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  ملخص

ولكنها  ، بل هي مشكلة قديمة ، إن مشكلة التعليم العالي في العراق ليست بمشكلة جديدة
 ، افدا من روافد نهضة البلد وتطورهوتعد الدراسات العليا ر. آبير جدا تفاقمت اليوم بشكل

وعامال من عوامل الرقي لما تقوم به من دور أساسي في تقدم الحياة الثقافية الشاملة بأبعادها 
تهدف هذه الدراسة الى التعرف على . المختلفة سواًء العلمية منها او األدبية او التكنولوجية

وتكونت . وقات التي تواجه اساتذة وطلبة الدراسات العليا في الجامعات العراقيةالصعوبات والمع
من طلبة وأساتذة الدراسات العليا في آليات الهندسة والطب البيطري في عينة البحث من عدد 

طور الباحث بالتعاون مع مجموعة  . ٢٠٠٧-٢٠٠٦جامعة بغداد وجامعة النهرين للعام الدراسي 
ختصين في مجال البحث العلمي والتربويين استبيان يتضمن مجموعة من من االساتذة الم

الصعوبات سبقة اسئلة استطالعية للتعرف على اهم الصعوبات التي يعاني منها الطلبة واالساتذة 
محاور هي نفسها لـ  ٤لقد صنفت الصعوبات الى . ثم على ضوئها تم تطوير االستبيان النهائي

وآانت صيغته . المحور الدراسي والكادر العلمي، االقتصاد، المنا: وهي) االستاذ الطالب،(
وللتحقق .  فقرة خاصة باألساتذة) ٣٩(فقرة خاصة بالطلبة و) ٣٩(االستبيان النهائية مكونا من 

من مدى صدق فقرات االستبيان المستخدم في هذه الدراسة فقد عرضت على مجموعة من الطلبة 
آذلك عرضت فقرات االستبيان على ، ق صدق المحتوىواالساتذة وهذا مؤشر قوي لتحقي

 مجموعة من المختصين والمحكمين العلميين والتربويين البداء ارائهم ومالحظاتهم واصدار
وآان معامل الثبات . االحكام على مدى صالحية فقرات االستبيان للتحقق من الصدق الظاهري

احث الوسائل االحصائية التالية لتحليل واستخدم الب .باستخدام معامل ارتباط بيرسون) ٠و٨١(
واستخدام المتوسطات الحسابية ، معامل ارتباط بيرسون، معادلة فيشر: نتائج االستبيان وهي

تم تحليل النتائج من .  واالنحرافات المعيارية للتغيرات على آل فقرة ومحور) اس.اس.بي.اس(
اساتذة وطلبة الدراسات العليا قبل الباحث حيث اتضح انه بشكل عام هناك صعوبات تواجه 

 .حسب المحاور االربعة السابقة
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Abstract 

The current higher education system in Iraq faces many problems. 
They are not new problems but they are old shaper. In fact that the 
Universities and colleges for higher learning have lost contact with the 
outside world on the one hand and that there has not been access to new 
technology and books and reference materials on the other. This study 
attempts to define 'the difficulties facing higher education students and 
teachers in Iraqi Universities'. The methodology of the research included 
defining the original population, and defining the sample, as well as the 
research instrument, and the statistical means employed.  Concerning the 
original population, the number of colleges at the University of Baghdad 
and Al- Nahrain University. As for the research sample, it comprised 
(126) students male and female, and (60) teachers in colleges at these 
Universities. The random stratification technique was used to select the 
sample from many colleges. The Open question method was used for 
data collection and to obtain the required information.  The researchers 
prepared questioners containing (39) items which were divided into 4 
compartments: Security, Economic, Study, and Scientific staff. The take 
place at the end of academic term on 2006-2007. The validity of the 
research instrument was confirmed through presentation to numbers of 
specialists, and the reliability was confirmed through reapplication of the 
test after an elapse of (12) days. The coefficient correlation was (0,81). 
The finding of the research revealed that there exist many acute problems 
that face higher education students and teachers, the most acute was in: 
Security area. The researcher used: Person’s correlation, Fisher equation, 
and (SPSS) system as a statistical methods to analysis the results. 

  
  همية البحث والحاجة اليهأ

دة    ( ة     ، إن مشكلة التعليم العالي في العراق ليست بمشكلة جدي ل هي مشكلة قديم ا   ، ب ولكنه
دا  ر ج كل آبي وم بش انى و ، تفاقمت الي يم ع اع التعل ون قط ه و آ د برمت ه البل اني من ا يع اني م  يع

ة  آافة اعاتهقط اد اإل     من غياب للمؤسسات و من حالة أمني ا الفس دهورة وفوضى يؤطره داري مت
ذ       أصاب التدهور الذي إن . )والمالي والذاتي بشكل لم يسبق له مثيل الي في العراق من يم الع التعل

ر      بسبب مضتعقود  ذا القطاع بشكل آبي ه ه حيث انقطع    ، الحروب وفترة الحصار الذي تأثر ب
اني من مشاآل جم         عن العا ة ويع ة خانق ات يعيش في عزل ى المستوى    لم تماما وب ة انعكست عل
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د سقوط النظام    . الباألستاذ والط ، جتماعي لطرفي المعادلة الرئيسية لهذا القطاعالعلمي واال وبع
ابق وا ة  الس اته المختلف اع بمؤسس ذا القط ة تعرض ه ار مؤسسات الدول د (نهي ات والمعاه الجامع

ًا  عبائه ملية نهب وسلب وتدمير ليضيف الى أع إلى )اث والمكتباتومراآز األبح ل   عبئ آخر ال يق
ور ابق خط ن الس اد اإل  ، ة ع ي الفس ن تفش اب   م ي وغي توى العلم اض المس الي وانخف داري والم

ة بعض أ   ، ة لعملية التعليمالمعايير الموضوعي د تسيس       ومحاول ة السياسية في البل طراف المعادل
ي تتسم ب     هذا القطاع وآنتيجة ة الت ة والحزبي وم      للمحاصصة الطائفي ة الي اة العراقي ا مظاهر الحي ه

  .)١٣-١٠ص ، ٢٠٠٦، النعيمي( .وثقافيا وسياسيا واجتماعياقتصاديا ا

لجامعات  صالح بما لديها من امكانات والحث على عدم تحويل اورغم سعي الوزارة الى اإل
ات السياسية      والنأي بهذ  ،لى مقرات حزبية وطائفيةوالمعاهد إ ا القطاع عن الصراعات والتجاذب
ة و ةوالديني بحت ا ، العرقي كلة أص يرإال أن المش كلة مص داخلي   ، آلن مش تويين ال ى المس عل
ي   ، داخليا فهذا القطاع يشكل مستقبل البلد ومستقبل أسرة العلم والمعرفة فيه. والخارجي وهذا يعن

ا  دم والحضارة  مستقبل األجيال مما يشكل الرآن األساسي للبن ذا القطاع       ، ء والتق ار ه ا انه إذا م ف
ان     فسيؤدي الى انهيار الوطن بأآمله  ة من مع ذه الكلم ه ه ا   .بكل ما تحوي ا خارجي الم في    ، أم فالع

زمن ع ال ابق م ا    ، تس ن لن ال يمك ام ف و األم ه الخطى نح ة تتعجل في ة تاريخي ي لحظ ى أوف ن نبق
   .الزمن مع السباق يخ ونخرج من دائرةوأن نتخلف عن مسيرة التار ، مكتوفي األيدي

(Alsmmak, & El-Noaimi, 1987, P.85) 

دت  ذا تعق ه ل د إهمال ذا القطاع بع ات ه د ازدادت تراآم يم لق كلة التعل ة لمش الجوانب المختلف
ي  ث العلم الي والبح تالف ا  ، الع ن اخ ك ع ا أدى إ   ناهي كلة مم ذه المش اه ه وعي تج اوت  ل ى تف ل
ا ي حله ؤوليات ف وو ، المس ن الجل دال م ر إ ب د للنظ وطن الواح ة ال ى طاول اع س عل ذا القط ى ه ل

م          د عل ل دوره في بل ه ليحت اآله للنهوض ب بمنظار فاحص ودقيق وتشخيص سلبياته ومعالجة مش
ة   ذه المش        . العالم أجمع، القانون والنظام والكتاب راقيين من تعيش ه اديميين الع اك من األآ كلة فهن

ر ولكنه اليملك السلطة إل ، معه ا          ، حداث التغيي ه ساآت خوف ا لكن ابقا وحالي ا س اك من عاناه وهن
ين فينتهي     ار مع ى تي اك من    ، من أن يحسب عل قائنا        وهن ا بعض أش ي يردده ة الت ؤمن بالمقول ي

ه ا( را           ، )بعد عن الشر وغني ل تفيد من الوضع ال اك مع األسف الشديد من هو مس ى  وهن هن عل
ة واإل  ادئ العلمي اب المب انيةحس ن إ دو نس ديث ع د الح راث وال يري رج للمن اآت اد مخ كلةيج  ، ش

  .)١٥-١٦ص ، ٢٠٠٦، النعيمي( .و بقية مرافق الدولةسواًء في التعليم العالي أ

انية بعادها إن ِعَظم المشكلة في أ ة والمؤسسية  والماد اإلنس ة        .ي ى همَّ ذه المشكلة بحاجة إل ه
د  ن نعمل بروح الوطنية العوأ ، ومواجهة غير اعتيادية راقية الخالصة لنجد الحل الجذري آي نعي

ه    وطن أمل ه ولل م هيبت ة للعل ال الطمأنين ذين أ   ، ولألجي ا ال ي زمالءن كلة  ونعط ذه المش تهم ه  ، رق
درآوا خطورة المشكلة ومن ث       ، الطمأنينة ا آخر    ونقدم لآلخرين الوعي الكامل لي م يشكلوا ذراع

و اإل الي والبحو  .صالحللسعي نح يم الع ة  يلعب التعل ي التنمي يا ف ارزا وأساس ي دورا ب ث العلم
د ا  مما يؤدي إ ، يمية للمجتمع بأآملهالمادية والق ى تحدي ه من خالل آشف       ل لمستوى الحضاري ل

د  واالجتماعيةقتصادية سان التي تقود عمليات التنمية االنوإظهار القدرات الخالقة لإل والتي   ، للبل
ع وتش      تستند إ ل الواق رد في تحلي درة الف ه      لى ق ؤثر في ي ت   .خيص المشكالت ومعالجة العوامل الت
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ى                م العمل عل ه ث ذي يعيش في ع ال الي والبحث العلمي في آشف الواق يم الع فضال عن دور التعل
ة  ا وأعلى مستوى من الناحيتين اإلآثر رقيتسخير مكونات هذا الواقع بأسلوب أ انية والمجتمعي  .نس

  "العراق والدراسات العليا في راهن ومستقبل البحث العلمي" ٢٠٠٥، الربيعي(
http://www.aliraqi.org/forums/archive/index.php/t-51995.html 

 ةـستراتيجيوح الرؤية الـدم وضـد بعدـي تتحـث العلمـي والبحـم العالـي التعليـة فـالمشكل إن
ات والمتغيرات والظروف ـوء المعطيـى ضـراق علـي العـي فـم العالـالتعلي الحـإلصددة ـمح

 بين طرفي المعادلة األساسية التوءمةيجاد حالة من بحيث تساعد على إ، مر بها البلدالتي ي
 .الذي يساعد على تحقيق األهداف للتعليم العالي وبين المناهج بأسلوب متطور بالشكل 

(Alsmmak, & El-Noaimi, 1987, P.85)  هذا وتعد الدراسات العليا رافدا من روافد
وعامال من عوامل الرقي لما تقوم به من دور أساسي في تقدم الحياة ، نهضة البلد وتطوره
ناهيك عن الدور . التكنولوجية أوو األدبية ها المختلفة سواًء العلمية منها أالثقافية الشاملة بأبعاد

والسعي نحو تطويرها وتعميقها من جميع  ، لعبها في مجال المعرفة المتخصصةالفاعل التي ت
سعى نحو تطوير المجتمع بحاث ودراسات تأاألوجه من خالل البحث العلمي وما يرتبط بها من 

حي الحياة الفكرية والتربوية مكانات والكفاءات العلمية المطلوبة في مختلف مناورفده باإل
تلك النخبة من الكفاءات التي تقع . وغيرها من جوانب المعرفة العديدة قتصادية والسياسيةواال

شراف ومن ثم التقويم ضمن محيط والتنفيذ والتوجيه والرقابة واإل على عاتقها مسؤولية التخطيط
تيح لها الفرصة المتكافئة بالمشارآة فإنها ستقدر وبال شك على تلك الكوادر التي إذا ما أ ، ملهاع

عية بغية جتماإيجابي لجميع مرافق الحياة االالتغيير والتطوير في البلد بشكل فاعل و قيادة عملية
والتطلع نحو مجتمع ديمقراطي متقدم احتماعيا واقتصاديا وسياسيا  ، تحقيق األهداف المرسومة

   :"العراق راهن ومستقبل البحث العلمي والدراسات العليا في" ٢٠٠٥، الربيعي(. .وتقنيا
http://www.aliraqi.org/forums/archive/index.php/t-51995.html) 

إن العمل على تطوير الدراسات العليا يتطلب جهدا خالقا وإبداعا والتزاما بالموضوعية 
 افل لطالب الدراسات العليا مستوى علميفضل السبل التي تكأوالعلمية في سبيل الوصول الى 

ومن ثم تطوير الجامعات من  ، يستطيع من خالله المساهمة الفاعلة في المسيرة العلمية اجيد
  . خالل رفدها بالكوادر المؤهلة علميا

ايير     إواقع الدراسات العليا والبحث العلمي سابقا وحاليا يشير  إن دهور في رصانة المع لى ت
ة   المستخدمة في عم  ول الطلب ة قب ى جانب  إ ، لي نتيجة   ، الضعف الواضح في المستوى العلمي      ل

ا   أعضاء ضعف بعض   ي الدراسات العلي دريس ف ة الت أن     . هيئ ع ب دى الجمي ا هو معروف ل فكم
إبداعية خالقة قادرة ن يتمتع بقدرات أوالمفروض فيه  ، هو محور تطور العملية التعليمية األستاذ

ار في مجال عم     ى االبتك ا ال عل ه وممارس ى      ل ذلك عل دا ب ة معتم ة العلمي ة والطريق آتساب المعرف
نفسه في متابعة المستجدات في مجال تخصصه ومواآبا ألحدث الموضوعات العلمية والنظريات 

ة   ة الذاتي ي المتابع افز ف ة والح ديهم الرغب ون ل د ويك و جدي ا ه ه م دم لطلبت ارهيضا أآي يق  باعتب
و ال ه نح د لطلبت ه والمرش ال  الموج ي المج ة والتطورات الحاصلة ف واطن المعرف ى م تعرف عل

ة آ   أناهيك عن . العلمي والتكنولوجي ة اللغات العالمي ثال  اإلهمية معرف ة م يح لعضو    ، نكليزي ا يت م
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ى   رف عل دريس التع ة الت ة واالحأهيئ ة األجنبي تفادة مدث المصادر العلمي ه س ي أداء مهام ا ف نه
رة    يمكن ال إذ . التدريسية واإلشرافية ام تحديات آبي د أم ا   ، قول بأن الدراسات العليا في البل ا م منه

يم      ، هو متعلق بانماط التعليم الحديث ة وضمان جودة التعل ق باألعتمادي ثال   ، ومنها ما يتعل ا م منه
دريس  ة الت ع وعضو هيئ نهج والمرج املة للموضوعات    . الم ة ش نهج يتضمن تغطي ل أن الم فه

ة الماجستير    د الطالب       و أاألساسية لمرحل الواقع وتع رتبط ب دآتوراه؟ هل ت دا لعصر    إال عدادا جي
م   ا وتعل تخدام تقنياته ة واس ورة المعلوماتي ي  إالث ع العلم ل المرج ة؟ ه ة الحيَّ ات األجنبي دى اللغ ح

ي            ة ف ا هي درجة المستوى العلمي والموثوقي ه ؟ م ة في ادة العلمي المستخدم يتصف باألصالة للم
ة        المرجع المستخدم ؟ ثم هل ل ة المعرفي رز المستوى العلمي والخلفي ى ف درة عل لدراسات العليا الق

ثال ؟      ات م ف بالدراس دريس المكل ة الت و هيئ ي إدراك      ، لعض دريس ف ة الت و هيئ درة عض ا ق م
دى             ة التنافسية ل ارات الفكري ة المه ى تنمي درة عل ه الق ا ؟ هل لدي احتياجات طالب الدراسات العلي

و ليست  تحليلية والمهارية لدى الطالب ؟ أتجاهات اله في تنمية االا هي مؤهالته وخبرتالطلبة ؟ م
ة إلصالح    اإلستراتيجيةريحة وموضوعية لرسم جابة وإجابة صإهذه األسئلة بحاجة الى  المطلوب

