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تناول البحث خمسة مراكز بحثية تابعة لجامعة الموصل وأبرز دورها فـي              

تطوير كفاءة الباحثين المنتمين لها والمعوقات التي تعترضهم من خالل المقـابالت            
 المراكز ومن خالل االستبيان الذي وزع على البـاحثين        التي أجريت مع مدراء تلك    

أنفسهم وكان من أهم نتائج البحث أن تطوير كفاءة الباحثين تعتمد أساسا على جهود              
وإمكانيات الباحث نفسه ودور المراكز هو دور مساند للباحثين مـن خـالل تقـديم             

  .الخدمات المختلفة وتذليل الصعوبات التي تعترض سير البحث 
ABSTRACT 
 The role of research centers in the developing the 
efficiency of their staff . Mosul university as an example . 
 The research was carried out on five research centers 
belong to the university of mosul to explore the role of these 
centers in the increasing the efficiency of their research workers . 
The writer made direct interviews with the heads of these centers 
aiming to diagnose and highlight the obstacles that may face the 
research workers in these centers.At research workers in these 
centers . At the same time questionnaires were distributed among 
the research workers themselves concerning these obstacles . The 
results revealed that the developing of the efficiency of the 
workers depends primarily on the capacity and interest of the 
researchers themselves and the role of these centers is to offer 
advices and help for the solution of some problems and obstacles  
 
 

                                         
  مركز دراسات الموصل، مدرس مساعد 
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  ..مقدمة
القـرن العـشرين    توصف مراكز الدراسات والبحوث بكونها من ابتكارات          

والتي شاعت وعمت في أرجاء الدنيا السيما في السنوات العشرة التي تلت انتهـاء              
الحرب الباردة في ثمانينيات القرن العشرين  فكان هم مؤسـسات التعلـيم العـالي               

ساسية من حملة الشهادات الدراسـية إال  منصبا إلى عهد قريب إلى تهيئة الكوادر األ     
أنها اليوم تسعى إلى تكوين وحدات للبحث العلمي وإلى أنشاء مراكـز متخصـصة              
للبحوث كما عمدت بعض الوزارات والهيئات إلى أقامة وحدات ومراكز للبحـوث             
العلمية لدراسة المشكالت العلمية التطبيقية وإيجاد الحلول لها بل أكثر من ذلك فـأن          

الدول تسعى إلى أنشاء أكاديميات ومجالس ومراكز ومؤسسات علمية مهمتها          بعض  
تنسيق البحوث العلمية وإحداث الترابط بين مؤسـسات ومراكـز البحـث العلمـي              
فاالرتباط و التنسيق بين المراكز و أقامة منتديات عالميـة ضـروري جـدا لهـذه           

ى ما وراء حدود الـدول  المؤسسات و هكذا تأخذ شبكات مراكز األبحاث باالمتداد إل      
واألقاليم فهي سائرة نحو العولمة ومن أمثلتها معهد الدراسات الدولية و الستراتيجية            

ISIS التابع إلى رابطة دول جنوب شرق أسيا وشبكة التنمية العالمية GDN.   
هذا االنتشار لمراكز البحوث وتلك األهمية لها دعت بالضرورة إلى وضع سياسـة             

لمشاريع البحثية و تنمية القوى البحثية من نظم و معلومات و إعـداد  بحثية متكاملة ل  
  .و توفير الطاقات البشرية الالزمة للبحث و تطوير كفاءاتها في العمل 

من هنا جاء هذا البحث ليبين السياسة البحثية المتبعة في المراكز البحثية الجامعيـة              
طـوير كفـاءة البـاحثين     بأخذ جامعة الموصل ومراكزها أنموذجا فيمـا يتعلـق بت         

التدريسيين فيها حيث تضمن البحث مقدمة ومبحث أول تـم فيـه تحديـد اإلطـار                
المنهجي للبحث ومبحث ثاني تناول جانبين األول مراكز البحـث العلمـي والثـاني      
تطوير كفاءة الباحث في المراكز البحثية ومبحث ثالث عن المراكـز البحثيـة فـي           

 عن كل مركز وأساليب تطوير كفـاءة البـاحثين       جامعة الموصل حيث أعطيت نبذه    
فيه أما المبحث الرابع فقد خصص لعرض وتحليل نتاج االستبيان الذي قدم للباحثين             

  .في المراكز البحثية وأخيرا كانت استنتاجات البحث ومن ثم المقترحات 
   اإلطار المنهجي للبحث–المبحث األول 

   تحديد مشكلة البحث ١:١
 البيئة العلمية المناسبة والصالحة ألعداد البحوث فهي امتداد         تعتبر الجامعات   

لمراحل علمية سابقة تخرج منها الباحثون والتي أهلتهم ملكتهم العلميـة لاللتحـاق             
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التخصصية في الجامعات ومن ثم إعداد البحوث العلمية وقد كانـت أول            بالدراسات  
   .١ ١٩٠٨جامعة اهتمت بالبحوث العلمية هي جامعة برلين سنة 

وجامعة الموصل أحدى جامعات العالم تسعى إلى تحقيق أهـداف التعلـيم            
العالي في العراق وفي أعداد المالكات الوظيفية المقتدرة والمؤهلة تـأهيال علميـا             
مناسبا ألداء دورها ودعم حركة البحوث العلميـة مـن خـالل تـشجيع األسـاتذة            

 وكـذلك تـشجيع األسـاتذة       والباحثين على أنتاج البحوث وتسهيل مهمات نـشرها       
والباحثين في مجال الريادة وبراءات االختراع وخدمة المجتمع عبر قنوات عديـدة            

 ٢ مجلة علمية محكمة لنشر البحـوث العلميـة        ١٥وتقوم الجامعة بإصدار أكثر من      
فضال عن فتح خمس مراكز بحثية تخصصية متنوعة يعمل فيها األساتذة التدريسيين            

اكز البحثية تعاني من صعوبات تعيق عملها منها قلة األمـوال           وتلك المر ، كباحثين  
والتسهيالت الالزمة للعمل والروتين اإلداري المقيد لعمل الباحث وعدم القدرة على           
مواكبة أخر التطورات العلمية وقلة الخبرة والكفاءة لبعض العاملين فـي المراكـز             

معوقات وفي بحثنـا هـذا      البحثية مما جعل من الضروري العمل على تالفي هذه ال         
سنتناول موضوع خبرة وكفاءة الباحثين وما هي طرق ووسائل تطويرها مـن قبـل     
مراكزهم البحثية المنتمين أليها فضال عن إبراز الصعوبات التي تعتـرض تطـوير             

  .تلك الكفاءة 
   أهداف البحث ٢ : ١
  باحثيهاالتعرف على األساليب المتبعة في المراكز البحثية لتطوير كفاءة  -١
   تقويم دور المراكز البحثية في تطوير كفاءة باحثيها -٢
   أهمية البحث ٣ : ١

تتجلى أهمية البحث من أهمية البحث العلمي و دوره في تحقيق التطـورات             
 عـن هـذه   ةالعلمية و االختراعات و من أهمية المؤسسات و المراكـز المـسؤولي       

لمسئولين المختصين في المراكز    البحوث حيث عن طريق هذه الدراسة يمكن إفادة ا        
البحثية للعمل على تطوير كفاءة باحثيهم و معرفة مـدى اسـتفادة البـاحثين مـن                

  .الخدمات المتبعة حاليا في تطوير الكفاءة 
   نوع البحث ومنهجيته ٤ : ١

يعد البحث من البحوث الوصفية التحليلية والتي اعتمدت منهج دراسة الحالة             
  ج المسح االجتماعي الشامل لمجتمع البحث للمراكز البحثية ومنه
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   أدوات البحث ٥ : ١
أستخدم االستبيان أداة للبحث والذي وزع على الباحثين في المراكز البحثية           

 وأجريت التعديالت الالزمة عليه كما      بعد أن تم عرضه على مجموعة من الخبراء       
قـابالت مـع مـدراء    استخدمت المقابلة أداة أخرى حيث قامت الباحثة بـأجراء الم     

المراكز البحثية من أجل الحصول منهم على المعلومات المتعلقة بأسـاليب تطـوير             
  .كفاءة الباحثين العاملين في مراكزهم 

   العينة ٦ : ١
توصلت الباحثة من خالل لقاءاتها مع مدراء المراكز البحثيـة إلـى عـدد                

وإلمكانية حـصر   ، حث   با ٩٦الباحثين التدريسيين في كل مركز فقد بلغ مجموعهم         
اعتمدت الباحثة مـنهج المـسح      ) الباحثين والمراكز البحثية    ( كل مجتمع البحث        

