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 املقدمـــة
   

جهة العلمية واحلضارية عد مراكز الدراسات والبحوث الواـُت           

ا تددمم  مل ريادتها وقيادتهاكون تطور ومنو البلدان رهينة بللدولة ، ل

، املراكز املنطلدة مما متتلك  من كوادر علمية تنهض مبهامها 

 ..الدعم املتوافر للكوادر و

ما ، و دراساتوحصيلت  ما يددمموه من حمتوى نوعي للبحوث وال          

 .. إلشباعهااآلنية أو املستدبلية احلاجات اإلنسانية  لباتتلبمي متط

وتربز جمموعة عوامل مستدلة وتابعة تتطلب عالجات ختدم          

الواقع البحثي وتطلعات وقدرات ورغبات الباحث ، وما تتحدق عرب 

 ةالعلمي اتسية وفرعية تسهم يف بناء االستعدادرئيأنظمة 

 ..للباحث  ةوالنفسي

ينما يرى كل مدومات ومتطلبات الديام مبهام البحث فح           

املادية وغري املادية متوافرة ل  على أرض الواقع ، سيكون أمام 

مسؤولية ملعرفة مدى ما ميتلك  من قدرات وقابليات ورغبات ، 

 .ومدى ما يثبت جدارت  بهذه املسؤولية 

ا تهيئة املراجع وما تهيئة البيئة الداخلية املناسبة ل  ، ومنه            

واملصادر واملختربات وكل ما حيتاج من أدوات ومواد تتعلق ببحث  ، 

باجتاهات علمية ليتج  لى البحث والنتاج املطلوب من  ، إال حتفيز ع

 ..مع الدعم املتوافر للكوادر  املتناغم هاماملتنهض ب
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و كما هو علي  ما يتهيأ من استعدادات يف الدول املتطورة أ           

األكثر تطورًا أو اليت تتطّلع صوب التددُّم كمنحى اسرتاتيجي 

ختوض يف غمار حتديد  ، فضاًل عن ما تضع من نظام احلوافز 

احليوية يف تنمية وتطور وتواصل اجلهود ، مبا في  احلوافز املادية 

املتمثلة باملكافآت املالية أو ما تددمم هلم من تذليل مصاعب 

حلاجات وأساليب إشباعها ، أي عدم هدر الوقت ومتطلبات احلياة من ا

 ..واجلهود يف أمور ميكن األداء املعومض هلم 

أّما احلوافز املعنوية اليت تدعم مسرية الباحث واملبدع واملتميز ،            

كمنح الشهادات والدرجات العلمية والشهادات األكادميية 

يلولة دون ، ال من أجل شيء إاّل محايتهم واحل كتب الشكرو

 ..تسلط املعوقني لإلبداع وتدديم كل ما هو مبتكر وجديد 

ونرى يف العراق ظاهرة إنشاء وقيام مراكز الدراسات والبحوث            

رها اليت قد ُتعاق ثماتتفاعل بشكل وبآخر ، ليكون هلا جذورها و

أو عدم وجود كوادر وقدرات  ة ،أو تنفيذي ةأو مالي ةب روتينياسبأب

ليات ورغبات ، أو ما يعود إىل قصور يف التخطيط والتنفيذ وما وقاب

ومعوقات ، التدييمية والتدوميية أو املتابعة يتطلب  من الرقابة 

وعدم ، وعدم التوازن بني املسؤوليات والصالحيات ، االتصاالت 

 ..توازن بني املركزية والالمركزية ال

والعشوائية مع الروتني التعامل  هو اتساعخطر واملؤشر األ           

احللدات االدارية الداتلة لإلبداع ، وتعدد وتكرار والفساد اإلداري ، 

 ..والتشجيع علي  بشكل أو بآخر وعدم وضوح اإلسرتاتيجيات ، 

والبّد من الدول بأّن إثبات جناح وتطور الدراسات والبحوث ،           

ات وجودهم وتواصل إثب، يعين جناح املراكز والعاملني فيها 

هي امليزة للعلم ،  وسالمة التطبيدات العلمي وامليدانياإلسرتاتيجي 

 ..احلديث وتطلعات  املثمرة ومدى إمكانية جعلها على أرض الواقع 
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 لإلسهام برفع املستويات البحثوأهداف أهمية بهذا تكون و            

 جودة واالهتمام مبعايري شاكل إدارة املراكزة مليعالجالو ةالوقائي

ملف الدراسات والبحوث ذاتها  إدارةكيفية فهم و، والشاملة  خططها

، وما يتطلب   والعاملي بات جمريات احلياة والتطور اإلقليميمع متطل

هذه املهام اليت  اختاذ التدابري الالزمة إلعادة النظر بواقعمن عمق 

 ..يبنى عليها مستدبل البالد والناس 

مدرتحات استنتاجات وث ؛ كانت هناك ويف ختام البح           

وتوصيات ، للنهوض وطنيًا مبراكز الدراسات والبحوث ، واحليلولة 

لتدديم كل ما ، مع إضافة كوادر متممة هلا ، دون هدر الطاقات 

 ..دمة اتجمتمع والوطن احلبيب خبدق حي

 

 ..ومن اهلل التوفيق 
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 املبحث األول
كز الدراسات والبحوث ارملاحلضارية همية األ

 ودور اإلعالم
 

والرسالة املتأتية تبادليًا بني مراكز  يةمن وضوح الرؤ والبداية            

الدراسات والبحوث والعاملني داخل املراكـز بكـل مسـتوياتهم يف    

سســات اإلداري والعلمــي ، وبيــنهم وبــني املؤ - اهليكــل التنظيمــي

ول إىل مستوى فهـم ثدـايف ألهميـة    الوصواألخرى واتجمتمع والبيئة ، 

العمــل وبنـاء جسـور التعـاون املـتفهمم واملثمـر ، و     ، وأهـداف املراكـز   

 ..باجتاه ما يكون علي  يف الدول املتددمة 

تطـرق  التطّلب ي، من تشخيص األدوار والعالقات وبهذا املنحى             

 : اآلتيلبحث ، اعلى وفق ما يتسع 

 .كز الدراسات والبحوث ارملية احلضارهمية األ: أواًل 

 .دور اإلعالم بني دعم التنمية ومراكز الدراسات والبحوث : ثانيًا 

 

 كز الدراسات والبحوث ارملاحلضارية همية األ: أواًل 
 

مؤشرات تدّدم األمم والدول ونهضتها ، االهتمام بإنشاء  من حدوا           

ومــة متكاملــة وبنــاء منظ، وتفعيــل مراكــز الدراســات والبحــوث 
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ية على وفق كل منو وتطور ومستدامة للداعدة البيانية واملعلومات

 ..متكامل 

تفعيـل جانـب رخـر يف    سبق هذا التطور أو يتزامن مع  ، وقد ي            

خطوط هذه املهام أال وهو اجلانب االستشاري أو املشاركة يف جوانـب  

متتلكـ  مـن   ومـا  ، ومبا متتلك  من كـوادر  ، تنفيذية أو داعمة 

 ..خربات وإمكانيات وقدرات 

العليا من اجلهات ، ويظهر الوعي والدناعة يف دور هذه املراكز            

ادر املراكـز  ورغبـات كـ  ما متليـ   و، احمليطة باملراكز  املؤسساتو

 ، فضاًل عنلديام باملشاركة يف تنمية املشاريع املختلفة يف الدولة ل

املعرفية والفكرية ، واملوارد البشـرية  رؤوس األموال ما متتلك  من 

 ..ربات اخلليات واآلمكانيات واإلو ددراتالداعمة بال

جمال ختصصي أو تأخذ ،   املراكز وتكاملية ما تتخصص ب            

أو ، إجناز األعمال من البحوث والدراسـات املطلوبـة   منطلق من  معني

وضـع أرضـية صـاحلة    ل ، مبنظور اسـتباقي ها اتلديام بإجنازلاملبادرة 

إلنشاء أو تطـوير وتوسـيع مشـاريع قائمـة أو مـا يوكـل إليهـا مـن         

، اقتصادية أو إداريـة   طبية أو هندسية أو كأن تكون ، استشارات

ــالل جــدوى مــن هلــا   أو كاجلــدوى ، إنشــاء مشــاريع معينــة    خ

 ..االقتصادية واالجتماعية 

توأمـة  بنتفـع منهـا   ُي وملة إاّل بوابة كـبرية ممكـن أن  وما الع             

ويلحـق األضـرار مبـا    ، التبعيـة  سـبب  بأو يرتاجـع  ، الدراسة والبحث 

 ..يتعلق بها 

والبّد مـن عـدم إغفـال مـا أهميـة املراكـز يف الكشـف عـن                    

ــواء املناســبة       ــاا واألج ــب ، وتهيئــة املن ــدرات اإلبداعيــة واملواه الد

ار الدــدرات ثموتوســيع مســاحة اســت، للــتفكري العدالنــي املثمــر 

 .. والدابليات اإلبداعية
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، كمـا الـدول املتددمـة    ، مكـن أن تكـون املراكـز    ن املوم            

ومنح الشهادات على وفق ذلك ، أو ، بّوابة لتهيئة الفرص أمام الددرات 

فضـاًل عـن كونهـا الدـوة الداعمـة      ، تكون بّوابة للدراسات العليا 

 .احلكومية وغري احلكومية ببحوثها لتطوير املؤسسات الوطنية 

، بل ودعامة البيئة الفاعلة تتجلى بعدم هدر الطاقات الوطنية            

تنجح بتصدرها أولويـات االسـرتاتيجيات ، لكـون رأس املـال     حتى و

 ..ملعريف قاعدة التنمية املستدامة ا

، الرسـالة  والرؤيـا  وضوح  والداعم األساسي ميكن أن يبدأ من            

يرها بالتحليل وتواصل تطو، يئة املناا لتحدق األهداف والغايات وته

ووضـــع صـــياغة اســـرتاتيجية حديديـــة علـــى وفـــق  ،والدراســـة 

العمـل علـى   و، االحتياجات واحملتـوى التنفيـذي للخطـط املرسـومة     

 .. بتدويم استيعابيتطبيدها 

ــف                 ــاءات مبختل ــتدطاب الكف ــة اس ــق عملي ــا حيد ــو م وه

 كاالعمليـة ، ومواكبـة حـر   وول أعماهلا العلميـة  ختصصاتها وحد

 ..التددم العلمي وتطّور قدرات البحث والدراسة ورلية وأدوات التنفيذ 

لذا فإّن العراق حباجة ماسـة للعمـل علـى دراسـات تطويريـة                  

ــارات و للمراكــز  ــتوعب امله ــدرات الكــوادر  ، لتس ــة ، ق وزرع الثد

 ..ل الفاعل ام وحب االنتماء والعمواالحرت

والتشــجيع مبعـايريه املتعـددة ،   نظـام احلـوافز    يـربز أهميـة  و            

 ..املتواصل لكل الددرات 

وميدانيًا فـإّن غالبيـة الكـوادر العلميـة تدـرُّ بأهميـة نظـام                    

احلـــوافز لـــدعم معـــايري اجلـــودة وإبـــراز وجـــود الباحـــث بعملـــ   

 ..ئية وبإمكانيات  وقدرات  وتطورات  البنا

أهميــة املراكــز فهــم البــّد مــن بنــاء ثدافــة مــن جهــة أخــرى ؛ و           

 إدامـة وتدـارب   واالهتمام بها ، بوصـفها كيـان حضـاري يسـهم يف    

 ..وتواصل احلضارات 
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ــك             االهتمــام بــالبحوث والدراســات  ، هــو وجانــب مــن رليــات ذل

ــا والكــوادر  ــرودعمه ــق ، بالنش ــمن  وتطبي ــا ورد ض ــان وب، ها م ي

 ..ر كل ما مييمز ذلك بنشرات خاصة ونش، إعالميًا  نفعوكشف ال

بكل السبل  واملهارات الرقمية وغري الرقمية ، ددراتالوتطوير           

املخطط هلا وذات  الدوراتاالهتمام ب ومن  ، املتاحة وما ميكن إتاحت 

 .. بالدخارج ال وأداخل  اجلدوى ، سواء كان ذلك

اء كانـت  وسـ ، ع منهـا  افـ تنالددرات واالاستدامة املهارات و مع            

وطنية أو عربية أو أجنبية ، فضاًل عن استضافة كوادر ذات قـدرات  

عالية مـن اخلـارج لإلفـادة مـن خرباتهـا وجتاربهـا ، كـأن ُيدـام هلـم          

بداعيــة ورات تــدعمها هــذه الكــوادر اإلأو الشــروع بــد، حماضــرات 

 ..لكسب اخلربات منها 

هــو االبتعــاد عــن الــروتني اإلداري ، والنظــرة العامــة الداعمــة            

وسلســلة املراجــع يف الــدعم املــالي واملعنــوي ، وعــدم التوقــف عنــد  

 ووذ شخاصالشهادات املتوافرة بل يتطلب تعديها إىل الددرات لدى األ

 ..ات واملهارات واإلبداع اتالكفاء

دمة ، وحتفيزهم على إظهـار  الديام باستدطاب الكوادر املتدو           

 ..من مواهب أواًل ، بال قيود   ما ميتلكونوتعليم 

يف احتضـان   املتددمـة املتمثلـة   قيام املراكز مبهامها منوالبد             

ــن   ــة م ــات  كــوادالالدــدرات العلمي ر املنتســبة للمراكــز واجلامع

ــة  املو ــة وغــري احلكومي ــى مســتوى ؤسســات احلكومي ــى عل  حت

ســالمة البنـاء التنمـوي علـى وفــق إدراك    إلسـهام بـدعم   ل الـوزارات ، 

والددرات املتميزة والذكيـة ومحايتهـا   املراكز الرتابط بني أهمية 

 ..احلماية بكل أشكال 

تكمـن يف كيفيـة    الـيت  املشـكلة يف خضم ذلك ، تظهـر  و            

، ل املستوى املعريف املطلوب يمتثُّكيفية و، تنفيذ اخلطط املرسومة 

، وكيفيـة الـتفكري    السـتدامة رفة احملددة لالوصول إىل املعمن  و
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موضـوعية  كـل  ب، املناسب لعـالج املواقـف أو املشـاكل املختلفـة     

 ..واستداللية 

فكري واسـتخدامات األسـاليب   يتطلب من الـت  ع مامتواصل  و            

 ، إىل نتائج ناضجة ومؤهلة لدورة احلياة املعرفية ءعاصرة ، لالرتداامل

لـذكي  تنمية املعرفة واستثماراتها يف التفكري احلاذق أو ادورة  أو

 ..أو املبدع 

اإلبداعيــة لنتــاج  -وجانــب منــ  يســتثمر يف الدــراءة الندديــة            

 ..إبداعي مدّوم ، وما يتبلور من أبعاد نظرية وتطبيدية 

شاء ومن هذا وغريه مما سنتناول  يف البحث ، يتبني ما أهمية إن          

وقيام وبناء مراكز الدراسات والبحوث الوطنية املتكاملة األنشـطة  

 ..والرسالة واألهداف والغايات  يةواضح الرؤبشكل واملهام ، و

متواصــل ومــدروس ، وبشــكل  تكامــلال   مــندعمــمــا يو           

جـودة النتـاج   منـ  مـا حتدـق    وفاعلـة ،  وبانسيابية ومرونة  ، وفاعل

ـ   جمريـات  و، حوث العالي للدراسات والب واألدب  ةأثـر الفكـر والثداف

 .. والعلم

 

 دور اإلعالم : ثانيًا 
 بني دعم التنمية ومراكز الدراسات والبحوث

 