  .)٤٥ص، ٢٠٠٦، النعيمي(الي والبحث العلمي في العراق ؟ التعليم الع

ن العقبات التي توجد في طريق الدراسات دارية فهناك العديد مما من الناحية المادية واإلأ
منها عدم دعم الدراسات العليا بميزانية مستقلة تمكن القائمين عليها من تجهيز المكتبات ، العليا

النقص الكبير في ، بأحدث المصادر والدوريات والمجالت العلمية المختلفة األجنبية والعربية
عدم وجود آلية تنظيمية ، أبحاثهمجراء اذ معا إلجها آل من الطالب واألستالمستلزمات التي يحتا

فتطوير هذا الجانب ونعني الدراسات العليا هو تطوير  . دارية تسهل مهمة الدراسات العلياوإ
  )في واقع التعليم أوليةقراءة "، ٢٠٠٦المياح، ( .للبحث العلمي
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 الدراسات العليا وآبقية مدخالت التعليم العالي أن إلىن نشير ا يجب بنا أوهن: العالي في العراق
وعدم ، الواضحة في رؤيتها ونهجها للمستقبل اإلستراتيجيةوالبحث العلمي تعاني من غياب 

 . رصينة في تصوراتها وخطط، قدرتها على امتالك فلسفة واضحة من جهة

ا      رابط والتكامل    ، إن الحديث عن البحث العلمي اليمكن فصله عن الدراسات العلي نظرا للت
ددة  الوثيق بينهما من  ا أ    . جوانب متع يا من   حيث يشكالن رآن ان ساس ة   أرآ انية المعرف في   اإلنس
ا . جوانب مختلفة تاذ  أ يسعى سواًء الطالب    فعن طريق البحث العلمي والدراسات العلي ى و األس  إل

ا واإل  حقائق إلىالوصول  ى التساؤال   علمية تساهم في حل مشكلة م ة عل واجههم في    جاب ي ت ت الت
وقد اهتمت الدول  .)(Bartunek, 2003, P.75-80 و مناحي الحياة المحيطة بهممواقع عملهم أ

احثين لعلمي  المتقدمة اهتماما بالغا بالبحث العلمي تمثلت بالرعاية الكبيرة بالبحث ا والسخاء  ، والب
ا  ، هانفاق في جوانبه المختلفة ألنه يشكل مقياسا للرقي الحضاري لفي اإل وأداتها في تطوير واقعه
ادي اال ه قتص ل جوانب اعي بك ا. واالجتم دول   ف ين ال ا وب ة بينه ة والعلمي وة التكنولوجي زدادت اله

ة الرآ    ، النامية بوتيرة خطيرة ى مواآب ادرين عل ي    ب من خال  فإن لم نكن ق ل بعض الخطوات الت
ا و   وم به ب أن نق ردديج ن  ، دون ت ا ل تطيع حينه دم  نس الم المتق ق بالع تمرارية إن اال . أن نلح س
ى المفاصل الرئيسية ألدوات     لصناعية المتقدمة في السيطرة واال  الحاصلة في الدول ا ستحواذ عل
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ة م والمعرف اتواال العل ي أدى ، ختراع ال البحث العلم ي مج ل ف وق الهائ وة  والتف د الفج ى تزاي ال
ى دون  أسهم ي ـث العلم ـى البح ـاق عل ـنف ح في اإل ـور الواض ـفالقص  . ةـكنولوجية والتـالعلمي  أدن
ىك ـش د ـة التطـى مواآبـدرة علـالق افـإضع إل ق البل ع مراف ي جمي د . ور ف ذآر وج  أنير بال

د  دولي ق ر ال ار أالتقري ى نسب اإلش دول إل ل ال ن قب ي م ى البحث العلم اق عل ذا  نف ي ه دة ف الرائ
ال م اإل ، المج ر حج ين التقري ث ب ي حي ى البحث العلم اق عل ي   نف اتج المحل ن الن ة م بنسب مئوي

ا  ، %٣.٠١٣اليابان ، من الناتج المحلي األجمالي% ٣.٧ السويد :جمالي وهياإل ، %٢.٦٣أمريك
ايوان  ين وت ا ، %١.٩٧الص وب افريقي را جن اتج % ٠.٦٩واخي ن الن اليم ي األجم  المحل

(UNESCO, 1989, P.99) ،ة    إذًا ة الجامعات العراقي  تخصيص المبالغ المجزية ضمن ميزاني
ة النهوض      وإستراتيجيةوفق سياسة واضحة للبحث العلمي ، ومراآز األبحاث محددة سيدعم حال

اص       كل خ الي بش يم الع ا والتعل ي عموم ث العلم نعكس بالبح رى    وس ب األخ ى الجوان ك عل ذل
  .لدللقطاعات المختلفة في الب

ة من المجتمع      علىإن عدم قدرة البحث العلمي في القطر  تلبية احتياجات القطاعات المختلف
ه وتطوره   ة  ، العراقي وتهيئة مستلزمات تقدم ة       ، من جه ى مواآب ا عل درة الدراسات العلي وعدم ق

ة أخرى أدى    لمي والمعرفي في العالم المتقدم حالة التطور الع ة ضعف في      إمن جه ق حال ى خل ل
ل ا    يةعمل م نق دام استمرار البحث العلمي بالشكل      التواصل بين الجانبين وبطء االستمرار إن ل نع

ود  ذي يق ي     إال ي ف ا البحث العلم تند عليه د يس ينة ذات تقالي ة رص ة علمي ة فكري ق مدرس ى خل ل
ى   ، معالجته لمشاآل البلد م العمل عل ه     ومن ث دى    فا . تطوير القطاعات الرئيسة في ة ل دام الرغب نع

ا   والضعف الملحوظ في مستو ، ين نتيجة فقدان الدوافع للبحث العلميالباحث ى أداء الدراسات العلي
، يجاد حالة من عدم التناغم والترابط بينهما فضال عن انعدام حالة التنسيق بين الطرفين أدت الى إ

د  تقب  " ٢٠٠٥، الربيعي (. ومن ثم عدم القدرة على تنشيط حالة البحث العلمي في البل ل راهن ومس
   :"العراق البحث العلمي والدراسات العليا في

http://www.aliraqi.org/forums/archive/index.php/t-51995.html) 

يم      إن: األستاذ الجامعي ة لنظام التعل األستاذ الجامعي يشكل أحد المدخالت األساسية والفعال
كن الحكم على صحة قواعد   فمن خالل األستاذ الجامعي يم . وحجر الزاوية لهذا النظام، الجامعي
ال   ، وفاعلية أدائه العلمي والتربوي، هذا النظام ق أهداف    في فضال عن مساهمته وبشكل فع تحقي

تاذ الجامعي        . النظام التعليمي الجامعي ذلك بالنسبة لألس ان األمر آ ا آ ك يضعه في     ، ولم إن ذل ف
روض  ن المف أهن ُتأموضع م ة  ي رة الكريم اة الح تلزمات الحي ل مس ه آ زة آي ل وق المتمي والحق

ة       ه العلمي ؤولياته والتزامات ه لمس ه وأدائ رغ لمهام تطيع التف ك     يس اوى وتل ي تتس ة الت والتربوي
   .ل يحقق أهداف التعليم الجامعيبشك، الحقوق

ىإن النظر  وال   إل نوات ط ذ س امعي من تاذ الج ه األس ذي يعيش ع ال ه إذ ، الواق اء  أثقلت األعب
د اختفى     إن ؤهختل عطاوا، نشاطه وأضعفت قدرتهمما حجمت المعيشية والمهنية  م يكن ق ا  ، ل مم

الته    ه ورس أداء واجبات ل و        . شكل حاجزا ومانعا بينه وبين قيامه ب وم من قت ه الي ا يالقي ناهيك عم
زاز رهاب إخوف و ه   واختطاف  وابت راد ألحد   أول ا الفجوة       . أسرته  أف ين لن ر يب ع المري ذا الواق ه

رة من      أفالبد من . ليه التعليم العاليإالواسعة بينه وبين ما يطمح  ود الخي اتف آل الجه اء  أن تتك بن
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تاذ           ة مساعدة األس ة بغي ة والديني ى مختلف األصعدة السياسية واألآاديمي ى البلد وعل ممارسة   عل
ة و  ؤولياته بحري ه وأداء مس ة   امهام ن آاف دا ع تقالل بعي د  أس ي البل وتر ف كال الت ي( . ش ، النعيم

  .)٥٥ص ، ٢٠٠٦

إذا م ا ف دها بجوانب إا نظرن يمكن تحدي ام والمسؤوليات ف ك المه ى تل ية هي الجانب أل ساس
هذه الجوانب المترابطة مع بعضها   ، خيرا الجانب الفكريأو، وجانب البحث العلمي ، التدريســي

ا أوالمتناغمة في نسيجها العلمي والمعرفي يجعل منه  ابعض زداد من   ، ستاذا ومربي ا ي م   وباحث العل
ة        فضال عن أ ، بسطةوالمعرفة  ة والتنظيري ه الفكري ى توسيع مدارآ  . ن الجانب الفكري يعمل عل

هذه الجوانب األساسية والمتفاعلة فيما بينها هي التي تكشف سلوك األستاذ المتميز وتكشف الدور 
   . رز له في عملية تحقيق األهدافالبا

ة   يواآب حالة التطور في مجال تخصصه بالشك أنالبد لألستاذ لذا  ه الذاتي ل الذي ينمي قدرت
ة   ا حال ق منه م   إويخل تجدات العل ر مس رح آخ دريس وط ة الت ي ممارس داع ف ن دور ، ب فضال ع

ضرورة  إلىن نشير أوحريٌّ بنا . البرامج التدريبية والخبرة المكتسبة من خالل العمل والممارسة
بتعاد عن  ي التدريس واالشكال التطور في األساليب المستخدمة والمتطورة فأمواآبة األستاذ لكل 

زمن  الطرق التقليدية التي  ا ال ذا المجال       ، عّف عليه ة في ه د من استخدام التقني ذآّ   . والب ا ن ر وهن
ة    اسي في العمل الجاد وفق برنامج وابدور إدارات الجامعات األس ستراتيجية واضحة لمحو األمي

فضل وتحث   أالجامعي بشكل    في استخدام الحاسوب وبرامجه المتنوعة التي تسهل مهمة األستاذ
   . لتلقي العلم بأساليبه الحديثةالرغبة لدى الطالب 

ا  ه يجب أآم اءن ذي     إعط نهج ال ردات الم ار مف ي اختي ة ف ة الكامل امعي الحري تاذ الج األس
ع      ، سيدرسه لطلبته والمصادر التي يراها مناسبة لذلك ى دراسة الحاالت من الواق مع الترآيز عل

ي يعيش       الذي يعيشه البلد آ ة الت ة للبيئ ة الواقعي ي نستطيع ربط الجوانب النظرية بالجوانب العملي
ن ضعف األداء وعدم القدرة على الحرآة في أ، ومن الجدير بالذآر. فيها آل من الطالب واألستاذ

ي   قيها التدريسي والبحث ة بش احة العلمي ينالس بعض المدرس تير  ل دآتوراه والماجس ة ال ن حمل ، م
ى      الخطأياسات آانت نتيجة للس ا والعمل عل للنظام السابق بتبني سياسة القبول في الدراسات العلي

ة        رة ممكن ل فت دآتوراه والماجستير بأق ا ال ايير    ، تخريج حملة الشهادات العلي والتغاضي عن المع
روط الموضوعية ي  ، والش اد ف نقص الح ي ال ة   ألتالف ام المختلف ي األقس دريس ف ة الت اء هيئ عض

ات والمعاه ا للكلي هادات العلي ة الش ن حمل اءات م رة الكف ة هج دآتوراهوبشكل خ، د نتيج ، اص ال
دهور اال ة للت اعيقتصادي نتيج ى   واالجتم ات وحت ة الثمانيني ذ بداي ي من ذاوالعلم ا ه ذه  . يومن ه
أ ة الخط ىأدت  السياس ة أن يشرف  إل ائل العلمي ى الرس يين عل ن التدريس ر بعض م م غي ن ه مم

ه   (مية الكبيرة وآما هو معروف  لهذه المهمة العل مؤهلين د الشيء ال يعطي لبا    ، )فاق ا انعكس س مم
هذا من جانب ومن جانب آخر       . ويقوم بالمهام التدريسية أستاذاصبح أعلى نوعية الخريج الذي 

ات      عمل النظام السابق على التخفيف والتغاضي عن بعض الشروط الموضوعية والشكلية للترقي
ك آي يكون      ، مراتب علمية اليستحقونها بعضهم إلىترقية  إلىدى أالعلمية مما  والغرض من ذل

دآتوراه آي تكون          ا وخاصة ال ول الدراسات العلي مسوغا لألقسام العلمية للمضي في سياسات قب
ام  ى  ضافة  إ . مطابقة للمعايير المتعارف عليها عند استحداث الدراسات العليا في قسم من األقس إل
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اد عدد   ، م المراتب العلمية في األقسام والكلياتختالالت التي سادت سلذلك اال عضاء  أحيث ازدي
ة        م بمرتب الوريوس ومن ه ة الماجستير والبك وانخفاض  ) مدرس مساعد  (هيئة التدريس من حمل

ة   أنسبة  م بمرتب تاذ مساعد  (عضاء هيئة التدريس من حملة الدآتوراه ومن ه تاذ (و) أس بسبب  ) أس
ات  ، للنظام السابق الخطأها ما هو متعلق بالسياسات الهجرة خارج الوطن ألسباب عديدة من وللكلي

ومنها ما هو بسبب   ، اصبحت أداة للدعاية السياسية له وعدم القدرة على تغييرهأوالجامعات التي 
ع      ، قتصادية المتدهورةاألوضاع اال د من جمي ى البل ومنها ما هو متعلق بالحصار الذي فرض عل

ة المتطورة خارج          ومنها الجانب العلمي و، الجوانب ة العلمي ى التواصل مع الحال درة عل عدم الق
ام  عن عدم وجود خطة علمية مدروسة بإ  ناهيك . العديد من الكفاءات هجرة إلىدى أالبلد مما  حك

ة والوضع األ    الفع االحتياجاتلتحديد  ة للتخصصات المطلوب دهور   لي ي المت ، ٢٠٠٦، النعيمي (من
  .)٦٨-٦٦ص

مسألة األعباء التدريسية التي يتحملها عضو هيئة التدريس في البلد  إلىنشير  أنوحريٌّ بنا 
إن . سواًء من حيث عدد الساعات او عدد الطلبة، و األجنبيةيله في الجامعات العربية أمقارنة بمث

القبول في التوسع الكمي على حساب الجانب النوعي سواًء على مستوى التدريسي او مستوى 
لمعالجة  إستراتيجيةلصياغة  األوان ألم يحن. ف المستويات التعليميةالبحث العلمي ادى الى ضع

   :"العراق راهن ومستقبل البحث العلمي والدراسات العليا في" ٢٠٠٥، الربيعي(الخلل ؟ 
http://www.aliraqi.org/forums/archive/index.php/t-51995.html) 

الي   المدخالتحد أهم أيعد الطالب : الطالـب يم الع ل السبب في     ال، األساسية في نظام التعل ب
ام  ذا النظ ود ه ل      . وج ن أج ب وم ول الطال ور ح رها تتمح ا وعناص ة بمكوناته ة التعليمي فالعملي

ة   ب بغي داده إالطال داداع تقبل    إع ل المس ون رج ليما ليك ادة قط س ي قي ة ف ات الدول ا اع  وإداراته
ة  وا فردات وأساليب التدريسمفالمناهج وال. المختلفة ألساتذة والمستلزمات المادية جميعها في حال

ذي        نهج ال لوآيا من خالل الم ا وس تفاعل فيما بينها وبشكل مستمر سعيا وراء تأهيله علميا وفكري
يجاد صيغ التواصل إالجامعية في  ةاإلدارهمية أفضال عن ، يتلقى منه المعرفة والمهارة المطلوبة

تاذ والطالب    أوالتفاعل بين  ة األساسية األس تلزمات   أناهيك عن   . رآان العملية التعليمي ة المس همي
يم الجامعي        ان الرئيسة للتعل ين األرآ ة ب ، النعيمي ( المادية التي تهيئ األجواء المناسبة والمتناغم

  .)٧٠ص ، ٢٠٠٦

ه   حسن حظ أفالطالب الجامعي لم يكن  تاذه ومربي ة االقتصادية   من  سواء ، ا من أس  أو الناحي
ية ة أو السياس ابقا . االجتماعي تاذ س ا األس ر به ي م ا الت الظروف ذاته ر ب نوات  ، فم انى لس د ع فق

