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 النشر االكادميي يف اجلامعات العراقية ودوره يف دعم البحث العلمي
  

 *ا.م. د. حسين عميوي ناصر الزيادي 

 قسم الجغرافية -كمية اآلداب -جامعة ذي قار -العراق 
 الولخص

عثاسج عٍ دٔسٌح عهًٍح ذُشش أتحاشاً يرخظظح فً يعال يحذد تعذ أٌ  انًعهح انعهًٍح انًحكًح

ْزِ األتحاز يٍ قثم عذد يٍ انًرخظظٍٍ ، ٔذعذ ْزِ انًعالخ انًُظح األٔنى  ترحكٍى ذقٕو

حصٌٕ عادج نُشش آخش يا ذٕطهٕا نّ يٍ َرائط ٔاتحاز، ٔذخرهف َٕعٍح انرً ٌغرخذيٓا انثا

ٔانًعالخ انعهًٍح فً انغانة ًْ  .األتحاز انًُشٕسج فً يعالخ انعهٕو تحغة ذخظض انًعهح

يعالخ غٍش ستحٍح، ذُضٕي عادج ذحد يظهح ظايعح أٔ يؤعغح أكادًٌٍح أٔ تحصٍح، ٔذطهة يٍ 

 . ذكانٍف انطثع ٔانُشش انثاحس فً كصٍش يٍ األحٍاٌ دفع تعض

انُشش االكادًًٌ فً تذساعح ٔتٍاٌ انعٕايم انًؤششِ  Aim of Research)ٌرًصم ْذف انثحس )

انٕاقع انحانً نهًعالخ االكادًٌٍح ٔعثم االسذقاء تعًهٓا  فً انعايعاخ انعشاقٍح ،  ٔانرأكٍذ عهى

انرًٍُح انثششٌح انرً ذشكض  تٕطفٓا انٕعاء انشئٍظ نهُشش انثحس انعهًً ، فضالً  عٍ دٔسْا فً

 .عهى االَغاٌ تٕطفّ ْذفاً ٔغاٌح ٔٔعٍهح

ٔقذ ذعضصخ انذساعح تانعذأل انرً ذثٍٍ اعذاد انًعالخ االكادًٌٍح تحغة انرخظض نكافح 

انعايعاخ انعشاقٍح ، فضالً عٍ اعذاد انثحٕز انًُشٕسج ٔذثٍٍ اٌ عذد انًعالخ االكادًٌٍح 

يعهح ذهرٓا  455خ ظايعح تغذاد عهى انًشذثح االٔنى تُغثح يعهح اعرحٕر 455انًحكًح ٌثهغ 

ٔاذضح اٌ عذد انثحٕز انًُشٕسج يعهح .  42يعهح شى ظايعح انًٕطم تـ  45ظايعح انثظشج ب 

يٍ قثم انرذسٌغٍٍٍ فً انعايعاخ انعشاقٍح ذرُايى تٕذٍشج يرظاعذج ، إال آَا فً اغهثٓا تعٍذج عٍ 

فٓزِ انثحٕز نى ذغٕق ٔنى ٌرى ذفعٍهٓا يٍ قثم انذٔائش انعاَة انرطثٍقً، فضالً عٍ رنك 

ٔانًؤعغاخ تم تقٍد أعٍشج انشفٕف، االيش انزي صاد انفعٕج تٍٍ االَراض انعهًً ٔانرًٍُح 

 .تاذعاْاذٓا انًخرهفح

ٔقذ ذًخض انثحس عٍ ظًهح يٍ انرٕطٍاخ يُٓا اعادج ٍْكهح انثحس انعهًً انعشاقً تًا ٌرالئى 

م فً انًُارض انعانًٍح ، ٔانعًم عهى ذٕأيح انثحس انعهًً فً انعايعاخ ٔحانح انرطٕس انحاط

انعشاقٍح يع انثحس انعهًً فً انعايعاخ انعانًٍح ٔاعادج ذظٍُف ٍْٔكهح تعض انًعالخ انعهًٍح 

انعًم  فضالً عٍانعشاقٍح ٔانرً عادج ٌكٌٕ ْذفٓا يادي تذٌٔ انُظش انى قًٍح انثحٕز انًُشٕسج 

 .كرشًَٔ حذٌس ٌضًٍ اسشفح انثحٕز انًُشٕسج ٔرنك يُعاً نهغشقح انعهًٍحعهى اَشاء َظاو ان
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Abstract 

The journal is a scientific journal that publishes specialized research in a 

specific field after it has been judged by a number of specialists. These 

journals are the first platform used by researchers to publish their latest 

findings and researches. The quality of research published in scientific 

journals According to the journal's specialty. Scientific journals are often 

non-profit journals, usually under the umbrella of a university or an 

academic or research institution, and often ask the researcher to pay for 

some publishing and publishing costs. 