االجتماعي الشامل لمجتمع البحث فخصصت استمارات أستبيانية لجميـع البـاحثين           
العاملين في المراكز البحثية الخمسة الموجودة في جامعة الموصل ونظـرا لغيـاب             

ازات وعدم تعاون ورفـض بعـض البـاحثين اإلجابـة           بعض الباحثين بسبب اإلج   
من العـدد   % ٨٠,٢ أي بنسبة  ٩٦ استمارة فقط من أصل      ٧٧حصلت الباحثة على    

الكلي و هذا العدد أصبح العدد النهائي لعينة البحث وفيما يلي جـدول يبـين عـدد                 
  .الباحثين الكلي في كل مركز وعدد الذين أجابوا منهم عن االستبيان 

  يبين عينة البحث ) ١ (جدول رقم 
     

  المركز
  العدد

 الدراسات
  اإلقليمية 

ــسس  التح
  النائي

بحــوث  
  السدود

بحــوث 
  البيئة

دراسات 
  المجموع  الموصل

ــدد  العـ
  ٩٦  ١٥  ٩  ٢٦  ٢١  ٢٥  الكلي

ــدد  العـ
  ٧٧  ١٥  ٩  ٢٣  ١٤  ١٦  الفعلي

%  ٨٠,٢  ١٠٠  ١٠٠  ٨٨,٤  ٦٦,٧  ٦٤  
   تحديد المفاهيم ٧ : ١

 واالستقصاء المنظم الدقيق الهادف للكشف عن حقـائق         هو التحري : البحث العلمي   
   ٣األشياء وعالقتها ببعضها وذلك من أجل تطوير الواقع الممارس لها فعال أو تعديله
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 المهارة في أداء عمل معين أو قدرة الشخص على أداء هذا العمل تستلزم              :الكفاءة  
يق مستوى مقبول من    أن يمتلك الشخص المعلومات والمهارات والقدرة الالزمة لتحق       

   .٤األداء
تشكيل يتولى مهام البحث العلمي يرتبط برئيس الجامعة        : المراكز البحثية الجامعية    

وعموما  ، ٥يعمل فيه مجموعة من التدريسيين الباحثين والتدريسيين غير المتفرغين        
علـى المراكـز البحثيـة    ) مخزن المعلومـات    ( Think Tanksيطلق مصطلح 
غيـر  .لعالم والتي هي حسب تعريفنا اإلجرائي تنظيمات حكومية أو          الموجودة في ا  

حكومية يعمل فيها عدد من الباحثين هدفها إجراء دراسات علمية عن شتى منـاحي              
  .الحياة االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية والعلمية المحلية والعالمية

  الباحثين فيها  مراكز البحث العلمي وتطوير كفاءة –المبحث الثاني 
   مراكز البحث العلمي ١ – ٢

ال احد يستطيع أن ينكر الدور الفعال للبحث العلمي في النمـو القتـصادي                
ولرفاه االجتماعي فالبحث العلمي يفتح أفاق أمام الباحث الكتشاف الظواهر المختلفة           

وهـو  والحقائق العلمية عن ذاته وعن بيئته ومجتمعه أو عن العالم الذي يعيش فيه              
كذلك وسيلة اإلنسان في إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجهه والصعاب التي تعترض            

 كما يظهر دور البحث العلمي فـي خطـط التنميـة بجانبيهـا االجتمـاعي                ٦حياته
واالقتصادي وكذا المفهوم الحديث للتنمية وهو التنمية البشرية فخطط التنميـة هـذه       

طويلة األجل بعيدة عن المعالجات الجزئيـة  تحتاج إلى مشاريع بحث وطنيه متكاملة     
و هذا يتطلب جهد جماعي وتخطيط دقيق وإدارة فعالة وعمل ضـمن فريـق مـن                

   .٧التخصصات
هذه األمور كلها دفعت الدول إلى أنشاء مؤسسات متخصصة ترعى عمليـة      
البحث العلمي فظهرت مؤسسات البحوث أو مراكز البحـوث والتـي تـضم فـي               

اسيين أولهما البيئة العلمية وثانيهما العـاملون فيهـا ويقـصد           محتواها عنصرين أس  
بالبيئة العلمية األبنية والمرافق والمختبرات المتخصصة والمكتبـات والتـشريعات          
والمخصصات والحوافز االقتصادية واالجتماعية أما العاملون فـي البحـث فهـم             

  .٨العنصر األساسي في مراكز البحوث تساعدهم طاقات بشرية أخرى
وقد تكون هذه المراكز ذات صفة عالمية أو إقليمية إال أن معظم المراكـز              
البحثية المقامة في الدول هي مراكز نوعية متخصصة تهـتم بمعالجـة المـشكالت       
والحاجات الخاصة للجهات التابعة لها فقد تكـون هـذه المراكـز البحثيـة تابعـة                

جة المشكالت التي تواجههـا     لمؤسسات اقتصادية كبيرة حكومية أو أهلية هدفها معال       
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أو تطوير منتجاتها أو خدماتها أو إيجاد خطوط أنتاج وأساليب عمل جديـدة لزيـادة     
أو قد تكون المراكز البحثية تابعة لوزارات محددة مثـل وزارة   ، ٩كفاءتها وفعالياتها 

الدفاع ألجراء البحوث والدراسات العسكرية ووزارة العمل والـشؤون االجتماعيـة        
  . بحوث متخصصة في مجال عملها وهكذا ألجراء

أما الجامعات فهي مراكز بحثية كبيرة تقوم بأجراء البحـوث والدراسـات            
المتعددة من قبل طلبتها في الدراسات األولية والدراسات العليا ومن قبل تدريـسيها             
فهم مطالبون بأجراء بحوث تخصصية ألغراض الترقية العلمية أو بحوث للمشاركة           

ت وندوات علمية وتقوم الجامعة بنشر بحوثهم في مجالت علمية محكمة           في مؤتمرا 
فضال عن ذلك فأن الجامعة تضم عدد كبير من المراكز البحثية المتخصصة بنـوع              
معين من أنواع المعارف اإلنسانية والبحوث التي تنجز فيها إما بحـوث فرديـة أو               

  .جماعية على شكل فريق عمل يضم تخصصات متعددة
ة الموصل المجال المكاني لبحثنا هنالك خمـسة مراكـز بحثيـة            وفي جامع 

متخصصة تقوم بأجراء البحوث والدراسات وهي مراكز ذات تخصـصات علميـة            
وإنسانية تضم عدد من التدريسيين الباحثين فضال عن اإلداريين مما يقتضي من تلك           

ائج العلميـة  المراكز العمل على تطوير كفاءة الباحثين فيها للحصول على أفضل النت    
، مركز بحوث السدود والموارد المائية      ، مركز الدراسات اإلقليمية    ( وهذه المراكز   

مركز دراسـات  ، مركز التحسس النائي ، مركز بحوث البيئة والسيطرة على التلوث  
  )   الموصل 

   تطوير كفاءة الباحث في المراكز البحثية ٢ : ٢
هو متسلح بقدر ال بأس بـه مـن         يأتي الباحث للعمل في المراكز البحثية و        

المعرفة المكتسبة من دراسته األكاديمية في حقل تخصصه أو فيما يتعلـق بطـرق              
دور المركز البحثي أو المؤسسة التي يعمـل فيهـا ألغنـاء        ثم يأتي    ومبادئ البحث 

وصقل وتطوير خبراته وزيادة مهاراته عن طريـق مجموعـة مـن اإلجـراءات              
المراكز منها المتابعة واإلشـراف والتوجيـه المـستمر         والضوابط التي تتبعها تلك     

لتجنبهم الوقوع في الخطأ حيث يقوم المدراء في المراكز البحثية بالمتابعة المستمرة            
ألسلوب عمل الباحث والتقييم الموضوعي لنتائج عمله وتوجيهه نحو تبديل أسـاليبه            

كما تعمد   ، ١٠ين الجيدين الخاطئة ومفاهيمه مع استخدام نظام ا لحوافز لتشجيع الباحث        
المراكز البحثية على تثقيف باحثيها علميا ونعني بذلك إحاطة البـاحثين بكـل مـا               
يجري من تطورات ومستجدات في العلوم التي تخصهم إلى جانب توفير األبحـاث             
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والمجالت العلمية الحديثة التي تخصهم وكذلك األقـراص الليزريـة والبرمجيـات            
  .ملهم والوثائق ذات الصلة بع