، وتواصاًل ؛ فإّن إحدى قنوات االتصاالت بني الناس واملؤسسات            

خطط اإلعالم ما تدعم  ومن مسعة طيبة ، هو ما حيدد  النشاط 

 ..واملدروءة واملسموعة ل  املرئية ووسائ

الثدافة  ، وما ترتمج الكفاءة  –وبدوره حيدق الوعي             

ذه املؤسسات احلكومية وغري احلكومية وفاعليتها هل التنظيمية
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وما ، التنموية ، ومدوناتها الفكرية والعلمية  توجهاتهالتحديق 

يذه وحتى ما يتم تنف، توثد  وتتوثق من  عرب البحوث والدراسات 

وما ، وانعكاسات  وتوثيق والتوثق من املعلومات والبيانات املرتدة 

عم ادالتدويم ، لتكون المنها مستدباًل  فادةستاالميكن 

 ..لدراسات والبحوث ستدامة وجودة اال

تربز خصوصية مهامها ، املهام اإلعالمية املتابعة وويف ِخضم هذه          

شطتها املختلفة واملتنوعة اجتاه مراكز الدراسات والبحوث وأن

 يفواهلادفة واملنصبة أساسًا ، واملتكاملة ضمن تعدد ختصصاتها 

 ..خدمة التنمية والتطور اجلزئي والشامل 

توافر شروط التنمية ومنها الدراسة للبيئة الداخلية من والبّد            

ووضع اخلطط املطلوب وتنفيذها على أرض ، اخلارجية البيئة و

واحلسم الناجم واآلثار املرتتبة من خالل  على الناس  الواقع ،

ومستدبلهم ومستدبل البالد ، وذلك مبؤشر حتديق زيادة دخل 

الناس من  علي  الفرد والدخل الوطين احلديدي ، فضاًل عن ما حيصل

..املتعددة  اجاتاحلجودة اخلدمات وإشباع 

 

 

ر الوعي لكل خصوصية عمل اإلعالم يف مدى دقة نشتظهر و           

ا الريفية واملدنية ، لاللتفاف حول م البيئة توحمدداستويات امل

، وهو  االجتماعي - حيدق التكاملية التنموية بُبعدها االقتصادي

 ..ما نراه فاعاًل وضروريًا على مستوى الدول املتددمة 

                                                 
0
 0982/ بغةداد  / دار الحرية للطباعةة  / في التنمية  دور اإلعالم/ محمد عبد القادر : راجع مثاًل  - 

 .بعدها وما  -023وبالخصوص في ص / 

- Haag , Stephen & Other , " Management Information Systems ; For The 

Information Age ", 6
th

 Ed. , McGraw-Hill Companies, Inc., New York, 

Americas, 2007 . 

- Mencher, Melvin " News Reporting And Writing ", 10
th

 Ed . , McGraw-

Hill Companies, Inc. , New York , Americas, 2006 . 

- Miller , Robert Keith , " Motives For Writing " , 5
th

 Ed . , McGraw-Hill 

Companies , Inc. , New York , Americas , 2007 . 
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ؤمترات املندوات وبال املتمثلةراكز ملاوحينما تكون أنشطة             

إاّل حينما الواسعة ، ال ميكن أن تأخذ مهامها وفاعلياتها  اضراتاحملو

 ..هم ما أهمية اإلعالم ُيف

، واملهام تحمل هذه املسؤولية لم فسح اتجمال لإلعالم ويت            

ائل اإلعالم األدوات ووساملبدعة ، و واهبامل منتوافر دعم  مبا يو

 ..واالتصاالت 

صحيفة أو نشرة جملة أو االنرتنت و ودعائمها ه وأبسط            

يتبناها قسم اإلعالم ، ول  احلرية املناسبة يف اإلطالع ونشر ما 

أو على وفق ما  ، يتطلب نشره يف خمتلف الوسائل اإلعالمية املتاحة

 .. ، وما يوج  ب  ممن ل  خربات يراه مطلوبًا 

نشرة  ويتطلب أن يكون أي مطبوع من صحيفة أو جملة أو            

 أو مطوية وغريها ، مير من خالل قسم أو وحدة اإلعالم ، ويكون

 .. اإلعالمهو  لسان حال املراكز

من مؤسسات ، وحيدق كل ما مطلوب من فهم اجلانب اآلخر             

، مع رصد املبالغ  ملراكز وما تدوم ب  وما موكلة ب ملهام ا، وناس 

ا ميكن مبفاعل الناس واإلسهام املالية املناسبة إليصال املعلومات وت

 .واملساعدة على جناح املخطط ل  إن اقتضى األمر لذلك ،   باإلسهام 

ما متتلك  املراكز  ومهارات وما الكشف إعالميًا عن قدرات           

ومشاركاتهم يف خمتلف  ، ونتاجهم العلمي من املوارد البشرية

رات والدورات املتنوعة ، ومنها املؤمترات والندوات واحملاض، األنشطة 

إاّل جانب رخر لوعي املتلدي من الناس حول ما يسهم ب  املركز ، وما 

يدعم معنويًا أصحاب الكفاءات والددرات واالستعدادات 

واملشاركات العلمية وتنوعها وتعددها ، فضاًل عن ما يتم نشره 

للمنتسبني من كتب وحبوث ودراسات ومواضيع ، وما تعاجل  من 

علمية وتارخيية وإنسانية ، وما حيصلوا على شهادات أمور 

 .وما إليها من مكاسب ومؤشرات ... تدديرية وجوائز 
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رة اتجملة أو النش أن يستثمر اإلعالم  بطبيعة احلال ، ميكنو           

االهتمام و بنشر ما تددم ذكره ،أو الصحيفة اخلاصة باملركز ، 

كز ، وما تسهم يف أن أنشطة املراخلاصة ببنشر اإلحصائيات 

تكون قناة فاعلة لذوي الددرات اإلبداعية من خارج املركز ، 

 العلمولفكر ا ة ما تددمم  وتؤثر ب  يف ساحةدوجللكشف عن 

 . . املعرفةو

وفسح اتجمال لإلعالم يف رفع مستوى املوارد البشرية لدى            

حب وى رفع مستو، وتعزيز مكانة املنتسب واملركز ، املركز 

حنو كل ما يطورهم ويطور بشكل حمفز االنتماء ، واالندفاع 

دون معوق مادي أو ، املركز ويطور ما يددمون  من دراسات وحبوث 

حتى  اإلبداعاتواملواهب وودون حتجيم الددرات ، معنوي أو روتيين 

 ..الشهادة الستثمار هذه الطاقات والددرات  مل حيصل على لدى َمْن

، والتنمية ننسى دور وإسهام اإلعالم يف العالقات العامة وال           

لتحديق ما  املهام املوكلة ب جناز إللكون  جزء من  ومكمل ل  ، 

 .. مطلوب على وفق ما خمطط ل 

 ،العامة  العالقات – حيدق اإلعالم ، ميكن أنوبذات الوقت           

.. املستدامة والتنميةالداعم والتدويم الفاعل لتأثري وااإلسهام 

 

 

خذ بنظر االعتبار ، وما أهمية األوبهذا يظهر ما أهمية اإلعالم            

ليل التنظيمي والد، اخلطط وبناء اهليكل التنظيمي  مكانت  يف

وصف ومواصفات الوظيفة واملسؤوليات بين على أسس ؛ توصيف وامل

  ..عمل   إلعالميا من ووضوح ما يتطلب، والصالحيات 

                                                 
0
مطةةابع دار الوةة و   / دور العالقةةاا العامةةة فةةي التنميةةة   /  محمةةد جةةاجي ال ةةوهر  : راجةةع مةةثاًل   - 

 . 0986/ العراق / بغداد / الثقافية العامة 

 . 2118/ لبنا  / بيروا / دار ومكتبة الهالل / الخبر اإلذاعي / كرم شلبي . د  -

 . لبنا / بيروا / بيسا  للنور والتوزيع واإلعالم /  0ط / اإلعالم والرأي / علي عواد . د  -

 .. كتاب تحت الطبع / اإلعالم والتحدياا العالمية / هاشم حسين جاصر المحنك  -
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 بحث الثانيامل
 تنمية املوارد البشرية 

 ياإلبداعوقدراتهم يف التفكري 
 

 :ستكون حماور هذا املبحث منصّبة يف واستكمااًل ملا تددم ،            

 .تنمية املوارد البشرية الداعمة ملراكز الدراسات والبحوث : أواًل 

 . ياإلبداعالتفكري البحث وتنمية الددرات يف : ثانيًا 

 . مراكز الدراسات والبحوث ودورها يف التنمية الوطنية :ثالثًا 

ومراكز الدراسات والبحوث رهينة مستوى ما يتمثل لـدى رأس            

التفاني يف سبيل و، ورغبات ومهارات املعريف من قدرات  - املال البشري

 ..العلم واملعرفة 

ــ واالجتــاه صــوب             ــوطنهــدف مســتدام ، متمثــل مب  ا يــدعم ال

دولة عن التبعيـة  واملستدبل املرهون يف حتديد ما ُيبِعد ال، والوطنية 

 ..بكل أنواعها 

 يف احلـد مـن  لإلسـهام   واحملاولة املبحث إاّل االجتاهوما حماور هذا           

 .. ة مستدامة ومستمرالتبعية على أسس اسرتاتيجية 
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 تنمية املوارد البشرية الداعمة : أواًل 
 سات والبحوثملراكز الدرا

 

ــب حيــوي                   تمثــل، واملرخــر وامتــدادا ملــا تدــّدم ، يظهــر جان

ــوارد البشــرية   بإســرتاتيجية ــة امل ــة وتطــوير و ،تنمي ــدراتهتنمي  مق

 : وكيفية استخدام مفهوم،  ومهاراتهم ومواهبهم اإلبداعية العدلية

 (وإسرتاتيجيت  املستمرة  تعلم كيف تتعلم) 

ــا يتعلمــ   ليتحدــق اســت           ــة وتطــوير م وكيــف ، ثمار وتنمي

 :يستخدم  بنظرة فلسفية تضع ما يتطلب من 

 عمل   توصيف ما يعمل  ؛ أي تشريح ما يتطلب.. 

 النـابع مـن دقـة  ذلـك التوصـيف ،       أو الوظيفة وصف العمل

 ..ا يرتتب علي  من تفاصيل العمل ليضع م

  تعلدة املواصفات امل ةطابدممدى  ملرحلة ما يتحدد منالتحول

حديدـة وصـف    يف ومـا ميثـل  ، بشاغل العمل أو الوظيفـة  

، ، غـري التدليـدي   العمل على أرض الواقع العلمي والعملي 

وركيزت  الدراسات والبحوث املختلفة والنابعة من  كدـوة  

وحمـور موضـوع   ، واستثمار الفرص املواتية للجهـات املعنيـة   

 : وهنا يتطلب ..الدراسة ولصاحل َمْن 

ــذ بنظــ  -  ــاراألخ ــة   ؛ ر االعتب ــط التنموي ــرتاتيجيات اخلط اس

الوطنيـة والدوليـة ، بـالتزامن مـع رفـع مسـتوى إمكانيــات       

 ..وتطلعات الباحثني وأدواتهم العلمية واملختربية وامليدانية 

وضــع خطــط علــى مســتوى وطــين جلمــع وفــرز الدراســات   -2

واملنجـزة ، أو مـا يـتم    ، والبحوث الدائمة بإجنازهـا املراكـز   

طريق املراكز ، مبا فيها ما يتمخض مـن حبـوث   مجعها عن 
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املؤمترات والندوات ، ووضع قناة تتبنـى ذلـك علـى مسـتوى     

طبعهـا  والوزارات وجملس الوزراء ورئاسة الدولـة ، وتوثيدهـا   

 ..واإلفادة منها ونشرها 

بناء نظام تنافسـي بـني املراكـز املتماثلـة مـع األخـذ بنظـر         -3

وأدوات وخطـط  ، عيـة  كـوادر نو  ؛ االعتبار ما متتلك  من

والــدعم والتكــافؤ يف الفــرص ، لُتبنــى  ، ورليــات التنفيــذ 

ــار ال ــة يف االختي ــات ،    عدال ــوق والواجب ــاواة يف احلد ، واملس

حتديق ورفع مستوى قـدرات   ، واهلدف من التنافس املتكافئ

، ومستوى األداء الكـفء املبـدع   ، ورغبات وحوافز الباحثني 

بـاألداء العـالي    ، ماليـًا وعلميـاً  وتنفيذ ما خمطط ل  إداريًا و

، وبناء منظومة علمية الرشيق ؛ بانسيابيت  ورليات  وأدوات  

 .ومتطورة الدقة متنامية 

ــل يف              ــا حيصـ ــة كمـ  Knowledgeإدارة املعرفـ

Management  ــة  و ــاد املعرفـــ  Knowledgeاقتصـــ

Economy  ؛ تتضــمن  تطبيدــات متعــددة منهــا ، أو كمــا

ـ   أو نظـام   ،JIT   (Just In Time ) اج يف حينـ  نظـام  االنت

، أو نظـام سـيغما سـتة  الرشـيق      Six Sigmaسيغما ستة 

lean Six Sigma  ..إخل.. 

ـ   ، والبّد من أن تكون للمراكز              اخلـربات  ديهامـوارد بشـرية ل

 لتنفيـذ مـا خمطـط لـ  ، بـالتوازي مـع       األداء العاليقدرات وواملهارات 

ـ تنمية قابليات الـتفكري احلـاذق املتجـ  مبؤشـرات الفهـم      ومنهـا  ،  اه

ــتعمال وتدــ  ــرتبط باس ــة ، إليصــال وامل ــة   يم املعرف ــالة املعرفي الرس

املوضـوعية وبنـاء   مبـدلول  و، ستهدف أو للمعين باألمر للم والعلمية

ويظهــر ضــرورة اســتعمال أدوات ، ألنشــطتها الشــكل واملضــمون 

رموز واإلشارات واللغـة  التفكري ؛ كالتصور واستيعاب املفاهيم وال
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، ومنـ  مـا ميتـد إىل الـتفكري     Allen  املطلوبة ، وهـو مـا يؤكـده   

.. اإلبداعي وبرؤيت  الواضحة واهلادفة

 

 

كوادرهـا مـن   ، جامعة الكوفـة   –وملركز دراسات الكوفة             

ذوي الشــهادات العليــا ؛ الــدكتوراه واملاجســتري والــدبلوم العــالي ،  

هميــة األوهــداف األوهــام املال يتناســب مــع وعــددهم وختصصــاتهم 

وحديدة ما مطلـوب منهـا لإلسـهام يف تنميـة     ، لمركز لاحلضارية 

ــث      ــل بالبح ــي ، املتمث ــايف واألدب ــي والثد ــاج العلم ــدرات والنت الد

 .. تينياجلدولني اآل بوضوح يفوالدراسات والتأليف ، وهو ما يتبني 

 

 اجلنس           

 الشهادة

 

 الذكور

 

 اإلناث

 

 اتجمموع

 5 --- 5 الدكتوراه

 8 2 6 املاجستري

   ---   دبلوم عالي

 1  2 2  اتجمموع

 

  0 20 – 2002لعام يبني أعداد الشهادات العليا (   ) جدول 

 

بأّن األعـداد قليلـة وغـري مناسـبة     ، ويظهر من اجلدول السابق             

الكوفة ، إذا مـا  ملهام األعمال املوكلة واملتطلبة من مركز دراسات 

                                                 
0
 والقةدر  الت كيةر الحةاذق وعالقتةا بالت  ةيم المعرفةي      / رفاه محمد علةي احمةد الصة ار    :   راجع - 

ابةن الهيةثم  جامعةا    / التربيةة مقدما إلى م لس كليةا   ةطروحال امعة أعلى حم الموكالا لدى طلبة 

غيةر  / 2118  / (علةم الةن س التربةوي   ) وهي جزء من متطلباا جيم درجا دكتوراه فلس ة فةي  دبغدا