The aim of the research is to study and explain the factors influencing 

academic publishing in Iraqi universities, to emphasize the current reality 

of the academic journals and to improve their work as the main tool for 

publishing scientific research, as well as their role in human 

development that focuses on man as a goal, purpose and means. 

The University of Baghdad ranked first with 455 magazines followed by 

Basra University with 45 magazines and Mosul University with 42 

magazines. . It has become clear that the number of researches published 

by the teachers in Iraqi universities is growing at an increasing rate, but 

most of them are far from the practical side. Moreover, these researches 

have not been marketed and have not been activated by the departments 

and institutions, but have remained captive to the shelves. And 

development in different directions. 

The research resulted in a number of recommendations, including the 

restructuring of Iraqi scientific research to suit the state of development 

in global models, work on twinning scientific research in Iraqi 

universities with scientific research in international universities and the 

reclassification and structuring of some Iraqi scientific journals, To the 

value of published research as well as work on the establishment of a 

modern electronic system to ensure the archiving of published research 

in order to prevent scientific theft. 

 مقدمة ال
لمجامعة ىو نقل المعرفة عن طريق التدريس والتعميم، فضاًل عن إثراء السميم أن الدور الرئيسي 

وىو اليدف االسمى واالىم. لذا يعد البحث العممي  ،المعرفة من خالل البحث العممي الرصين
ة في الدول المتقدمة خاصة، الدعامة األساسية لالقتصاد والتطور. وتعد المجالت العممي
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تقطب تمك البحوث،  وفي بمداننا العربية أصبحت الحاجة إلى سالوعاء الرئيس الذي ي*المحكمة 
 .البحث العممي ضرورة قصوى بعد أن أدرك الجميع أىميتو وعظم دوره في التقدم والتنمية

النشر االكاديمي في بدراسة وبيان العوامل المؤثرة  Aim of Research)يتمثل ىدف البحث )
الواقع الحالي لممجالت االكاديمية وسبل االرتقاء بعمميا  معات العراقية ،  والتأكيد عمىفي الجا

بوصفيا الوعاء الرئيس لمنشر البحث العممي ، فضاًل  عن دورىا في التنمية البشرية التي تركز 
 . عمى االنسان بوصفو ىدفًا وغاية ووسيمة

فقاد تام االعتمااد عماى    (The Method of Research)وفيماا يتعماق بمنيجياة البحاث        
المنيج الوصفي التحميمي في دراسة العديد من المشاكل والمتغيرات المتعمقة بالمشاكمة قياد الدراساة 

. 
( فقااد تاام االعتماااد عماااى Study Bibliography of وفيمااا يتعمااق بمصااادر الدراسااة )      

مثمة باوزارة التعمايم العاالي والبحاث العمماي البيانات واإلحصاءات التي وفرتيا الجيات الرسمية المت
 عن المصادر المكتبية واالحصاءات العالمية وتقارير األمم المتحدة.1، فضاًل 
( فقاد اقتضات الضارورة العممياة تقسايم Arrangement Researchأماا ىيكمياة البحاث )       

ديميااااة فااااي العااااراق البحااااث الااااى محاااااور عاااادة ، تناااااول المحااااور األول بيااااان واقااااع المجااااالت االكا
والمعوقات التي تواجو عمميا فاي حاين ركاز المحاور الثااني عماى أىمياة البحاث العمماي ومشااكمو. 
وانتياااى البحاااث باالساااتنتاجات والتوصااايات التاااي يااارى فيياااا الباحاااث الحماااول المنطقياااة  لمعالجاااة 

 .المشكمة قيد الدراسة أعقبيا قائمة بالمصادر والمراجع التي تم االعتماد عمييا 
 :العممية اهداف نشر البحوث