كذلك تلجأ المراكز البحثية عادة إلى عقد الندوات والحلقات النقاشـية والمـؤتمرات             
والتي غالبا ما تكون موجهة ومعد لها مسبقا والتي تتطلب من الباحثين والمشاركين             
المناقشة والحوار والنقد وإيجاد الحلول للمشاكل والعقبات مما ينمي ذلـك خبـرات             

   .١١الباحث ومهاراته
بع المراكز البحثية المتعلقة بالعلوم التطبيقية عادة وسيلة أخرى لتطـوير           وتت

الكفاءة وهي التدريب على استعمال األجهزة والمعدات من خـالل أنـواع متعـددة              
للتدريب منها التدريب التطبيقي حيث يقوم المـدرب بـشرح أو وصـف مكونـات          

يب بطريقة البـرامج    وأجزاء اآلالت أو عن طريق عرض األفالم والصور أو التدر         
هذا فضال عن قيام بعض المراكز البحثية بإرسال وانتداب البـاحثين            ، ١٢الحاسوبية

  .للعمل أو التدريب في الدول األخرى وعلى وجه الخصوص المتقدمة منها 
كل هذه األساليب والطرق المتبعة في المراكز البحثية األكاديميـة منهـا أو غيـر               

نسانية تسعى في مجملها إلى تطوير كفـاءة البـاحثين ممـا      األكاديمية العلمية أو اإل   
يؤدي بالتالي إلى زيادة أدائهم وهذا ينعكس إيجابا على عملية التنمية التـي تتطلـب           
لتحقيقها كفاءات وقدرات متطورة قادرة على أحداث التغييـر االيجـابي المطلـوب       

مـدها المراكـز    وبعكسه فأن غياب األساليب والطرق المخططة والمنظمة التي تعت        
البحثية إلفادة وتطوير باحثيها وفقدان التدريب والتوجيه وعمليـة صـقل القـدرات             
وتنمية المهارات تشعر الباحثين في تلك المراكز بعدم جدية ما يقدمونـه وتـشعرهم    
كذلك بالخمول وعدم االندفاع في البحث واإلبداع وبالتالي االكتفـاء باليـسير مـن              

تاج واالنشغال بمواضيع روتينية ضمن اختصاصهم سـريعة        الجهود والقليل من اإلن   
ويكون هدفهم الرئيس الحصول على األجر بدال من الرغبة في الحصول            ، ١٣التنفيذ

على بحوث متميزة ومتماشية مع مستجدات التطورات العلمية في العالم أو خطـط             
  .التنمية المستقبلية لدولهم 

  ثية في جامعة الموصل  نبذة عن المراكز البح–المبحث الثالث 
 تم أخـذ    حثة مع مدراء المراكز البحثية    خالل المقابالت التي أجرتها البا    من    

تصور واضح عن تأسيس وطبيعة عمل كل مركز وتخصصات الباحثين فيه وأهـم             
نشاطاته كما تعرفنا على دور إدارة المراكز في تطوير كفاءات باحثيها من خـالل              

وفيمـا يلـي    ، الصعوبات التي يواجهها كل مركـز        مدراء المراكز وكذلك     تإجابا
  .تفصيل للمراكز البحثية 
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 ٢٨تأسس مركز الدراسات اإلقليمية فـي       :  مركز الدراسات اإلقليمية     ١ : ٣
 تحت أسم مركز الدراسات التركية ثم تحول أسمه فـي عـام             ١٩٨٥كانون األول   

كان يقتـصر علـى     الهدف السابق لتأسيسه    ،  إلى مركز الدراسات اإلقليمية      ٢٠٠٣
االهتمام بدولة تركيا لمجاورتها للعراق ثم أصبح حاليا يهتم بدول الجـوار العربيـة           

  .وغير العربية للعراق 
قـسم الدراسـات    ، قسم الدراسات التاريخية    ( يضم المركز األقسام التالية     

قـسم اللغـة     ، ةقسم الدراسات الـسياسية واإلسـتراتيجي     ، االقتصادية االجتماعية   
 باحث على المالك الدائم في التخصصات التاليـة         ٢٥يعمل في المركز    ) رجمة  والت

 باحث يعمـل    ١٣مع  ، علوم سياسية   ، اقتصاد  ، قانون  ، لغة تركية   ، تاريخ حديث   
  .في المركز تفرغ جزئي ويكلف الباحثون بإجراء ثالث بحوث سنويا 

نـشرة  ، ت إقليميـة    مجلة دراسا : يقوم المركز بإصدار المجالت والنشرات التالية       
سلـسلة  ، نشرة الراصـد اإلقليمـي      ، نشرة تحليالت ستراتيجية    ، متابعات إقليمية   
نشرة قراءات ستراتجية وهذه ترسـل إلـى        ، سلسلة أوراق إقليمية    ، شؤون إقليمية   

 نـدوة علميـة     ٢٨جهات عدة داخل وخارج القطر فضال عن كون المركز قد عقد            
الباحثين بالمعلومات المختلفـة كمـا اصـدر        وخمسة مؤتمرات ساهمت في أغناء      

   كتاب ٣٥المركز 
  -:أما عن الوسائل التي يتبعها المركز في تطوير كفاء الباحثين فهي 

المتابعة واألشراف من قبل مجلس المركز للبحوث المقدمة مـن البـاحثين             -١
  .فيما يخص العناوين ومألمتها مع خطة المركز 

 .لباحثين الجدد في حالة طلب ذلك تقديم النصح واإلرشاد والتوجيه ل -٢
توفير خطوط انترنيت وحاسبات تمكن الباحثين من الحصول على أفـضل            -٣

 .وأحسن اإلصدارات واختصار الوقت 
 .توفير مكتبة خاصة بالمركز تزود الباحثين بأحدث اإلصدارات  -٤
عقد حلقات نقاشية أسبوعية للباحثين لغرض عرض بحـوثهم ومناقـشتها            -٥

 .ت عليها وإجراء التعديال
الحصول على تقييمات وكتب شكر للباحثين على إنجازاتهم مـن الـوزارة             -٦

 .أحيانا ومن رئاسة الجامعة أحيانا أخرى 
إدخال الباحثين في دورات ذات اختصاصات مختلفة وقد يساهم المركز في            -٧

أجور هذه الدورات مثل دورة توفل في اللغة االنكليزيـة ودورة حاسـبات             
  . ودورة مكتبات 
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  -:ما عن المعوقات في المركز فهي أ
عدم وجود ميزانية خاصة للمركز البحثي وقلة المخصصات للبحث العلمي           -١

.  
عدم تشجيع الباحثين على التفرغ العلمي في دول أجنبية لغرض االسـتفادة             -٢

  .وتطوير الخبرات 
  :  مركز بحوث البيئة والسيطرة على التلوث ٢ : ٣

قسمين أساسيين همـا قـسم الـنظم         ويضم   ١١/٦/١٩٩٧أنشأ المركز في    
والمعلومات البيئية وقسم السيطرة على التلوث هـدف المركـز إجـراء البحـوث              
والدراسات المتعلقة بالبيئة وفي األغلب كل ما يتعلق بالبيئة في محافظة نينوى ومن             
تلوث بمختلف أنواعه كتلوث الهواء والماء والضوضاء ومعالجة الفضالت الـصلبة           

  .من األمور ذات األثر على البيئة  لحمايتها إلى غير ذلك 
 باحثين باختصاصات هندسة بيئية وكيمياء بيئية وعلوم الحيـاة          ٩يعمل في المركز    

تخصص بيئة يقومون بالتدريس باإلضافة إلى مهامهم في أجراء البحـوث التابعـة             
للمركز حيث يتوفر في المركز مختبر ألجراء التجارب و يقوم كـل باحـث فـي                

كز بتقديم بحثين أو ثالث بحوث في السنة وفق خطة تعد سنويا ويكون البحـث               المر
إما منفردا أو مشتركا هذا وقد عقد المركز ندوة علمية واحدة ومؤتمر واحـد منـذ                

  .تأسيسه لحد اآلن 
  -:وعن دور المركز في تطوير كفاءة الباحثين يمكن إدراج ما يلي 

ر البحـوث ذات القيمـة العاليـة    يقوم المركز بمساعدة الباحثين في اختيـا      -١
والمتماشية مع الحاجة لها وأبعاد عناوين البحوث غير المفيدة مـن خـالل             