ى    ، طويلة نتيجة الحصار الذي آان مفروضا على البلد ا اضطره ال اد مصدر رزق يمكن   إمم ه يج
ن اعدة  م همس د الدر  أهل رك مقاع ن ت نهم م ا   فم اول عبث ن ح نهم م ة وم ل  أاس ين العم ق ب ن يوف

اني    . العلمي فضل األحوال على حساب الدراسة والمستوى   أوالدراسة ولكن آانت في  ا يع وحالي
د من     . و تهديدأخطف  أوستقرار األمني بما فيه من قتل من عدم اال يم الجامعي تع إن مرحلة التعل

دخل الجام  ، خطر مراحل حياة الطالب الشاب  أ أثيرات والظروف      حيث ي ه الضغوط والت ة ومع ع
سلوآه في  على وبشكل مباشر  انعكسفي تكوين شخصيته مما  أسهمتالتي تسود المجتمع والتي 
ة ة الجامعي يرته التعليمي ن  ، مس نهم م ة فم ه الجامع تحققه ل ي س تقبلية الت ه المس مستحضرا تطلعات
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ك  نهم من تتشابك    ، يستمر على ذل ه الصور نتيجة لألوضا    وم ر اال أمام ي تسود    ع غي ة الت عتيادي
ة   ي توجد  الجامعة وآجزء من المجتمع والبيئ ا         الت درك نتائجه دفا سهال ألمور ال ي ا فيكون ه فيه

الجامعات في البلد من   إلداراتالبد  )٣ص ، ٢٠٠٦الخطيب، (يضاأالسلبية عليه وعلى المجتمع 
إضافة  ، يلة وروح المواطنة فيهن تزرع األمل والقييم النبأتبني خطة مسؤولة تستطيع من خاللها 

ا       ا منتج ه مواطن ق من ة آي تخل ى      ، الى تزويده بالمهارات المطلوب ادرا عل ة آي يكون ق وبالمعرف
ة       . نماط الحياة المختلفةأتحمل مسؤولياته والتعامل مع  ة للجامع ة والعلمي ذه المسؤولية األخالقي ه

املة للمساهمة في      و إستراتيجية تكون وفق   أنيجب ، آقطاع رائد في المجتمع الة ش اضحة ورس
ى ن نشير  أوهنا من المفيد  . بناء العراق الجديد ة  إل يم        أهمي ة التعل ع الطالب في مرحل دراسة واق

ى و     ة عل نعكس بالنتيج ث ت لبيات حي ن س ة م ذه المرحل ا ه ا تحويه انوي وم ي  الث ب ف ضع الطال
  . المرحلة الجامعية

دم جدوى تحصيله العلمي      إن واقع الطالب الجامعي سابقا وما تضمنه م  دان لألمل بع ، ن فق
ي أو ه للحرب الت كرية ويتوج ة العس ي الخدم ه سوف ينخرط ف د والشعب اأن قتصاديا نهكت البل

ه  ، واجتماعيا ونفسيا ا دفع ى  مم ة      إل ذرائع والحجج قانوني ك في    أ آانت  التشبث بشتى ال ر ذل م غي
ك  ما أسبيل إطالة مدة الدراسة بأآبر قدر ممكن  ه ذل رك الدراسة   ، مكن ية     . أو ت ة نفس دت حال فتول

ى دت ألدى الطالب  ة لال   ، العلمي ضعف تحصيله    إل درة الذاتي نفس في     وضعف الق ى ال اد عل عتم
ه  ، التحصيل العلمي ي       ، وانعدام الرغبة في البحث العلمي لدي ة الت ة العام ناهيك عن ضعف الثقاف
د الطالب الجامعي     أنمن المفروض  ة عن ي انغرست في      خأإن من   . تكون عالي طر المسائل الت

ة        ة تربوي ة آمؤسسة علمي أدارة الجامع ة ب نفوس الطلبة في المرحلة الجامعية سابقا هي فقدان الثق
آرب سياسية حين الطلب      ة لم  . نتيجة تحولها الى أداة بيد النظام السابق لتهيئة وإعداد وجمع الطلب

ة  إالقادمين الجدد  لدى سلبيا هذه الحالة تعمقت بشكل آبير مما ولدت تصورا ة الجامعي  ، لى المرحل
ر في مسارات ا   أعدم قدرة الجامعة على إحداث لدراآه إفضال عن  ة    ي تغيي ة العلمي اة الجامعي لحي
ادرة لمعالجة    وانعدامدارات الجامعية ماعية على حد سواء نتيجة لضعف اإلجتمنها واال روح المب

تويا األسباب في ذلك متنوعة منها انع . بعض األوضاع دى    تها اإلدام الكفاءة بمس ة ل ة والعلمي داري
ة         ة الراهن ة العمل الجامعي في المرحل ة الواضحة لطبيع  . قيادات الجامعات وعدم امتالآها للرؤي

ي( ؤول     )٧١ص ،٢٠٠٦، النعيم اد ومس كل ج ل بش ن العم د م وبيات   ، إذا الب ن المحس دا ع بعي
ة    الحزبية والمحاصصة  ة والديني ة والعرقي اد  إل، الطائفي ة   اإلداراتيج اءة الجامعي ا   ذات الكف علمي

ع   اه المجتم وب تج ا المطل ؤدي واجبه ي ت ا آ ين    . وإداري وازن ب ق الت ى تحقي درة عل م الق ن ث وم
ا  ة التف ب نتيج ا الطال ي يحمله ؤثرات الت ه االالم ين عناصر بيئت ين جتماعيعالت الحاصلة ب ة وب

   . عناصر البيئة الجامعية

ررات الدراس   ، P. 122, 130)  (Alsmmak & El-noaimi ,1967 ,:يةالمناهج والمق
ه بالشكل       أنريب في  ال ا وتأهيل للمناهج والمقررات الدراسية األثر البالغ في إعداد الطالب علمي

فمناهج الجامعات في البلد ما زالت آما آانت . الذي يستطيع من خالله مواجهة الحياة بعد تخرجه
ة  أوي تغيير أمنذ عقود دون  الم     مواآب ر من       . للتطورات الحاصلة في الع ناهيك عن آون الكثي

ابق  ام الس فة النظ دم فلس كل تخ ردات وضعت بش ا  . المف ي يحصل عليه ة الت هادة الجامعي إذا الش
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ة   أالطالب في  ه وظيف ين        ، و عمل أغلب الكليات ال تؤمِّن ل رة ب ك هي الفجوة الكبي والسبب في ذل
درة  منهج التعليم وبين  ا ال  المهارة والق ة وفق ذا من جانب      المطلوب ومن  ، حتياجات سوق العمل ه

سلوب تقييم الطالب في مختلف مراحل التعليم الجامعي تتمحور بالدرجة األساس أجانب آخر فإن 
ر مشروعة  ، على ما يتم تحصيله من درجات وق      . وإن تمت بطرق غي ار التف ي أن معي ذا يعن وه

ا رغم ) ٧٩ص ، ٢٠٠٦، ميالنعي(، هو الدرجة التي يحصل عليها الطالب ار في     أنه ليست المعي
ه  إوهي عدم القدرة على القيام بالعمل الموآل  بعضهموهذا ما نالحظه اليوم عند ، الحياة العملية لي

ه ة تفوق نفس درج ة  ب هادته الجامعي ي ش ة ف ذآر  . المثبت دير بال ن الج ي ، يضاأوم ز ف ان الترآي ب
ا    المقررات والمناهج على التخصصات الدقيقة  ل اغلبه م نق ات إن ل ، آما هو الحال في بعض الكلي

في  واالقتصاددارة على سبيل المثال ال الحصر آالمفردات والمقررات الدراسية ألقسام آليات اإل
راق ثال. الع ى     (Kogut, 1988, P.45-52) فم ز عل تم الترآي ال ي م أدارة األعم ي قس ف

ل    أة مث ا دارة إالتخصصات الدقيقة لوظائف المنش ا  ، والتسويق ، جاإلنت ة وغيره ا  .اإلدارة المالي مم
ة استخدام   أمتناسيا ، لى استخدام األسلوب التحليلي في شرح المادة وعرضهاإأدى بالتدريسي  همي

ع             ين الواق ة وب م ومعرف اه من عل ا يتلق ين م ربط ب ى ال األسلوب الذي يخلق القدرة لدى الطالب عل
ى تطبي  أ، الذي سيعمل فيه ع نتيجة      ق الجوانب الع ي بمعنى عدم قدرته عل ة المكتسبة في الواق لمي

الرؤية التكاملية بين الوظائف المختلفة للمنشأة والتي سيمارس فيها عمله بعد التخرج  إلىفتقاره ال
ة دون إشراآه في تحمل          . إن حصل ذلك ين الطلب دي المستخدم في تلق فضال عن األسلوب التقلي

ة     .المسؤولية مع األستاذ في عملية التعليم رأ النظري فالطالب يتلقى المعلومة دون أن يمارسها ويق
ق   إن يخدم التعليم العالي ويسعى أو مقرر بهذه الصيغة أفكيف يمكن لمنهج . دون تطبيقها ى تحقي ل

ه ؟ ا  وأ. أهداف تخدام الحاسوب عملي ة اس يس ممارس ى الحاسوب  أل رد عل يم الف يلة لتعل فضل وس
ي ؟ ر  اآلل ب آخ ن جان ور، م د التط ذه نج ات واالالم ة المعلوم ي تقني ت ل ف ي بات تصاالت والت

ة    دان المتقدم ي البل اة ف ة    ، عصب الحي طلحات الحديث تخدمت المص ى اس ة    حت ك آتقني ق ذل وف
ا      ، قتصاد الرقميواال، المعلومات في اإلدارة ة مم وم المختلف ات المعلومات في العل  واستخدام تقني

اه  يفرض الحاجة الملحة في إدخالها إ ى المن ررات الدراسية  ل م ا  ، ج والمق ة    ومن ث ى تهيئ لعمل عل
ة    ليتمكن منعداد الطالب مهاريا المناخ المناسب إل ك التقني ة التطور    ، التعامل مع تل ة حال ومواآب

   .في العالم

 راهن ومستقبل البحث العلمي والدراسات العليا في" ٢٠٠٥، الربيعي(  :البحث العلمي
أن ) (http://www.aliraqi.org/forums/archive/index.php/t-51995.html":العراق

وإن لم نكن ، الهوة التكنولوجية والعلمية بين الدول المتقدمة والدول النامية تزداد بوتيرة خطيرة
 فلندون تردد أن نقوم بها وقادرين على مواآبة الرآب من خالل بعض الخطوات التي يجب 

، (Mansfield, 1991, P.1-12). دم في العالمن نلحق بعجلة التقأنستطيع بعد فترة من الزمن 
ستحواذ على المفاصل لصناعية المتقدمة في السيطرة واالالحاصلة في الدول ا االستمراريةإن 
ختراعات والتفوق الهائل على الدول النامية في المجاالت ساسية ألدوات العلم والمعرفة واالاأل

 . ية والتكنولوجيةلى زيادة الفجوة العلمإأدى ، والبحث العلمي بشكل خاص، آافة بشكل عام
 أسهم ويسهمنفاق على البحث العلمي بشقيه التطبيقي واألساسي في مجتمعنا فالقصور في اإل
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ومنها التعليم العالي ، قدرتنا على مواآبة التطور في جميع مرافق الحياة في إضعافبشكل آبير 
فلو دققنا النظر في جانب البحث . وغيرهاومعاهده ومراآزه البحثية والبحث العلمي بجامعاته 

جود و ,P 66-69) 2005, (Ghoshalم احص لوجدنا عدالعلمي في الجامعات العراقية بشكل ف
آلية هيكلية تحدد النشاط البحثي لعضو هيئة التدريس وعدد الساعات التي يجب قضاؤها في 

و مطلوب ومرسوم من آما ه، العمل البحثي وفق برنامج مرسوم وخطة موضوعة بشكل سليم
اللجان  أودارة األقسام إسواًء في  اإلداريالنشاط  إلىضافة إساعات التدريس األسبوعية 

التوازن  إذًا ، (Donald & James, 2005, P.35-40) المختلفة داخل الكلية او القسم الواحد
نقارن  أنا ردنأا ساسية إذا مأبين المهام التدريسية والنشاط البحثي لعضو هيئة التدريس ضرورة 

الطرق في  أحسن وإتباعأفضل السبل يجاد إحيث يسعى العالم المتقدم الى .بالعالم اآلخر أنفسنا
الدعم المادي والمعنوي بشكل آبير لتسهيل  استخدامبل  ال، تحقيق حالة التوازن بين المهمتين

فإذا نظرنا  (Flood, 1992, P.48) مهمة الباحث التدريسي ألداء هذه المهمة بكفاءة وفاعلية
الوقت المخصص لعضو هيئة التدريس في الجامعات الرصينة لوجدناه يشكل ضعف الوقت  إلى

من حاسبات الكترونية  له آافة المستلزمات المادية وافرفضال عن ت ،المخصص للتدريس
عمل الباحث التدريسي بيسر وملحقاتها وأدوات مكتبية ومستلزمات قرطاسية متنوعة تسهل 

   . لةوسهو

ه    نأبما ) ٩٠ص ، ٢٠٠٦، النعيمي(: والعلمية اإلدارية الجوانب ه مدخالت الجامعة آنظام ل
ي        دف وه ق اله ة لتحقي ط مدروس رامج وخط ق ب ات ووف ي عملي ا ف ا بينه ل فيم ية تتفاع األساس

ات  تاذ د   . المخرجات من تلك العملي ا لألس ة    فكم ذه العملي ارز في ه إل  ، ور ب ذلك ل ة  آ دارة الجامعي
رآن األساس في     حيث تعد اإل، فعال لهذه العملياتالبالغ في تحقيق األداء ال األثر ة ال دارة الجامعي

ة التعل ةالعملي ود إ . يمي ع  فوج ا للواق ي نظرته تراتيجية ف ي خصائصها اس زة ف ة متمي دارة جامعي
وض والنه  واالبتكاربداع تستطيع خلق حالة اإل، آفء في أدائهاعلمية في توجهاتها و، والمستقبل

ق الهدف المنشود     بالمستوى العلمي للتعليم العالي م تحقي ة    فا . ومن ث ار الجامعات العراقي ى  إفتق ل
ة دارية والتي تعجز عن امتالك الرمثل هذه الصفات في قياداتها اإل اب  ، ؤية الفاحصة والدقيق وغي

د ال  عدم قدرة اإل إلىدى أالسليمة آل ذلك  اإلستراتيجية رؤى الواضحة  دارات الجامعية على تحدي
تقبلية    ا المس عف ناهيك عن ض    . لطبيعة ومستلزمات العملية التعليمية الجامعية وما هي اتجاهاته

ى  ، دارات المختلفة في الجامعاتلألقسام والكليات واإل الكفءداري الكادر اإل مما انعكس سلبا عل
ذه اإل      طبيعة العالقات اإل ين ه ادر التدريسي وب ين الك ة ب ا تت داري ضمنه من ضعف في     دارات بم

. و الشخصية للكادر التدريسيأجراءات الروتينية وتعقيد في القضايا والمعامالت سواًء العلمية اإل
ن           ا م ا تحتويه رات وم اث والمختب ز األبح ات ومراآ ي المكتب ود ف عف الموج ن الض ك ع ناهي

ن   . مستلزمات مادية وبحثية ومن مصادر علمية متطورة حديثة في مادتها اد  فضال عن ال قص الح
  . في استخدام التقنيات الحديثة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي
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  في العراق سلبيات نظام البحث العلمي والدراسات العليا

ا في   " ٢٠٠٥، الربيعي( الربيعي هذا ويؤآد  راهن ومستقبل البحث العلمي والدراسات العلي
راق ) http://www.aliraqi.org/forums/archive/index.php/t-51995. html :"الع

  :همهاأالعليا في العراق تعاني من سلبيات  الدراساتن أب

ى صعيد العراق      .١ ذها عل ال توجد منظومة متكاملة لرسم سياسات البحث العلمي ومراقبة تنفي
د  ه وال توج ات البحث   ابأجمع داف وسياس دد أه ل تح دى قصير وطوي ى م تراتجيات عل س

  . العلمي

د ا    .٢ ة     تأسست في العه ة بصورة اعتباطي ات   لسابق مراآز بحثي ارات شخصية ورغب والعتب
ة          رئاسية ة والتكنولوجي ارف شخصية ال تمت للبحث العلمي والحاجة العلمي وساطات ومع

  . لها

يس   .٣ تقتصر مهمات هيئة البحث العلمي ودائرة البحث والتطوير على وزارة التعليم العالي ول
  . وير على صعيد العراق آلهمن شأن اختصاصهما البحث العلمي والتط

  . قيةاصدمالبحث العلمي أصبح وسيلة ارتزاق ال يخضع لرقابة ويعتمد على الكمية ويفتقد ال .٤

