيفات وحقائق ونتائج تخدم مسيرة المجتمع.

 .5توظيف البحوث العممية في المسار الذي يخدم المجتمع ويمبي احتياجاتو ،وىنا يمكن أن
تكون ىناك تسييالت إضافية تمنح لمسادة الباحثين إن ىم تفرغوا لتقديم بحوث عممية تعالج
مشاكل مختمفة ليا عالقة ومساس حقيقي بالمجتمع العراقي وال ضير في أن تخصص
مكافئات مالية مجزية تقدم لمبحوث المبدعة والمتميزة التي يقدميا الباحثين في مجال خدمة

المجتمع وحل مشكالتو.

 .6إعادة النظر في احتساب ساعات البحث العممي واعادة النظر بمسالة عدم االعتداد بيا
ألغراض الترقية العممية ،الن األجدى واألجدر أن تكون ساعات البحث العممي،ساعات فعمية
مجزية ألغراض الترقية العممية مما يمنح السادة الباحثين المزيد من الدافعية باتجاه التركيز

عمى مجاالت البحث العممي.
 .7أن تكون ىناك آلية لمنشر العممي لمبحوث عمى مستوى يتجاوز األبعاد الوطنية بحيث يتم
نشر تمك البحوث في الخارج وترجمة بعضيا إلى المغات الحية ومحاولة تشجيع حركة التبادل

العممي في مجال البحث العممي.

 .8التوسع في تجربة التفرغ العممي لمسادة أعضاء الييئة التدريسية خارج العراق ،واالعتراف

ال وعدم إخضاعو لمتقييم العممي كجزء من
بالبحث الذي ينجزه الباحث باعتباره بحثًا أصي ً

متطمبات تشجيع مثل ىذه التجارب .وال بد في ىذا اإلطار وضع خطط عمى مستوى

الجامعات لتنظيم وتشجيع ىذا األمر وتذليل المعوقات التي تعترض فرص تمتع السادة

أعضاء الييئة التدريسية بمثل ىذه الفرص.

 .9يجب أن يحمل البحث الذي يكون مرشح لمتقويم ألغراض الترقية سمات إضافية تميزه عن
بحث أخر ينشر في أي مجمة عممية محكمة ،ومن أىم ىذه السمات نذكر أصالة الطرح

والبعد عن التقميد وان يعالج مشكل جديرة بالبحث وان يكون متماسك في ىيكميتو ومعطياتو

وان يبتعد عن اإلطالة والتكرار وذكر المقدمات المعروفة في إطار الموضوع محل الدراسة.

 .10أن يتم االلتزام بالمدة القانونية المحددة لمسادة المقومين لمبحث العممي ،وىذا األمر ميم جداً
الن تأخر السادة المقومين في إعادة البحوث مع مالحظاتيم يتسبب بضرر يصيب طالب

الترقية العممية ،ومن ىذا المنطمق يجب أن يراعى ىذا األمر من قبل لجان الترقيات العممية
وان يتم اختيار المقومين العممين المشيود ليم بالعممية والموضوعية وااللتزام وعدم إرسال
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البحوث إلى أي مقوم يثبت عدم جديتو في التعامل مع موضوع التقويم العممي أو يتسبب
عمدًا في تأخير تقويم البحث دون وجود أي عذر مبرر.

 .11عدم التشدد في موضوع تسجيل البحث العممي في الفرع العممي ،خاصة أن البحث العممي
سيعرض عمى مقومين عمميين ألغراض نشره في مجمة عممية محكمة ورصينة ثم انو
سيعرض لمتقييم مرة أخرى ألغراض الترقية وبالتالي يمكن أن يكون تسجيل البحث في الفرع

العممي من قبيل ضمان حقوق الباحث في العنوان الذي يرغب الكتابة فيو دون أن يؤثر ذلك
عمى الجوانب الخاصة بمتطمبات الترقية العممية ،الن الكثير من اإلجراءات الشكمية قد تضيق
من فرص التجاء الباحثين إلى تسجيل بحوثيم خاصة أن بعض االنقسام العممية يتم في

إطارىا استغالل موضوع تسجيل البحث لمتدخل في جوانب أساسية يرغب الباحث في
معالجتيا لكنو يعدل عنيا بسبب اعتراض بعض أعضاء المجنة العممية أو إصرارىم عمى