 .27ص / منوور  
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ـ  مت مدارنت  مع املهام املنبثـق  تأسـيس   ا املركـز ، ومـا حتدـق مـن    منه

 .. وأهداف  وإنشاء وقيام املركز

فضاًل عن ما يتطلب  من تعدد وتنّوع االختصاصات وتكاملها            

 ..املاضية واحلاضرة واملستدبلية  أبعادهوعلى وفق البناء 

مبـا فيـ     ه  املستوعب واملخطط ل  ،اجتافلكل ختصص يأخذ          

والصـيدلة  الطـب  و ضمن ختصصـات ؛ الفلسـفة  األبعاد التارخيية ، 

 .إخل  ..واهلندسة واالقتصاد واالجتماع واإلدارة 

وكذلك ما يتعلق باملخطوطات التخصصـية الـيت حتتـاج إىل                

ـ       ني حتديدها من جهة ، ودراسـتها ، ومـا حتتـاج إىل املدارنـة ضـمنها ب

 ..املاضي واحلاضر ، ورمبا النظرة املستدبلية 

أو الديام بالدراسات والبحوث املعاصرة واملسـتدبلية ؛ بنظرتهـا              

 ..ونظرياتها وتطبيداتها ، وضمن مهام وأهداف املركز 

وعندما نستعرض ختصصات هذا الكادر يف مركز دراسات              

 إنـ   نـرى يتضمن  اجلدول أعـاله ،  الذي ، جامعة الكوفة  -الكوفة 

 :كاآلتي والتخصصات العامة والتخصصات الدقيدة  شملي

 

 التخصص

 

 الشهادة

التخصص  التخصص العام

 الدقيق

 اتجمموع

 

 

 

 الدكتوراه

 إدارة أعمال

 

 لغة عربية

 لغة عربية

 لغة عربية

ــدريس    ــق تــ طرائــ

 (اجتماعيات )

 

ــة  ماليــــــــــــــ

 وإسرتاتيجية

 ررنقعلوم 

 بالغة وندد

 ب وسيطأد

ــدريس   ــق ت طرائ

 التاريخ
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 املاجستري

 

 هندسة

 علم النفس

 تاريخ

 تاريخ 

 رثار

 لغة عربية

 لغة عربية

 لغة عربية

 

 مدني

 علم نفس عام

 تاريخ حديث

 تاريخ إسالمية

 رثار إسالمية 

 علوم قررن

 أدب عربي

 أدب عربي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دبلوم 

 عالي

   ثدافة وحضارة ثدافة

 1    اتجمموع

 

 عداد والتخصص العام والدقيق األيبني (  2 )جدول 

  0 20 – 2002لعام للشهادات العليا 

 

ا تتطلب  مراكز ملوهنا البّد أن تواكب اخلطط اسرتاتيجيًا ،               

لتنمية املوارد البشرية بكل ختصصاتها ، على  ، الدراسات والبحوث

احلاجـات اآلنيـة    لـ  وي، تطـور  جديـد وم معاصـر و وفق كل ما هـو  

 ..ت واتجمتمع واملستدبلية للمؤسسا

ــت ، إســهام الدراســات والبحــوث خب  و           ــذات الوق فــض مســتوى ب

وهروب رؤوس األموال البشرية واملالية ، واحليلولة دون ظهور  ستوردامل

ــة   ــة الوطني ــق التنمي ــا يعي ــف   م ــة وتطــوير خمتل ــ  تنمي ، مبــا في

، لتكـون الدولـة منتجـة وال تدتصـر علـى      الدطاعات احلكومية 

صفتها املستهلكة ، ومبدعة ومنافس  وحمفزة للمشاريع اخلاصة ، 

 ..وما يستورد من خارج البالد 
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 تنمية القدرات : ثانيًا 
  6ياإلبداعالتفكري ويف البحث 

 

البوابـة   Innovationفـإّن اإلبـداع   ، ما تدـّدم  كل فضاًل عن             

 ..والتدّدم  رينمية والتطواحلديدية للت

فإنها رهينة لتواصلها احلضاري ومحايـة  ، والدول مهما تدّدمت            

 ..االبداعية وتطورها مسرية التنمية استدامة مكاسبها الوطنية ب

دون  ، واحليلولـة  املبـدع واإلبـداع  فمتما مّت محاية املبتكـر و             

اية رأس املـال العظـيم أال وهـو    مصادرتها ، نتيجت  مح وأهدر طاقات  

 . املعريف  –رأس املال البشري 

تـدوين  ، هـو  ولكون أرقـى مـا يصـل إليـ  اإلبـداع اإلنسـاني                  

 أشــكال كــل ، وبواملعــريف دبــي والعلمــي وتوثيــق هــذا األثــر األ

بكفــاءة وجــودة عاليــة ، التدليديــة وغــري التدليديــة والرقميــة ، 

 ..واالستفادة منها 

وهو ما ، الدراسات والبحوث ورثارها املستدبلية ما يتعلق بومن             

 .. تهم وعالجاتهم  اهتمام كل الدول مع اختالف نظرينصب علي

والتدــدم العلمــي ال ميكــن حتديدــ  مــن دون دعــم وتطــوير           

ـ        ام الددرات املبدعة الـيت ميتلكهـا اإلنسـان ، وهـذا التطـوير مـن مه

علـم الـنفس   الفلسفة ، ويدرس  درس  تية عامة ، وما العلوم اإلنسان

..والبحث يف جمريات وبلورة اإلبداع بصورة خاصة 

2

 

                                                 
0
/ إسةتراتي ية الدراسةاا العليةا فةي ال امعةاا العراقيةة       / هاشم حسةين جاصةر المحنةك    . د: راجع  - 

ومقبةول  / ي العراقيةة  لةوزار  التعلةيم العةالي والبحةع العلمة     / مقّدم للم تمر الوطني للدراسةاا العليةا   

 ..للنور في م لة الحكمة الكندية 
2
/ ترجمة غسا  عبد الحي أبو فخر / اإلبداع العام والخاص / ألكسندرو روشكا : راجع مثاًل  - 

 . 03ص / 0989/ الكويت / مطابع السياسة 
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األداء العالي ومعرفة أسلوب  ،التفكري اإلبداعي  الداعم لذلكو           

لثدافة استثمار الطاقـات والدـدرات واملواهـب يف اتجمـاالت املناسـبة ،      

 .. بصياغاتها وتطبيداتها املنتجة

لذا البد من برامج تنمية وتطوير مهارات ؛ التفكري اإلبـداعي ،            

والتفكري اإلبداعي الذكي ، والفكر املبدع ، على أسـس ؛ تعلـم   

 ..كيف تتعلم وتطور إبداعك وتبدع 

 :باملخطط اآلتي وخمتصره املبسط جانب من   ميكن إمجالو          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إسرتاجتية التفكري اإلبداعي الذكي  يبني( 3)خمطط 

 وتنميت  وتطويره 

مستوى التفكري 

 اإلبداعي الذكي

التفكري 

اإلبداعي 

 الذكي

 تطبيدات 

التفكري 

 اإلبداعي الذكي

 صياغة 

التفكري 

 اإلبداعي الذكي

تطوير 

التفكري 

اإلبداعي 

 الذكي

تنمية التفكري 

 اإلبداعي الذكي

التعلم 

والرتبية 

والتعليم 

واخلربات 

 والتدريب
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بالثدافـة  واإلسـرتاتيجي  وتعزيز التفكري اإلبـداعي الـذكي             

العامـة والثدافــة التخصصــية ، ومــا يرفـد مــن رليــات وأدوات وســبل   

، من شأن  أن حيدق االستجابة الدقيدـة والفاعلـة ملتطلبـات    معاصر 

..يز بتخطي املألوف اليت تتماالبتكار  –احلاجة 

  

 

ويربز اإلبداع اإلسـرتاتيجي وإسـرتاتيجية اإلبـداع ليتكامـل                

 ..بالدراسة والبحث العلمي ومعاجلة املتغريات اإلسرتاتيجية 

االبتكار   –والوصول إىل مرحلة حراك وتفعيل مفصل اإلبداع            

ؤسسة العلميـة  أمر حيدق ملراكز الدراسات والبحوث ، أن تكون امل

املنتجة واملسوقة لكل إبداع مبتكر ، وهـو مكسـب إسـرتاتيجي    

كبري ، ل  مداره ورفاق  الواسعة والشاملة الـيت جتمـع بـني املؤسسـة     

 .. املنتجة واتجمتمع والدولة ، مبفهوم االستدامة 

املعاصـر إىل تنميـة اخليـال    ومن هنا حيتاج الباحـث يف عاملنـا               

أدوات اإلبداع واالبتكار ، مـع   واحد منالعلمي ك التنبؤوقع أو والت

احلضور الفاعل ألدوات ورليات استخدام التفكري املبدع واملثمر ، وما 

هـذه   جتزئـة حيدد  من تبسيط علمي للفكرة بالتزامن أو تعاقـب  

الكمـي   الفكرة ، لتتهيأ أرضية الدراسة والتحليل الكمي وغـري 

 ..على وفق احلاجة النسبية 

ع حمـددات  وعندها تربز ويتم حتديد املشاكل واملعوقات لوض            

يتحول إىل مرحلة بناء الدـرار مـن خـالل صـنع     احللول ورلية العالج ، 

واختاذ الدرار علـى وفـق احللـول املدرتحـة واملبتكـرة ، واالنطـالق       

ــة    ــرار ومواصــلت  بالرقاب ــذ الد ــة تنفي ــة بآلي ــة  -التدييمي التدوميي

البياني التنفيـذي ،   لخطللبياني املخطط ل  مطابق خلط اليكون ا

 :وهنا ميكن وضع املخطط اآلتي لتوضيح ما تدّدم 

                                                 
0
موسوعة المصطلحاا اإلدارية واالجتماعية / هاشم حسين جاصر المحنك . د: يراجع  - 

 . 889ص  ، 404ص  / 2117/ لبنا   –بيروا / مكتبة لبنا  جاشرو  / القتصادية والت ارية وا
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انزالق األساتذة والباحثني  خطورة( ياسني ) الدكتور  يرىو           

الة حبيسود األوساط العلمية اليوم وهو ما بوهة ، يف تكتالت مش

شنيعة من االنهيار العلمي والنزيف الوجداني الذي ينعكس يف 

احتكارات وتكتالت مشبوهة تهبط مبستوى الفكر والضمري 

إىل أحط مستويات  ، وجتر معها املستويات اجلامعية واألكادميية 

..إىل الدرك األسفل 

 

  

أّن البحـوث العلميـة اجلـادة الـيت فيهـا مسـحة مـن        فضاًل عـن              

اإلبداع ، مل تعد جتد الطريق أمامها ميسـورًا ، ألن ازدواجيـة السـلوك    

ًا خلديـًا  هحتى بني األكـادمييني أصـبحت تشـكل لـديهم تشـوي     

سلوكيًا ؛ وأصبح البحث العلمي سلعة خاضـعة للعـرض والطلـب    

..كّمًا ونوعًا ط املستوى فيها وواملساومة واحملسوبية ، وهب

2

 

لذا فالدعم الساند لألنشطة واإلبداع واالبتكار ، رهني النخب             

العلمية وتطلعاتها ورفاقها ورؤاها وتنمية خياهلا العلمي السـتثماره  

، واحلـرص علـى الوقايـة     مشروعللداخلية ليف إضافة الدوة للبيئة ا

ص يف البيئة ، وتهيئة كل ما يستثمر الفر ومعاجلة نداط الضعف

 ..وحيد من التحديات اخلارجية 

وهو ما ينطبق على كـوادر متتلـك املواهـب الداعمـة ملسـرية                 

  ..سات التعليمية ؛ ومنها اجلامعات املؤس

 تـ  وجوداتهـا ، وبتنمي الـداعم مل بشـري  الال املوكونها تعد رأس           

دـي املشـروع   ، والـذي يب  ن أن تتحول إىل مشـروع رائـد وقائـد   ممك

 ..وبالتفوق التنافسي ، متخطي وقائم أمام كل املخاطر والتحديات 

                                                 
0
اختبةةةاراا الةةةذكاء والقةةةدراا العقلّيةةةة بةةةين التطةةةرح     / عطةةةوح محمةةةود ياسةةةين   . د  -: راجةةةع  - 

 . 58ص / 0980/  لبنا /  بيروا/ دار األجدلس / واالعتدال 

ترجمةةة شةةعبة / بالبحةةع العلمةةي فةةي الم تمةةع الحةةديع   العلةةم والموةةتغلو / ديكنسةةو  . جةةو  ب . د 

 . 280 -255ص /  0987/ الكويت / مطابع الرسالة / الترجمة باليوجسكو 
2
 . 59ص / المصدر ج سا / عطوح محمود ياسين . د  -: راجع  - 
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  ، إىل احلاجــة الكــبرية ولدــد أشــار جيلفــورد ؛ يف دراســة لــ            

ــة  تمت( لكــوادر) ــب املبدع ــك املواه ــى  ، ول ــده عل ــة ) تأكي الديم

وعلـى ضـرورة متييـز    ، ( االقتصادية الضخمة لألفكـار اجلديـدة   

..ن تكمن فيهم الددرة على اإلبداع واالخرتاع أولئك الذي

 

 

وهنا يتطلـب مـن الـوزارة ، وهـي املشـكورة علـى التفاتتهـا                    

ــذوي       ــامج خــاص ل ــدعني ، أن جتعــل برن ــة يف قبــول املب الكرمي

 ..اإلمكانيات دون املرور بفلرت تدمري الطاقات 

اضــح بــال هــدف والدراســات العليــا وحينمــا تكــون خطــط            

املراكز إسرتاتيجية وحديدي ، فإن  ينذر مبخاطره وتهديدات  على 

، الوطنية وتواصل التعلـيم يف الدراسـات األوليـة والدراسـات العليـا      

املنصـّبة فدـط    فضاًل عن كون  سينعكس على اخلريج وأهدافـ  

ناصـب يف الدولـة   املشـغل  الشـهادة ، لزيـادة راتبـ  و    علـى  حصوللل

وهو ما يؤدي إىل تدمري اجلهة الـيت يـتعني بهـا     واملؤسسات املختلفة ،

ة الضــاربة لكــل تدــّدم ولكــل بشــكل وبــآخر ، أو يكــون األدا

 ..موهوب 

كم رأينا َمْن هو يدوم بسرقة جهـود اآلخـرين ، مـن    ؛ وميدانيًا              

خالل سطوت  ، فضاًل عن تعويق كل خطة تتضـارب مـع مصـاحل     

 ..ري حتى يزحيهم عن طريد  ومكانت  الوظيفية ، ويالحق الغ

ــاكينون                ــو مـ ــال وهـ ــذا اتجمـ ــاحثني يف هـ ــالم البـ ــن أعـ ومـ

Mackinnon وجلى أن اإلبداع ظاهرة متعددة األوالذي يؤكد ع  

  ..أكثر من اعتبارها مفهومًا نظريًا حمدد التعريف 

بشـكل عـام ،   العراقيـة   الدراسـات والبحـوث   مراكـز لدعم و            

امج وضـع بـر  مـن  ضـرورة  ال ، تظهـر بشكل خـاص  العلمي والبحث 

                                                 
0
مطةابع  / ترجمةة غسةا  عبةد الحةي أبةو فخةر       / اإلبداع العام والخةاص  / ألكسندرو روشكا :راجع  -

 .  03ص /  0989/ الكويت / ياسة الس
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اجلانـب  ن فضـاًل عـ  ، باملبدع ، يركز على اجلانب اإلبـداعي   ةخاص