  .لجنة تعقد لمناقشة البحوث المقدمة 
إشراك الباحثين الجدد مع آخرين قدامى يملكون الخبرة في مجـال العمـل              -٢

 .لالستفادة والتعلم منهم 
 اإلدارة من جهة أخرى في تقديم       التعاون بين الباحثين أنفسهم من جهة ومع       -٣

 .أي نصح أو إرشاد أو مشورة علمية يحتاجها الباحث 
توفير جهاز حاسوب مع خط انترنيت لكل باحـث ممـا يـسهل للبـاحثين             -٤

حصولهم عل المعلومات والمصادر والتعرف علـى احـدث االنجـازات           
واألبحاث كما يساعدهم ذلك في عملية النشر وحضور المؤتمرات الدوليـة           

 .عن طريق شبكة االنترنيت 
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تقوم اإلدارة بتوصيل كل ما يصلهم من إصدارات حديثة إلى بقية البـاحثين         -٥
 .لالستفادة منه 

عقد حلقات نقاشية كل شهر يلقيها أحد الباحثين في أحد المواضيع وتجـري          -٦
  .  المناقشات والحوارات حولها 

  -:ير كفاءة الباحثين فهي أما المعوقات التي يعاني منها المركز وتعتبر معوق لتطو
  .عدم تعاون أدارة الجامعة مع المراكز البحثية في توفير احتياجاتها  -١
 .النقص في األجهزة والمعدات والمختبرات الالزمة للبحوث  -٢
 .قلة عدد الباحثين المنتمين للمركز  -٣
 .عدم توفر حوافز تشجيعية للباحثين  -٤
  .   عدم توفر غرفة خاصة لكل باحث  -٥

   -: التحسس النائي  مركز٣ : ٣
 تقلص العمل فيه ليصبح وحده      ١٩٩١ وفي سنة    ١٩٨٥تأسس المركز سنة    

 أصبح اسمه معهد    ٢٠٠٢ وفي عام    ١٩٩٥للتحسس النائي ثم أعيد كمركز في عام        
التحسس النائي للدراسات العليا حيث يقوم بإعطاء شهادات الماجستير أما اآلن فهـو      

ث والدراسات في مجال تطبيـق التحـسس        مركز بحثي هدفه األساس إجراء البحو     
والتحسس النائي هو تقنية وعلم وفن لدراسة األهداف األرضية         ، النائي لكافة العلوم    

  .بدون أن يكون هناك اتصال مباشر معها ومن ثم تحليل وتفسير المعلومات 
 قسم المعالجة الرقمية وفيه يـتم تحـسين وتـصحيح           -١يقسم المركز إلى قسمين     

ية والبيانات الفضائية المستلمة من األقمار الصناعية وأعـداد بعـض           الصور الجو 
يـستلم  :  قسم الموارد الطبيعية والعلوم الهندسـية       -٢البرمجيات الالزمة للتصنيف    

البيانات من قسم المعالجة الرقمية ثم يقوم بتفسير وتحليل البيانات واستخدامها فـي             
  .جددة إدارة الموارد الطبيعية المتجددة وغير المت

وقاية ( زراعة  :  باحث على المالك الدائم في التخصصات التالية         ٢١يضم المركز   
) هندسة بيئية   ، موارد مائية   ، مدني  ، كهرباء  ( هندسة  ، ) تربة  ، محاصيل غابات   

ويقدم الباحثون في األغلب بحوث مـشتركة       ، جغرافية  ، فيزياء  ، علوم األرض   ، 
 ٤ إلى   ٢في البحث الواحد ويقدم الباحثون من       حيث الحاجة إلى تخصصات متعددة      

  .بحوث في السنة 
للمركز تعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة حيث يقدم االستشارات          
والدورات لمنتسبيها كما يقدم المركز دورات وخـدمات لجامعـات أخـرى أيـضا            

  .ويصدر المركز في كل سنة مجلد يضم االنجازات المتعددة للمركز 
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   -: أساليب تطوير الكفاءة في المركز فكانت أما عن
قام المركز بزيارتين إلى سوريا لحضور دورتين تدريبيتين لغرض تطوير           -١

 .كفاءة الباحثين وعلى نفقة الباحث 
الحصول على الكتب الحديثة عـن طريـق االنترنيـت وأخـذ الموافقـة               -٢

 .باستنساخها لتكون في متناول الجميع 
قية وتحليلية تفيد فـي العمـل عـن طريـق           الحصول على برمجيات تطبي    -٣

المعارف الشخصية أو الحصول عليها من دول أخـرى أثنـاء الزيـارات             
 .وحضور المؤتمرات حتى يمكن للباحثين استخدامها 

 .توفير أجهزة حاسوب وخطوط انترنيت لتسهيل عمل الباحثين  -٤
 .عقد حلقات نقاشية بين الباحثين لغرض أنجاز وإنجاح البحث  -٥
  . كتبة في المركز تحدث بمجهودات الباحثين المنتمين للمركز وجود م -٦

   وعن المعوقات الموجودة في المركز 
  .المعاناة من مشاكل مادية وقلة الصرف المالي  -١
  .الحاجة إل أجهزة وبرامجيات تطبيقية وتحليلية لتسهيل العمل  -٢

   -: مركز بحوث السدود والموارد المائية ٤ : ٣
اء سد الموصل إلى مركز بحثي يتناول كل ما يتعلق          ظهرت الحاجة بعد إنش   

 ١/٤/١٩٨٦بالسد ومنشأته فتأسس مركز بحوث سد الموصل لهذا الغـرض فـي             
وبعدها تحول أسمه إلى مركز بحوث السدود والموارد المائية فهـو فـضال عـن               
دراسته للسدود والتأثيرات الجيوتكتيكية عليها يهتم بدراسة المياه الجوفيـة وقـضايا         

  .بيئة المؤثرة على المياه ونسبة عكورة الماء إلى غير ذلك ال
يتألف المركز من قسمين هما قسم السدود والذي يهتم بسالمة السد ونوعية الصخور            

وقسم الموارد المائية ويهتم بدراسة مياه بحيرة السد واألنهار         ، وتأثيرات البيئة عليه    
 مختبر الهايـدروليك ومختبـر      والمياه الجوفية ويضم المركز ثالث مختبرات وهي      

  .التربة ومختبر المياه 
 باحثا على المالك الدائم بتخصـصات مختلفـة مثـل     ٢٦يعمل في المركز    

هيدروتكتيك وجيوتكتيك و فيزياء و علوم األرض و الهندسة بتخصـصات مختلفـة      
ويقدم كل باحث في المركز ثالث بحوث أو بحثان كأدنى حد في الـسنة الدراسـية                

  .بحوث في الغالب مشتركة كفريق عمل أو بحوث منفردة وتكون ال
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 مؤتمرات علمية وندوتان وله تعاون مع وزارات ومنـشآت متعـددة        ٦عقد المركز   
حيث يقوم المركز بأجراء الدراسات لعالج المشاكل المائية لمشاريعهم أما األساليب           

  -:المتبعة لتطوير كفاءة الباحثين في المركز فهي 
توفير حاسبات وخطوط انترنيت يستطيع الباحث من خاللها الحصول على           -١

  .المعلومة والتعرف على المؤتمرات العلمية المقامة والمشاركة فيها 
إيفاد الباحثين للمشاركة بدورات تدريبية إلى اسـتراليا والـسويد واألردن            -٢

 .لزيادة كفاءتهم
تبـادل اآلراء   إجراء حوارات ومناقشات حول مواضيع حيـة يـتم فيهـا             -٣

 .والمعلومات والوصول إلى حلول أو معالجات معينة 
 .عقد حلقات نقاشية أسبوعية للباحثين لمناقشة فكرة أو موضوع  -٤
متابعة شخصية من مدير المركز للباحثين في مـدى انجـازهم للبحـوث              -٥

 .وتشخيص المعوقات والعمل على تذليلها 
 تبرعات يقدمها بـاحثي  رفد مكتبة المركز بكتب ومجالت حديثة عن طريق  -٦

 .المركز لمكتبتهم 
  وعن المعوقات التي يعاني منها المركز 

  .عدم التعاون بين رئاسة الجامعة والمراكز البحثية  -١
  .هناك تجاوز لبعض الكليات على تخصصات المركز  -٢

   -: مركز دراسات الموصل ٥ : ٣
 تأسس مركز دراسات الموصل أوال تحت أسم مركز وثائق الموصل عـام           