نح الشهادات       .٥ يلة لم ا وس الدراسات العليا لم تعد وسيلة من وسائل تطوير البحث العلمي وإنم
إجراء تج    ارب من المستحيل   مما أدى إلى انتشار التزوير وسرقة نتائج منشورة واالدعاء ب

ة    ات العلمي إجراؤها في ظل الظروف الفقيرة للمختبرات العلمية وفي وقت انعدمت فيه البعث
  . إلى الخارج

ات وفي اختصاصات ال توجد حاجة ماسة         .٦ آثرة عدد الدراسات العليا بحيث أصبحت بالمئ
ة ن   ام العلمي تيجة عدم وجود    إليها مما أدى إلى تضخم عدد حملة الدآتوراه المحلية في األقس

ة         ة مهني ة األخرى فأصبح البحث العلمي عملي مجاالت عمل أخرى لهم في مؤسسات الدول
  . أآثر من آونها أآاديمية

اديمي           .٧ ا األآ م يكتمل بناؤه ة ل ة أو أهلي ا في جامعات فتي ي  أونشوء دراسات علي م   الهيكل ول
  . ات العليافر فيها األبنية واألجهزة الالزمة أو أدنى مستلزمات الدراساتتو

ة   .٨ ة مرآزي د جه ددة     ولةؤمسال توج ة مح وير وال ميزاني ي والتط ث العلم ل البح ن تموي ع
  .ومدروسة للتمويل

  .عدم وجود تعاون مع جامعات الدول المتطورة واالشتراك في مشاريع عالمية مشترآة .٩

   .االنفصام الرهيب عن العلم العالمي ومتطلباته ومستوياته .١٠
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  هدف الدراسة

وطلبة الدراسات  أساتذةالتعرف على الصعوبات والمعوقات التي تواجه  إلىراسة تهدف الد
  .العليا في الجامعات العراقية

  
  فرضيات الدراسة

  :تقوم هذه الدراسة على الفرضية التي بنيت على هدف البحث

ساتذة وطلبة الدراسات العليا في آليات الجامعات ألصعوبات والمعوقات التي تواجه ا ما
  قية؟ العرا

  :وينبثق عن هذا السؤال الفرعي التالي

وطلبة الدراسات العليا في آليات الجامعات  ألساتذةعاقة إالمحاور صعوبة و أآثرما 
 العراقية؟ 

  :جراء هذا البحث االفتراضات التاليةإعند  وضع الباحث في اعتباره

  .داء الباحثأتم توضيح التعليمات التي رافقت االستبيان وفق  .١

من  تقريبا نفسها فراد العينة تحت الظروفأعلى فقرات االستبيان عند جميع  جابةاإلتمت  .٢
  .رية والفترة الزمنية غير المحددةالح

  .العينة بجدية وبشكل صادق على االستبيان فرادأمعظم  إجابة .٣

  .طبق عليهم االستبيان الذينساتذة تشابه الظروف الجامعية لجميع الطلبة واأل .٤
  

  حدود الدراسة

  .ساتذة الدراسات العليا في جامعة بغداد وجامعة النهرينأمن طلبة و عينة .١

  .آليات الهندسة في جامعة بغداد و جامعة النهرين وآلية الطب البيطري في جامعة بغداد .٢

ساتذة على االستبيان في نهاية الفصل الدراسي فراد العينة من الطالب واألأتمت استجابة  .٣
  .٢٠٠٧-٢٠٠٦ول للسنة الدراسية األ

  
  تحديد المصطلحات

 الصعوبة  :أوًال

آل عائق يقف مانعا لتحقيق هدف معين ((  :بأنها  (Litire, 1962, p. 54-55)يعرفها .١
  )).وباعث نزعة التحدي ويتطلب اجتيازه الكثير من الجهد والتفكير
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سواء ، موقف مهم ومعقد وباعث على التحدي أي(( :بأنها Good1973 p. 438)( ويرى .٢
  )).معانا في التفكيرإويتطلب حله  ،م مصطنعاأبيعيا آان موقفا طأ

والدفاعي، حامد حمزة ،  .الدفاعي، ماجد حمزة( الدفاعي والعانيولدفاعي اويعرفها  .٣
عائق يبعث في الطلبة الحيرة ويتطلب  أيهي (( )٦١ص  ، ١٩٨٨،  عبد الجبار والعاني،

  )).غير مباشر مباشرا أوجماعيا  أواجتيازه جهدا فرديا 

يعرقل تحقيق هدف  أويعيق  آل ما((  :بأنها )٢٠، ص ١٩٧٧، إبراهيم( إبراهيمرفها يع .٤
  )).و الجسميةأمعين ويتطلب اجتيازه مزيدا من الجهود العقلية 

و مشكالت يعاني منها أهي مشكلة ((  :بأنها )٣٤، ص٢٠٠٢المراشدة، (يعرفها المراشدة  .٥
يواصلون تعلمهم وعملهم بصورة جيدة  م القرانهم تجعلهأبالمقارنة مع  األساتذةو أالطلبة 

  )).خرىأومهنية و أآاديميةلى عوامل إوهذه المشكالت قد تعود 
  

  للصعوبة اإلجرائيالتعريف 

للصعوبة المناسبة  اإلجرائين التعريف أ التعاريف التي وردت يرى الباحث في ضوء
  :لدراستهما هو

العليا على تعليمهم وتدريسهم وخلق ساتذة و طلبة الدراسات أآل عائق يحول دون قدرة ((
  )). آمال العملية التعليمية ويتطلب مزيدا من الجهود المستمرة للتغلب عليهالجو المناسب لهم إل

  الدراسات العليا  :ثانيًا

برنامج " ٢٠٠٦ اإلسالمية،آلية الدراسات (تعرفها آلية الدراسات االسالمية والعربية  .١
، هي بداية التخصص في المرحلة((  :بأنها) college.co.ae-www.islamic: الدآتوراه

لى مرحلة التدريب على االستقصاء إتنقل الدارس من مرحلة الدراسات غير المعمقة 
  )).والتحليل واالستنتاج والقدرة على التعامل مع مصادر المعلومات

 ":البحوث العلمية بين المظهر والجوهر" ٢٠٠٣الباتلي، (يعرفه الباتلي  .٢
( http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=349بأنها: )) هي مرحلة جديدة على

همها البحوث العلمية وهي مرتع خصب أمن المستجدات  ًاالطالب تحمل في طياتها آثير
  )).واإلبداعللعقل والفكر 

: "تجربة ناجحة في التدريس"، ٢٠٠٣ الربيعة،(الربيعة  يعرفه .٣
(http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=349 بأنها: )) هو مستوى من التعليم

  )).ستاذ وطلبتهأليتم فيه طريقة الحوار والمناقشة بين ا
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  للدراسات العليا اإلجرائيالتعريف 

للدراسات العليا  اإلجرائيالتعريف  أن ء التعاريف التي وردت يرى الباحثفي ضو
) بالنسبة للماجستير( البكالوريوسبعد  األول األآاديميهو المستوى (( :المناسبة لدراستهما هو

وتدرس فيها مناهج مقررة ) النسبة للدآتوراهب(آاديمي الثاني بعد البكلوريوس والمستوى األ
  )).وتخضع لبرنامج موضوع من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية العراق

  
  الدراسات السابقة

ة   .١ د دراس د الحمي د،  ( عب د الحمي ارات    " )٧٧- ٣٧ص ، ٢٠٠٣عب ة اإلم ة جامع كالت طلب مش
  ."العربية المتحدة

م تعرف  إلىوهدفت  ماراتاإلجامعة أجريت هذه الدراسة ب ة      أه ي تواجه طلب المشكالت الت
تقبل         الجامعة في  ة والصحية، ومشكالت المس ة واألآاديمي مختلف المجاالت النفسية واالجتماعي

ة الدراسة من      ،األآاديمي و الزواجي والمهني  ًة من مختلف     ) ٢٥١٥(وتكونت عين ًا وطالب طالب
ـام    ة بج ة والعملي ات النظري دة و   الكلي ة المتح ارات العربي رتعة اإلم لوب اختي وائية   بأس العش

. األداة الرئيسية بإعداد استمارة استطالعية لمشكالت الطلبة من الجنسينوصمم الباحث .  الطبقية
ية واالجتم     ات الشخص ن البيان ئلة ع تطالعية أس تمارة االس ذه االس منت ه ة للباح وتض ث، اعي

اً    ع          ، لحصر وخمسة وعشرين سؤاًال مفتوح ة في جمي ا الطلب اني منه ي يع مختلف المشكالت الت
االت ابقة المج ات .الس ن ثب ق م م التحق د ت ـاق   وق ا لالتس اخ ألف ة آرونب ـتخدام معادل تبيان باس االس
ار  "آما تم استخراج الثبات باستخدام أسلوب     .  الداخلي وذلك  " test -retestإعادة االخـتبار    –االختب

ة من     ة مكون ة      ) ١٥٠(ًا و طالب ) ٤٠(على عين ًة من مختلف الكليات اإلنسانية والعلمي د حسب   . طالب وق
ين        ات ب امالت الثب ت مع اط وتراوح امالت ارتب الل مع ن خ ات م ذا وخلصت    ٠.٧٥و  ٠.٧٠الثب ه

  .الدراسة الى وجود مشكالت لدى الطلبة في جميع المجاالت وبنسب متفاوتة

معوقات تحد من تطور التعليم " )األخيرة، الصفحة ٢٠٠٦، الجهالني( الجهالنيدراسة  .٢
  ."الجامعي والبحث العلمي

التي تواجه أساتذة  التعرف على المعوقات إلىوهدفت  ،هذه الدراسة في اليمن أجريت
هيئة التدريس في  أعضاءمبعوثين من ) ١١٠( شملت الدراسة. التعليم الجامعي والبحث العلمي

المناسبة للبحث مثل النسب المئوية  يةاإلحصائواستخدم الباحث الوسائل . ة صنعاءجامع
أن : مجموعة من المعوقات منها إلىخلصت الدراسة . واألوزان النسبية لتوضيح نتائج البحث

برز المعوقات التي تواجه األساتذة الباحثين أغياب التشريعات والسياسات للبحث العلمي من 
باحثين عن متخذي القرار، وهو ما فر معايير لجودة البحث العلمي وُبعد الاإضافة إلى عدم تو

 .يؤدي إلى عدم اعتبار البحث العلمي ذا أولوية في البالد
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 )البحث(الدراسة  إجراءات

  منهج البحث

 عينة البحث

تم اختيار هذه العينة بالطريقة  . ستاذاأ) ٦٠(طالبا وطالبة و) ١٢٦(تكونت عينة البحث من 
جامعة بغداد وروعي في عملية االختيار تمثيل  آلية من آليات) ١٠(العشوائية البسيطة من 

  .ساتذة وطلبة الدراسات العليا بكليات جامعة بغدادأالعينة من مجتمع الدراسة من 

ا        أهذا واشترك في عينة الدراسة  داد وآم ة بغ ات جامع ا في آلي ساتذة وطلبة الدراسات العلي
  :يلي

 الكلية طالب طالبة استاذ

 بغدادجامعة / الهندسة  ٢٠ ١٥ ١٨

 جامعة النهرين/ الهندسة  ١٢ ١٩ ١٠

 جامعة بغداد/ الطب البيطري ٣٥ ٢٥ ٣٢
  

  التجريبيالتصميم 

  األداة

د وجامعة ساتذة وطلبة الدراسات العليا بجامعة بغداأللكشف عن الصعوبات التي يواجهها 
ر طّو. تارةالجامعتين المخساتذة في آليات راء عدد من الطلبة واألآ النهرين استطلع الباحث

ا ساتذة المختصين في مجال البحث العلمي والتربويين استبيانبالتعاون مع مجموعة من األ الباحث
هم الصعوبات التي استطالعية للتعرف على أ أسئلةب يتضمن مجموعة من الصعوبات سبقت

  .االستبيان النهائي ثم على ضوئها تم تطوير ساتذةها الطلبة واأليعاني من

نفت الص  د ص ى إعوبات لق ـ   ٤ل ها ل ي نفس اور ه ب،(مح تاذاأل الطال ي) س ن، األ: وه م
ي ادر العلم ين وُع. االقتصاد، المحور الدراسي والك ن المحكم ة م ى مجموع تبيان عل رض االس

ديل      أذوي العالقة من  رات وتع نهم دراسة الفق ساتذة ومختصين في جامعة بغداد وطلب من آل م
اج      إصالحة ثم  علة أوفانها غير أوحذف الفقرات التي يرون  ي تحت رات الت ادة صياغة الفق ى  إع ل

ة من      إضافة أوتعديل  تبيان بصورته النهائي ة و    ) ٣٩(حيث تكون االس رة خاصة بالطلب ) ٣٩(فق
  :ساتذة وتوزيع فقرات االستبيان حسب المحاور التاليةفقرة خاصة باأل
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  د التعديل واإلضافةعدد الفقرات بع  عدد الفقرات قبل التعديل واإلضافة  الصعوبات

  األساتذة  الطلبة  األساتذة  الطلبة

  ١٠  ١٠  ١٤  ١٥  المحور األمني

  ٨  ٨  ١٣  ١٢ المحور االقتصادي

 ٦ ٦ ١٠ ٩  المحور الدراسي

 ١٥ ١٥ ١٨ ١٩  الكادر العلمي

 ٣٩ ٣٩ ٥٤ ٥٦  المجموع
  

 صدق فقرات استمارة االستبيان

ن أنه يساعده ويجعله متاآدا من لمي ألمهم للباحث الع أمرداة البحث توافر الصدق أل إن
ذا إالبحث تكون صادقة  وأداة .األداةجلها اهداف التي وضعت من بحثه قادرة على تحقيق األ أداة

وللتحقق من مدى صدق فقرات االستبيان المستخدم  . آانت قادرة على قياس ماوضعت لقياسه
ساتذة وطلبة الدراسات العليا فقد أها هم الصعوبات التي يعاني منأفي هذه الدراسة للتعرف على 

ساتذة وهذا مؤشر قوي لتحقيق صدق المحتوى، آذلك عرضت على مجموعة من الطلبة واأل
عرضت فقرات االستبيان على مجموعة من المختصين والمحكمين العلميين والتربويين البداء 

للتحقق من الصدق مدى صالحية فقرات االستبيان على  األحكام صدارإرائهم ومالحظاتهم وآ
فضل وسيلة من أ( نأ إلى) Ebel )Ebel, 1972, p 555وفي هذا الصدد أشار . الظاهري

  .)يل الفقرات للصفة المراد قياسهان يقرر عدد من المختصين مدى تمثأالصدق الظاهري هو 
 

  تطبيق االستبيان

  :اإلحصائيةالوسائل 

  (Fisher, 1955, p.54-57)معادلة فيشر .١

لكل فقرة  األساسيةالعينة  أفرادجابات إو حدة الصعوبة في أعوبة الفقرة لحساب درجة ص
   :من فقرات االستبيان ووفقا للمعادلة التالية

 ١ت X ٣ ٢ت+   ٣Xت+  ٢

  ------------------------------------------ = ح 

  مج ت



  "الصعوبات التي تواجه أساتذة الدراسات العليا وطلبتها في الجامعات العراقية" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٦٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨). ٣(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  )٩٧ص، ١٩٨٠والصالحي،  ،البياتي( معامل ارتباط بيرسون .٢

 :اختبار البحث وحسب المعادلة التالية أداةالستخراج ثبات 

 ----------------------------------------------------      

(EXEY) 
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n 
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الستبيان الخاص بالصعوبات ساتذة على فقرت ابتفريغ استجابات الطلبة واأل الباحث قام .٣
  . التي يواجهونها

  (SPSS)  اإلحصائيةعدادها باستخدام الرزم إجرى بعد ذلك تحليل البيانات الخام التي تم 

راء ة  إلج ائيةالمعالج طات والمت اإلحص تخدام المتوس ة باس ابي مثل ات ، ةالحس واالنحراف
ا المعيارية للتغيرات على آل فقرة من فقرات االستبيان وعلى  اد    .آل محور من محاوره م اعتم ت

ة واأل  أهميةآثر المعيار التالي لتحديد الصعوبات األ اتذة من وجهة نظر الطلب ة   إف  . س ذا آانت قيم
ن العبارة تشكل أفاآثر فهذا يعني  ٢و٧العينة لكل فقرة يساوي  أفرادداء الصعوبة أل) حدة(درجة 

و أة درجة الصعوبة مساوية للوسط الحسابي      ذا آانت قيم  إما أ ، فراد العينةأصعوبة آبيرة لدى 
ي     أآثر ذا يعن ل   أمنه لمجموع درجات الحدة لجميع فقرات الصعوبات لكل مجال فه ارة تمث ن العب

قل من الوسط الحسابي لمجموع  أآانت درجة حدة الفقرة  إذاما أ) لى حد ماإصعبة (صعوبة حادة 
  .العينة ألفرادية صعوبة أكل درجات الحدة لجميع فقرات الصعوبات لكل مجال فال تش
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  عرض النتائج ومناقشتها