 .. لتنمية وتطوير قدرات  ومواهب  لتأهيلي الذي حيتاج ا

؛ الوحــدة املتكاملــة تجمموعــة العوامــل  اتلــذا فــإّن اإلبــداع             

ديق إنتـاج جديـد وأصـيل وذو    الذاتية واملوضوعية اليت تدود إىل حت

قيمة من قبل الفرد أو اجلماعة ، وبهذا يكون الطالب مبدعًا حينما 

..يتوصل إىل احلل بطريدة مستدلة وغري معروفة مسبدًا لدي  

 

 

؛ إن الـتفكري املبـدع   ( نوبـل وسـيمون وشـو    )  وعّد كل من            

أن حـل  ، ويرون  اكلاملش الليظهر من خ، كشكل راٍق للسلوك 

املشكالت يعترب إبداعًا ، إذا ما حدق التوافق مع واحد أو أكثر مـن  

تفكري يغيمر وينفي األفكار  وهو فكري ،النتاج الكون  ميثل ؛ 

املسبوقة بشكل مدبول ، ويتطلـب أن يتضـمن الدافعيـة واملثـابرة     

 .إخل .. واالستمرارية العالية 

ملعرفة وحمورها األساسي ومداها ويف ِخضم ما تتج  إلي  إدارة ا            

أو تبدــى أي منظمــة اســتمرار عطــاءه لاالســرتاتيجي هــو اإلبــداع ، و

، مبـا  التطـوير  والنمـو  تواصـل  و، ، مستمرة وحتدق أهدافها مشروع 

وهـو مـا   ، ميثل قدرة املنظمة العالية واملسـتمرة   ب ، وفيها اجلامعات 

املعرفة وعمليات  إدارة) يف حبث  املوسوم (  Zach Evans) يؤكده 

( ..املنظمة 

2

 

وانعدام االبتكار والتجديد واخللق واإلبداع ، يعـود ألسـباب               

ال  ، أّن معظم ما نراه مـن نتـاج يف اجلـانبني النظـري والعملـي     ؛ منها 

                                                 
0
/ ترجمةة غسةا  عبةد الحةي أبةو فخةر       / اإلبةداع العةام والخةاص    / ألكسندرو روشكا : راجع مثاًل  - 

 .08ص /  0989/ الكويت / مطابع السياسة 
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2
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، ممـا   غـري مسـبوك  حتـى إنـ    ، ن كون  مندواًل أو مرتمجًا عخيرج 

يكـون نـادرًا   د الفذ ال يعدو أن يولد نفور الدارئ من  ، والنتاج اجلي

.. مضطهدًا أو مستبعدًا

 

 

كانت الدراسة ، كـاليت استدصـاها    وتعليل هذا واضح إذا ما           

الباحث ، فرأى َمْن ل  أثر علمي يكون حمارب ، وحيسـبون لـ  أبلـغ    

حساب ، لئال يكون منافسًا هلم ، ويكشف هزالة حبـوثهم وسـرقة   

 ..الغري جهود 

بأن  ميكـن أن حيصـل اإلبـداع يف فـرتات     ( روشكا ) ويرى             

عمرية واسعة ، فاإلبداع قد ميتد إىل أكثر من سبعة عدود من عمر 

اإلنسان ، بدءًا من سن اخلامسة عشرة وحتـى التسـعني ، إذ ال توجـد    

..حدود معينة يف ذلك 

2

 

؛ أن  (بلـز  ) و ( أنـدروس  ) وفق ما يراه كـل مـن   على ويضيف            

ميكن أن حيبط اإلبداع ، كما يفعل  ، التخصص ذا الوج  الواحد 

باملدابل حال التوسع والتنوع الكبريين ، وإن الباحثني األكثر نتاج 

إبـداع نشـاطاتهم   تلكـون تنوعـًا متوسـطًا يف مضـمون     هم مـن مي 

..العلمية 

3

  

ليـات  الكثري من الك ال نرى االهتمام ب  يفخطورة ذلك أن و             

وما يـؤثر علـى   إلبداع ، ا ُيحجمم رفاقالدراسات العليا ، حبيث وأقسام 

مستدبل املتخرمج واملؤسسات اليت يعمل بهـا ، والسـيما ويف املددممـة    

العمل يف مراكز الدراسات والبحوث الوطنية ، وانعكاساتها علـى  

 ..مستدبل كل مؤسسة ونشاط 

                                                 
0
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التنميــة ومنهــا ؛ تنميــة مــل تكاويظهــر ضــرورة االهتمــام ب            

املوارد البشـرية ، وتنميـة املهـارات واملواهـب واإلبـداعات والدـدرات ،       

وتنمية الددرات التدليدية واملتددمة ، وما يكاملها مبحوري اإلدارة 

ـ   ، التنموية على وفق املتـاح واملتوقـع إتاحتـ      ا والبـدائل املتـوافرة وم

، ملرحلـة مـا قبـل اإلنتـاج       عاإلشبا –ستتوافر ، ومبا تدتضي  احلاجة 

.واملتزامن مع  وما بعد اإلنتاج 

 

 

 

 مراكز الدراسات والبحوث : ثالثًا 
 0ودورها يف التنمية الوطنية

 

أّن قيام أو إنشاء مراكز الدراسات والبحوث يف  ؛ بال أدنى ريب            

الدطر العراقي ، داخـل اجلامعـات واملؤسسـات واملشـاريع املختلـف ؛      

نتجة للسلع واخلدمات ، واليت هي حباجة ماسة لدراسة مـا جتمعـ    امل

معلومات وبيانات ، نتـائج الدراسـة ، واسـتنتاجاتها وتوصـياتها     ؛ من 

ومدرتحاتها ، وما لذلك من األهميـة البالغـة واحليويـة يف مضـاعفة     

اجلهود العلمية املثمرة ومـا متتلكـ  مـن قـوة ميكـن اسـتثمارها       

مساحة ما خيلِّف  الضعف داخل اجلهات املعنية واحليلولة دون تفاقم 

بــاألمر ، واملتــزامن مــع مــا متتلكــ  مراكــز الدراســات والبحــوث ،   

واملنعكس أساسًا على ما تضع  من البحوث والدراسات ، والتنسيق 

 ..لبيان رثار ما ختوض يف غماره 

                                                 
0
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2
مراكز الدراساا والبحوث ودورها في التنمية الوطنيةة  / هاشم حسين جاصر المحنك . د: راجع  - 
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ز الواجهات واملؤشرات والرمو ة منحدواعن كون املراكز  فضاًل           

احلضارية البارزة والفاعلة بالنتاج النظري والتطبيدي ، سواء كان 

مضامني هذه الدراسات والبحـوث ؛ تارخييـة أو ختـوض يف مضـامني     

املاضـــي وحمتـــوى احلاضـــر واملســـتدبل ، وملختلـــف التخصصـــات 

 ..اإلنسانية أو التطبيدية كالعلوم 

أو ، كثر تطـورًا  وكما هو علي  احلال يف الدول املتطورة أو األ          

ــع إىل التدــدُّم كمنحــى اســرتاتيجي ختــوض يف غمــار    ــيت تتطّل ال

ر يية يف تواصل وتنميـة وتطـو  تضع نظام احلوافز احليووحتديد  ، 

أو ما تددمم ، اجلهود ، مبا في  احلوافز املادية املتمثلة باملكافآت املالية 

حلاجات حلياة من اومتطلبات ا، ب اعصالتذليل  ، كل ما حيدقهلم 

 .. والطاقات عدم هدر الوقت واجلهودو

ــا احلــوافز ا              ــز   أّم ــدع واملتمي ــدعم مســرية املب ــيت ت ــة ال ،  ملعنوي

ات العلميـة والشـهادات   ككتب الشكر ومنح الشـهادات والـدرج  

مـايتهم واحليلولـة دون تسـلط    حل، ال من أجل شيء إاّل  األكادميية

 ..بتكر وجديد املعوقني لإلبداع وتدديم كل ما هو م

ونرى يف العراق ظاهرة إنشاء وقيام مراكز الدراسات والبحـوث             

رها اليت قد ُتركن ثماتتفاعل بشكل وبآخر ، ليكون هلا جذورها و

أو عــدم وجــود كــوادر وقــدرات ، بســبب إداري أو مــالي أو تنفيــذي 

ور أو يعـود إىل قصـ  ، وقابليات ورغبات ، أو وجود َمْن يصادر اجلهـود  

ـ  يف التخطي  الـوظيفي  التدييمـي  دعمط والتنفيذ وما يتطلب  مـن ال

ــوميي ــي ، والتد ــات االتصــاالت   األدائ ــني  ، ومعوق ــوازن ب ــدم الت وع

بـني املركزيـة   واملالئمـة  وعـدم التـوازن   ، املسؤوليات والصالحيات 

ــة  ــ     اتســاعو، والالمركزي ــروتني والتشــجيع علي ــع ال ــل م التعام

املراكز ألمية أصـحاب  الدناعة جبدوى ، ورمبا عدم بشكل أو بآخر 

الشهادات ومن هم يف موقع املسؤولية وال يعرفون احلديدة احلضارية 
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من وجود املراكز العلميـة ، ومـن يتوجـب قيادتهـا ليحدـق الريـادة       

 ..احلضاري  –العلمية واملعرفية ونشرها اإلنساني 

إىل حاجـة  ولتحديد والتحدق من املؤشـرات الناجحـة للوصـول                

ــذ     ــابع التنفي ــرورية ، وتت ــاس الض ــرتاتيجيت   والن ــة اس ، تكاملي

ـ   ـ ة والعموديـة لإلجنـاز ، واإلسـهام    وحتديق التكامليـة األفدي أن ب

تكون الدراسات والبحوث املنجزة أسس لبحـوث مسـتدبلية أكثـر    

 ..نضجًا وتكاماًل 

، راسـات  وتطـور البحـوث والد   والبّد من الدول بأّن إثبات جنـاح              

وتواصل إثبات وجودهم العلمي ، يعين جناح املراكز والعاملني فيها 

لعات  املثمرة ومدى وامليداني النفعي ، وهي امليزة للعلم احلديث وتط

 ..على أرض الواقع  إمكانية جعل 

ــق                ــن أن حتدــ ــة ، ال ميكــ ــود املبذولــ ــا  واجلهــ جناحاتهــ

 :من خالل واسرتاتيجياتها ، إال 

 العدلية  ددراتالو اتيجيات تنمية املوارد البشريةاسرت .. 

  مفهـوم تعلـم كيـف تـتعلم ،     واسـتثمار  كيفية استخدام

كيــف ، ليتحدــق اســتثمار وتنميــة وتطــوير مــا يتعلمــ  

 : يستخدم  بنظرة فلسفية تضع ما يتطلب من

توصيف ما يعمل  ؛ أي تشريح ما يتطلب عمل  ، ومن    -

مــن وجــود ودقــة  ذلــك وصــف العمــل املتمثــل والنــابع 

مـا يرتتـب عليـ     خطـوط وخريطـة   صيف ، ليضـع  التو

 ..العمل 

التحــول إىل مــدى تطــابق املواصــفات املتعلدــة بشــاغل  -

العمل أو الوظيفة وما ميثل حديدة وصف العمل علـى  

ــوث     ــ  البح ــي ، وركيزت ــي والعمل ــع العلم أرض الواق

بنائية فاعلة ، والدراسات املختلفة والنابعة من  كدوة 
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استثمار الفرص املواتية للجهات املعنية وحمور موضـوع  و

 ..الدراسة ولصاحل َمْن 

بأّن األفـراد املبـدعني هـم املصـادر      Toyanbyولذا يرى توين             

نظرت  على أن  Guilfordاألساسية يف اتجمتمع ، ويواصل كلفورد 

..ل هي املنهج لصيانة احلياة وضمان املستدب، الددرات اإلبداعية 

 

 

، وكما ختتلف الددرات من متعلم آلخـر ، وأسـاليب تعلمهـم                

واستذكارها واهتماماتهم ، وعادات دراستهم  ، وحوافزهم، ودوافعهم 

وكيفيــة معاجلــة مشــكالتهم اليوميــة ، وهــو مــا      ، وميــوهلم 

.. التعليم – ينعكس على عملية التعلم

2

 

اخلـائض يف جمـال الدراسـات     كذلك ختتلف لـدى الدـائم أو               

والبحوث العلمية ، إّما كونها سبب لبناء هذا ، أو كونها نتيجة هلذا 

 ..البناء الفكري والسلوكي املبين على أسس  

والدـدرة علـى   واإلدارة وحينما يتزامن التكامـل بـني اإلرادة               

ع املهم وجاهزية ما متتلك  من أدوات فاعلة خلدمة هذا الدطا، األداء 

ــة  ، واالســـرتاتيجي واحليـــوي  خلدمـــة مســـتدبل اتجمتمـــع والدولـ

ومـا مطلـوب منـ  ألداء األهـداف     ،  تخصـص الواملؤسسات على وفـق  

 ..الدائم من أجل  كل مركز 

 :والبحوث تبين مراكز الدراسات ويتطلب            

 ..تنمية وتطوير املوارد البشرية  -

                                                 
0
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2
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ل االهتمـام  وتواصـ تنمية وتطـوير الدراسـات والبحـوث     -

 ..بنتاج الدراسات والبحوث 

 ..الددرات املادية واملعنوية املهارات وتنمية وتطوير  -

تنمية وتطوير كافة ما حيدـق أفضـل وأجنـح السـبل      -

 ..ومناهجها الرتبوية والتعليمية 

االهتمام وبشـكل خمطـط لـ  بالطاقـات اخلالقـة مـن        -

 ..املبتكرين واملوهوبني والعلماء 

ــة  - ــام بتنميــ ــدرات االهتمــ ــوير والدــ الــــوعي والتطــ

 .. واإلمكانيات لدى كل األوساط

لكــل َمــْن ميتلــك  العادلــة واحملــددة ، مــنح الشــهادات -

ــات   ــن اإلمكاني ــارات مســتوى معــني م ــدراتوامله  والد

 .. لتجاوز املعوقات

 .. االهتمام بتنمية فاعلية مبدأ تعلم كيف تتعلم -

بشـرية  الددرات ال الستثمار احملددةساليب األاالهتمام ب -

 ..ي ووإمكانيات االنتفاع املادي واملعن

االهتمام بتنمية حب االنتماء للمؤسسـات ودفـع عجلـة     -

 ..التدّدم مبثل هكذا قيم 

االهتمام بأنظمـة األعمـال املتددمـة واملوافدـة للظـروف       -

، وبـأدنى  وجودة والديم ، واحملددة ألقصى نفع وإشباع 

 .. التكاليف

منها على  فادةستلال ادةاجل االجتاه بالبحوث والدراسات -

 ..س احلفاظ على البيئة أس

األخـــذ بـــالبحوث والدراســـات اجتـــاه اســـتثمار املـــوارد  -

واستثمارها بأقصى ما ، الطبيعية يف التنمية والتطوير 

، كمــا هــو  ســتثماره يف التنميــة املســتدامةاميكــن 
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ــ  ع ــتثمار لي ــاحي عــ   اس ــية يف من ــة الشمس ة دالطاق

 ..لبديلة كالضوء والتدفئة والطاقة ا

وهكذا تكون أهمية مراكز الدراسات والبحـوث بتطلعاتهـا             

التنموية والتطويرية احملددة لكل أسباب احلفـاظ علـى اإلنسـان    

 ..البيئة والعدول الريادية املتميزة محاية و
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 الثالثاملبحث 
 اسرتاتيجية بناء مراكز 

 لدعمالدراسات والبحوث وآلية ا
 

ذكره ، تظهـر لنـا موضـوعات تتطلـب تناوهلـا       سلفوبعد ما             

بشكل خمتصر لتكامل البحث ومتطلبات  ، ولذا سيكون حماور 

 :املبحث كاآلتي 

 .اسرتاتيجية بناء مراكز الدراسات والبحوث : أواًل 

 .املناا التنظيمي والعلمي  :ثانيًا 

 .البحوث العراقية رلية دعم مراكز الدراسات و:  ثالثًا 

 .مدرتح بناء جممع مراكز الدراسات والبحوث : رابعًا 

 

 اسرتاتيجية بناء مراكز الدراسات والبحوث: أواًل 
 

ــا  ؛  اتاالســرتاتيجي            مبختلــف مكوناتهــا البنائيــة ، وحراكه

منطــق ، والغايــات الدـائم علــى وضــوح الرؤيــة والرسـالة واألهــداف   

عماهلـا يف ضـوء   جنـاز أ إلالـدول املتددمـة    ومنحى، ومنطلق العصر 

وتواصل ، رفاق  للحاضر واملستدبل    منما حتددواخلطط املرسومة ، 

 .. على أرض الواقع توافرالبناء واستثمار ما م
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يتم عـن طريـق النظـرة الـيت      العمق اإلسرتاتيجي لذا حتديق             

:اآلتية  Levels Of Strategyستويات االسرتاتيجية   تهتم مب

 

 

ــوظيفي    -  Functionalاســرتاتيجية علــى املســتوى ال

Level Strategy . 