 ١٩٩٦ وكان هدفه األساس االهتمام بالوثائق الخاصة بالموصل وفي عـام            ١٩٩٢
تغير أسمه ليصبح مركز دراسات الموصل حيث أصبح مركزا بحثيا علميـا يهـتم              
بالدراسات المختلفة لمدينة الموصل من جوانبها المتعددة وعقد الندوات والمؤتمرات          

  .العلمية 
 واالجتماعية وقسم الدراسات األدبيـة     يضم المركز قسم الدراسات التاريخية    

 باحث في تخصصات التاريخ اإلسـالمي       ١٥والتوثيق والتراث ويعمل في المركز      
 بحوث في الـسنة     ٤ إلى   ٣والحديث واألدب العربي وعلم االجتماع يقومون بعمل        

مع االشتراك في الندوات والمؤتمرات العلمية داخـل المركـز وخارجـه ونـشر              
 المركز فضال عن قيام بعض الباحثين في التدريس في الكليات           المقاالت في مجالت  

  .المختلفة للجامعة وقيام اآلخرين باألشراف على طلبة الدراسات العليا 
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 مؤتمرات تحت مسميات متعددة ويـصدر       ٤ ندوة علمية و     ٢٧عقد المركز   
المركز مجلة دراسات موصلية و مجلة اضاءات موصلية ومجلة موصليات وهـي            

هتم بكل ما في مدينة الموصل من تراث وعمارة وفن ومـشاريع و يـساهم             جميعا ت 
  .باحثوا المركز بالكتابة فيها باإلضافة إلى باحثين من خارج المركز 

للمركز انفتاح وتعاون خارج نطاق الجامعة حيث تسمح للباحثين من خارج أسـوار             
ـ  الجامعة بالكتابة في المجالت التي يصدرها المركز كما تتبنى أ           العلميـة   منتاجا ته

وتقوم بنشرها وطباعتها منها المعاجم كما للمركز تعاون مع مراكز منـاظرة مثـل              
مؤسسة جمعة الماجد في األمارات العربية المتحدة ومركز مرمره في تركيا ومعهد            
التراث العربي في حلب ومركز الوحدة العربية وذلك من أجل تبـادل اإلصـدارات        

للمركز مشاريع أخرى متعـددة مثـل إصـدار      ، شتركة  وإقامة عالقات ومشاريع م   
موسوعة أعالم الموصل في القرن العشرين وإصدار كتاب عن مؤرخي الموصـل            

  .وكتابها في العهد الجليلي ومن المؤمل إصدار موسوعة الموصل التراثية
  وعن الطرق التي يتبعها المركز لتطوير كفاءة الباحثين 

شار من خالل تشجيعه على كتابة المقاالت       تشجيع وتحفيز الباحث على االنت     -١
  .العلمية في مجالت المركز 

 .عقد حلقات نقاشية دورية تغني الباحث بالمعلومات  -٢
قيام إدارة المركز بتوجيه الباحثين في أسلوب عملهـم وتقـديم المـشورة              -٣

 .والنصح عند الحاجة 
طريـق  تزويد مكتبة المركز باإلصدارات الحديثة والدوريات المختلفة عن          -٤

 .التنسيق والتعاون مع المراكز األخرى ومن خالل اإلهداء 
أما معوقات المركز فتتمثل بعدم وجود تمويل كاف وعدم تفهم المـسؤولين لحاجـة              

  . المراكز الفعلية 
   عرض وتحليل نتائج االستمارة االستبيانية –المبحث الرابع 

   التخصص العلمي ١ : ٤
  لعلمية للباحثينيبين التخصصات ا ) ٢( جدول رقم 

  المركز
  التخصص

الدراسات 
  اإلقليمية

التحسس 
  النائي

بحوث 
  السدود

بحوث 
  البيئة

دراسات 
  الموصل

  %  المجموع

  ٥٩,٨  ٤٦  -  ٩  ٢٣  ١٤  -  علمي
  ٤٠,٢  ٣١  ١٥  -  -  -  ١٦  أنساني

  ١٠٠  ٧٧  ١٥  ٩  ٢٣  ١٤  ١٦  المجموع



  
)١١٤(

– 

كـز  تبين لنا أن هناك ثـالث مرا       ) ٢( من خالل استعراضنا للجدول رقم      
بحثية ذات اختصاصات علمية بحته وهي مركز التحسس النائي ومركـز بحـوث             
السدود والموارد المائية ومركز بحوث البيئة والسيطرة على التلوث يقابلها مركزان           
في تخصصات إنسانية وهما مركز الدراسات اإلقليمية ومركز دراسـات الموصـل          

  . في المبحث السابق وكال النوعين يضم تخصصات علمية متنوعة مر ذكرها
   الشهادة العلمية ٢ : ٤
  

  يبين الشهادة العلمية للباحثين ) ٣( جدول رقم 
   المركز
  الشهادة

الدراسات 
  إلقليميةأ

تحسس   %
  نائي

بحوث   %
  السدود

بحوث   %
  البيئة

دراسات   %
  الموصل

  %  المجموع  %

  ٦٨,٩  ٥٣  ٦٠  ٩  ١٠٠  ٩  ٦٥,٢  ١٥  ٧٨,٦  ١١  ٥٦,٢  ٩  ماجستير 
  ٣١,١  ٢٤  ٤  ٦  -  -  ٣٤,٨  ٨  ٢١,٤  ٣  ٤٣,٨  ٧  دكتوراه
-١٠٠  ١٦  المجموع

-  
١٠٠  ٧٧  ١٠٠  ١٥  ١٠٠  ٩  ١٠٠  ٢٣  ١٠٠  ١٤  

  
من مالحظتنا للجدول يتبين أن الباحثين العاملين في المراكز البحثيـة ذات            
شهادات علمية عالية تتمثل بالماجستير والدكتوراه حيث يحملـون لقـب تدريـسي             

ير في المراكز البحثية أعلى من نـسبة شـهادة          وعموما كانت نسبة شهادة الماجست    
الدكتوراه وهذا ينطبق على كل مركز من هـذه المراكـز أيـضا غيـر أن نـسبة               
الحاصلين على شهادة الدكتوراه نسبة ال بأس بها أيضا يشير ذالـك إلـى امـتالك                

عمل الباحثين العاملين في المراكز المعرفة العلمية األكاديمية و الخبرة التي تؤهلهم لل           
  .البحثي و السعي لتطويره 

  
  
  
  
  
  
  
  



  
)١١٥(

– 

   مدة خدمة الباحثين في المراكز البحثية ٣ : ٤
  يبين مدة خدمة الباحثين في المراكز البحثية ) ٤( جدول رقم 

    المركز
  
  

  المدة

الدراسات 
  قليميةأإل

تحسس   %
  نائي

بحوث   %
  السدود

بحوث   %
  البيئة

دراسات   %
  الموصل

  %  مج  %

أقل مـن   
  ٤-سنه
٨ – ٤  
١٢ – ٨   

١٦ – ١٢   
٢٠ – ١٦   
٢٤ – ٢٠   
٢٤ – 

  فأكثر

١٠  
  
٣  
١  
١  
١  
-  
-  

٦٢,٥   
  

١٨,٧٥   
٦,٢٥   
٦,٢٥   
٦,٢٥   

-  
-  

٦  
  
٤  
-  
٤  
-  
-  
-  

٤٢,٨  
  

٢٨,٦  
-  

٢٨,٦  
-  
-  
-  

٦  
  
٥  
٤  
١  
٢  
٤  
١  

٢٦,١  
  

٢١,٧  
١٧,٤  
٤,٣  
٨,٧  

١٧,٤  
٤,٣  

٢  
  
١  
٣  
-  
٣  
-  
-  

٢٢,٢  
  

١١,٢  
٣٣,٣  

-  
٣٣,٣  

-  
-  

٥  
  
٤  
٣  
٢  
١  
-  
-  

٣٣,٣  
  

٢٦,٧  
٢٠  

١٣,٣  
٦,٧  

-  
-  

٢٩  
  

١٧  
١١  
٨  
٧  
٤  
١  

٣٧,٧  
  

٢٢,١  
١٤,٣  
١٠,٤  
٩,١  
٥,٢  
١,٢  

  ١٠٠  ٧٧  ١٠٠  ١٥  ١٠٠  ٩  ١٠٠  ٢٣  ١٠٠  ١٤  ١٠٠  ١٦  المجموع 
من مالحظة المجموع الكلي ألعداد للباحثين في المراكز البحثيـة حـسب            
تقسيمات المدة الزمنية لخدمتهم في تلك المراكز نالحظ وجود عالقة عكسية يبـين             