 .نقل المعرفة بكل ابعادىا لممتمقي .1

 التواصل المستمر مع مجتمع البحث. .2

 اضافة كل ماىو جديد الى حقل المعرفة. .3

 التدريب في مجال البحث العممي. .4

 تحقيق غايات شخصية منيا التميز والترقية العممية. .5
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 معات واختصاص المجمة( المجالت االكاديمية في العراق بحسب الجا1الجدول )

الهيئة/الجامعة ت المجالت  
 الطبية

المجالت 
 الهندسية

المجالت 
 الزراعية

المجالت 
 االجتماعية

العموم 
 الطبيعية

المجالت 
 المجموع االنسانية

 36 6 5 13 1 5 6 بغذاد  .1

 6 0 1 2 0 1 2 الٌهرَي  .2

 3 3 0 0 0 0 0 العراقُت  .3

 13 2 1 9 0 1 0 الوستٌصرَت  .4

لىجُتالتكٌى  .5  0 3 0 0 0 0 3 

 20 4 3 7 2 1 3 الوىصل  .6

 5 1 1 2 1 0 0 كركىك  .7

 13 5 1 2 1 1 3 تكرَت  .8

 12 5 1 2 1 2 2 االًببر  .9

 7 2 1 1 1 1 1 دَبلً  .11

 17 4 4 4 2 1 2 الكىفت  .11

 11 5 2 2 0 1 1 بببل  .12

 8 2 0 3 1 0 2 كربالء  .13

 23 5 2 8 4 2 2 البصرة  .14

 11 2 2 3 1 1 2 القبدسُت  .15

 5 2 0 2 0 0 1 واسط  .16

 6 2 1 1 0 1 1 الوثًٌ  .17

 8 1 2 2 1 1 1 رٌ قبر  .18

 1 1 0 0 0 0 0 هُسبى  .19

القبسن   .21

 الخضراء
0 0 1 0 0 0 1 

هُئت التعلُن   .21

 التقٌٍ
0 1 0 0 0 0 1 

الكرخ للعلىم   .22

 الحذَثت

0 1  0  0 1 

 3  1 1   1 صالح الذَي  .23

 2  2     هذٌَت العلن  .24

وزارة السراعت   .25

تربُت والٌفطوال   

1 1 1   3 

جوعُت علىم   .26

التربت  

 والذواجي

 

 2    2 

 13 7 3 1   2 اخري*  .27

 233 59 31 68 20 24 33 الوجوىع  .28
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المصدر :جمهورية العراق ، وزارة التعميم العالي والبحث العممي ،دائرة البحث والتطوير ،. 
 .6118شعبة المجالت العممية، بيانات غير منشورة ، 

 
خااارى تشااامل المجماااس العراقاااي االختصاصاااات الطبياااة والجمعياااة العراقياااة لمبحاااوث التربوياااة اال *

والنفسية و جمعية القانون المقارن وكمياة بغاداد لمعماوم االقتصاادية وجامعاة جاابر ان حياان لمعماوم 
جامعااة اىاال البياات فضااال عاان  الطبيااة والصاايدالنية وجامعااة اباان سااينا لمعمااوم الطبيااة والصاايدالنية

 كمية االسالمية الجامعةوالاالمام االعظم  كميةو 

 

 ( المجالت االكاديمية في العراق بحسب الجامعات واختصاص المجمة1الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1المصدر : الجدول )
( ان جامعة بغداد احتمت المرتبة االولى في اعداد المجالت 1( والشكل )1يتبين من الجدول )

( لممجالت االنسانية والطبية ، بينما احتمت جامعة 12منيا ) ( مجمة36االكاديمية التي بمغت )
( مجمة ، ثمان منيا لممجاالت االجتماعية ، في حين احتمت 23البصرة المرتبة الثانية با)
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جامعتي الموصل والكوفة المرتبتين الثالثة والرابعة عمى التوالي ، اذ بمغت اعداد المجالت فييما 
لجامعات المستحدثة فقد بمغت فمم تتجاوز اعداد مجاالتيا مجمة اما ا عمى الترتيب . 17و 28

واحدة فقط ومنيا جامعة ميسان والقاسم الخضراء. وىناك مجالت عممية محكمة تابعة لوزارة 
 الصناعة والتربية والزراعة وبواقع مجمة واحدة لكل وزارة.