 Business Levelاسرتاتيجية على مستوى األعمـال    -

Strategy . 

 Corporate اســرتاتيجية علــى مســتوى املنظمــة   - -

Level Strategy . 

وغـري   ةاملنظـور  دوداحلـ وومسـؤوليات   ولكل مستوى مهامـ               

والدليل ، اهليكل التنظيمي  ؛ من خاللصورها  ة ، املتحددةاملنظور

 ..ينطبق بطبيعة احلال على املراكز التنظيمي ، وهو 

تكون للذا فمن الضرورة بناء اسرتاتيجية للمراكز الوطنية             

لكــل ، بـل  النمــو والتطـور املؤسسـاتي    كاداعمـة ومواكبـة حلـر   

الوقـت اآلنـي    وما يتطلب  تاج كلٌّ على وفق ما حت، مشاريع البناء 

 ..واملستدبلي 

والرسـالة واآلليـات الفاعلـة يف     يةالرؤوضوح خالل منبثدًا من             

من خالل املسح ووضـع  ،  ةاختيار البيانات واملعلومات املناسبة واملثمر

ومتابعة التنفيـذ علـى وفـق مـا     ، والكيفية يف تنفيذها ، اخلطط 

نظــرة مســتدبلية داعمــة بو، مبوضــوعية حتــدده وتدومــ  الرقابــة 

 ..ومتكاملة مع االسرتاتيجيات الوطنية 

                                                 
1

: راجع على سبيم المثال  -  - Dess , Gregory G. & Other " Strategic 

Management ; creating competitive advantages " 3
th

 Ed . , McGraw-Hill 

Companies, Inc., New York, Americas, 2007 .   

- Haag , Stephen & Other , " Management Information Systems ; For The 

Information Age ", 6
th

 Ed. , McGraw-Hill Companies, Inc., New York, 

Americas, 2007 . 
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ية لعافواملناا التنظيمي على تأثري  ما يتطلب االهتمام مبا ل و          

التنبـؤ أو التوقـع ، وصـياغة    مؤشرات و، اإلبداع والتفكري اإلبداعي 

 الفرديـة واجلماعيـة ،   شـكال األبكل  ةعمليات التفكري املنتج

ــري     ــة أو غ ــى مســتوى املؤسســات احلكومي ــك عل ســواء كــان ذل

 ..احلكومية 

وللبيئة الداخلية واخلارجية ومبـا يـدخل ضـمنها مـن عوامـل                  

مستدلة وتابعـة ، واملـؤثرات الذاتيـة واملوضـوعية ، وبصـمتها يـؤثر       

على شـكل اإلبـداع وةـرة الدراسـات والبحـوث ، وحتديـق كـل        

الة وما حيتاج  املوقف واملشكلة مـن بيـان   متطلبات ما حتتاج  احل

 ..ومعاجلة جوهرية وإمكانية رلية العمل على وفدها 

هميـة  هلـا األ توافر التدنيات احملفِّزة إلبداع الدراسـة والبحـث ،   و          

رنية  ثماربالغة حتى على تطوير اإلبداع ونتائج  وما ينجم عن  من ال

ملهام املوكلة يف وضع الدراسـة  تسهيل اما يرتتب من ومستدبلية ، و

 ..ورلية التنفيذ والنتائج ، ودورة اإلبداع وتطوره ، أو البحث 

والبــّد مــن أن تنطبــق األمــور املتعلدــة بــاملراكز العراقيــة مــن            

األهداف والغايـات مـع مـا متتلكـ  مـن      وتكاملية الرسالة والرؤيا 

مـو وتطـور املراكـز ،    لن ةالدافعـ  دوةمدومات بيئتهـا الداخليـة ؛ بـال   

 ..واحلماية من  وحتديد وعالج نداط الضعف 

وعلى صعيد البيئـة اخلارجيـة ؛ البـّد مـن أن تكـون الرسـالة                  

والرؤى مرتمجة على أساس مـدى اسـتيعاب وتلبيـة حاجـات البيئـة      

اخلارجية من أجل استثمار الفرص بدراسـة مستفيضـة بـالتزامن مـع     

املخـاطر والتهديـدات والتحـديات احمليطـة      الكيفية والتوقيت لـدرأ 

 ..باملراكز ومحاية املصاحل املشرتكة للمجتمع والدولة 

كيفية ، وال يكون هذا إاّل أن تستوعب بالدراسة والتحليل               

الدـدرات والرغبـات للمراكـز ومواردهـا البشـرية      املهارات واستثمار 
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التنفيذ والتديـيم  الذين هم عماد ومستدبل كل اخلطى للخطط و

 ..والتدويم وما تستفيد من املعلومات املرتدة على إزاء ذلك 

وال يدف عنـد هـذا احلـد ، بـل يتواصـل مواكبـة تطويرهـا                     

لكل مرحلة من مراحل حركة البناء والنمو والتطوير ، والتزامن يف 

 ك اتطوير الدـدرات مـع املتطلبـات الراهنـة واملسـتدبلية ورفـاق احلـر       

 .. مع كل األطراف ، بالعموميات واخلصوصيات التكاملي

بـل  ، تارخييـة معينـة   دبة حباملراكز  ونظرة فال يتحدد رفاق            

ومـا  ، يتعداها بتكامليـة مـا كـان عليـ  املركـز مـن متطلبـات        

 ..احلاضر واملستدبل  يفيضع  

 هكـذا ، و خيتلـف عـن اليـوم     أمسـ ، فالعراق بطبيعة احلال             

يـة الـيت تبـدأ مـن     وتنممشاريع ومسـتويات  ا يضم من املستدبل ، مب

والدـوانني واللـوائح   الددرات العلمية واملعرفية ، مرورًا بالتشـريعات  

االقتصادية واالجتماعية والرتبوية والتعليمية وواألبعاد السياسية 

 ..واملعرفية 

ة والتنفيذيـة  ما تتضمن  السلطات التشـريعي ، ومبعنى رخر              

 ..مستمرة  من مهام والدضائية

، وجانب رخـر مـا فتحتـ  أبـواب التكنولوجيـا بشـكل عـام                    

، وحتـول خـزين املعلومـات     بشـكل خـاص   وتكنولوجيا املعلومات

الورقية إىل خزين معلومات رقمية ، أو اشرتاكهما معًا ، فضـاًل عـن   

 ..دارة الكرتونية الكالسيكية إىل إحتول اإلدارة الروتينية و

 ما كانت علي  من قوة إضافية، وحتى على مستوى حكومي           

ــة     ــة االلكرتوني ــول للحكوم ــاعي للتح ــا املس ــا يف ترمجته ورمب

 ..املستدبل الدريب تكون احلكومة الذكية واإلدارة الذكية 

أن تكون فرض  املتسارع ، العامليالعوملي ووكل ذلك التطور             

موارد للمراكز وما متتلك  من واعية ندلة نوعية وكمية  هناك

 ..بشرية ومادية وغري مادية 
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وهو ما يتحـتم أن ينطبـق علـى مراكـز البحـوث والدراسـات                    

مســؤوليات عظيمــة مهــام والعراقيــة لتــنهض مبــا يوكــل بهــا مــن 

 .. تخطيط هلا على املدى الدريب والبعيدلل

باجتاهاتهـا املتنوعـة واملتكاملـة    املناسب ، لدعم ولذا يتطلب ا           

بني ما تتطلب  من إدخـال كـل مـا هـو جديـد مـن التكنولوجيـات        

اإلداريـة  ؛ الطاقـات البشـرية    واستدطابقدراتها  ديثوحت ،املختلفة 

 ..والعلمية واملعرفية 

التدريب داخل وخارج العراق ، بشـكل مـدروس   واالجتاه حنو            

ة خربات اآلخرين مع االهتمام مبا يؤهلهم من خالل إضاف وخمطط ل  ،

 ..من خارج العراق 

كــأن تكــون هنــاك أعمــال علميــة وحبثيــة مشــرتكة ،             

وتنمية الددرات وتنمية ما يتطلب  من اخليال العلمي املبدع لتلبيـة  

حاجات املشاريع واألنشطة من البحوث والدراسات وحتى االستشارات 

 ..درات مواردها البشرية وخرباتهم من ق مبا متتلك 

لديام باجلوانب التعليمية وتوجي  ل، والتوسع يف مهام املراكز             

أساليب التعليم الناجحة واملواكبة ملـا حيـدث يف العـامل ، وحماولـة     

وختطي الروتني املعوق ، ختطي الددرات الوطنية بالتمرين والتدريب 

املبادرة من ومعرفة أهمية ، دام والثدة بالنفس للتطور ، وبناء روح اإلق

 ..أيم طرف وجهة كانت 

وميدانيًا رأيت ضعف الثدة وعدم معرفة ما متطلب مـن الدـائم              

 ..عدم جدوى ما يدوم ب  وينجزه رؤية البحثي ، و -بالنشاط العلمي 

يـد  والبّد أن ال تدتصر مراكـز الدراسـات والبحـوث علـى حتد                

الكفاءة والددرة واخلربة على ذوي الشهادات العالية فحسـب ، بـل   

 .. يتعداه إىل َمن ميتلكها من غري حاملي الشهادات

وهو ما يضيف إضافة نوعية إىل قدرات وقوة املراكز ، واملؤشر            

يكون بنوعية نتاج البحوث والدراسات ، ورثارها لدى الشـخص مـن   



 41 

تمثــل األثــر العلمــي واملعــريف املمــا هــو غـري محلــة الشــهادات ؛ ك 

التأليف والبحث العلمي واملشاركات باملؤمترات العلمية واملنشـور  ب

بالصحف واتجمالت هلذه الشرحية الـيت ميكـن اسـتثمارها كدـوة     

 .إضافية ضمن عجلة التددم والبناء والتنمية والتطوير 

ــل                ــات العم ــاء أخالقي ــب بن ــا يتطل ــفاء مكوهن ــة ، وإض ان

ونشـر  ، حـب االنتمـاء للمراكـز    ما يرتتـب عليهـا مـن    وللمراكز ، 

الوعي ألهميتها يف خريطة الثدافة واحلضارة والبناء ، ومـا موكـل   

 ..نجزه تهام ، والثدة والدناعة جبدوى ما هلا من م

ــ وترمج            ــى ســ ت ــالبعل ــالتدييم والتدــويم والنشــر   ؛ يل املث ب

ــادة ــذ لتوصــيات  واإلف ــا ورد بالتنفي ، الدراســات والبحــوث ضــمن م

واإلشارة هلا بوسائل اإلعالم املتنوعة ، حلفز الددرات الكامنـة لـدى   

 ..بدعني وحاملي الشهادات العالية اآلخرين من امل

واحليلولة دون موانع مؤشر الشهادات الـروتيين املعـوق لإلبـداع               

وي الدـدرات  واالبتكار ، وحماولـة مـنح الشـهادات األكادمييـة لـذ     

يف و، العمــل يف هــذه املراكــز حــثهم وتشــجيعهم علــى و، العاليــة 

 ..واحليلولة دون هدر مثل هذه الطاقات ، املؤسسات التعليمية 

وظيفة اجلودة  ،لمراكز ل  ضمن اإلدارة اإلسرتاتيجية ظهرتو             

Quality Function  ،      ــدى الباحــث ــن بنائهــا ل ــا يتطلــب م ، وم

حبث أو دراسة أو تـأليف كتـاب أو   ؛ ن ما يدوم ب  من وتوظيفها ضم

التفــوق  مؤشــر حتــى يف جمــال التــدريس ، ومــا تأخــذ جماهلــا ضــمن

احملدق ألفضل نتاج علمي  Competitive Superiorityالتنافسي 

 ..وإدارة املواهب  إدارة التميز دعمها بديام، و وفكري

ية جمرياتها عند صـياغة  ولذا تأخذ عناصر اإلدارة اإلسرتاتيج            

لرسـالة واألهـداف والغايـات    اإلسرتاتيجية مبا تتضمن  مـن الرؤيـا وا  

وبضمنها ما يتـاح هلـا مـن    ، اإلسرتاتيجية  والسياسات ، وبتطبيدات
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 مج وميزانيـات وإجـراءات ، ومـا يـدعمها مـن التديـيم والتدـويم ،       برا

عــايري األداء وحتديــد جمرياتهــا ومــا يتحدــق مــن  نظــام ملكوضــع 

إجراءات التصحيح املطلوب ، وما حتمل  املعلومات املرتدة لإلفادة منها 

 ..يف الدراسة والتحليل وصياغة اإلسرتاتيجية املستدبلية 

ـ ا يأخـذ  مبـ جتاه االو             لبنـاء قـوة اسـرتاتيجية داعمـة     ،   فاعليت

 ..ها من مهام ب نشطتها وما يوكلللمراكز وأ

العمل على إنشاء وحدة اإلدارة املعرفية التنظيمية لبناء قناة و           

  تواصــلب، ي تعـّده الـدول املتددممـة    ذالــ، فاعلـة لـرأس املـال املعـريف     

 ..صبة للمستدبل املنشود البيئة اخل ، املعريف

حدـق  ت، لعرفـة  امل سـوق مـا تتطلبـ    لذا كان االهتمام بدعم و           

املعرفـة   واسـتدامة دورة  الدفع بعجلة التنمية والتطور فيها ، وصيانة

اسـتيعاب املواهـب واإلبـداع واالبتكـار ،     يف ومحايتها مـن التدـادم   

 ..واالهتمام جبودة احملتوى املعريف 

وحري بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقيـة واجلهـات             

االهتمام بها ، وث مراكز الدراسات والبح املعنية برتسيخ اسرتاتيجية

 :منها ، ألسباب متعددة 

ــوث      -  ــات والبح ــداع والدراس ــى الفكــر واإلب تكــون ملتد

العلميــة ذات الطــابع املوجمــ  واملدــومم للنتاجــات العلميــة أو  

، هلــا واملــربمج واملنســق ، األدبيــة أو الفكريــة أو الثدافيــة 

تجمتمـع والدولـة   ا مـع  بتواصلوتكون ،  بنفع أوسعجلعلها 

 ..احلكومية وغري احلكومية  ؤسساتاملو

ومــا تلتدـي ضـمنها علـى وفــق    ، الكـوادر املتـوافرة لـديها     -2

ة بأساليب تدومييـة نفعيـة ، وتظهـر    هاحرتافية علمية موّج

موضوعيتها كلما تدّدم الوعي واالستيعاب والفهـم لبيئـة   
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ــة  ــة والبيئ ــة الداخلي ــة  املؤسســات العلمي ــة املتمثل اخلارجي