اد الباحثين وطول فترة خدمتهم وقد يرجع ذلك لعدم قدم تأسيس المراكز البحثية             أعد
كما وأنها في استقطاب دائم للعناصر البحثية الجديدة حيث ترتفع أعـداد البـاحثين              

 سنوات عن بقية األعداد ولكل المراكز البحثيـة  ٤الذين ال تتجاوز خدمتهم أكثر من   
ادة سنوات الخدمة للباحثين في بعض المراكز       عدا مركز بحوث البيئة وقد ترجع زي      

عن عمر المركز منذ تأسيسه إلى احتساب المبحوثين سنوات خدمتهم في المركز مع             
  .خدمتهم في كلياتهم أو أقسامهم العلمية خارج المركز 

   الخدمات التي تقدمها المراكز البحثية لباحثيها ٤ : ٤
 البحثية للباحثين العاملين فيها هناك عدد من الخدمات التي تقدمها المراكز  

تساعد الباحث على سهولة وسرعة انجازه لبحثه وتزيد من معرفته العلمية وتطور 
الخدمات المقدمة للباحثين في المراكز  ) ٥( كفاءته البحثية ويبين الجدول رقم 

حيث أتضح من الجدول التفاوت بين المراكز البحثية في مدى تقديم ، البحثية 



  
)١١٦(

– 

وفي نوعية تلك الخدمات وعموما كانت التسهيالت اإلدارية إلنجاز البحوث خدماتها 
قد احتلت المرتبة األولى حسب إجابات المبحوثين حيث تقدم المراكز البحثية 
للعاملين فيها تسهيالت تتمثل بكتب رسمية لتسهيل مهمة الباحث في زيارة الدوائر 

  خروج إلى موقع عمله البحثيالرسمية ذات الصلة بموضوع بحثه أو تسمح له بال
في فترة الدوام الرسمي وغيرها وألن أقامة الندوات والمؤتمرات العلمية من ضمن 
األهداف التي تسعى المراكز البحثية لتحقيقها فهي بدورها تعمل على تشجيع باحثيها 
على الحضور والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية المتخصصة والتي تغني 

ن في اكتساب المعارف المتنوعة والمتجددة في مجال تخصصه كما أنها الباحثي
تساعده في االطالع على البحوث المعدة وكيفية صياغتها وتقديمها مما يكسبه خبره 
أضافية تساهم في تطوير كفاءته البحثية وقد احتلت هذه الفقرة المرتبة الثانية حسب 

 األخرى وحسبما موضح في الجدول إجابات المبحوثين تلتها في األهمية الفقرات
 وقد احتلت التسهيالت المالية المرتبة األخيرة لمجموع الباحثين عموما حيث يقل

الدعم المالي من قبل الجامعة للمراكز البحثية وبالتالي ال تستطيع المراكز تقديم 
التسهيالت المالية الالزمة إلنجاز البحث للباحثين والتي قد تتمثل بصرف أجور 

زيارات والذهاب واإلياب وشراء المواد واألجهزة المختبرية الالزمة وغيرها ال
فضالً عن تكاليف الطبع والنشر للبحوث وهذا ينعكس سلباً على الباحث وقدرته 

  .على إنجاز بحثه 
وبمالحظة تفاصيل الجدول نالحظ حدوث إختالفات بين المراكز في الخدمات 

تعلقة بتوفير خطوط اإلنترنيت وأجهزة الحاسوب المقدمة ففي حين إحتلت الخدمة الم
  ..المراتب المتقدمة في 

  
  
  



  
)١١٧(

– 

  يبين الخدمات التي يقدمها المركز لباحثيه  ) ٥(  رقم يجدول تسلسل مرتب
دراسات   الخدمات/ المركز 

  إقليمية 

ت

 -

  م

بحوث   م-ت  تحسس النائي

  السدود

بحوث   م-ت

  البيئة

دراسات   م-ت

  الموصل

ت

  م- 

  م-ت  مج

ورات تقديم مش

وإرشادات من 

رئيسك في العمل 

حول ما يتعلق 

بخطوات إنجاز 

  العمل 

٤  ٥٥  ٣  ١٠  ١  ٩  ٣  ١٤  ٤  ٧  ١  ١٥  

ترشيحك في دورات 

تدريبية في مجال 

  تخصصك 

٨  ١٩  ٧  ٣  ٣  ٣  ٦  ٤  ٥  ٥  ٥  ٤  

ترشيحك في دورات 

تدريبية في مجال 

  العمل البحثي 

٨  ١٩  ٦  ٤  ٤  ١  ٧  ٣  ٤  ٧  ٥  ٤  

مساعدتك وتشجيعك 

على حضور 

الندوات والمؤتمرات 

المتخصصة المحلية 

  والدولية

٢  ٥٧  ٤  ٩  ١  ٩  ٣  ١٤  ٣  ١٠  ١  ١٥  

تقديم تسهيالت مالية 

  النجاز بحوثك 

-  -  ٩  ١٢  ٧  ٣  ٤  ١  ٥  ٥  ٧  ٣  

توفير تسهيالت 

إدارية إلنجاز 

  بحوثك

١  ٦١  ٢  ١٢  ١  ٩  ١  ٢٢  ٣  ١٠  ٣  ٨  

توفير أجهزة 

الحاسوب لمساعدتك 

  في أنجاز بحثك 

٥  ٥٠  ٩  ١  ١  ٩  ١  ٢٢  ٢  ١٣  ٤  ٥  

  ٧  ٣٦  ٨  ٢  ١  ٩  ٧  ٣  ١  ١٤  ٣  ٨توفير خطوط 



  
)١١٨(

– 

االنترنيت لمتابعة 

  احدث التطورات

تزويدك أو إعالمك 

باإلصدارات الحديثة 

أو المراجع المهمة 

  في مجال تخصصك 

٦  ٣٩  ٥  ٥  ١  ٩  ٤  ٨  ٦  ٤  ٢  ١٣  

تقويم أخطأك العلمية 

ومناقشتك في 

موضوع بحثك من 

  خالل حلقات نقاشية  

٣  ٥٦  ١  ١٣  ٢  ٤  ٢  ٢٠  ٦  ٤  ١  ١٥  

مركز التحسس النائي ومركز بحوث البيئة احتلت نفس الفقرة مراتب متـأخرة فـي             
مركز دراسات الموصل وفي مجال الخدمة المتعلقة بتزويـد البـاحثين وإعالمهـم             
باإلصدارات الحديثة والمراجع المهمة في مجال تخصصه أحتل مركز بحوث البيئة           

راتب المتقدمة بينما احتل مركز التحسس النائي مرتبة        ومركز الدراسات اإلقليمية الم   
متأخرة في هذه الخدمة وهكذا يظهر تفاوت في كل الخدمات المقدمة وهذا التفـاوت              
يرجع إلى االختالف النوعي بين المراكز البحثية في بحوثها كما يرجع إلى كفـاءة              

 باحثيه وإلـى    الجهاز اإلداري العامل في المركز ورغبته في مساعدة وتطوير عمل         
التعثرات التي قد تصادفها المراكز البحثية في توفير تلك الخـدمات سـواء بـسبب         
الوضع األمني والخدمي المتردي في مدينة الموصل في هذه الفتـرة أو لـصعوبات        
إدارية معينة تواجهها المراكز البحثية في الجامعة على الرغم مـن أن كـل تلـك                

 للباحثين ألهميتها الكبيرة في أنجـاز البحـوث   الخدمات يجب توفيرها بشكل مستمر   
  .وتطوير كفاءة الباحث 

التعاون بين الباحـث والمركـز      ، المركز البحثي   ، الباحث  (  ترتيب أهمية    ٥ : ٤
  . في تطوير كفاءة الباحث حسب اعتقاد الباحثين  )بحثيلا

وجه سؤال إلى الباحثين في المراكز البحثية طلب منهم أن يعطـوا ترقيمـا         
وحـسب  ) التعاون بينهما   ، المركز البحثي   ، الباحث  ( لفقرات الثالث   ) ٣ – ١(من  

اعتقادهم الشخصي باالعتماد عليها في تطوير كفاءتهم البحثية وبعد أن حصلنا على            
   ) .٦(  لكل فقرة كانت اإلجابات كما مبين في الجدول رقم ××الوزن التكراري 

  