 معوقات البحث العممي في الجامعات العراقية
عدد البحوث المنشورة من قبل التدريسيين في الجامعات العراقية وىي  (2يبين الجدول )     

بعيدة عن الجانب  الغمبال انيا في ا، إعمى الرغم من تنامي اعدادىا بوتيرة متصاعدة 
من قبل الدوائر والمؤسسات بل  يتم تفعيميالم و  لم تسوق عن ذلك فيذه البحوث التطبيقي، فضالً 

الذي زاد الفجوة بين االنتاج العممي والتنمية باتجاىاتيا المختمفة ، رفوف ، االمر البقيت اسيرة 
بينما  ،بحثًا لمعام الدراسي  1825ومن خالل الجدول السابق يتضح ان جامعة بغداد انتجت 

ويعاني البحث العممي في ، بحثا منشورًا  777جاءت جامعة القادسية بالمرتبة الثانية با 
بعدم وجود استراتيجية واضحة لمبحث العممي ،  من المعوقات تتمثلالجامعات العراقية من جممة 

 .عدم تخصيص ميزانية مستقمة ومشجعة لمبحوث العممية فضاًل عن 
عمى عممية  أن الجامعات العراقية وعمى وتيرة معظم الجامعات في الدول النامية تركز      

عة حمقة يدخميا الطالب بعد وكأن الجام ،من تركيزىا عمى البحوث العممية التدريس أكثر
االعداية لمحصول عمى الوظيفة ، وىذا ليس الدور الرئيس لمجامعة النيا من المفترض ان تكون 
مركز اشعاع حضاري وثقافي وتكون قائدة لممجتمع تساىم في صنع قراراتو السياسية 

يزة متخصصة أغمب المؤسسات العممية إلى أج فضاُل عن افتقار واالقتصادية واالجتماعية، ،
مما يدل عمى ضعف  ،بتسويق األبحاث ونتائجيا إلى الجيات المستفيدة وفق خطة اقتصادية

البحوث والقطاع الخاص. كذلك غياب المؤسسات االستشارية المختصة  التنسيق بين مراكز
بتوظيف نتائج البحث العممي وتمويمو من أجل تحويل تمك النتائج إلى مشروعات اقتصادية 

  . ضافة إلى ضعف القطاعات االقتصادية المنتجة واعتمادىا عمى شراء المعرفةمربحة. إ
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ومن ناحية أخرى فان المراكز البحثية والجامعات والوحدات البحثية تعاني من مشكالت     
من أعضاء ىيئة التدريس في العمل اإلضافي ، وقمة عدد  عديدة من بينيا انشعال عدد كبير

الباحثين والمختصين، وندرة تكوين فرق بحثية متكاممة ، فالبحوث التي تجري بين جدرانيا من 
 ، أوالاكثر ة العمميةالترقي من خاللياجانب أساتذتيا إنما ىي بحوث فردية ألساتذة يحاولون 

، تعمل عمى تقدمو أن تحل مشكالت المجتمع أو ، وىي بحوث أضعف منالعممي النشرمجرد 
ويجري التعاقد مع اساتذة  بينما الدول المتقدمة ترصد الميزانيات الضخمة لمبحوث العممية

،  مختصين الجراء البحوث العممية الرصينة التي تيدف الى تحقيق التنمية بابعادىا المختمفة 
وه عمى تمك لتي تغطي أضعاف ما أنفقبالعوائد الضخمة ا والقائمون عمى ذلك عمى معرفة

 البحوث.

-:611 الكميات
611; 

6111-
6116 

-:611 الكميات
611; 

6111-
6116 

جامعة  6671 :179 جامعة بغداد
 القادسية

;8 :6 

 117 7; جامعة كربالء 886 ;:8 جامعة الموصل

 7: 79 جامعة واسط 1:6 678 جامعة البصرة

 :16 86 جامعة ذي قار 8;6 676 عة تكريتجام

 1; 68 جامعة ميسان 9: :6 جامعة كركوك

 ;:6 618 جامعة االنبار 1;1 ;;1 جامعة ديالى

الجامعة 
 المستنصرية

 96 :6 جامعة المثنى 681 671

جامعة  19 67 الجامعة العراقية
 النهرين

611 611 

الجامعة 
 التكنولوجية

المجمس  9 198
 العراقي

78 118 

هيئة التعميم  6;6 6;1 جامعة الكوفة
 التقني

666 696 

 6;86 :;76 المجموع 616 691 جامعة بابل
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 6116-:611( البحوث المنشورة في الجامعات الحكومية لممدة 6 لجدول )ا
 