اك صعوبات تواجه       أتم تحليل النتائج من قبل الباحث حيث اتضح    ام هن ه بشكل ع اتذة  أن س
  : ربعةحسب المحاور األ وطلبتها الدراسات العليا

  األساتذة  الطلبة

المتوسط   المحور
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 المتوسط المحور  الترتيب
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الترتيب

 ١  ٩.٢  ٤٥.٢  األمني ١ ٢٨.٤٢ ٩٧.٢ األمني

الكادر 
 العلمي

 ٢  ٦.٦٥  ٣٥.٣٧٥االقتصادي  ٢  ٢٥.٧٠ ٧٢

الكادر   ٣  ٢٤.٧٠  ٨٦.٥ الدراسي
  العلمي

٣  ٤.٣٦  ١٩ 

 ٤  ٣.٢٢٤  ٤١  الدراسي ٤  ٢٢.٨٥  ٧٨.٧٥ االقتصادي
  

  مناقشة النتائج

ساتذة وطلبة الدراسات العليا حسب أصعوبات التي تواجه بشكل عام لل سيتعرض الباحث
  .مجاالتها وهي مرتبة تنازليا حسب درجة حدتها

  

  الطلبة: والأ

  األمنيالمجال  .١

م   ة يواجهون   أاتضح ب  ) ١(من خالل مالحظة تحليل النتائج آما في الجدول رق ) ٧(ن الطلب
ادة   ائج فالومن خالل النت .٢.٧٢و  ٢.٩٢صعوبات تراوحت درجة حدتها بين  توجد صعوبات ح

  .فقرات التشكل صعوبة للطلبة في هذا المجال) ٣(مني في حين هناك في المجال األ

  :سبابها وهيأوفيما يلي مناقشة جميع الصعوبات في هذا المجال للتعرف على 

  .ليُصار إلى طاب فدية من قبل الخاطفين بعد ذلكلى الخطف إتعرض الطلبة  .١

ذه الصعوبة الم ة األاحتلت ه م رتب ا يتضح بالجدول رق ى آم دتها إ) ١(ول ة ح ذ بلغت درج
لى إلى آثرة الميليشيات ومتابعتهم للطبة المتفوفقين مما يؤدي إوقد يعود السبب في ذلك  ).٢.٩٢(

الغ من األ       دفع مب م ب ة ذويه الي مطالب ة وبالت ة منظم م بطريق ذه المليشيات   خطفه وال وتستغل ه م
  .دم قدرة الدولة على السيطرة عليهمني وعيضا تدهور الوضع األأ
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  .الطرق إغالقوقات المحددة بسبب صعوبة الوصول الى الكليات في األ .٢

م   دول رق ا يتضح بالج ة آم ة الثاني ذه الصعوبة المرتب ت ه دتها إ) ١(احتل ة ح ذ بلغت درج
د ب ).٢.٩١( ود  أويعتق ك يع ي ذل بب ف رإن الس ى آث رة اآل ل ة وآث ن جه يش م ارز التفت ات ة مف لي
ا    التي ال األمريكيةعسكرية ال ى  تسمح باالقتراب منها وعدم اجتيازه ى  هاوصول حت ا    إل دفها مم ه

ات  أيضطر  ىصحاب المرآب ل    إل كل اليقب ؤدي بش ذا ي ار وه ى االنتظ ك إل أخير الش دم  الت وع
  .)٩، ص٢٠٠٧  عبد اهللا،( لى الهدف بالوقت المحددإالوصول 

  .األمنيعدم الترآيز الدراسي بسبب الوضع  .٣

م   اح دول رق ا يتضح بالج ة آم ة الثالث ذه الصعوبة المرتب ت ه دتها إ) ١(تل ة ح ذ بلغت درج
ا ).٢.٨٩( بب   ولربم ود الس ى إيع وع     أنل ة الرج ر بكيفي ه التفكي ب علي ب يغل ت إالطال ى البي  ، ل

  .قل ترآيز دراسيااالدراسة مما يشتت ذهنه ويجعله  ثناءأالخ     ،خشيته من المليشيات ، عائلته

  . في الكليات بعد الساعة الثانية ظهرا وذلك لتعذر وجود وسائط المكوث كنيم ال .٤

م          ا يتضح بالجدول رق ة آم ة الرابع ذه الصعوبة المرتب ذ بلغت درجة حدتها    إ) ١(احتلت ه
ذلك ف   أآما هو معلوم فان  ).٢.٨٩( ة ل ن إماآن سكن الطلبة مختلفة وقسم منها بعيد عن مكان الكلي

ة   دأتالكلي د   بوضع جداول   ب ا عن ية تنتهي ساعات الدراسة فيه د  أدراس ة بع د الساعة الثاني و بع
ي ب    ذا يعن أخير  أين أالظهر بقليل وذلك لقلة وسائط النقل وتعذر وجودها وه ة     ت للطالب في الكلي

ة للبحث          ربما تترتب عليه عواقب ال ُتحمد عقباها اء في المكتب ل من فرص الطالب للبق وهذا يقل
  .على سبيل المثال

  . في الكلية وبالعكسوجودهم  أثناء ق النفسي للطلبة على عوائلهمالقل .٥

م       ا يتضح بالجدول رق ذ بلغت درجة حدتها    إ) ١(احتلت هذه الصعوبة المرتبة الخامسة آم
ان من في الوقت الحالي والشعب العراقي يعيش تحت االحتالل وعدم توفر األ).٢.٨٨( ان   واألم ف

ى   عوائل الطلبة يشع العوائل بما فيها القلق عل ذ خروج الطالب       أرون ب ائهم والعكس صحيح من بن
  .منلفقدان األ أهلهمن الطلبة وهم في الكلية يشعرون بالقلق على إمن البيت وحتى عودته وآذلك ف

  . خرينأسوة باآللى القتل العشوائي إتعرض الطلبة  .٦

م        ا يتضح بالجدول رق ة السادسة آم جة حدتها   ذ بلغت در إ) ١(احتلت هذه الصعوبة المرتب
ة    ).٢.٨٦( يارات المفخخ وات والس ار العب لحة وانفج يات والعصابات المس ار المليش بسبب انتش

  .قد يكون من ضمنهم طلبة أبرياءلى قتل إغير محددة فسيؤدي ذلك  وأوقاتماآن أالتي تنفجر في 

  .تعرض الطلبة للتهديد بعدم الدوام في الكلية .٧

ابعة آم      ة الس ذه الصعوبة المرتب م    احتلت ه ذ بلغت درجة حدتها    إ) ١(ا يتضح بالجدول رق
ل      من عدم االطلبة الدراسات العليا حاليا يعاني ). ٢.٧٢( ه من قت ا في ي بم خطف   أوستقرار األمن
م    األهدافحد أو  تهديد أو ة العل التي رسمها االحتالل والمليشيات والعصابات المسلحة هو محارب

ه جل وقف عملية البحث العلمي وت أوطالبه من  ذلك تعرض    ، قدم ا     أل ة الدراسات العلي غلب طلب
دم العلمي        إ ة التق ات ووقف عجل دم االلتحاق بالكلي د بع ي    .لى التهدي د العجيل ذا ويؤآ ي ( ه  ،العجيل
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ع "، ٢٠٠٦ يالوض د    األمن ائق الوحي و الع امه راق     أم ي الع الي ف يم الع دم التعل  -"تق
rty.comwww.iraqpa( ن أب)ه في   وطالبه  التعليم العالي مستهدف ألنه الكيان الذي يعتمد علي

زة               ي هي رآي ة الت ى الدراسات البحثي ر عل اد آبي اك اعتم وم هن ة الي دول المتقدم ي ال بناء البلد فف
دول العصرية المتحضرة    اء ال ي بن ات   ، أساسية ف ة هي الجامع ذه الدراسات البحثي وم به ومن يق

  . )و تعرقلهأن تحد من التقدم في هذا البلد أتريد وهناك جهات 

  .ائمة الصعوبات التي تواجه طلبة الدراسات العليا في المجال األمنيق: )١(جدول 

درجة 
 *الحدة

ال تشكل 
 صعوبة

تشكل
صعوبة 
 الى حد ما

تشكل صعوبة 
 الفقرات الى حد آبير

ت الفقرة
في 

 االستبيان
  ت

١١٩ ٤ ٣ ٢.٩٢ 
لخطفتعرض الطلبة الى ا

الالمعقول والطلب بعد ذلك 
 بتقديم فدية مالية

٦ ١

١١٨ ٥ ٣ ٢.٩١ 
صعوبة الوصول الى الكليات

في االوقات المحددة بسبب 
اغالق الطرق

١ ٢

عدم الترآيز الدراسي بسبب ١١٦ ٧ ٣ ٢.٨٩
الوضع االمني

٨ ٣

١١٨ ٣ ٥ ٢.٨٩ 
اليمكن التواجد في الكليات بعد

الساعة الثانية ظهرا وذلك 
لتعذر وجود وسائط

٣ ٤

١١٥ ٨ ٣ ٢.٨٨ 
القلق النفسي للطلبة على

عوائلهما اثناء تواجدهم في 
الكلية وبالعكس

٧ ٥

تعرض الطلبة الى القتل ١١٢ ١١ ٣ ٢.٨٦
العشوائي اسوة باالخرين

٥ ٦

تعرض الطلبة للتهديد بعدم ٩٤ ٢٩ ٣ ٢.٧٢
الدوام في الكلية

٩ ٧

٧٥  ٤٠  ١١  ٢.٥٠  
جد في الكليات بعدال يمكن التوا

الساعة الثانية ظهرا بسبب 
الضرب العشوائي باالطالقات 

 النارية من قبل الميليشيات

٨ ٤ 

٦٩  ٣٠  ٢٧  ٢.٣٣  
صعوبة الوصول إلى الكليات

في األوقات المحددة بسبب 
 السيطرات العسكرية

٩ ٢ 

عدم وجود حماية آافية للطلبة  ٣٦  ٦٠  ٣٠ ٠٤.٢
 داخل الكلية

١ ١٠
٠ 

 جموعالم  ٤٩.٢٤

 الوسط الحسابي  ٢.٤٩

*UNESCO. (1989). Statistical Yearbook. UNESCO. Paris. 
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 المجال االقتصادي .٢

م   ة يواجهون   أاتضح ب  ) ٢(من خالل مالحظة تحليل النتائج آما في الجدول رق ) ٣(ن الطلب
ين   ا أ .٢.٧٢و  ٢.٩٢صعوبات تراوحت درجة حدتها ب ادة فكانت     م صعوبة  ) ١(الصعوبات الح

آبر من الوسط الحسابي لمجموع درجات الحدة    أوهي ) ٢.٥٢٣(حدة حيث بلغت درجة حدتها وا
ادي    ال االقتص ة بالمج عوبات الخاص رات الص ع فق اك   ، لجمي ين هن ي ح كل  ) ٤(ف رات التش فق

  .صعوبة للطلبة في هذا المجال

  :سبابها وهيأوفيما يلي مناقشة جميع الصعوبات في هذا المجال للتعرف على 

  .والرسائل الجامعية األطروحاتجور طبع أللطلبة لغرض تغطية  أموالية أرف عدم ص  .أ 

م  ا يتضح بالجدول رق ى آم ة االول ذه الصعوبة المرتب دتها إ) ٢(احتلت ه ة ح ذ بلغت درج
دراستهم لذا  إآمالجل أمعظم طلبة الدراسات العليا يعتمدون على ذويهم في دعمهم من  ).٢.٨١(

ع  أمادي من قبل الدولة في دفع فهم بأمس الحاجة للدعم ال ذا شكلت     أطاريحهم جور طب ة ل الجامعي
ة  م الطلب ية لمعظ كلة رئيس ذه الصعوبة مش ذا  .ه اره دليمي وأش دليمي، ( ال ات  ،٢٠٠٧ال الجامع
  :العراقية تراجع علمي في ظل التدهور األمني

http://www.albainah.net/index.aspx?function=Item&id=16812&lang) 

وفير    بان معظم طلبة الدراسات العليا من ذوي الدخل المحدود حيث يعجزون ويعانون من ت
ة  أ ع واحتياجات    أجور ثمان تغطي ة   إطب ائلهم الجامعي ذه      . عداد رس ا في ه ة الدراسات العلي و طلب

  . لى الدعم المادي والمعنويالمرحلة يحتاجون ا

  .للطلبة لغرض شراء المواد الالزمة لتجرية البحث أموالية أعدم صرف   .ب 

م   دول رق ا يتضح بالج ة آم ة الثاني ذه الصعوبة المرتب ت ه دتها إ) ٢(احتل ة ح ذ بلغت درج
اج أ ).٢.٧٨( ى  غلب البحوث الجامعية وخصوصا العلمية منها تحت ة   إل ة  تجرب ى  الطالب العملي  إل

وشراء بعض المواد الالزمة من السوق المحلية وهذه تحتاج ما اليستطيع الطالب    افررة توضرو
  .توفيره لذا بات من الضرورة توفير الدعم للطلبة في ذلك

ا       " ٢٠٠٥٦، الربيعي ( هذا ويشير الربيعي تقبل البحث العلمي والدراسات العلي راهن ومس
ي راق ف  )http://www.aliraqi.org/forums/archive/index.php/t-51995.html :"الع
ة  أولضمان نجاح    استحداث منظومة مالية متوازنة ومستقرة لتمويل البحث العلمي ضرورة إلى ي

ة وا     للبحث العلمي البد  إستراتيجية ة الكافي وفير المخصصات المالي ة     من ت د للدول ذلك الب تنادا ل س
اد  إ ه من الممكن  أن  إلهذا باالضافة . ن تقوم بتخصيص ميزانية منفصلة للبحث واالبتكارأمن  يج

ر والمصدر  . لتمويل البحث العلمي ومنها مصادر صناعية وخدمية وعالمية أخرىمصادر   األخي
ل مشاريع    مكانيات المحلية ويمكن االعتم هم المصادر في مرحلة فقر اإلأيعتبر من  ه لتموي اد علي

    .و شرآات عالميةأو بحثية أمشترآة مع مؤسسات جامعية 
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زين  (سعار في آلف الوقود المواصالت بسبب وجود تضخم األ جورأارتفاع   .ج  سواء آان البن
  ) او الكاز المستخدم لوسائط النقل

م    دول رق ا يتضح بالج ة آم ة الثالث ذه الصعوبة المرتب ت ه ة إ) ٢(احتل دتها ذ بلغت درج ح
ه في السوق       االوقود وقلة تو ألسعاراالرتفاع الحاصل إن  ).٢.٧٢( فره في السوق البيضاء وبيع

انون  أوسائط النقل حيث ارتفعت  أجورالسوداء انعكس سلبا على  جور النقل وبدوره بدأ الطلبة يع
  .جور والتفكير بهذه الصعوبةمن ارتفاع هذه األ

 المجال الدراسي .٣

م  من خالل مالحظة تحلي ة يواجهون     ) ٣(ل النتائج آما في الجدول رق ان الطلب ) ٣(اتضح ب
ين   ا  .٢.٧٥و  ٢.٨٢صعوبات تراوحت درجة حدتها ب ادة فكانت     أم صعوبة  ) ١(الصعوبات الح

ر من الوسط الحسابي لمجموع درجات الحدة        ) ٢.٦٧(واحدة حيث بلغت درجة حدتها  وهي اآب
اك     ، اسي لجميع فقرات الصعوبات الخاصة بالمجال الدر رة التشكل صعوبة    ) ٢(في حين هن فق

  .للطلبة في هذا المجال

 .االقتصاديقائمة الصعوبات التي تواجه طلبة الدراسات العليا في المجال  :)٢(جدول 

 درجة الحدة
ال تشكل 
 صعوبة

تشكل 
صعوبة الى 
 حد ما

تشكل 
صعوبة الى 
 حد آبير

 الفقرات
ت الفقرة 

في 
 االستبيان

 ت

دم صرف اية اموال ع ١١٠ ٩ ٧ ٢.٨١
للطلبة لغرض تغطية 

اجور طبع االطروحات 
 والرسائل الجامعية

١ ١٦

عدم صرف اية اموال  ١٠٥ ١٥ ٦  ٢.٧٨
للطلبة لغرض شراء 

المواد الالزمة لتجرية 
 البحث

٢ ١٥

ارتفاع اجور المواصالت  ٩٩ ١٩ ٨ ٢.٧٢
بسبب وجود تضخم 

االسعار في آلف الوقود 
سواء آان البنزين او (
كاز المستخدم لوسائط ال

 )النقل

٣ ١١
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 )٢(تابع جدول رقم ... 
ال تشكل  درجة الحدة