 ..ية والبيئة العاملية لبالبيئة احمل

، ميكن أن جيري ضمن هذه املراكز واجلهـات التابعـة هلـا     -3

وخصوصــًا املنضــوية ضــمن وزارة التعلــيم العــالي والبحــث 

وضــع و ، وتـدريب وتدــويم الكــوادر  تطــويرمــن ، العلمـي  

ت مدروسـة ، فضـاًل عـن    تنفيـذها علـى وفـق رليـا    وطط اخل

عالية  قدراتكفاءة وومتطور وببناء كادر متددمم ل التوج 

لبــ  التطــورات مــا تتطإســناد كــل و، والبحــث يف التعلــيم 

ية لؤسسات والبيئة احملاملاخل خمتلف د،  التنموية املستدامة

 ..لعالقات الداخلية واخلارجية ل التنسيقوالعاملية ، و

الدنـوات ذات العالقـة   تطوير و اهممكن تطوير املراكز ذات -1

وحاجات كل اجلهات املعنية بشكل  على وفق احتياجاتها

 ..مباشر وغري مباشر ؛ املنتجة واملستهلكة 

احلـدوى  وضع ميزانية مفتوحة لكـل اجلهـات ذات    ميكن -5

النفع املتعـاظم ، واسـرتاتيجياتها املرتبطـة باسـرتاتيجيات     و

البلد ومؤسسات  ، كما هو احلال يف كيفية تنمية اإلدارة 

رات املختربيـــة والطبيـــة إلدارة التنميـــة ، أو تنميـــة الدـــد

ــادية    ــة واالقتص ــة والفيزيائي ــا .. والكيميائي ــا إليه ،  وم

ـ  يتوباخلصوص املتعلق باملشاكل ال ؛ اتجمتمـع   ا يعـاني منه

مـن  يواجـ   وما ، الصحية  ةعانااملو، قتصادية الكالظروف ا

 .. تنعكس على استدرار اتجمتمع وأمن ، أزمات خمتلفة 

دراسة مهام املراكز وما معاينة وحتليل ووهكذا نرى ضرورة             

ــ    ــوم ب ــن تد ــة للمراكــز   إجنــازاتم ــة دوري ــا ، ل، ومراجع تنميته

وعــدم جتاهلــها أو ، وتطــوير خططهــا ورليــة تنفيــذها  ، وتطويرهــا 
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 ملتدــىتهميشــها ، واحليلولــة دون إلغائهــا ، لكــون املراكــز هــي 

 ..انطالق احلضارات و

الدراسـات والبحـوث ،   مراكـز   ن تكـون أذا من البـديهي  وبه              

بهـا  عنايـة  بشكل متميز ال وتولي،  املتددمةلدول ل العمود الفدري

تكــون مــن و، ولويــات وجتعــل االهتمــام بهــا مــن األ وبكادرهــا ،

 ..مرتكزاتها ومستدبلها 

دون ، واالعتنـاء بـ    كادر الاختيار يعين االعتناء ب وهذا مما              

مـع االحتفـاظ مبعـايري التديـيم     بذولة والتميز بها ، املجتاهل اجلهود 

ف وتديـيم الوظـائف ، ومـا    والتدويم املبين على أسس حتليل الوظائ

 :ختطي الروتني من خالل ما يستوعب   ن  منيرتتب ع

 ..اهليكل التنظيمي والدليل التنظيمي  -

 .توصيف الوظيفة الذي هو مبثابة التشريح االعتناء ب -

ملتطلبات مهـام العمـل    ةظيفة احملددوصف الواالعتناء ب -

 .. ى إىل أدنى مستوى وظيفي من أعل

مـا   لـى أساسًا ع ةاملعتمد، واصفات الوظيفة االعتناء مب -

ما يرتتب و، توصيف ووصف الوظائف  تبيانيتحدق من 

ــدليل التنظيمــي الثوابــت العامــة يف اهليكــل  مــن  وال

وما يتطلبـ    ، التنظيمي ؛ كاملسؤوليات والصالحيات

ومـا  ، ن بناء مركزي أو ال مركزي أو إشراكهما معـًا  م

 ..حيدث من حراك ومتطلبات العمل واملهام 

يـتم فيـ  مجـع    بنـاء جممـع    أهميـة  ومن هنا تنبثـق فكـرة                

، ويشـمل علـى خمتلـف التخصصـات ،     مراكز الدراسات والبحوث 

ر ، وهو ما سيلحق تناول  بشكل  املختصـ  ويشب  يف ذلك اجلامعات

 ..إن شاء اهلل تعاىل 
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 املناخ التنظيمي والعلمي: ثانيًا 
 

يتعلق ما كل  Organizational Climateاملناا التنظيمي           

ــا  ــوم ــن  املوارد البشــريةحيــيط ب ــات املم ــد  كون ــيت تول ــؤثرة وال امل

، يتم على وفدهـا  وما ، مبحدداتها و،  لديهم انطباعات وانعكاسات

التعامـل معهـا   منـ  كيفيـة   وسـلوكهم ،   والتـأثري علـى  التفاعل 

 ..لتمكينهم على الفهم واألداء العالي 

الرياديـة والدياديـة ،   ضمن البيئة الداخلية للمؤسسات ويربز            

املناا التنظيمـي واملنـاا العلمـي     ز الدراسات والبحوث ،ومنها مراك

ل منـو  ا املتواصـل مـع كـ   وتكاملهواملناا الثدايف ، واملناا املعريف 

 ..، ومؤشرات معايريه ضمن السلوك التنظيمي واألدائي وتطور 

العلمي  –وتظهر بشكل وبآخر ، العالقة بني املناا التنظيمي           

 & Engineering واملعـــريف ، وهندســـة وإعـــادة هندســـة   

Reengineering   ــي ــاا التنظيم ــث والتــأليف يف   املن لبيئــة البح

 ..املراكز املتنوعة 

ما جيري من أمناط التفاعل العلمـي واملعـريف اإلبـداعي    من  و            

، داعــم بإجيابياتــ   علـى أســاس مبؤشـرات البحــث العلمــي اجلــاد ،  

 ضـمن ورثارهـا علـى التميـز    ، اجلـودة الشـامل    للوصول إىل مستوى

 املنظمــة الدوليــة للمعــايري بتدــويمأي  ISOاآليــزو معــايري نظــام 

or StandardizationInternational Organization f .. 
 إلجيـاد أمـر ضـروري    ، ة ودعمهـا تنوعـ لذا فإّن قيام املراكز امل            

وتوافر كل املستلزمات املؤشرة على ،  املناسب املناا العلميالبيئة و

 ..لركب احلضاري ملسرية املواكب انجاح ال

 هـي  ، الـيت اتجمتمـع  وما حيدق ذلك من مستوى خدمة ورفاهية              

 ..لمراكز إلسرتاتيجية لهداف امن األ
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العلمـي ،   –هنا الداعم التدـوميي للبيئـة واملنـاا التنظيمـي     و           

يف العـراق ، هـو مـا    ختلف املستويات واألنشطة املطلوبة واملناسبة ومل

متــوافر مــن منــوع عظــيم مــن ؛ الثــروات الطبيعيــة ، ورؤوس األمــوال 

 ..الفكرية اليت ال تنضب 

علــى الصــراعات  اســتمرارية لكــن املشــكلة الكــبرية يف           

الديـادي   –أساس حب املناصب ، وما يؤثر علـى السـلوك التنظيمـي    

احملبط لكل خطـط وعدـول وإبـداعات ال توافـق اسـتدامة املنصـب       

 ..للمتمسك ب  

ال متتلـك املـوارد الطبيعيـة     اليتاليابان مثاًل جدير بالذكر ، و            

ويف ، اآلن يف مصاف الـدول املتددمـة    رغم ذلك فهيو ، اليسري منهاإاّل 

 ..االت تتدّدم على الدول املتددمة جم

كان السبب هو حب االنتماء للبالد وللمؤسسـة ، ودقـة أداء   و            

األدوار ، واالهتمام مبراكز الدراسـات والبحـوث ، ومراكـز التنميـة     

 ..والتطوير 

اســتثمار مواردهــا البشــرية متكنــت مــن  غــريه ، ومــن  منــو            

وتنمية العدول وحتويل الفكر على أساس اسرتاتيجي هـادف رنيـًا   

ومستدبليًا يف جعل  على أرض الواقع مبراعاة الديم واألخالقيـات ،  

وظلت حمافظـة علـى خصوصـياتها اإلجيابيـة وعلـى خصوصـيات       

 ..جمتمعها 

بشـكل  ادة مـن وجـود املراكـز    ميكن أن جنعل اإلفبهذا و             

، مكانة هـذا الصـرح العلمـي    الطاقات ووعدم هدر ، أكثر فاعلية 

وجعلــ  الدــوة الداعمــة لالقتصــاد الــوطين واتجمتمــع ، ومبواكبــة 

، وميكن احلركة العلمية للبحث والدراسات على املستوى الدولي 

 :تي اآلحتديد بعض اجلوانب ب
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ـ   -  ة ضـمن االختصاصـات   الديام وبالتنسيق مع اجلهـات املعني

ُينجـز  ما فادة مما مت إجنازه وستاملدامة من أجلها املراكز لإل

 ..وما ميكن اإلسهام يف اإلجناز 

فادة من الكوادر العلميـة املححالـة علـى التداعـد مـن      ستاإل -2

وفـق مـا   خالل إجناز البحـوث والدراسـات والتـأليف ، وعلـى     

أو  ،مشرتكة أو منفـردة    ، ميكن تكليفهم مبهام معين

حتــى أن تكــون استشــارية أو تدومييــة للفكــر والعلــم  

والنتــاج الفكــري والعلمــي والعملــي ، ودراســة كــل مــا 

توجه  هـذه الكـوادر املتددمـة وذات اخلـربة واملوضـوعية ،      

واحليلولة دون استفحال املعوقـات ،   ، واحليلولة دون إهماهلا

 ويدابل  وضع نظام حوافز مادية ومعنوية هلم أو حتـى أجـور  

 ..مدابل خدماتهم 

ــات    -3 أن تكــون املراكــز حلدــة وصــل بــني اتجمتمــع واجله

وتأدية من خالل  مـا  ، العلمية واألنشطة املختلفة والباحثني 

 .يتم على وفد  التواصل احلضاري املخطط ل  

ـ   -1 ، اء إىل مراكــز الدراســات والبحــوث   فــتح جمــال لالنتمـ

دهـا ،  فادة املتبادلة عن طريستميكن اإل ، حمددة مبعايريو

يتم عن طريدها من الطاقـات الـيت ال جتـد منفـذًا     ما والسيما 

وتدـديم املسـاعدات   ، إلجناز أنشطتها العلمية والتطبيدية 

املناسبة هلم وملشاريعهم ، ومما يدعمهم أيضًا تسـجيل هـذه   

األنشطة من حبـوثهم ودراسـاتهم ضـمن األنشـطة واخلطـط      

 .. ددمة للمجتمع وللمشاريع املختلفةامل

ء قناة اتصاالت خمطط هلا وميكن تنفيذها بني املراكز بنا -5

، وبينهـا والعـامل اخلـارجي مبـا فيهـا املراكــز      داخـل الدطـر   

واملؤسسات واجلامعات واملعاهد ، وإبرام االتفاقيات التعاونية 
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مع جهات خارج الدطـر لإلسـهام يف إجنـاز حبـوث هلـم ، وبـ        

لددرات ، يكون الكسب املادي واملعنوي للتنمية وتطوير ا

وحتى إعالميًا ينصب برفع معنويـة الباحـث واإلمكانيـات    

 ..، وتفاعلها مع احلضارة العاملية الوطنية 

فضاًل عن الدعم املعنوي ، فإن  حيدق اختبار الكـوادر            

الوطنية وما متتلكـ  مـن قـدرات بـالتزامن مـع اكتسـاب       

وكون  شكل من أشكال الدورات والتـدريب يف  ، اخلربة 

مـن  لعلمية وتالقحهـا ، وهـو   تنمية الددرات وتوسيع اآلفاق ا

معرفـة حديدـة مسـتوياتهم    ، شأن  أن حيدق لدى الكوادر 

والثدة مبا لديهم وما يددمون  من حبـوث ودراسـات علميـة    

 ..نظرية وتطبيدية 

وبكل واملعارف واإلجنازات ، إنشاء أو بناء بنك للمعلومات  -6

ـ    ة وتواصـل حتديثـ  مـع    ما يتطلب  مـن مسـتلزمات  احلديث

ــ  ــى مراكــز   ةوضــع نظــام اتصــاالت كفيل ــاح عل باالنفت

، ومن  مـا وفـرت فرصـ  شـبكة     الدراسات والبحوث العاملية 

 ..االتصاالت العاملية 

األخذ بنظر االعتبار اسرتاتيجيات اخلطط التنموية الوطنية  -7

والدولية ، بالتزامن مـع رفـع مسـتوى إمكانيـات وتطلعـات      

 ..م العلمية واملختربية أو امليدانية الباحثني وأدواته

ا حتويـ  مـن   مبـ االهتمام وبناء املكتبـات الزاخـرة والغنيـة     -8

الكتب والدراسات والبحوث العربية واألجنبية على خمتلف 

خزنهـا الـورقي وااللكرتونـي ؛ بـالنوع     جمريات أشكاهلا و

والكم املويف ألغراض الباحث والبحث العلمـي ، واحليلولـة   

 ..الباحث بتهيئة املصادر واملراجع  دون هدر وقت
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ــة   -2 ــاليب امليدانيـ ــا واألسـ ــاملختربات ومتطلباتهـ ــام بـ االهتمـ

والتطبيديــة ، وتهيئــة كــل الســبل إلجناحهــا بانســيابية  

تواصــلية تدومييــة مثمــرة أفديــًا وعموديــًا يف العمليــات  

 ..اإلنتاجية ومستدبل احلياة 

البتكارات االجتاه صوب إنتاج وتصدير األفكار املعرفية وا -0 

واالخرتاعات ، إن مل يكـن باإلمكـان تنفيـذها وطنيـًا أو     

ُتعـد رأس  هـي الـيت   داخل البلـد ، و تنفيذها على أقل تددير 

 ..يف الوقت املعاصر املستدام املال املعريف 

الضعف استثمار الفرص واحليلولة دون الوصول إىل منطدة  -  

 ..جلهود التحديات والتهديدات وهدر الوقت واوما يدابلها من 

ختطِّي الروتني وقيود الوظيفة املعوقة يف مراكز الدراسـات   -2 

والبحوث ، وتهيئة كـل األجـواء واملنـاا التنظيمـي املـؤدي      

 ..لنجاح عمل الباحث واسرتاتيجيات البحث العلمي املثمر 

التخطـــيط والتنســـيق الفاعـــل واملناســـب للحيلولـــة دون  -3 

إجنـازات   تتضـمن  مضامني البحوث ، وتنفيـذ مـا   ازدواجية 

ومتابعتهـا لـئال تنحـرف عـن     ، الباحث مـن دراسـات وحبـوث    

 ..مسارها الصحيح 

ــرز البحــوث     -1  ــى مســتوى وطــين جلمــع وف وضــع خطــط عل

بإجنازهــا املراكــز ، أو مــا يــتم  الدــائمواملنجــزة والدراســات 

مجعها عن طريق املراكز ، مبا فيها ما يتمخض مـن حبـوث   

ذلـك علـى مسـتوى     املؤمترات والندوات ، ووضع قناة تتبنـى 

طبعهـا  والوزارات وجملس الوزراء ورئاسة الدولـة ، وتوثيدهـا   

 ..واإلفادة منها 

كعامل تشجيعي ومن خالل ما تدّدم ذكره من مجع هـذه   -5 

البحوث ، وضع مكافـآت وجـوائز ألفضـل البحـوث وأفضـل      
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البــاحثني ، بغــض النظــر عــن الشــهادة والدرجــة العلميــة ، 