المصدر :جمهورية العراق ، وزارة التعميم العالي والبحث العممي ،دائرة البحث والتطوير ، قسم 
 :ص ،6116التوثيق وادارة المعمومات ، بيانات غير منشورة ، 

 
 -: تقسم المجالت الى عدة اقسام وفقًا لمتصنيف الذي تعتمده ووفقًا لالتي:أوالا 
المجالت المحّكمة : وىي المجالت التي ترسل بحوثيا الى المحكمين، ، فضال عن اعتماد  -1 

 قواعد بياناتيا وسالسل فيرستيا لدى المؤسسات األكاديمية العالمية .    
 مجالت المدرجة في الفيارس وقواعد البيانات المجمة المصنفة عالميا:   وىي ال-2

 العالمية 
 المجمة المتخصصة: ىي المجالت التي تختص في مجاالت عممية دقيقة النيا -3

 مراكز ووحدات متخصصة في فروع عممية معينة . تصدر من
 المجمة العالمية : وىي المجالت المدرجة ضمن سمسمة الفيارس العالمية وتتكون -

 تشارية وىيئة تحريرىا من المتخصصين في مجال معين ومن ذوي ىيئتيا االس
 النشاطات العممية .

وعموما يمكن ادراج مشاكل البحث العممي في المجالت االكاديمية لمجامعات العراقية من خالل 
 -تي :اآل

عدم وجود خطط واضحة التباع السياسات الكفيمة برفع قيمة معامل التأثير من  .1
 .العممي لممجمة بشكل فعميخالل رفع المستوى 

ان ضعف البحوث العممية وركاكة بعضيا وعدم التطرق الى مشكالت محمية واقميمية  -3
تصنيف )كوكل سكولر(   وعالمية معاصرة قمل من نسب االستشياد , وىذا ما اظيرة

باحثييا. حيث  بأعمالوالذي يعتمد عمى تصنيف الجامعات حسب نسبة االستشياد 
حمت افضل جامعة عراقية في التصنيف  إذمتدنية,   مراتببلعراقية الجامعات ا  جاءت
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استشياد، وىذا العدد من  6368بمجموع بمغ  2296)جامعة ديالى( في التسمسل 
 االستشيادات ربما يحصل عميو باحث واحد من جامعة اوربية .

بقمة  يعاني النشر االكاديمي في الجامعات العراقية من صعوبات ومعوقات عديدة تتعمق -4
 اليونسكو تقرير التخصيصات المالية، كما ىو الحال بالنسبة لمدول العربية ، اذ يشير

 ووفق العممي، البحث عمى انفاًقا األقل ىيالعربية  الدول أن 2010 لعام العموم عن
 في والتطوير عمى البحث االجمالي االنفاق متوسط فان عنيا الصادرة االحصائيات

 متوسط بمغ بينمافقط ،   0,1%  العربية االسيوية مجتمعة دولال في العممية االبحاث
وىذا يمثل أعمى  .2818لعام % 4,8 الى % 4,6 بين عمى سبيل المثال انفاق اسرائيل

% من دخميا القومي 8.2نسبة انفاق في العالم، بينما تنفق الدول العربية ما مقداره 
 .(1)القومي عمى البحث العممي% من دخميا 8.1والدول العربية في آسيا تنفق فقط 

ان اليدف  الباحث العراقي من خالل بحثو الى الترقية العممية فيو ييئ البحث وفق  -5
وىو بيذا يفكر بنفس  ،عمىأالى مرتبة  تأىيموالمتطمبات التي ينبغي توفرىا لغرض 

الطريقة التى يفكر بيا كل مواطن لتوفير حياه كريمة وسكن مالئم ومتطمبات الحياة 
، فالباحث يجب  العمميتواجو البحث  التيالخرى ، ويعتبر ذلك من احد اىم التحديات ا

 . (2)ان يكون اىتمامو منصب فقط عمى العمم ال لقمة العيش
أن بعض البحوث العممية في الجامعات العراقية تتسم بالتقميد والمحاكاة دون المجوء إلى  -6

ة الترقية العممية ، مما أدى إلى عزل مسال ىال تتعداالبداع واالبتكار الن اىدافيا 
 نشاطات الجامعة البحثية عن نشاطات القطاعات المجتمعية االخرى .