  
)١١٩(

– 

،  حسب اعتقاد الباحثين في أهمية الباحث يبين الوزن التكراري ) ٦( جدول رقم 
  التعاون بينهما في تطوير كفاءة الباحث نفسه ، المركز 

       المركز
  البدائل

الدراسات 
  اإلقليمية 

التحسس 
  النائي

دراسات   بحوث البيئة  بحوث السدود
  لوصالم

  الباحث
  المركز

التعاون بين المركز 
  والباحث

٣٩  
٢٣  
٣٤  
  

٣٢  
٢٩  
٢٤  

٥٩  
٣١  
٤٧  

٢٣  
١٢  
١٩  

٤١  
٢٣  
٣٨  

حيث نالحظ أن جميع الباحثين في كل المراكز البحثية قد أعطوا األولويـة             
للباحث نفسه في تطوير كفاءته العلمية تالها التعاون بين الباحث والمركز ثم كـان              
للمركز البحثي بمفرده الدور األضعف حسب اعتقاد الجميع باستثناء البـاحثين فـي            

 أعطوا للمركز المرتبة الثانية وللتعاون بـين المركـز          مركز التحسس النائي الذين   
وفيما يخص احتالل الباحث األهمية األولى فهذا صـحيح         ، والباحث المرتبة الثالثة    

فما ينطبق على الباحث في المركز البحثي ينطبق عل الطالب في الصف فبـالرغم              
يمية للطالب يظهـر    من الجهود التي يبذلها المعلم والمدرسة لتقديم أفضل السبل التعل         

هناك فروقات فردية تميز بعض الطالب حيث تدفعهم شخـصيتهم وقـدراتهم إلـى       
القراءة والمتابعة واالنتباه على المعلم وبالتالي تزداد مهاراتـه وخبراتـه وكفاءتـه             
العلمية هذا األمر ينطبق على الباحثين الختالف مـستوياتهم أو خلفيـاتهم العلميـة              

قلية وقابلياتهم ورغباتهم واستعدادهم النجاز بحـوثهم فهنـاك         والختالف قدراتهم الع  
الباحث النشيط المثابر المتابع ألخر المستجدات والحريص على تطوير كفاءته يقابله           
باحث أخر يشاركه العمل وفي نفس المركز ال يتمتع بهذه الـصفات بـالرغم مـن                

ميـة األكبـر تـاله      توحيد الخدمات المقدمة وظروف العمل لهذا أحتل الباحث األه        
المركز وتعاونه مع الباحث والذي يضيف إلى الباحث الدعم المادي والمعنوي فـي             

  .توفير األجهزة والمواد والتشجيع على العمل وتصويب األخطاء إلى أخره 
  
  

  
  
  
  



  
)١٢٠(

– 

   : االستفادة من المراكز البحثية٦ : ٤
   

  يبين مدى استفادة الباحث من مركزه البحثي  ) ٧( جدول رقم 
   لمركزا

  الفائدة
دراسات 
  إقليمية 

تحسس   %
  النائي

بحوث   %
  السدود 

بحوث   %
  البيئة

دراسات   %
  الموصل

  %  المجموع  %

فائدة 
  كبيرة
فائدة 
  قليلة

ال فائدة 
  تذكر

١٤  
٢  
-  

٨٧,٥  
١٢,٥  
-  

١٠  
٤  
-  

٧١,٤  
٢٨,٦  
-  
  

١٢  
١١  
-  

٥٢,٢  
٤٧,٨  
-  

٥  
٤  
-  

٥٥,٦  
٤٤,٤  
-  

٧  
٨  
-  

٤٦,٧  
٥٣,٣  
-  

٤٨  
٢٩  
-  

٦٢,٣  
٣٧,٧  
-  

  ١٠٠  ٧٧  ١٠٠  ١٥  ١٠٠  ٩  ١٠٠  ٢٣  ١٠٠  ١٤  ١٠٠  ١٦  المجموع
أن هناك استفادة من المراكز البحثية       ) ٧( عموما يتبين لنا من الجدول رقم       

وقـد فاقـت    % ٣٧,٧واالستفادة القليلة   % ٦٢,٣حيث بلغت نسبة االستفادة الكبيرة      
 البحثيـة عـدا مركـز       نسبة االستفادة الكبيرة نسبة االستفادة القليلة لجميع المراكز       

دراسات الموصل وقد كانت أعلى نسبة لالستفادة لمركز الدراسات اإلقليميـة ممـا             
يعطي دليال على النجاح المتميز لهذا المركز في تقديم دعمه للباحثين العاملين فيـه              
وعموما أن إجابات الباحثين تدل على الدور الذي يؤديه المركز في أفـاده الباحـث           

  .ي يمكن أن تطور من مهاراته وإمكانياته العلمية والبحثية من خدماته والت
   معوقات العمل البحثي في المراكز البحثية ٧ – ٤
  

  يبين إن كان للباحثين معوقات تعيق عملهم البحثي ) ٨( جدول رقم 
   لمركزا

  المعوقات
دراسات 
  إقليمية 

تحسس   %
  النائي

بحوث   %
  السدود 

بحوث   %
  البيئة

دراسات   %
  لالموص

  %  المجموع  %

  نعم
  ال

١٣  
٣  

٨١,٢  
١٨,٨  

١١  
٣  

٧٨,٦  
٢١,٤  

٢١  
٢  

٩١,٣  
٨,٧  

٩  
-  

١٠٠  
-  

١١  
٤  

٧٣,٣  
٢٦,٧  

٦٥  
١٢  

٨٤,٤  
١٥,٦  

  ١٠٠  ٧٧  ١٠٠  ١٥  ١٠٠  ٩  ١٠٠  ٢٣  ١٠٠  ١٤  ١٠٠  ١٦  المجموع
وجود معوقات وبنسبة عالية جدا بلغـت        ) ٨( ظهر من خالل الجدول رقم      

المراكز البحثية  وبالتفصيل كانـت نـسبة     أجماال تعيق عمل الباحثين في       % ٨٤,٤
المعوقات البحثية في كل مركز بحثي عل حدا مرتفعة أيضا وعند سؤال البـاحثين               



  
)١٢١(

– 

 ) ٩(  كما موضحة فـي الجـدول رقـم    تعن ماهية تلك المعوقات ظهرت اإلجايا   
حيث كان بالنتيجة العامة أن للمعوق الخاص باالعتماد الكلي علـى الباحـث فـي               

 على بحثه المريبة األولى حيث علـى الباحـث أن يتحمـل أجـور      الصرف المالي 
المواصالت إن أحتاج البحث لذلك وفي بعض األحيـان أجـور شـراء المـواد أو         
استعمال األجهزة فضال عن تحمله ألجور الطبع والسحب واالستنساخ والنشر وهذا           

ي أحيـان   قد يدفع الباحث إلى تغيير مسارات البحث في بعض األحيان أو تقليصه ف            
أخرى خوفا من زيادة المصاريف في ظل الظروف المعاشية المرهقة لعامة النـاس             
على حساب جودة وقيمة البحث العلمي تاله بالمرتبة الثانية المعوق الخاص بازدحام            
الغرف بالباحثين حيث المجال للتركيز والكتابة تلته المعوقات األخرى كما واضـح            

صيلية للجدول يظهر لنا أن هموم ومشاكل ومعوقات        من الجدول ومن مالحظاتنا التف    
المراكز البحثية تكاد تكون نفسها ولها نفس األهمية لباحثيها بعكس ما ظهر لنا مـن               
إجابات الباحثين عن الخدمات المقدمة لهم من مراكزهم حيث ظهرت تباينـات فـي      

 الخاص بعدم   نوعية الخدمات المقدمة ومدى استفادة الباحثين منها فقد أحتل المعوق         
  ..التعاون الفاعل بين رئاسة الجامعة والمراكز البحثية المرتبة الثالثة ولجميع