عدل واملساواة بني اجلميع من وتراعي اللجنة التحكيمية ال

خالل حجب األمساء ، والنظـر للسـرية العلميـة والوظيفيـة     

 ..واألثر العلمي عند النظر للباحث 

البت بنظام منح الشهادات العليا لكل َمْن ل  أثـر علمـي يف    -6 

ــريية      ــنة التحض ــروتني الس ــرور ب ــث دون امل ــأليف والبح الت

واألثـر العلمـي   وذلك تكرميًا للجهـود  ، والفصول الدراسية 

املنشــور وغــري املنشــور ، والتحفيــز علــى العطــاء العلمــي ،  

كما هـو احلاصـل يف الـدول املتددمـة ، وتكـون مراكـز       

ومتابعـة  وبإشـراف  ، الدراسات والبحوث منفـذ رليـة التنفيـذ    

 ..مسؤولة عليا جهة 

لرفع مسـتوى املراكـز ومكانتهـا العلميـة ، يتطلـب فـتح        -7 

ض ببحوث ودراسات على وفـق مـا   دراسات عليا فيها ، واخلو

رســالة ماجســتري ب حتديدهــاتتخصــص املراكــز وتكــون 

وأطروحة دكتوراه ، ولتكن برسوم تسـجيل ، فضـاًل عـن    

فتح أقسام استشارية لدعم املراكز ماديًا ومعنويـًا ، وبـذات   

الوقت تكون الدراسة والبحـث ضـمن أهـداف قيـام املراكـز      

 ..العلمية 

راكـز املتماثلـة مـع األخـذ بنظـر      بناء نظام تنافسـي بـني امل   -8 

االعتبار مـا متتلكـ  مـن كـوادر نوعيـة وأدوات وخطـط       

ورليات التنفيذ والدعم والتكافؤ يف الفرص ، لُتبنى العدالة 

يف االختيار ، واملساواة يف احلدـوق والواجبـات ، واهلـدف مـن     

حتديق ورفـع مسـتوى قـدرات ورغبـات     ، التنافس املتكافئ 

وتنفيذ ،  الكفءاملبدع أداء مستوى رفع و، وحوافز الباحثني 
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ما خمطط ل  إداريًا وماليًا وعلميـًا ، وبنـاء منظومـة علميـة     

 ..متنامية ومتطورة 

، إدارة املراكـز   ؛ على يةالتخطيط لدورات تطويرية وتدريب -2 

ــت  ــتويات   ، وإدارة الوق ــوب لكــل املس ــع ، واألداء املطل ورف

ار مـا متـوافر   واستثم، مستوى اجلودة مع خفض التكاليف 

 ..من إمكانيات وقدرات مادية ومعنوية وموارد بشرية 

ــاا                 ــواء واملن ــة األج ــام لتندي ــريه ، يكــون االهتم ــذا وبغ وبه

التنظيمي واملناا العلمي واملعـريف ، لبنـاء سـلوك تنظيمـي ضـمن      

بيئة قيادية تؤمن وتهتم باجلودة وريـادة الفكـر واملعرفـة الواعـدة     

 ..وي والتطويري للبالد والعباد للمستدبل التنم

 

 آلية دعم : ًا لثثا
 مراكز الدراسات والبحوث العراقية

 

ولدعم مراكز الدراسات والبحوث ، البّد من أن يكون هناك               

حلدــة وصــل بــني الكليــات ومناهجهــا ومهــام وأهــداف املراكــز ،  

علـى   ت لتكـون واستيعاب لتلك الرؤى والرسالة واألهـداف والغايـا  

، مرورًا باجلانب النظري وتكاماًل مع اجلانب التطبيدـي   أرض الواقع

 ..وامليداني 

ومــن هــذه األســاليب الفعليــة لتفعيــل وترســيخ ثدافــة بنــاء              

 :املراكز ، أن يكون للمراكز العراقية 

ومنح  ، االستداللية املناسبة يف املبنى والنظام اإلداري واملالي -

وتنظيم الالمركزية اإلداريـة  ، ة الفعلية الشخصية املعنوي
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هـا  اتاحرتام املراكز ونتاجب، فتكون النظرة املنتجة واملالية 

 .. اواإلفادة منه

 ، لطلبــةلاالهتمــام بــأن يكــون مــنهج دراســي متخصــص  -

ــ  يكــون اختصاصــهم  ــام البحــث والدراســة  في حتمــل مه

ووضــع عالجــات ملــا تعانيــ  كــل مفاصــل  ، للمشــاكل 

ما تتعلـق مبهـام التخصصـات اإلنسـانية     ، واد احلياة من أبع

والعلمية الصرفة منها والتطبيدية ، ليكونوا عند خترجهم 

البحـث  وأخالقيات مؤهلني يف حتمل زمام األمور وحب مهنية 

 ..العلمي 

ودعـم متميـز للباحـث    ، وضع نظام حوافر ماديـة ومعنويـة    -

تنفيــذ ونشــر كــل مــع واملوظـف داخــل املراكــز العراقيــة  

 ..ات املراكز العراقية نتاج

جعل املراكز العراقية قناة مثمرة ومشجعة وداعمة لكل  -

َمْن ل  قدرات على اإلبـداع واالبتكـار مـن داخـل اجلامعـات      

العراقية وخارج اجلامعة من العراقيني داخـل وخـارج العـراق    

ــداع     ــهادات ، فاإلبـ ــوا الشـ ــانوا مل ميتلكـ ــى وإن كـ حتـ

تطلـب أن  يهادة ، فالدعم واالبتكار واالخرتاع ال يتحدد بش

 ..ح جلميع من ميتلك الددرات الستثمارها فتنيكون م

العراقية بتنمية اخليال  العلمية االهتمام عن طريق املراكز -

العلمي واألدبي ، وبناء ما يكفـل جنـاح ذلـك علـى وفـق      

 ومتوافـق مـع البيئــة ،   مـدروس دولــي أسـس علميـة ونظـام    

للعراق ، ويـتم وضـع   حيدق استثماره يف التنمية الشاملة و

 ..قوانني وتعليمات ولوائح خبصوص  

لدعم الددرات وضع نظـام أجـور خاصـة للعلمـاء واملبـدعني       -

   ..تعدى حدود الروتني تح ـَنوِم، واملبتكرين 



 52 

 مقرتح بناء : ًا رابع
 جممع مراكز الدراسات والبحوث

 

ومـا   ،جـامعيت بابـل الكوفـة     يف عمـل خربتي والانطالقًا من             

مــن مهــام اجلامعــات وكلياتهــا ومراكزهــا املختلفــة ،   تاســتطلع

داخـل   العمـل ت واملراكز خارج العـراق ، و واستدراءه لبعض اجلامعا

عام  املركز منذ تأسيس، امعة الكوفة جبمركز دراسات الكوفة 

ببحــوث ودراســات مــن خــالل املــؤمترات   يتشــاركمت مومــا ، م 222 

من كتـب   توما نشر، لوطنية والدولية اواحمللية والندوات العلمية 

 ..وموضوعات يف اتجمالت والصحف ، وحبوث 

فكـرة قيـام وبنـاء ؛ جممـع مراكـز الدراسـات        يتبلورت لـد              

ــة اجلــودة     ــة عالي ــة وحرفي ــوم ، بتكاملي ــف العل ، والبحــوث ملختل

 ..ب كل التطورات العاملية بدراساتها وحبوثها اليت تواك

اء عمـل  فر ومـا سـيتوافر مسـتدباًل ؛ مـن جـر     لعمل مبا متـوا وا            

ودراسات وحبوث املراكز ، أو من خـالل تطـور الدـدرات الذاتيـة ومـا      

تعتين ب  املراكز من دورات داخل وخارج الدطـر ، ومـا تسـهم الدـوى     

الفاعلة من الكوادر املتنوعة من خالل اإلسهام مع الكوادر العامليـة  

ــة واستشــ   ــات علمي ــع   ، ارية يف نتاج ــى أرض الواق ــذ عل ، والتنفي

 .. Feedbackالتغذية العكسية  االستفادة منو

ــتنواال             ــات وحبــوث  اف ــًا بدراس ــ  الحد ووضــع اخلطــط   ، ع من

، وليس بدوة  املتابعة والتدويموتنفيذها وتدييمها وتدوميها جبودة 

 زمـة األمـا جتـر إىل   و، إربـاك العمـل    ؤدي إىلالرقابة اليت تضغوطات 

حيدق ، قابي اإلداري الر والعزم النفسية لدى العاملني ، لكون احلزم

رفـع مسـتوى األداء   و، يـة لـدى العـاملني    عنوتعاون ورفـع مسـتوى امل  
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مبنية علـى أسـس إنسـانية فاعلـة يف     والعزم رلية احلزم وواجلودة ، 

وال ، وال يكون تعسفي وهادر للطاقـات والدـدرات   ، تنفيذ اخلطط 

، أيـن مـا كـان مكانـ  يف اهليكـل التنظيمـي       فـرد و ي ُيهممش أ

 ..  عدم مصادرة قدرات  وإجنازاتعلى والعمل 

ولذا أقرتح إنشاء جممع مراكز الدراسات والبحوث املتكامل              

مبختلف التخصصات العلمية التنمويـة الفاعلـة علـى وفـق البنـاء      

 ..اجلامع للكوادر ذات الكفاءة العالية 

يكـــون جممـــع املراكـــز العلميـــة واالستشـــارية أيضـــًا و           

ــة ، يف كــل جام   ــة واألدبي ــة والفكري ــات ع ــن جامع ــراق ،  م الع

 ..تبادل اخلربات والددرات والتنسيق بينها على وفق التعاون و

وعملها ُيبنى على أساس النظام الـال مركـزي الـذي جتمعـ                 

 ت يف التنميـة والتطـوير  هلا كافـة الصـالحيا   ، الوزارة بدائرة عامة

 ..ومبواكبة اخلارج والداخل للبلد 

انفتـاح علـى الـدول اإلقليميـة والعامليـة ، وبنـاء جسـور        من  و           

 اإلداري واألسـاليب  عرقلـة الـروتني  بال التواصل واحلرفية بال حدود و

 ..الكالسيكية 

ضـمن  كـون  تت متطورة ومتواصلة التطور ، كأن وبناء قنوا            

منهج البوابة االلكرتونية يف الدراسة والبحـث واملتطلبـات اإلداريـة    

وتسهيل مهام السفر لكل الكوادر العاملة يف املراكز علـى وفـق   

 ..برنامج مثمر ومسؤول ومستدبلي اسرتاتيجي األداء 

ومن هنا يتطلب متركز هذه املراكز والوحدات يف مبنى واحد            

بـني الكليـات    عالقـة الكائنـة  مـع ال  ،ضمن موقـع كـل جامعـة    

ما حيدد  الطلبة يشمل وحتى ، وإجنازات الكوادر هلذه الكليات 

 ..ت العليا من إجنازات علمية وحبثية يف الدراسات األولية والدراسا

مبا فيهم املراكـز  ، مشرتكة بني كوادر اجلامعة تكون أو              

تلـك الشـهادات احملددـة    واستدطاب الكفاءات الـيت ال مت ، والطلبة 



 54 

من داخل اجلامعـات ومـن خارجهـا ، ووضـع     ، االهتمام بهم وبددراتهم 

ــة أو     ــة أو مادي ــت معنوي ــك ؛ ســواء كان ــات خبصــوص ذل مكافئ

 ..كالهما من احلوافز 

أّما املراكز والوحدات التابعة هلا ، تكون من أنشطتها وبطـابع            

 :ال مركزي األداء 

والدراسات والتطوير العلمـي ، مبختلـف   بناء قاعدة للبحث  - 

 ..التخصصات 

بناء قاعدة استشارية لدعم كل املشاريع العامة واملختلطة  -2

واخلاصة ، سواء كانـت قائمـة أو مزمـع إنشـائها وقيامهـا ،      

 ..ومبختلف االجتاهات 

بناء قاعدة للتعاون مـع مراكـز البحـوث والدراسـات داخـل       -3

 ..وخارج الدطر 

م والعالقـات العامـة واخلاصـة ؛ العلميـة     بناء قاعدة اإلعـال  -1

 ..والثدافية واملعرفية 

بناء قاعدة للدراسـات العليـا ، وقيـام الدراسـات العليـا فيهـا        -5

يف كـل  ، وعلى أسـس علميـة متينـة ال ختضـع للـروتني      

 ..االجتاهات واملعايري 

تطــور مهــام هــذه اتجممعــات لتكــون تومســتدباًل ميكــن أن           

واالتصاالت مع العامل املتدـدمم والتعـاون علـى النفـع     قنوات التواصل 

 ..واملهارات الددرات تطوير املتبادل وتنمية 

علــى  منهــا فادةســتواالن االســتعانة كأّمــا الكــوادر ؛ فــيم            

ــرحلتني ــاءات      : م ــدرات وكف ــن ق ــك م ــا متتل ــة مب ــارات رني ، ومه

وهلـا  ، هـا  ومستدبلية على ما يتم توافر كوادر متخصصة ُيعتنـى ب 

 :روحية حب االنتماء والتنمية بتفاني وتواصل ، وهو ما يكون 

  ما متوافر من كوادر داخل كل جامعة عراقية.. 
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 ها فيداخل احملافظة الدائمة اجلامعة  ما متوافر من كوادر.. 

   ما متوافر من كوادر يف احملافظات األخرى والسيما احمليطـة

 ..باحملافظة الدائمة بها اجلامعة 

 ستدطاب الكفاءات من أصحاب الشهادات وغريهم من ذوي ا

خـارج  اخلربات والددرات اإلبداعية ، من داخل احملافظة ومـن  

ة ، أو على أقل تدـدير استضـافتهم والعمـل    والدول ظةاحملاف

 ..معهم بعدود أو اتفاقيات وتبادل خربات 

       بنــاء نظــام حــوافز متميــز الســتدطاب ذوي الكفــاءات

 ..واملثمرة اليت تسهم يف النهضة التنموية احلديدية النافعة 

مراكـز  دّدم من خطوط عامة لديـام جممعـات   ومن خالل ما ت             

، ميكـن وضـع دراسـات مستفيضـة ومـؤمترات      الدراسات والبحوث 

 ، وندوات لتطوير وبناء هذه الفكرة على أسس أسلم اآلليات املثمرة

ألنشطة اإلبداعية ورلية البعيدة عن الروتني الداتل البغيض لكل ا

 ..استثمارها 
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 املبحث الرابع
 االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات

 

واســتكماال ملتطلبــات البحــث ، سيشــمل هــذا املبحــث علــى            

 ..االستنتاجات والتوصيات واملدرتحات 

 

 االستنتاجات: أواًل 
 

تاجات يف ضوء مـا  ض االستنالبّد من وضع بع ، ويف ختام البحث          

 :، وفيما يأتي استنتاجات جلوانب مما تدّدم  اورتدّدم من احمل

مؤشرات تدـّدم األمـم والـدول ونهضـتها ، االهتمـام       مؤشر من - 

بإنشاء وتفعيل مراكز الدراسـات والبحـوث وبنـاء منظومـة     

متكاملـــة ومســـتدامة للداعـــدة البيانيـــة واملعلوماتيـــة 

 ..كل منو وتطور تكامل وفق على والعلمية واملعرفية 

لكشف عن الددرات اإلبداعيـة واملواهـب ،   لأهمية املراكز  -2

، وتهيئة املناا واألجواء املناسبة للتفكري العدالنـي املثمـر   

 ..وتوسيع مساحة استثمار الددرات والدابليات اإلبداعية 

عليـ  يف  أن تكون كما الوطنية كن املراكز ميو           

بّوابــة لتهيئــة الفــرص أمــام الدــدرات ومــنح  الــدول املتددمــة

الشهادات على وفق ذلك ، أو تكون بّوابة للدراسـات العليـا   

 فضاًل عن كونها الدوة الداعمة ببحوثها لتطوير املؤسسات

 .الوطنية احلكومية وغري احلكومية
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، دـدرات الكـوادر   لدراسـات تطويريـة للمراكـز و   البّد من  -3