أن ضعف القدرات والبنى التحتية انعكس عمى طبيعة البحث العممي ، األمر الذي   -7
 جعمو بعيدا عن متطمبات التنمية.

الخدمية ا الحكومية و عدم وجود تعاون حقيقي بين الجامعة ومؤسسات الدولة ودوائرى -8
 واالنتاجية ، وبالتالي عدم تسويق البحوث وبقائيا اسيرة الرفوف. 

، فتقرير اليونسكو لم مر تمتاز بو الجامعات العربية عموما أقمة اعداد الباحثين وىو  -;
يذكر بالتحديد عدد الباحثين في اسرائيل بشكل صريح ولكنو اشار الى ان نسبتيم بالسنة 

% وعند االخذ بعين االعتبار ان عدد الباحثين في العالم 8.4حوالي  لدول العالم ىي
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 ايقدر ب ناإلسرائيمييباحث, يتبين ان عدد الباحثين  7,893,688يقدر بحوالي 
ما  باحثيياالدول العربية مجتمعة حسب تقرير اليونسكو يبمغ عدد بينا باحث.  28,374
% من عدد الباحثين في 1.8لي باحث, وىذا يمثل ما مقداره حوا 124,888مقداره 
بعض المصادر الى ان نسبة العمماء والباحثين الى عدد السكان تبمغ  تاشار  وقد. العالم
لكل مميون انسان وىذا يساوي تقريبا ثالثة  14588شخص اي  18888لكل  145

 .(3) اضعاف النسبة في الواليات المتحدة او اليابان 
من أزمة تتمثل في ضعف البنى البحثية  تعاني الجامعات العراقية بشكل عام -18

في مجاالت البحث العممي ومنيا المجالت العممية، وىذا ما ينعكس سمبا عمى كفاءة 
مر تشترك فيو الجامعات العراقية مع أوىو  ،وانتاجية تمك الجامعات في ذلك المجال

ازي انتاجية ذ تشير الدراسات الى ان انتاجية عشرة باحثين عرب تو إ الجامعات العربية ،
باحث واحد في المتوسط الدولي. ىذا ويبمغ متوسط الباحثين الى عدد السكان من 

في العالم العربي و المؤشرات التي تستخدم لإلشارة الى اىتمام الدولة بالبحث العممي. 
باحث لكل مميون شخص عربي وىذا عمى اعتبار ان حاممي  388ىنالك حوالي 

بينما تبمغ تمك النسبة . في الجامعات محسوبون كباحثينشيادات الدكتوراه والمدرسين 
باحث لكل مميون انسان في الواليات المتحدة االمريكية. بيمغ ىذا المؤشر  4888حوالي 
باحث لكل مميون  3598باحث لكل مميون شخص في الدول النامية  499حوالي 

كان ىم االدنى في شخص في الدول المتقدمة. أي ان نسبة الباحثين العرب الى عدد الس
 . كل دول العالم

، شأنيا شأن الجامعات  الواحد الباحث إنتاجيةتعاني الجامعات العراقية من قمة  -11
بينما تصل سنوًيا، لمباحث بحث  ( 0.2 )حدود فيالعربية التي بمغت انتاجية باحثييا 

 اإلنفاق معدل ويصل ، سنوًياالواحد لمباحث  بحث    1.5الى المتقدمة الدول فيالنسبة 
 بينما الواحد، لمفرد دوالرات أربعة حوالي إلى العربية المنطقة في عمى البحث والتطوير

لى دوالر،  ( 195 )إلى اليابان في يصل  الجامعات وتخصص .ألمانيا في دوالر 230وا 
 الواليات في الحصة ىذه تتجاوز بينما العممي، لمبحث ميزانيتيا من  (1 %)العربية

 المتحدة 
(6)

 %40 . 