 صعوبة
تشكل 

صعوبة الى 
 حد ما

تشكل 
صعوبة الى 
 حد آبير

ت الفقرة  الفقرات
في 

 االستبيان

 ت

عدم دعم الدراسات العليا  ٧٨ ٣٦ ١٢  ٢.٥٢٣
بميزانية مستقلة تمكن 

القائمين عليها من تجهيز 
المصادر  المكتبات باحدث

والدوريات والمجالت 
العلمية المختلفة االجنبية 

 والعربية

٤ ١٧

عدم وجود دعم مالي  ٦٦ ٤٤ ١٦  ٢.٣٩٦
للطلبة من قبل الدولة 
 بالنسبة لغير الموظفين

٥ ١٤

صعوبة توفير اسعار  ٦٠ ٣٥ ٣١  ٢.٢٣٠
الكتب والمصادر العلمية 

 من قبل الطلبة

٦ ١٨

ة العلمية عدم توفر االجهز ٦٠ ٦٠ ٦  ٢.٢٤٨
واجهزة االستنساخ 

 بكميات آافية في الكلية

٧ ١٣

االرتفاع الحاد في اسعار  ٥٢ ٤٨ ٢٦  ٢.٢٠٦
 القرطاسية واالستنساخ

٨ ١٢

 المجموع ٢٠.٠٩٣
 الوسط الحسابي ٢.٥١١

  :وفيما يلي مناقشة جميع الصعوبات في هذا المجال للتعرف على اسبابها وهي

  .واجهة الحر والبردات الالزمة لمعدم تهيئة القاع  .أ 

م    دول رق ا يتضح بالج ة آم ة الثالث ذه الصعوبة المرتب ت ه دتها ) ٣(احتل ة ح اذ بلغت درج
رميم         ).٢.٨٢( ال في عدم ت زات واالهم ادا في التجهي تعاني الجامعات العراقية وآلياتها نقصا ح

ة حر         د لمواجه ة والتبري زة التدفئ ات واجه ا المكيف ة فيه رد    وبناء قاعات دراسية حديث الصيف وب
ى           ، الشتاء ان الغزو االمريكي عل دمير آب ات نهب وسلب وت ات لعملي حيث تعرضت معظم الكلي

د              ة والتبري زة التدفئ ا اجه ا فيه زة بم ات من معظم االجه ذه الكلي ى سلب ه العراق مما ادى هذا ال
  .وجعل قاعات الدراسة خالية الفيها تهوية وتدفئة وتبريد
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  . ي التي بدأت منذ الخمسيناتعدم تحديث النظام الدراس  .ب 

م    دول رق ا يتضح بالج ة آم ة الثالث ذه الصعوبة المرتب ت ه دتها ) ٣(احتل ة ح اذ بلغت درج
ود         ال ).٢.٧٣( ذا يع ه اي من التحديثات وه م يجري علي يزال النظام الدراسي في العراق قديما ل

ا العراق وسنوات    الى سياسة االنظمة التي تعاقبت على حكم العراق وسنوات الحرب التي م ر به
ا جعلت         راق آله اح الع ي اجت زو االمريكي الت را الغ م اخي ى العراق ث ي فرضت عل الحصار الت

  . العراق ينشغل بها وعدم االهتمام بتحديث نظامه الدراسي الجامعي

   ).الذي دخل الى الساحة العراقية(عدم االهتمام بتقنية االنترنت   .ج 

ة الثالث  ذه الصعوبة المرتب ت ه م احتل دول رق ا يتضح بالج دتها إ) ٣(ة آم ة ح ذ بلغت درج
ى العراق جعلت المجتمع        ).٢.٧٥( بسبب سياسة النظام السابق وسنوات الحصار المفروض عل

تخدامها       ة اس ت وآيفي ة االنترن اهي تقني ون م ة اليعرف ه الطلب ا في ي بم ت  . العراق ي الوق ى ف حت
ات     ن الحكومة في واد لم تسمح لها الظروف باالإالحاضر ف د معظم الكلي ة وتزوي هتمام بهذه التقني

ا          ة عليه دريب الطلب ة والمسؤول عن ت ذه التقني دير ه بهذه التقنية وآذلك النقص في الكادر الذي ي
ثال ي. م رى النعيم ذا وي ي( ه ة دون أن ن أب )٧٨ص ، ٢٠٠٦، النعيم ى المعلوم ب يتلق الطال

نهج  . يمارسها ويقرأ النظرية دون تطبيقها يم       فكيف يمكن لم ذه الصيغة ان يخدم التعل رر به او مق
ا   وأالعالي ويسعى الى تحقيق أهدافه ؟  يم    أليس ممارسة استخدام الحاسوب عملي يلة لتعل فضل وس

 الفرد على الحاسوب اآللي؟ 

ة المعلومات واال   ، من جانب آخر تصاالت والتي باتت عصب     نجد التطور المذهل في تقني
ة المعلومات في    حت ، الحياة في البلدان المتقدمة ى استخدمت المصطلحات الحديثة وفق ذلك آتقني

ا يفرض الحاجة     ، قتصاد الرقميواال، دارةاإل ة مم واستخدام تقنيات المعلومات في العلوم المختلف
اخ المناسب        ، الملحة في إدخالها الى المناهج والمقررات الدراسية ة المن ى تهيئ م العمل عل ومن ث

  . ومواآبة حالة التطور في العالم، را على التعامل مع تلك التقنيةعداد الطالب مهاريا قادإل

  .راسات العليا في المجال الدراسيقائمة الصعوبات التي تواجه طلبة الد  :)٣(جدول 

 درجة الحدة
ال تشكل 
 صعوبة

تشكل 
صعوبة 
 الى حد ما

تشكل صعوبة 
 الى حد آبير

 الفقرات
ت الفقرة في 
 االستبيان

 ت

عدم تهيئة القاعات  ١٠٩ ١٢ ٥ ٢.٨٢
الالزمة لمواجهة الحر 

 والبرد

١ ٢٤ 

عدم تحديث النظام  ١٠٢ ١٤ ١٠ ٢.٧٣
الدراسي التي بدأت منذ 

 الخمسينات

٢ ١٩ 
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)٣(تابع جدول رقم ...   

ال تشكل  درجة الحدة
 صعوبة

تشكل 
صعوبة 
 الى حد ما

تشكل صعوبة 
 الى حد آبير

ت الفقرة في  الفقرات
 االستبيان

 ت

عدم االهتمام بتقنية  ١٠١ ١٩ ٦ ٢.٧٥
الذي دخل الى (االنترنت 

 )الساحة العراقية

٣ ٢١ 

عدم وجود مصادر حديثة  ٩٥ ٢١ ١٠ ٢.٦٧٤
 للبحث

٤ ٢٠ 

  عدم اعتماد نظام ٥٨ ٤٣ ٢٥ ٢.٢٦١

Full Time 

Part Time 

٥ ٢٣ 

االعتماد على النظام  ٥٤ ٣٨ ٣٤ ٢.١٥٨
االنكليزي وليس على 

نظام الوحدات المتبع في 
 اليات المتحدةالو

٦ ٢٢ 

  المجموع ١٥.٣٩٣

  الوسط الحسابي  ٢.٥٦٥

 مجال الكادر العلمي .٤

م   ة يواجهون   أاتضح ب  ) ٤(من خالل مالحظة تحليل النتائج آما في الجدول رق ) ٥(ن الطلب
ين     ا أ .٢.٧٢و  ٢.٨٩صعوبات تراوحت درجة حدتها ب اك     م م تكن هن ادة فل ة أالصعوبات الح ي

اك    ، دراسيصعوبات حادة بالمجال ال ذا       ) ١٠(في حين هن ة في ه رات التشكل صعوبة للطلب فق
  :سبابها وهيأوفيما يلي مناقشة جميع الصعوبات في هذا المجال للتعرف على  .المجال

راق  (خرى ساتذة بالتطورات الحاصلة في الجامعات األعدم اهتمام األ  .أ  ن إ، حيث  )خارج الع
  .قرب نقطة حدوديةألى إلم يسافر حتى  همبعض

ة األا ذه الصعوبة المرتب م حتلت ه ا يتضح بالجدول رق ى آم دتها إ) ٤(ول ة ح ذ بلغت درج
ات   ).٢.٨٩( بب سياس ةبس ى      األنظم ي فرضت عل ار الت نوات الحص راق وس ت الع ي حكم الت

للتطورات  أهميةساتذة اليعيرون العراق ومنع السفر وجعله محصورا بفئة معينه جعلت معظم األ
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ة الحاصلة ذا ب. العلمي ة   ه دورات التدريبي دوات وال ة والت ادات العلمي ى انحصار االيف االضافة ال
   :، مذآرات عراقي٢٠٠٣صابر، ( .بفئات متنفذة داخل الدولة

http://haridy.com/ib/archive/index.php/t-19492.html) 

  

  اإلشراففي  األساتذةبعض  أهليةعدم   .ب 

م   دول رق ا يتضح بالج ة آم ة الثاني ذه الصعوبة المرتب ت ه دتها إ) ٤(احتل ة ح ذ بلغت درج
كلة اإل   ).٢.٨٤( ن مش ا م ات العلي ة الدراس اني طلب ث  يع وي حي راف الترب اتذةن بعض إش  األس

د يجعل الطالب     المشرفين على رسائلهم ليس لديهم خبرة في مجال اإل ا ق اني  شراف العلمي مم يع
  .الجامعية أطروحته أوعداد رسالته إآثيرا خالل فترة 

ى و      .ج  ى مشروع الطالب حت ن إالتعقيد الخاص والروتين من قبل مجلس الكلية للمصادقة عل
  . تمت مناقشته في اللجنة العلمية للقسم

م    دول رق ا يتضح بالج ة آم ة الثالث ذه الصعوبة المرتب ت ه دتها إ) ٤(احتل ة ح ذ بلغت درج
ي     ).٢.٨٠( رح ف ب المقت روع وموضوع الطال ى مش ي المصادقة عل د ف ل والتعقي روتين القات ال

ة في بعض األ             دة وممل ة معق ة التعليمي ة تجعل العملي ل مجلس الكلي ه من قب ان المصادقة علي . حي
ين الجامعات          األسبابحد أن من أويرى الباحثون  رات ب ادل الخب اك وتب ك هو عدم االحتك في ذل

ة وا  ن جه ة م رى العراقي ة اخ ن جه ة م ة واالجنبي ي  إ. لعربي ار موضوع البحث العلم و أن اختي
ين الطالب ومشرفه      التربوي في معظم الجامعات األ   اق ب تم باالتف ة ي زاوي، ( !!!جنبي ، ٢٠٠٥الع

  ).٥ص

  ساتذة عدم وجود الكفاءة المطلوبة لدى بعض األ  .د 

م          ا يتضح بالجدول رق ة آم ة الرابع ذه الصعوبة المرتب بلغت درجة حدتها    اذ ) ٤(احتلت ه
ذا     ).٢.٧٣( اءة وه ة الكف يرى بعض طلبة الدراسات العليا بان هناك بعض االساتذة يعانون من قل

  .لى قلة التدريب واالطالع وعدم االهتمام بالتطورات العلميةإيعود 

   .طرائق التدريس بأحدثساتذة عدم المام آثير من األ  .ه 

ا يتضح    م    احتلت هذه الصعوبة المرتبة الخامسة آم ذ بلغت درجة حدتها    إ) ٤(بالجدول رق
تاذ  ).٢.٧٢( د لألس ه     أنالب ي قدرت ذي ينم كل ال ال تخصصه بالش ي مج ور ف ة التط ب حال يواآ

فضال عن دور   ، بداع في ممارسة التدريس وطرح آخر مستجدات العلمإالذاتية ويخلق منها حالة 
ضرورة  إلىن نشير أوحريٌّ بنا . ةالبرامج التدريبية والخبرة المكتسبة من خالل العمل والممارس

بتعاد عن  التدريس واال مواآبة األستاذ لكل اشكال التطور في األساليب المستخدمة والمتطورة في
زمن الطرق التقليدية التي  افية        عف عليها ال ة االستكش ة آالطريق ق تدريسية حديث واستخدام طرائ

ذا المجال   والبد من استخدا ، والتعليم المصغر والتعليم المبرمج ذآّ   . م التقنية في ه ا ن دور  وهن ر ب
اد    ل الج ي العم ي ف ات األساس امج وا  إدارات الجامع ق برن تخدام   وف ي اس حة ف تراتيجية واض س
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دى     أالحاسوب وبرامجه المتنوعة التي تسهل مهمة األستاذ الجامعي بشكل  ة ل فضل وتحث الرغب
  .)٨٨ ص، ٢٠٠٦، النعيمي( الطالب لتلقي العلم بأساليبه الحديثة

  .قائمة الصعوبات التي تواجه طلبة الدراسات العليا في مجال الكادر العلمي :)٤(جدول 

ال تشكل  درجة الحدة
 صعوبة

تشكل 
صعوبة 
الى حد 
 ما

تشكل 
صعوبة 
الى حد 
 آبير

  

 الفقرات

ت الفقرة 
في 

 االستبيان

 ت

عدم اهتمام االساتذة بالتطورات  ١١٥ ٩ ٢ ٢.٨٩
رى الحاصلة في الجامعات االخ

، حيث ان )خارج العراق(
البعض منهم لم يسافر حتى الى 

 اقرب نقطة حدودية

١ ٢٨ 

عدم اهلية بعض االساتذة في  ١١٢ ٨ ٦ ٢.٨٤
 االشراف

٢ ٣٣ 

التعقيد الخاص والروتين من قبل  ١٠٨ ١١ ٧ ٢.٨٠
مجلس الكلية للمصادقة على 

مشروع الطالب حتى وان تمت 
 مناقشته في اللجنة العلمية للقسم

٣ ٣٥ 

عدم وجود الكفاءة المطلوبة لدى  ٩٧ ٢٤ ٥ ٢.٧٣
 بعض االساتذة

٤ ٣٦ 

عدم المام آثير من االساتذة   ٩٣ ٣١ ٢ ٢.٧٢٢
 باحدث طرائق التدريس

٥ ٢٩ 

عودة الكثير من االساتذة ممن  ٦٦ ٣٥ ٢٥ ٢.٣٢
ترآو وظائفهم واحتساب تلك 
المدة السابقة آانهم مفصولين 

 سياسيا

٦ ٣١ 

 ٧ ٣٧ عدم تفرغ بعض االساتذة ٦٤ ٤١ ٢١ ٢.٣٤

تعيين الكثير من االساتذة عشوائيا  ٦٣ ٣١ ٣٢ ٢.٢٤
بمجرد حصولهم على الشهادة 

 العليا

٨ ٢٧ 
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 )٤(تابع جدول رقم ... 