   
يبين المعوقات التي تعرض لها الباحثون في  ) ٩( جدول تسلسل مرتبي رقم 

  مراكزهم البحثية
دراسات   المركز

  إقليمية
تحسس   م-ت

  نائي
بحوث   م-ت

  السدود
بحوث   م-ت

  البيئة
دراسات   م-ت

  لالموص
ت
-
  م

م
  ج

ت
-
  م

كثرة عدد البحوث 
  المطلوبة منك

١  ١  ٩  ٥  ٢  ٤  ٣  ٦  -  ٥  ٣
٧  

٥  

عدم توفر أجهزة 
ومعدات ومختبرات 

  للعمل في المراكز

٥  ٢  ٧  ١  ٩  ١  ٢٠  ١  ١٠  ٢  ٧
٣  

١  

كثرة الباحثين في 
  الغرفة الواحدة

١  ٤  ١  -  -  -  -  ٤  ٣  ١  ١٠
٤  

٦  

عدم التعاون الفاعل 
بين رئاسة الجامعة 

  ة والمراكز البحثي

٢  ٣  ٣  ٣  ٤  ٣  ١٠  ٣  ٦  ٣  ٥
٨  

٤  

تعثر حركة الباحث 
وصعوبة تنقله 

  إلنجاز بحثه

٤  ٢  ٧  ٢  ٥  ٢  ١٥  ٣  ٦  ٢  ٧
٠  

٢  

  ٨  ١  -  -  -  -  -  -  -  -  ٦  ١العالقة غير الودية 



  
)١٢٢(
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  بين الباحث والمدير
اإلعتماد الكلي على 
الباحث في الصرف 

  المالي على بحثه 

٣  ٢  ٧  ٤  ٣  ٢  ١٥  ٢  ٧  ٤  ٤
٦  

٣  

ى إجبار الباحث عل
إنجاز بحث معين ال 
يرغب القيام به أو 
  بعيد عن إختصاصه

٧  ٧  ٤  ١  -  -  ٤  ٣  ٥  ٢  ٦  ١  

المراكز والمقصود به عدم تقديم التسهيالت اإلدارية أو ضعف الدعم المادي وعـدم        
توفير المستلزمات يؤكد ذلك إجابات المبحوثين في المراكز البحثية العلمية التحسس           

البيئة حول ما يتعلق بعدم تـوفر أجهـزة ومعـدات           النائي وبحوث السدود وبحوث     
ومختبرات للعمل في المركز حيث احتلت المرتبة األولى في األهمية لـديهم كمـا               
يتضح لنا من الجدول أن هناك عالقة طيبة بين الباحثين ومرؤوسيهم فـي العمـل               

  .حيث لم يظهر لنا هذا المعوق لمعظم المراكز البحثية 
قدمها المركز دور في تطـوير كفـاءة الباحـث فللمعوقـات        ومثلما للخدمات التي ي   

الموجودة في المركز دور في خلق عدم الرغبة في العمل وبالتـالي يـؤثر علـى                
الجودة المطلوبة للبحث والكفاءة العلمية للباحث هذا وقد ذكر البـاحثين مجموعـة             

ع وهـي االنقطـا   ) معوقات أخرى تـذكر     ( أخرى من المعوقات عند ذكرنا لفقرة       
المستمر لخطوط االنترنيت داخل الجامعة وعدم توفر الدوريات والمجالت العلميـة           
التخصصية في مراكزهم وعدم تفاعل األقسام العلمية في الكليـات مـع المراكـز              
البحثية ذات المحور الواحد وعدم وجود تعاون بين الكوادر القديمة والحديثة وعـدم         

  .تعلقة بمجال التخصص توفر البيانات الرئيسية عن البحوث الم
  :استنتاجات البحث 

ـ            من خالل    ة مـن   ـاستعراضنا لما سـبق يمكـن أن نتوصـل إلـى مجموع
  -:االستنتاجات 

أن تطوير كفاءة الباحث تعتمد بالدرجة األولى على الباحث نفـسه واسـتعداداته             -١
  .ومهاراته ودرجة ذكاءه ورغبته في تطوير نفسه 

ا الباحثون دور مساند في تطوير كفاءة الباحثين من         للمراكز البحثية التي يعمل به    -٢
خالل مجموعة الخدمات التي تقدمها والتي تدعم عملهم البحثـي فللمركـز دور     
في تهذيب وصقل القدرات وتقويم األخطـاء العلميـة ولهـا دور فـي تقـديم                
التسهيالت اإلدارية النجاز البحوث كما تعمل المراكز على مـساعدة البـاحثين            

ر العلمي والتعرف على زمالء العمل وأصحاب االختصاص واالتـصال          لالنتشا



  
)١٢٣(
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بالعالم الخارجي من خالل توفير الحواسـيب واالنترنيـت وعقـد المـؤتمرات       
 .اإلقليمية والدولية 

تختلف المراكز البحثية فيما بينها في تقديم تلك الخدمات ففي حين تحتل بعـض              -٣
 .راها معدومة في مراكز أخرى الخدمات المراتب األعلى في بعض المراكز ن

 .كانت استفادة الباحثين من مراكزهم في تطوير كفاءتهم فائدة كبيرة -٤
هناك معوقات مشتركة لجميع المراكز البحثية تعيق عملها وبالتالي ينعكس هـذا            -٥

  .سلبا على الباحث المنتمي لتلك المراكز في تطوير كفاءته 
   ..المقترحات والتوصيات

يات مالية خاصة للمراكز البحثية لمساعدتهم على توفير مايحتاجونـه          عمل ميزان -١
  .ألغراضهم البحثية 

إدخال الباحثين المنتمين للمراكز في دورات مستمرة لتطوير كفاءتهم البحثية في           -٢
ـ              امجال العمل البحثي وفي مجال التخصص وفي مجـال اسـتخدام التكنولوجي

 .هزة علمية متخصصة الحديثة من حاسوب وانترنيت ومعدات وأج
  الهوامش 

 ١٤ص ، ١٩٨٦، اإلسكندرية  ، مؤسسة شباب الجامعة    ، إعداد البحث العلمي    ، غازي عناية   -١
.  

 ، ٢٠٠٥، جامعة الموصـل    ، دار ابن األثير للطباعة والنشر       ، ٢٠٠٥دليل جامعة الموصل    -٢
  .٨ص

خليـل  . د ، جامعة الموصـل جتماع كلية اآلداب قسم اال/ أستاذ مساعد  / موفق ويسي محمود    * 
إيمـان عبـد     ،   جتماع كلية اآلداب جامعة الموصل    قسم اال / أستاذ مساعد   / محمد الخالدي   
/ باسمة فارس محمد  ، صلقسم االجتماع كلية اآلداب جامعة المو/ مدرس / الوهاب موسى   

 .قسم االجتماع كلية اآلداب جامعة الموصل / مدرس 
  .٤ص ، ١٩٩٩، عمان ، دار وائل للنشر ، ة البحث العلمي منهجي، محمد عبيدات وآخرون -٣
كيفايات المدرسين فـي وسـائل االتـصال    " ، حسين حمدي الطوبجي و محمد ذيبان عزاوي     -٤

  .١٥ص، األردن ، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ، " التعليمية 
وزارة التعلـيم  تعليمات هيكل عمل الباحث في مراكز البحث العلمي والوحدات العلميـة فـي         -٥

  .٤٤٥ص ، ٢/٩/٢٠٠٢ في ٣٩٤٦عدد ، الوقائع العراقية ، العالي والبحث العلمي 
دراسـات فـي    ، البحث العلمي في الجامعات األردنية ومتطلبات التنميـة           " ، موسى الناظر   -٦

  .٩ص ، ١٩٨٩، عمان ، مطابع دار الشعب ، محمد شاهين : تحرير ، التعليم العالي 
  .٤٣ص، الصدر نفسه -٧



  
)١٢٤(

– 

  .١٠ص، المصدر نفسه -٨
  .١٣ص، مصدر سابق ، محمد عبيدات وآخرون -٩

 ، ١٩٧٩، بغـداد   ، جامعة المستنصرية   ، تطور اإلدارة العامة في العراق      ، حسين الدوري   -١٠
   .١٩٩-١٩٧ص

 ، ٢ المطبوعـات ط ةوكال، ة في إدارة القوى العاملة   المبادئ العام ،  منصور أحمد منصور     -١١
   .٤٣٢ص ، ١٩٧٩، الكويت 

   .٤٢٨ص،  المصدر نفسه -١٢
اتحـاد  ، دور أجهزة البحث العلمي العربية في عملية التنميـة القوميـة      ،  مثنى عبد الجبار     -١٣

   .٦٤ص ، ١٩٨١، بغداد ، بسام الساكت : تحرير ، مجالس البحث العلمي العربية 
قوة الفقرة حيث أعطـي     استخرج الوزن التكراري من جمع حاصل ضرب تكرار الفقرة في           ** 

 وكررت العملية لكل فقرة في كل مركـز  ١ قوة ٣ وللترقيم ٢ قوة  ٢ وللترقيم   ٣ قوة   ١لترقيم  
  .بحثي 