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الثانيأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

85 

 
 التوصيات

بالعمل عمى توأمة البحث العممي في الجامعات العراقية مع البحث  يوصي الباحث .1
العراقيين لمعمل مع باحثين  الباحثينالعممي في الجامعات العالمية من اجل تشجيع 

اجانب وذلك لالحتكاك بالخبرات العالمية وبعالم التقنيات والتكنولوجيا البحثية وحثيم 
كل ذلك وغيره سنعكس   ليم البحثية في المجالت العممية لتمك الدول.اعما عمى نشر

 .ايجابًا عمى نمو البحث العممي وتطوره في العراق
وكذلك  ،اعادة تصنيف وىيكمة لبعض المجالت  ان واقع المجالت العممية يتطمب .2

التعاقد مع مجالت عممية اقميمية وعالمية معروفة سيعزز من قيمة ومصداقية البحوث 
 .المنشورة

ينبغي انشاء نظام الكتروني بيدف ارشفة البحوث والمحافظة  لالنتحال العمميتالفيا  .3
 عمى الممكية الفكرية. 

خالل السنتين  االستشياداتان ارتفاع قيمة معامل التأثير يعتمد عمى عدد  .4
الميدانية  بحوثاالخيريتين من عمر المجمة، لذا يفضل ان تقوم المجمة بنشر ال

ة، التي يكثر االستشياد بيا بشكل أكبر من غيرىا النيا تقدم إضافة عممية والحقمي
 .لحقول المعرفةجديدة 

المخصصة لممقومين ، وان تكون ىناك دراية بتخصص  باألجوريجب اعادة النظر  .5
ان يرسل البحث الى ثالث خبراء مع وضع آلية دقيقة لمتابعة النتائج  والبأس ، الباحث

 .والتعديالت 
 وجود قاعدة معمومات لدى ىيئة التحرير باسماء اساتذة وتخصصاتيم الدقيقة.  ضرورة .6
 

 المصادر والهوامش
                                                           

*
ظايعةح ري  –عضٕ انهعُح االعرشاسٌح فً يعهةح اَداب  ظايعح ري قاس ، –كهٍح اَداب  -سئٍظ قغى انعغشافٍح  

 قاس.
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*

ْزِ األتحاز يٍ قثم عذد  ترحكٍى عثاسج عٍ دٔسٌح عهًٍح ذُشش أتحاشاً يرخظظح فً يعال يحذد تعذ أٌ ذقٕو انًعهح انعهًٍح انًحكًح 

، ٔاتحازْزِ انًعالخ انًُظح األٔنى انرً ٌغرخذيٓا انثاحصٌٕ عادج نُشش آخش يا ذٕطهٕا نّ يٍ َرائط  ذيٍ انًرخظظٍٍ ، ٔذع

المجالث العلميت في الغالب هي مجالث غير ربحيت، و .ظض انًعهحتحغة ذخٔذخرهف َٕعٍح األتحاز انًُشٕسج فً يعالخ انعهٕو 

حنضوي عادة ححج مظلت جامعت أو مؤسست أكاديميت أو بحثيت، وحطلب مه الباحث في كثير مه األحيان دفع بعض حكاليف الطبع 

 والنشر

 

 

 2818تقرير اليونسكو حول العموم والتكنولوجيا  (1)
ضوء األزمة العالمية عمى  في العربي العمميلبحث خالاد مصطفاى قاسام تحديات ا (2)

،جامعاة الدول العربياة، األكاديمية العربية لمعموم  ) رؤية مستقبمية (الصناعات المعرفية العربية
 .2818، اإلسكندرياة ،الجمعية العممية الممكية األردنية الياشمية، البحريوالتكنولوجيا والنقل 

 http://www.maannews.net/arb/2  2818 وكالة معا االخبارية   ، (3)
جميورية العراق ، وزارة التعميم العالي والبحث العممي ،دائرة البحث والتطوير ، قسم التوثيق   (4)

 2813وادارة المعمومات ، بيانات غير منشورة ، 
لي والبحث العممي ،دائرة البحث والتطوير ،. شعبة جميورية العراق ، وزارة التعميم العا(5)

 .2816المجالت العممية، بيانات غير منشورة ، 
(6)

انعشتً ،  انعانى فً انعهًً انثحس أتٕعًشج ، يشكالخ أحًذ انثشغٕشً ٔيحًٕد أحًذ عًاد 

 ،عشش انخايظ انًعهذ اإلَغاٍَح ، انذساعاخ عهغهح  انقذط، اإلعاليٍح ،ظايعح انعايعح يعهح

 3351،ص2007 انصاًَ، انعذد
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