ال تشكل  درجة الحدة
 صعوبة

تشكل 
صعوبة 
الى حد 
 ما

تشكل 
صعوبة 
الى حد 
 آبير

  

 الفقرات

ت الفقرة 
في 

 االستبيان

 ت

م رغبة آثير من االساتذة في عد ٦٢ ٢٩ ٣٥ ٢.٢١
االشراف خاصة من الذين 

 يحملون لقب أستاذ

٩ ٣٢ 

عدم اعطاء الحرية للطالب  ٦٠ ٣٤ ٣٢ ٢.٢٢
الختيار المشرف والعكس 

 صحيح

١٠ ٣٤ 

ضعف قابلية بعض االساتذة في  ٥٢ ٣٤ ٤٠ ٢.٠٩
التدريس، حيث وصل البعض 

الخامسة ) ٦٥(تجاوز اعمارهما 
 والستون سنة

١١ ٣٠ 

عدم التزام آثير من الطلبة  ٥٠ ٤٠ ٣٦ ٢.١١
 واالساتذة باوقات الدوام

١٢ ٢٦ 

عدم االنسجام التام بين الطالب  ٤٤ ٥٠ ٣٢ ٢.٠٩
 واالستاذ

١٣ ٢٥ 

هجرة آثير من االساتذة الى  ٤٠ ٤٠ ٤٦ ٢.٢٦
 الخارج

١٤ ٣٩ 

عدم وجود الكفاءة المطلوبة لدى  ٥٤ ٤٨ ٢٤  ٢.٢٣
 بعض االساتذة

١٥ ٣٨ 

  المجموع ٣٦.٠٩٢

  الوسط الحسابي ٢.٤٠٦
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 األساتذة: ثانيا

  األمنيالمجال  .١

م   دول رق ائج ج ل النت ة تحلي الل مالحظ ن خ ح ب) ٥(م اتذةن أاتض ون  األس ) ٧(يواجه
ادة     .٢.٧٠و  ٢.٨١صعوبات تراوحت درجة حدتها بين  ومن خالل النتائج فالتوجد صعوبات ح

ي    .ساتذة في هذا المجالكل صعوبة لألفقرات التش) ٣(في المجال االمني في حين هناك  ا يل وفيم
  :سبابها وهيأمناقشة جميع الصعوبات في هذا المجال للتعرف على 

ة    الخطف  إلىساتذة تعرض األ  .أ  ى فدي ة  بغرض الحصول عل ى  إو صعوبة الوصول    ، مالي ل
  .غالق الطرقإوقات المحددة بسبب الكليات في األ

ت  عوبتان احتل ان الص ة  هات ىالمرتب م    األول دول رق ح بالج ا يتض ة  إ) ٥(آم ت درج ذ بلغ
دتهما  ك  ).٢.٨١(ح ي ذل بب ف ود الس ب   إويع ي تراق لحة الت اميع المس رة العصابات والمج ى آث ل

ة من     ساتذة العلم والفكر والذين يقومون باختطاف األ  أالعقول النيرة من  اتذة وطلب فدي اليهم  أس ه
دم األمن   سراحهم حيث   إطالقلغرض  ة    في ظل االحتالل    ينع ذا من جه ة    ، ه خرى  أومن جه
وات    األساتذةيعاني  من عدم قدرتهم الى الوصول في االوقات المحدد الى الكليات بسبب انتشار ق

االحتالل االمريكي وآثرة السيطرات على مداخل الطرق ومخارجها سواء اآانت هذه السيطرات 
  .وهميية ام غير وهمية

د  ي ويؤآ ي(العجيل ياالوضع "  ،٢٠٠٦، العجيل د  ألمن ائق الوحي و الع امه يم  أم دم التعل تق
في هذا  األستاذحماية  على العمل الجاد من اجل )www.iraqparty.com":  العالي في العراق
د  ث اآ ال حي ل      المج وة لتقلي ي خط ات ف ع الكلي ي مجم اتذة ف كان األس ة إلس ي خط ل ف ن نعم نح

  . نية التي يتعرض لها األستاذ الجامعيالمخاطر األم

  األمنيعدم الترآيز الدراسي بسبب الوضع   .ب 

م          ا يتضح بالجدول رق ة آم ة الثاني ذه الصعوبة المرتب ذ بلغت درجة حدتهما    إ) ٥(احتلت ه
ساتذة وهم يلقون محاضراتهم داخل  مني الحالي بدأ آثير من األبسبب تدهور الوضع األ ).٢.٧٨(

م  أويهم وبالكليات يفكرون بذ د خروجه    أنفسهم حول مصير عوائلهم ومصيرهم حيث اليعل حد عن
ى     اهل سيعود  لبا عل ذا انعكس س اتذة داء أم ال؟ وه ز    األس اء  أوعدم الترآي  أومحاضراتهم   أداءثن

  .الخ...  أوبحوثهم 

  .في الكليات بعد الساعة الثانية ظهرا وذلك لتعذر وجود وسائطالمكوث اليمكن   .ج 

ذه الصع   م       احتلت ه ا يتضح بالجدول رق ة آم ة الثالث اذ بلغت درجة حدتهما    ) ٥(وبة المرتب
ذين   أيملكون سيارات خاصة  الذين ال األساتذةبعض  ).٢.٧٦( ى ال يارات خاصة    و حت يملكون س

يء ى ويفضلون المج ات  إل ائطالكلي درتهم   بوس دم ق ن ع انون م ة يع ل العام ى النق ي عل اء ف البق
ي  وسائط النقل تقل بسبب الوضع األ   أد الساعة الثانية ظهرا تبدن بعلى وقت متأخر ألإالكليات  من
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ى األ          ذر عل ة حيث يتع ة التعليمي ى العملي ال عل ؤثر بشكل فع تاذ  وهذا ي ال س ه باستخدام    إآم بحوث
  الخ...  المكتبة مثال ومتابعة طالبه

  .ثناء تواجدهم في الكلية وبالعكسأ ساتذة على عوائلهمالقلق النفسي لأل  .د 

ا   الصعوبة المرتبةه احتلت هذ ة آم م     الرابع ذ بلغت درجة حدتهما    إ) ٥(يتضح بالجدول رق
ث   ).٢.٧٣( ة حي ع الصعوبة الثاني ذه الصعوبة م رتبط ه ى  ن األإت يا عل ق نفس امعي قل تاذ الج س

دام    اإلرهابن لى عودته ألإعائلته وبالعكس عائلته قلقة عليه منذ خروجه من البيت  والعنف وانع
  .نسان الجاهلاألستاذ المفكر العالم واإلين يفرق ب من الاأل

  .باآلخرينسوة أالقتل العشوائي  إلىساتذة تعرض األ  .ه 

م    ذ بلغت درجة حدتهما    إ) ٥(احتلت هذه الصعوبة المرتبة الخامسة آما يتضح بالجدول رق
ود      ).٢.٧١( دم وج تالل وع ل االح ي ظ رة ف لحة المنتش اميع المس ابات والمج يات والعص المليش
ل العشوائي    اد من خطر تعرض األمن زاأل المواطنين   أستاذ الجامعي القت ذلك   اآلخرين سوة ب وآ

ستاذ الجامعي لخطر   يضا خطر تعرض األأالتفجيرات بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة زاد 
  .القتل العشوائي

  .ساتذة للتهديد بعدم الدوام في الكليةتعرض األ  .و 

م    احتلت هذه الصعوبة المرتبة السادسة آ ذ بلغت درجة حدتهما    إ) ٥(ما يتضح بالجدول رق
د        األهداف احد   أنحد من   أيخفى على  مما ال ).٢.٧٠( اره عن ي يضعها االحتالل بنظر اعتب الت

م     احتالله ذلك البلد والمليشيات والعصابات والمجاميع المسلحة التي تعمل تحته هو استهداف العل
ا     الت إلىساتذة لذلك تعرض بعض األ، والعلماء دم حرآته م وبع ة العل هديد بعدم الدوام لتعطيل عجل

  )١، ص٢٠٠٦، الربيعي(.األمامالى 

 .قائمة الصعوبات التي تواجه أساتذة الدراسات العليا في المجال األمني :)٥(جدول 

ال تشكل  درجة الحدة
 صعوبة

تشكل 
صعوبة 
 الى حد ما

تشكل 
صعوبة 
الى حد 
 آبير

ت الفقرة  الفقرات
في 

 االستبيان

  ت

تعرض االساتذة الى  ٥٢ ٥ ٣ ٢.٨١٦
الخطف الالمعقول والطلب 

  بعد ذلك بتقديم فدية مالية

١ ٦ 

صعوبة الوصول الى  ٥١ ٧ ٢ ٢.٨١٦
الكليات في االوقات المحددة 

 بسبب اغالق الطرق

٢ ١ 
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 )٥(تابع جدول رقم ... 

ال تشكل  درجة الحدة
 صعوبة

تشكل 
صعوبة 
 الى حد ما

تشكل 
صعوبة 
الى حد 
 رآبي

ت الفقرة  الفقرات
في 

 االستبيان

  ت

عدم الترآيز الدراسي بسبب  ٥٠ ٧ ٣ ٢.٧٨٣
 الوضع االمني

٣ ٨ 

اليمكن التواجد في الكليات  ٥٠ ٨ ٢ ٢.٧٦٦
بعد الساعة الثانية ظهرا 
 وذلك لتعذر وجود وسائط

٤ ٣ 

القلق النفسي لالساتذة على  ٤٨ ٨ ٤ ٢.٧٣٣
عوائلهما اثناء تواجدهم في 

 لعكسالكلية وبا

٥ ٧ 

تعرض االساتذة الى القتل  ٤٧ ٩ ٤ ٢.٧١٦
 العشوائي اسوة باالخرين

٦ ٥ 

تعرض االساتذة للتهديد  ٤٦ ١٠ ٤ ٢.٧٠
 بعدم الدوام في الكلية

٧ ٩ 

اليمكن التواجد في الكليات   ٣٠ ١٢ ١٨ ٢.٢
بعد الساعة الثانية ظهرا 
بسبب الضرب العشوائي 
باالطالقات النارية من قبل 

 الميليشيات

٨ ٤ 

صعوبة الوصول الى  ٣٠ ١١ ١٩ ٢.١٨٣
الكليات في االوقات المحددة 
 بسبب السيطرات العسكرية

٩ ٢ 

عدم وجود حماية آافية  ٣٠ ١٠ ٢٠ ٢.١٦٦
 لالساتذة داخل الكلية

١٠ ١٠ 

  المجموع  ٢٥.٨٧٩

  الوسط الحسابي  ٢.٥٨٧٩
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  المجال االقتصادي  .٢

م  من خالل مالحظة تحليل النتائج آما في الجدو  اتذة الخاص  ) ٦(ل رق ا    بأس الدراسات العلي
اك    أييعانون  ال األساتذةن أفي هذا المجال اتضح ب صعوبات  ) ٣(صعوبات آبيرة جدا ولكن هن

ال وهي ذا المج ي ه دا ف ادة ج وفير : ح عارصعوبة ت ة أس ب والمصادر العلمي و ، الكت دم ت فر اع
ة      ، ليةاالستنساخ بكميات آافية في الك وأجهزةالعلمية  األجهزة ا بميزاني عدم دعم الدراسات العلي

ة      بأحدث مستقلة تمكن القائمين عليها من تجهيز المكتبات  دوريات والمجالت العلمي المصادر وال
  .والعربية األجنبيةالمختلفة 

ن إستاذ مع الطالب هناك فرق واضح حيث عند مقارنة الجانب االقتصادي لأل بالتأآيد
ستاذ وضعه يخلف فقد ادة ثم الحصول على الوظيفة بينما األالطالب يسعى للحصول على الشه

  ،٢٠٠٦ المياح،(. ستاذي استغراب في هذا المجال بين الطالب واألأنهى تلك الفترة فال يوجد أ
  :أولية في واقع التعليم العالي في العراققراءة "

http://www.almadapaper.com/sub/10-795/p10.htm)  

   .لألستاذية صعوبة بالنسبة أفقرات في هذا المجال التشكل ) ٥(في حين هناك 

  قائمة الصعوبات التي تواجه اساتذة الدراسات العليا في المجال االقتصادي :)٦(جدول 

درجة 
 الحدة

ال تشكل 
 صعوبة

تشكل صعوبة 
 الى حد ما

تشكل صعوبة 
 آبير الى حد

 الفقرات
ت الفقرة في 
 االستبيان

  ت

صعوبة توفير اسعار  ٤٥ ١٠ ٥ ٢.٦٦
الكتب والمصادر العلمية 

  من قبل الطلبة

١ ١٨ 

عدم توفر االجهزة العلمية  ٤٣ ١٣ ٤ ٢.٦٥
واجهزة االستنساخ 

 بكميات آافية في الكلية

٢ ١٣ 

عدم دعم الدراسات العليا  ٤١ ١٤ ٥ ٢.٦
بميزانية مستقلة تمكن 

قائمين عليها من تجهيز ال
المكتبات باحدث 

المصادر والدوريات 
والمجالت العلمية 
المختلفة االجنبية 

 والعربية

٣ ١٧ 
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درجة 
 الحدة

ال تشكل 
 صعوبة

تشكل صعوبة 
 الى حد ما

تشكل صعوبة 
 الى حد آبير

ت الفقرة في  الفقرات
 االستبيان

  ت

موال عدم صرف اية ا ٣٤ ١٩ ٧ ٢.٤٥
لالساتذة لغرض شراء 
المواد الالزمة لتجرية 

 البحث

٤ ١٥ 

ارتفاع اجور المواصالت  ٣٢ ١٨ ١٠ ٢.٣٦٦
بسبب وجود تضخم 

االسعار في آلف الوقود 
سواء آان البنزين او (

الكاز المستخدم لوسائط 
 )النقل

٥ ١١ 

عدم وجود دعم مالي  ٣١ ١٧ ١٢ ٢.٣١٦
لالساتذة من قبل الدولة 

 الموظفين بالنسبة لغير

٦ ١٤ 

االرتفاع الحاد في اسعار  ٢٩ ٢٢ ٩ ٢.٣٣٣
 القرطاسية واالستنساخ

٧ ١٢ 

عدم صرف اية اموال   ٢٨  ٢٣  ٩   ٢.٣١٦
للطلبة لغرض تغطية 

اجور طبع االطروحات 
  والرسائل الجامعية

٨  ١٦  

  المجموع ١٩.٦٩١

  الوسط الحسابي  ٢،٤٦١

  المجال الدراسي  .٣

) ٢(يواجهون   األساتذةن أاتضح ب) ٧(ئج آما في الجدول رقم من خالل مالحظة تحليل النتا
ين   دتها ب ة ح ا .٢.٧٠و  ٢.٧١صعوبة تراوحت درج د أم ادة فالتوج ين ، الصعوبات الح ي ح ف

ع الصعوبات في     .ساتذة في هذا المجالفقرة التشكل صعوبة لأل) ٤(هناك  وفيما يلي مناقشة جمي
  :سبابها وهيأهذا المجال للتعرف على 
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  ).الذي دخل الى الساحة العراقية(االهتمام بتقنية االنترنت  عدم  .أ 

ة األ  م      احتلت هذه الصعوبة المرتب ا يتضح بالجدول رق ى آم ذ بلغت درجة حدتهما    إ) ٧(ول
ام       ).٢.٧١( ن ع دءا م راق ب ي الع ت ف ة اإلنترن رت خدم رآة    . ١٩٩٨ظه يس أول ش د تأس بع

ة لخدمات ا   "حكومية أطلق عليها اسم   ة للمعلومات   الشرآة العام ذه    " لشبكة الدولي ديم ه وم بتق لتق
التصال  فر وسائل اإلعالم وااالخدمة للعراقيين الذين آانوا شبه معزولين عن العالم بسبب عدم تو

ت م ت ا ل ة، إال أنه ام المختلف ي ع راقيين سوى ف واطنين الع ا للم دا٢٠٠٠ح فعلي دد محدود ج  . ، ولع
د   األمن  وأهمهاخرى أالحكومة الحالية بأمور للعراق واهتمام  األمريكيوبعد االحتالل   أهملت فق

، ٢٠٠٦ ، الخطيب (.االهتمام بهذه التقنية في حين اقتصر العمل بها وانتشارها في المقاهي العامة
  )٦ص

  .عدم وجود مصادر حديثة للبحث  .ب 

ة األ  م      احتلت هذه الصعوبة المرتب ا يتضح بالجدول رق ى آم ذ بلغت درجة حدتهما    إ) ٧(ول
ة      ال ).٢.٧٠( تزال الجامعات العراقية تعاني من النقص الكبير من مصادر البحث العلمي الحديث
ا  أل رة منه باب آثي راق   : س ى الع رض عل ذي ف ار ال ابق   ، الحص ام الس ة النظ تالل  ، سياس االح

جنبية من  عدم تبادل المعلومات بين الجامعات العراقية والعربية من جهة واأل ، االمريكي للعراق
ا   .الخ...  خرىأجهة  آل هذه جعلت عدم توفر معلومات حديثة للبحث فقد بقيت نفس المصادر مم

  !أخرىتكرار البحوث بمسميات  إلىدى أ

 .قائمة الصعوبات التي تواجه اساتذة الدراسات العليا في المجال الدراسي :)٧(جدول 

 درجة الحدة
ال تشكل 
 صعوبة

تشكل صعوبة 
 الى حد ما

تشكل صعوبة 
 الى حد آبير

 الفقرات
ت الفقرة 

في 
 االستبيان

 ت

عدم االهتمام بتقنية  ٤٦ ١١ ٣ ٢.٧١٦
الذي دخل (االنترنت 

 )الى الساحة العراقية

١ ٢١ 

عدم وجود مصادر  ٤٤ ١٤ ٢ ٢.٧
 حديثة للبحث

٢ ٢٠ 

عدم تحديث النظام  ٤٠ ١١ ٩ ٢.٥١٦
الدراسي التي بدأت 

 منذ الخمسينات

٣ ١٩ 
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)٧(تابع جدول رقم ...   