خاطط .
األخذ برأي معين رغم أن الرأي األخر قد ال يكون
ً
 .12نقترح إلغاء الجانب الخاص بإخضاع عضو الييئة التدريسية لدورة طرائق التدريس ألغراض
الترقية العممية ،واالكتفاء بالتقييمات التي تقدميا الكمية لعضو الييئة التدريسية وان يكون
موضوع إشراك السادة التدريسيين بمثل ىذه الدورات ألغراض أخرى ال ترتبط بالترقية العممية،
وبشكل خاص عضو الييئة التدريسية الذي ىو في مرتبة مدرس فيو قد قطع شوط ليس
قصير في إطار التدريس وىذا اإلجراء يقمل من الزخم الحاصل في مراكز طرائق التدريس

التي لطالما عانت كثيرة من كثرة الطمبات لاللتحاق بالدورات ألغراض الترقية ،ورغم أىمية
ىذه الدورات إال أنيا ليست مؤشر مثالي لمقول بتمكن التدريسي من أساليب التدريس بقدر ما

يمكن االعتماد عمى التقييم السنوي والذي ىو نتاج ثمرة متابعة مستمرة من قبل الفروع العممية
لجيود التدريسي في مجال التدريس والبحث العممي واألنشطة العممية الجامعية المختمفة.

 .13توحيد التعميمات الخاصة بالترقيات العممية واعداد دليل موحد ليذه التعميمات يسيل الرجوع

إليو من قبل لجان الترقيات المركزية ،وان يراعى إدخال أخر التعديالت التي طرأت في ىذا
المجال.

 .14نقترح تعديل المادة (  )7من تعميمات الترقية العممية رقم  36لسنة  1992والتي تنص:

)يجوز قبول بحث واحد ممقى في مؤتمر عممي دوري ألغراض الترقية العممية إذا كان منشو ار
بأكممو ضمن وقائع المؤتمر أو في المجالت العممية المعتمدة وال تقبل خالصتو ألغراض

الترقية ) .وان ال يتم تقييد البحوث المشارك بيا في مؤتمرات عممية والمقدمة ألغراض

الترقيات العممية ببحث واحد بل أن أي بحث بغض النظر عن العدد المقدم يصمح لمترقية

طالما انو اخضع لمتقويم العممي ألغراض قبولو في المؤتمر .وىذا األمر من شأنو تشجيع
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المشاركة في تمك المؤتمرات ويحول دون إحجام الكثير من الباحثين عن المشاركة ألنو لن
يستفيد إال من بحث واحد.

 .15وضع مؤشرات أساسية العتماد البحث ألغراض الترقية العممية من بينيا:

أ .اعتماد األسموب العممي البحثي البعيد عن التعقيد والمستند إلى لغة سميمة من األخطاء
النحوية والصياغية.

ب .اعتماد مصادر عممية جديدة والتركيز عمى المراجع األجنبية المتاحة المعالجة لموضوع

الدراسة.

ج .التأكد من األمانة العممية لمباحث وعدم وجود استالل من رسائل الماجستير أو اطاريح
الدكتوراه.

د .مراعاة عدم اإلكثار من االعتماد عمى المصادر المتاحة عمى الشبكة الدولية لممعمومات

بسبب أن جانب كبير من الباحثين من يعتمد عمى معمومات مستقاة من مواقع عامة غير
تخصصية وكثي ًار ما تنشر معمومات غير دقيقة وغير صالحة لكي يتم تبنييا في إطار بحث
عممي رصين.

ر .التأكيد عمى عنصر االبتكار في موضوع البحث ،وعدم النظر إلى بعض الموضوعات
التي ال تحمل سوى أفكار بسيطة يسيل معالجتيا بمقالة أو دراسة بسيطة ،بل يجب أن يتم
التركيز عمى البحوث التي تتسم بالعمق في الطرح والمتضمنة لتأصيل فكري وفمسفي ألبعاد
الدراسة واطارىا.

ز .الحرص عمى اختيار المقومين العمميين القادرين عمى تفيم موضوعات البحوث والذي
يمكن لمالحظاتيم أن تكون بمثابة نقاط جوىرية تخدم منطمقات البحث العممي وتدعم أفاقو.
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