ال تشكل  الحدةدرجة 
 صعوبة

تشكل صعوبة 
 الى حد ما

تشكل صعوبة 
 الى حد آبير

ت الفقرة  الفقرات
في 

 االستبيان

 ت

االعتماد على النظام  ٣٩ ١٢ ٩ ٢.٥
االنكليزي وليس على 
نظام الوحدات المتبع 
 في الواليات المتحدة

٤ ٢٢ 

عدم تهيئة القاعات  ٣٩ ١١ ١٠ ٢.٤٨٣
الالزمة لمواجهة الحر 

  والبرد

٥ ٢٤ 

  عدم اعتماد نظام ٣٨ ٩ ١٣ ٢.٤١٦

Full Time  

Part Time 

٦ ٢٣ 

  المجموع  ١٥.٣٣١

  الوسط الحسابي  ٢.٥٥٥

  الكادر العلمي  .٤

م   ة يواجهون   أاتضح ب  ) ٨(من خالل مالحظة تحليل النتائج آما في الجدول رق ) ٤(ن الطلب
صعوبات  ) ٣(فكانت  الصعوبات الحادة أما .٢.٧٠و  ٢.٨١صعوبات تراوحت درجة حدتها بين 

ين      دتها ب ة ح ت درج ث بلغ اوية و ) ٢.٦٦(و ) ٢.٥٦(حي ي مس ابي    أوه ط الحس ن الوس ر م آب
ادر العلمي   اك     ، لمجموع درجات الحدة لجميع فقرات الصعوبات الخاصة بمجال الك في حين هن

ذا         .فقرات التشكل صعوبة للطلبة في هذا المجال) ٨( ع الصعوبات في ه ي مناقشة جمي ا يل وفيم
  :سبابها وهيأالمجال للتعرف على 

  .الخارج إلىساتذة هجرة آثير من األ  .أ 

ة   ى احتلت هذه الصعوبة المرتب م      األول ا يتضح بالجدول رق ذ بلغت درجة حدتهما    إ) ٨(آم
ة    ).٢.٨١( رة الحالي ر  ان عدد إحيث  " بموسم الهجرة  "لقد سميت الفت اتذة من   اآبي اء   األس والعلم

ه     إن السبب في هذه الهجرة هو أن يؤآدون بخرين سيغادروآالذين غادروا و د من آفاءات راغ البل ف
ة تعرضهم  ة نتيج اميع   إالعلمي يات وعصابات ومج ل مليش ن قب ال م ل واالغتي دات بالقت ى تهدي ل

  .لى مغادرة العراقإمسلحة مما يدفعهم 
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ى و      .ب  ى مشروع الطالب حت ن إالتعقيد الخاص والروتين من قبل مجلس الكلية للمصادقة عل
  .مناقشته في اللجنة العلمية للقسمتمت 

م          ا يتضح بالجدول رق ة آم ة الثاني ذه الصعوبة المرتب ذ بلغت درجة حدتهما    إ) ٨(احتلت ه
رح   ال ).٢.٧١( يزال الروتين والتعقيد يسيطران على عملية المصادقة على مشروع الطالب المقت

ى و ق إحت تاذن اتف ود  األس ذا يع ه وه ع طالب رة واالإم ة الخب ى قل رات ل ادل الخب اك وتب حتك
  .والمعلومات والتعرف على النظام الداخلي بين الكليات

ا       تعيين الكثير من األ  .ج  ى الشهادة العلي ام   ، ساتذة عشوائيا بمجرد حصولهم عل و عدم اهتم
ات األ األ ي الجامع لة ف التطورات الحاص اتذة ب رى س راق(خ ارج الع ث )خ بعض إ، حي ن ال

  .حدودية لى اقرب نقطةإمنهم لم يسافر حتى 

ذ بلغت درجة حدتهما  إ) ٨(آما يتضح بالجدول رقم  الثالثةالمرتبة  احتلت هاتان الصعوبتان
اج  ).٢.٧٠( اتذةيحت ديثا  األس ع األإالخريجون ح اك م رة واالحتك د من الخب ى مزي ذين ل اتذة ال س

ى األ   ذلك فعل اج   لديهم خبرة ل ل يحت ثال   سنوات ليكون مؤهال لإل    ٥-٣ من ق في  ه زجّ أو شراف م
ى ضافة تدريس موضوع معين لطلبة الدراسات العليا هذا باإل تاذ  أن إل اج    أس ة يحت ى زجه   إالكلي ل

ة من    ه      أبالمشارآة في ندوات ومؤتمرات محلية وعربية ودولي ه لجعل رة وتأهيل جل اآتساب الخب
  .)١، ص٢٠٠٦، الربيعي( مؤهال آمدرس لطلبة الدراسات العليا

  .تواجه أساتذة الدراسات العليا في مجال الكادر العلمي قائمة الصعوبات التي :)٨(جدول 

 درجة الحدة
ال تشكل 
 صعوبة

تشكل صعوبة 
 الى حد ما

تشكل صعوبة 
 الى حد آبير

 الفقرات
ت الفقرة 

في 
 االستبيان

 ت

٢.٨١٦ 
هجرة آثير من االساتذة  ٥٠ ٩ 

 الى الخارج
١ ٣٩ 

٢.٧١٦ 

التعقيد الخاص والروتين  ٤٧ ٩ ٤
كلية من قبل مجلس ال

للمصادقة على مشروع 
الطالب حتى وان تمت 

مناقشته في اللجنة العلمية 
 للقسم

٢ ٣٥ 

٢.٧ 
تعيين الكثير من االساتذة  ٤٧ ٨ ٥

عشوائيا بمجرد حصولهم 
 على الشهادة العليا

٣ ٢٧ 
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)٨(تابع جدول رقم ...   

ال تشكل  درجة الحدة
 صعوبة

تشكل صعوبة 
 الى حد ما

تشكل صعوبة 
 الى حد آبير

ت الفقرة  لفقراتا
في 

 االستبيان

 ت

٢.٧ 

عدم اهتمام االساتذة  ٤٧ ٨ ٥
بالتطورات الحاصلة في 

الجامعات االخرى 
، حيث )خارج العراق(

ان البعض منهم لم يسافر 
حتى الى اقرب نقطة 

 حدودية

٤ ٢٨ 

٢.٦٦٦  

ضعف قابلية بعض  ٤٤ ١٢ ٤ 
االساتذة في التدريس، 

حيث وصل البعض 
) ٦٥(ال تجاوز اعمارهم

 الخامسة والستون سنة

٥ ٣٠ 

٢.٦ 

عدم رغبة آثير من  ٤٣ ١١ ٥
االساتذة في االشراف 

خاصة من الذين يحملون 
 لقب استاذ

٦ ٣٢ 

٢.٥٦٦ 
عدم اهلية بعض االساتذة  ٤٢ ١٠ ٨

 في االشراف
٧ ٣٣ 

٢.٥٥ 
عدم وجود الكفاءة  ٤٠ ١٣ ٧

المطلوبة لدى بعض 
 االساتذة

٨ ٣٦ 

٢.٥٣ 
ستاذ اعطاء األ عدم ٤٠ ١٢ ٨

الحرية الكاملة في اختيار 
 مفردات المنهج

٩ ٣٨ 

٢.٥ 
عدم المام آثير من  ٤٠ ١٠ ١٠

االساتذة  باحدث طرائق 
 التدريس

١٠ ٢٩ 
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)٨(تابع جدول رقم ...   

ال تشكل  درجة الحدة
 صعوبة

تشكل صعوبة 
 الى حد ما

تشكل صعوبة 
 الى حد آبير

ت الفقرة  الفقرات
في 

 االستبيان

 ت

٢.٤٨٣ 
عدم اعطاء الحرية  ٣٩ ١١ ١٠

للطالب الختيار المشرف 
 والعكس صحيح

١١ ٣٤ 

٢.٤٣٣ 
عدم االنسجام التام بين  ٣٨ ١٠ ١٢

 الطالب واالستاذ
١٢ ٢٥ 

٢.٤١٦ 
عدم التزام آثير من  ٣٧ ١١ ١٢

الطلبة واالساتذة باوقات 
 الدوام

١٣ ٢٦ 

 ١٤ ٣٧ عدم تفرغ بعض االساتذة ٣٧ ١٠ ١٣ ٢.٤

٢.٣٨٣   

الكثير من االساتذة  عودة ٣٦ ١١ ١٣
ممن ترآو وظائفهم 
واحتساب تلك المدة 

السابقة آانهم مفصولين 
 سياسيا

١٥ ٣١ 

  المجموع  ٣٨.٤٥٩

  الوسط الحسابي  ٢.٥٦٣

  :هي) ٢.٦٦(و) ٢.٥٦(حادة تراوحت درجة حدتها بين  صعوبات) ٣(في حين هناك 

بعض تجاوز    ضعف قابلية بعض األ ـ    ت أعساتذة في التدريس، حيث وصل ال ار بعضهم ل م
ر من األ    ، خمساوستين سنة) ٦٥( ة آثي اتذة في   عدم رغب ون      اإلشراف س ذين يحمل خاصة من ال

  .شراففي اإل األساتذةبعض  أهليةعدم ، أستاذلقب 
  

  التوصيات والمقترحات

  التوصيات

ذات رؤية واضحة ونهج عملي محدد تنطلق من تشخيصها لواقع التعليم  إستراتيجيةصياغة  .١
الي وا ي الع ث العلم تندة ، لبح ى إدارة    إومس ادرة عل فة واضحة وق ددة وفلس ادئ مح ى مب ل



  "الصعوبات التي تواجه أساتذة الدراسات العليا وطلبتها في الجامعات العراقية" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٨٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨). ٣(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ا     اإلستراتيجيةن تتضمن أوتوجيه البرامج والخطط المعدة للتفيذ على  العناصر األساسية له
  .ورسالة معبرة عن الواقع ، من إطار مرجعي ورؤية واضحة ومحددة

ا يتضمنه   يجاد مسارات التفاعل مع متغييرات العصر الإضرورة  .٢ ل   من تحد   حديث وم يتمث
ا  ة وتكنولوجي الثورة المعلوماتي االتاال ب د     ، تص ين البل ة ب وة الرقمي يق الفج ة تض ومحاول

  . والعالم

دعم وتخصيص األموال الالزمة للجامعات بغية القدرة على التحرك لمواآبة التقدم في تقنية  .٣
  .واالتصاالتالمعلومات 

ة واإل  ستقاللية التامةالجامعات اال منح .٤ ات     في إدارة شؤونها األآاديمي ة للحد من المعوق داري
  . دارية والروتينيةاإل

وضع خطة واضحة لتغيير وتحديث المناهج والمقررات الدراسية مواآبة لحالة التغيير التي  .٥
  . يشهدها البلد في مختلف المجاالت

  . شكال الصراعات القائمة في البلدأإبعاد الجامعات عن آل  .٦

ع اال     يجاد فلسفةإالعمل على  .٧ ة من الواق ول نابع اعي قتصادي  للقب ه     واالجتم د للنهوض ب للبل
  . علميا وتقنيا

ى حد    آافة تهيئة المستلزمات المطلوبة .٨ لمحو أمية الحاسوب لألساتذة والموظفين والطلبة عل
ة بشكل خاص        ، سواء ا التعليمي ا ومنه ة مجاالته ع   ، لمواآبة التطورات في آاف د جمي وتزوي

وين شبكة انترنيت    وا، بجهاز حاسوب األساتذة ى تك را ، لعمل عل ة     واألنت نيت داخل الجامع
  . مع جميع آلياتها ومعاهدها ومراآز األبحاث فيها

ا    .٩ ات العلي ي والدراس تقلة للبحث العلم ة مس ى تخصيص ميزاني ل عل ع ، العم ام إم اد نظ يج
  . اتهاحوافز مجزية لألبحاث والرسائل العلمية المبتكرة والمبدعة في تخصص

ية واإل  .١٠ اء التدريس ف األعب امعي تخفي تاذ الج ة لألس ي   ، داري ث العلم اعات للبح ه س وإعطائ
  . سوة ببقية األساتذة في العالمأتتناسب ومكانته العلمية 

ة  وضع خطة على مستوى الوزارة تلتزم بها الجامعات .١١ اتذة     ، آاف افؤ الفرص لألس تضمن تك
ز  ي  أدون تميي ار سياس ي  أوو اعتب يأو ديعرق ارات    لإل، ن ي والزي رغ العلم ادات والتف يف

  العلمية والدورات التدريبية خارج البلد

ع  ، واضحة للجودة الشاملة على مستوى الجامعات استراتيجية باستخدامالبدء  .١٢ ومشارآة جمي
ة وإتاحة   من اإل آي تمكن الجامعات ، طراف العملية التعليمية فيهاأ سراع في حرآتها العلمي

ع من مستواها العلمي بشكل خاص        ، حالة التطور والتقدم العلمي الفرصة لمواآبة  آي ترف
  . قليمي والدوليووضعها التنافسي اإل
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 المقترحات

التقنيات للنهوض بالعملية التعليمية موائمة مع التطور  واستخدامالتدريس  أساليبتحديث  .١
  .الحاصل في العالم

ضعف أدائه في مجال  إلىدت أ والتياذ األعباء التدريسية واألدارية عن آاهل األستتخفيف  .٢
  .البحث العلمي

  .أمكن ذلك ما –لى الكليات إتأمين الطرق الرئيسة المؤدية من و .٣

ة واأل    إنشاء .٤ ل الطلب ات لنق اتذة  شبكة من وسائل النقل خاصة بالكلي ات س محددة لضمان    بأوق
  .في الكلية تأخرهمساتذة عند نقل الطلبة واأل

  وتأمينهامن مستلزمات لعلمية المختلفة تشخيص احتياجات األقسام ا .٥

ة باأل   .٦ كنية خاص ات ودور س اء مجمع ل  بن اتذة داخ ع     أوس ايتهم م ات وحم ن الكلي ة م قريب
  .يجاد طرائق تشجيعية خاصة للحد من ظاهرة الهجرة خارج العراقإعوائلهم و

  .نهاء مستلزمات بحوثهم وطبع رسائلهم الجامعيةدعم الطلبة ماديا إل .٧

  ساتذة داخل الكلياتللطلبة واأل ةمين الحمايأت .٨
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  .العراق .بغداد .الجامعة المستنصرية

  ."ت تحد من تطور التعليم الجامعي والبحث العلميمعوقا" . )٢٠٠٦(. أنيس، الجهالني -
 . الجمهورية العربية اليمنية  ).١٨٠( .جريدة الوسط اليمنية

    .)١٦٢٤( .الحوار المتمدن ."واقع التعليم في العراق" ).٢٧/٢/٢٠٠٦. (مها ،الخطيب -

دفاعي - زة  ،ال د حم ار    .ماج د الجب اني ،عب زة ، والع د حم دفاعي، حام  .)١٩٨٨( .وال
ام الدراسي        ال" ة للع ة التربي ولين في آلي ة المقب  ."٨٥/١٩٨٦صعوبات التي واجهن الطلب

  .بغداد .مجلة العلوم التربوية والنفسية

 : "الجامعات العراقية تراجع علمي في ظل التدهور األمني" .)٢٠٠٧( .حسين، الدليمي -
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 : "تجربة ناجحة في التدريس" .)٢٠٠٣( .الربيعة، محمد -
http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=349  

  :"العراق راهن ومستقبل البحث العلمي والدراسات العليا في" .)٢٠٠٦( .محمد ،الربيعي -
http://www.aliraqi.org/forums/archive/index.php/t-51995.html 

ر  ١٣( .حاتم، الربيعي - ييها      " .)٢٠٠٦-فبراي ة تدريس ى حماي دعو ال داد ت ة بغ دة   ."جامع جري
 .العراق ).١٠٣٠( .المؤتمر

 :اقيمذآرات عر .)٢٠٠٣( .صابر، سبارت -
http://haridy.com/ib/archive/index.php/t-19492.html  

 .المملكة المتحدة - لندن - ، مقيم لغوي) ٢٠٠٨(العزاوي ، ابتهال  - 

ة االمارات العربية وزارة التربية والتعليم والشباب، دول –، مقيم لغوي ) ٢٠٠٨(العك ، فوزي   - 
 .المتحدة

مشكالت طلبة جامعة اإلمارات العربية " .)٢٠٠٣ - أبريل( .إبراهيم شوقي  عبد الحميد، - 
 .جامعة اإلمارات العربية المتحدة .)١(١٩  .مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية . "المتحدة
  . مارات العربية المتحدةألدولة ا

. "جريمة تنتظر من يوقفها ستهداف الكفاءات العراقية،ا" .)٢٥/٢/٢٠٠٧( .أحمد، عبد اهللا -
  .العراق .)٩٦٩( .جريدة الصباح

ي الوضع " .)٢٠٠٦( .عبد ذياب ،العجيلي - د     األمن ائق الوحي ام هو الع الي     أم يم الع دم التعل تق
  .www.iraqparty.com ":في العراق

زاوي - ار، الع د الجب ات " .)١٤/١١/٢٠٠٥( .عب ؤتمر الحري ةم ات  األآاديمي ي الجامع ف
  . العراق ).٩٨١( .جريدة االتحاد ."العراقية

 college.co.ae-www.islamic:الدآتوراه برنامج". )٢٠٠٦(.اإلسالميةآلية الدراسات  -

دة - د ، المراش ن محم ة     " .)٢٠٠٢( .حس ة بدول ة الثانوي ي المرحل اء ف م الكيمي عوبات تعل ص
  .مارات العربية المتحدةألدولة ا -العين -ولألمؤتمر الكيمياء ا ."ةتحدلملعربية امارات األا

   :"ولية في واقع التعليم العالي في العراقأقراءة ) "٢٠٠٦(شاآر ، المياح -
http://www.almadapaper.com/sub/10-795/p10.htm 

؟ الجامعة المفتوحة للشؤون   " العراقالتعليم العالي في  إصالح" .)٢٠٠٦(. جالل، النعيمي -
  .السويد -اإلدارية
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