نتماء والعمل الفاعل ، وبـدفع  وزرع الثدة واالحرتام وحب اال

نظام احلوافز والتشجيع املتواصل لكل الددرات ، وميـدانيًا  

أهميـة نظـام    ؤكـد علـى  إّن غالبية الكـوادر العلميـة ت  ف

ــدعم معــايري اجلــودة  العــادل ، احلــوافز الباحــث  شــطةأنول

ـ  االهتمـام ثدافة أهمية  ونشر، البنائية  املراكز ، بوصـفها  ب

 ..كرامة اإلنسان  دامةستاكيان حضاري يسهم يف 

ــع يف   -1 ــروتني اإلداري وسلســلة املراج ــن ال ــاد ع إجنــاز  االبتع

الدعم املـالي  وتسهيل ،  الدراسات والبحوث واملؤلفات من جهة

احلــد مــن االعتمــاد علــى الشــهادة كمعيــار  واملعنــوي ، و

ات واإلبداع اتالكفاء، والوطنية  العدوللئال تهدر ، للبحث 

 ..واهب وامل

قنــوات االتصــاالت بــني النــاس واملؤسســات هــو مــا قنــاة مــن  -5

حيدد  النشاط وخطط اإلعالم ووسـائل  املرئيـة واملدـروءة    

وجـود هـذه املؤسسـات    لاملسموعة ، وبدوره حيدـق الـوعي   و

 .. احلكومية وغري احلكومية وفاعليتها التنموية

األخذ بنظر االعتبار اسرتاتيجيات اخلطط التنموية الوطنية  -6

لتزامن مـع رفـع مسـتوى إمكانيـات وتطلعـات      والدولية ، با

 ..الباحثني وأدواتهم العلمية واملختربية أو امليدانية 

نظام تنافسي بني املراكـز املتماثلـة مـع األخـذ      ضرورة بناء -1

ــا متتلكــ  مــن كــوادر نوعيــة وأدوات    ــار م بنظــر االعتب

ــ  رص ، وخطــط ورليــات التنفيــذ والــدعم والتكــافؤ يف الف

حتديق ورفع مستوى  ، ومن أهداف  الختيارلُتبنى العدالة يف ا

 .. ومستوى األداء الكفء املبدع الباحثقدرات 
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ديديــة للتنميــة والتطــور البوابــة احل Innovationاإلبـداع   -5

ــّدم ــة    والتد ــا رهين ــّدمت فإنه ــا تد ــدول مهم تواصــلها ب، وال

احلضــاري ومحايــة مكاســبها الوطنيــة مبســرية التنميــة 

 . .املبدع وواملوهوب  محاية املبتكرواملستدامة ، 

ـ   -6 ال والتنبـؤ  حيتاج الباحث يف عاملنا املعاصر إىل تنميـة اخلي

أدوات اإلبداع واالبتكـار ، مـع احلضـور     أداة منالعلمي ك

الفاعل ألدوات ورليات استخدام التفكري املبدع واملثمر ، وما 

 .. حيدد  من تبسيط علمي للفكرة

ــتعلم    -7 ــني ال ــرابط ب ــاك ت ــة هن ــيوالرتبي ــدريب م والتعل والت

مستدبل املراكز العلمية وتواصلها يف  واخلربات ، الستدامة

 ..التنمية والتطوير واالستثمار 

العراقيـة ،  مراكز الدراسات والبحوث العلمية مراكز لدعم  -8

ع وموهـوب  مبدكل وضع برنامج خاص بمن ضرورة ال تظهر

 ..  ونلتأهيلي الذي حيتاجااجلانب واالهتمام ب

التنميـة ومنهـا ؛ تنميـة املـوارد     تكامـل  بضرورة االهتمـام   -2

البشرية ، وتنمية املهـارات واملواهـب واإلبـداعات والدـدرات ،     

ــها     ــا يكامل ــة ، وم ــة واملتددم ــدرات التدليدي ــة الد وتنمي

 .. مبحوري اإلدارة التنموية على وفق املتاح واملتوقع إتاحت 

إثبات جناح وتطور البحوث والدراسات ، يعين جناح املراكـز   -0 

،  ت وجودهم العلمي وامليـداني وتواصل إثبا، العاملني فيها و

وهي امليزة للعلم احلديث وتطلعات  املثمرة ومدى إمكانية 

 ..جعلها على أرض الواقع 

األفراد املبدعني هم املصادر األساسية يف اتجمتمع ، والدـدرات   -  

بنـاء  بلصيانة احلياة وضمان املستدبل  اإلبداعية هي املنهج

 ..مت  واجتاه  السلوكي وسال الفكر
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منهـا علـى أسـاس     فادةسـت لالاالجتاه بـالبحوث والدراسـات    -2 

الطاقـة   االسـتفادة مـن   احلفاظ على البيئة ، كما هو علي 

 ..ة كالضوء والتدفئة الشمسية يف مناحي عد

ــتعلــى املنــاا التنظيمــي  تــأثري -3  فكري فعاليــة اإلبــداع وال

ــداعي  ــتج   اإلب ــتفكري املن ــات ال ــياغة عملي بكــل ، وص

ــك علــى    أشــكال  الفرديــة واجلماعيــة ، ســواء كــان ذل

 .مستوى املؤسسات احلكومية أو غري احلكومية 

للمراكز ، ل  األهميـة  لبيئة الداخلية واخلارجية االهتمام با -1 

مـا يـدخل ضـمن  مـن عوامـل مسـتدلة       البالغة ، فضاًل عن 

 .. وتابعة ، واملؤثرات الذاتية واملوضوعية

، والـداعم   هتطـوير و إلبـداع لاحملفِّـزة   أهمية توافر التدنيات -5 

 ..العلمي  البحثللمواهب ومسرية 

 مرهونـة باملواكبـة لكـل   العراقيـة  العلمية تطور املراكز  -6 

وتكنولوجيـا املعلومـات   ، بشكل عام  تكنولوجيتطور 

 ..بشكل خاص 

لدعم مراكز الدراسات والبحوث ، البّد من أن يكون هنـاك   -7 

ما يبنـى عليـ  مـن    و، ها حلدة وصل بني الكليات ومناهج

 .. مهام وأهداف املراكز

االهتمام عن طريق املراكز العراقية بتنمية اخليال العلمي  -8 

واألدبي ، وبنـاء مـا يكفـل جنـاح ذلـك علـى وفـق أسـس         

علمية ونظام مدروس حيدق استثماره يف التنمية الشـاملة  

 .للعراق ، ويتم وضع قوانني وتعليمات ولوائح خبصوص  

جممع مراكـز الدراسـات   جلامعات العراقية بناء يتطلب يف ا -2 

والبحوث ملختلف العلوم ، بتكاملية وحرفية عالية اجلـودة  
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،  الـيت تواكـب كـل التطـورات العامليـة     بدراساتها وحبوثها 

 ..والعمل مبا متوافر وما سيتوافر مستدباًل 

والدراسـات والبحـوث مـن    املراكز حلدة وصل بـني اتجمتمـع    -20

اجلهـات العلميـة   لرتبويـة والتعليميـة و  املؤسسـات ا وجهة ، 

 هـذه العالقـة   من خـالل و من جهة أخرى ،املختلفة  تهاوأنشط

 ..يتم التواصل احلضاري املخطط ل  

 

 املقرتحات والتوصيات: ثانيًا 
 

البحـث   حمـاور  وميكن أن نضع يف ضوء ما تدّدم من مضامني            

ات ، لــدفع عجلــة جوانــب مــن املدرتحــات والتوصــي، واالســتنتاجات 

 :تطوير مراكز الدراسات والبحوث وكاآلتي استمرار التنمية و

ـ  البّد من  -  مركزيـة يف مراكـز الدراسـات    ال اعتماد نظـام ال

 قيدحتختطي الروتني وسلسلة املراجع ، ووالبحوث ، من أجل 

ها بـاألداء العـالي   تنفيذووضع اخلطط و، انسيابية األعمال 

 .. واجلودة املطلوبة

لصـالحيات لكـل املسـتويات    وضوح املسؤوليات وايتطلب  -2

والتحسـني  أفضـل األداء املطلـوب    حتديـق  من أجـل  اإلدارية

 ..املستمر 

تطلبـ   يمـا   حبسـب توزيع الصالحيات على أقسام املراكز  -3

انســيابية بكــل  بنــاء اخلطــط وتنفيــذ خمتلــف األعمــال

 .. األهداف املرسومةللوصول إىل  ، وفاعلية ومرونة

ألبنية املخصصة ملراكز البحوث والدراسات ، ومـا  االهتمام با -1

 توسـعات يتطلب  من استداللية األبنية وسعتها السـتيعاب  

 ..وتطوير املراكز وتنمية األنشطة 
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نوية خاصة بـاملركز والعـاملني   بناء نظام حوافز مادية ومع -5

لـدفع عجلـة تنميـة البحـوث      ، ؛ من الباحثني واملـوظفني  بها

وفق مـا حيتاجـ  البلـد واملنطدـة     بالكمية واجلودة وعلى 

 ..الدائمة فيها املراكز البحثية 

االبتعاد عن قيود العمل ولباحثني ، ااالبتعاد عن روتني دوام  -6

لباحــث يف حــراك وتفاعــل مــع املكــت  للباحــث ، وجعــل ا

إجنــازه ، مــع  و بيئــة البحــث املزمــعبشــكل عــام ، البيئــة 

 ..   االهتمام بثدافة املتابعة والتدويم الذاتي

ـ وروح املبـادرة  بناء االستعداد النفسي  -7 لكـادر املتـوافر   دى ال

ــالبحوث و    ــام ب ــى الدي ــثهم عل ــدى املراكــز وح ــات ل الدراس

 ..واملؤلفات وباألولويات الدائم من أجل  املركز املعين 

إنشــاء مكتبــات الكرتونيــة للبــاحثني والطلبــة ، داخــل   -8

ات ، وربــط املكتبــ مراكــز البحــوث والدراســات يف العــراق

، بني مجيـع املراكـز الوطنيـة     بهيكل تنظيمي افرتاضي

والتعاون يف تبادل الكتب والرسائل واألطروحات اجلامعية 

 ..والبحوث والدراسات 

إنشاء موقع متخصـص ومنفـرد لكـل مركـز ، يسـهم يف       -2

ــاون      ــن تع ــأ م ــا يتهي ــات وم ــان اخلصوصــيات والعمومي بي

ــة   ــة وخارجي ــرتكة داخلي ــطة مش ــوث   وأنش ملركــز البح

ــي و ــات العراق ــني     الدراس ــل ب ــاة وص ــع قن ، ويكــون املوق

املؤسســات الرمسيــة وغــري الرمسيــة ، مبــا فيــ  مــا يتعلــق  

 ..بالبحوث والدراسات والرسائل واألطروحات اجلامعية 

تدديم الدعم واالسـتدالل املـالي للمراكـز العراقيـة ومـنح       -0 

 ..الشخصية املعنوية هلا ، ليتحدق جتاوز الروتني الوظيفي 
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وحــدة لالنرتنــت داخــل كــل مركــز للبحــوث       إنشــاء -  

 ..بنظام متعدد املهام والدراسات 

االهتمام باجلانب اإلعالمي وتفعيل أبعاده يف بيان الصورة  -2 

احلديدية ألنشطة املراكـز ، واملبنيـة علـى أسـاس وضـوح      

الصورة الشاملة لفعاليات ونشاطات املركز من صغار األمور 

لتصريح ب  أو نشـره مـن   إىل كبارها ، واعتماد ما يستحق ا

خالل الوسائل اإلعالميـة واجتـاه صـوب فهـم اتجمتمـع هلـذه       

 .املراكز وأهميتها للمجتمع والبالد 

بناء قنوات اتصال بني املراكز العراقية واتجمتمع ، وتواصلها  -3 

ــروتني    املباشــر وغــري املباشــر لتحديــق وعــي بــال حــواجز ال

 .والرمسيات يف التعامل املتكامل املثمر 

تسويق املناسب للنتاج الفكري واألدبي والعلمي ، ودعم ال -1 

املراكز العراقية مبا حيدق جانب منـ  يف الطباعـة والنشـر    

 .والتوزيع والتبادل العلمي والثدايف 

نظام للمسابدات واجلوائز ، وتواصـلها  ، وضع لكل مركز  -5 

من خـالل مراكـز الدراسـات والبحـوث     بالتصفيات النهائية 

يشمل عـن طريـق املراكـز احتـواء كـل      العراقية ، حبيث 

 نالنتاجــات داخــل كــل حمافظــة عراقيــة بغــض النظــر عــ

ــا ، لكــي    ــدون قيوده ــة وب مســتوى الشــهادات األكادميي

 .. ترتسخ الثدة لدى كل األطراف 

ط وشـر بفتح جمال لالنتماء إىل مراكز الدراسات والبحوث و -6 

ريدهـا ، والسـيما   املتبادلة عـن ط  فادةستاالحمددة ميكن 

الطاقات الـيت ال جتـد منفـذًا     تنمية وتطويرم عن طريدها يت

سـاعدات  وتدـديم امل ، إلجناز أنشطتها العلمية والتطبيدية 

، ومما يدعمهم أيضًا تسـجيل هـذه    املناسبة هلم وملشاريعهم
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األنشطة من حبـوثهم ودراسـاتهم ضـمن األنشـطة واخلطـط      

 ..املددمة للمجتمع وللمشاريع املختلفة 

صاالت خمطط هلا وميكن تنفيذها بني املراكز بناء قناة ات -7 

، وبينها وبـني والعـامل اخلـارجي مبـا فيهـا املراكـز       من جهة 

واملؤسسات واجلامعات واملعاهد ، وإبرام االتفاقيات التعاونية 

 .. مع جهات خارج الدطر لإلسهام يف إجناز حبوث هلم

 وبكـل مـا  والعلوم واملعارف ، إنشاء أو بناء بنك للمعلومات  -8 

تواصل حتديث  مع وضع ، ويتطلب  من مستلزمات  احلديثة 

باالنفتـاح علـى مراكـز الدراسـات      ةنظام اتصاالت كفيل

 .. واملؤسسات العلمية والثدافية والبحوث العاملية 

بناء نظام تنافسي بني املراكـز املتماثلـة مـع األخـذ     يتطلب  -2 

ــا متتلكــ  مــن كــوادر نوعيــة وأدوات    ــار م بنظــر االعتب

ليــات التنفيــذ والــدعم والتكــافؤ يف الفــرص ،  وخطــط ور

 .. لُتبنى العدالة يف االختيار

إدارة  يف يـة ختصصـية  التخطيط لدورات تطويريـة وتدريب  -20

واألداء املطلـوب لكـل املسـتويات    ، وإدارة الوقـت  ، املراكز 

ــتوى اجلــودة   ــع مس ــتمر ،  ورف ــني املس ــض  والتحس ــع خف م

وقــدرات  التكــاليف واســتثمار مــا متــوافر مــن إمكانيــات

 .. مادية ومعنوية وموارد بشرية 

وضع مكافآت وجوائز ألفضل البحـوث وأفضـل البـاحثني ،     - 2

بغض النظر عن الشهادة والدرجة العلمية ، وتراعي اللجنـة  

واملساواة بني اجلميع من خـالل حجـب    ةلاالتحكيمية العد

 االعتبار نظرمع األخذ باء عند النظر للدراسة والبحث ، األمس

 ..العلمية والوظيفية واألثر العلمي للباحث للسرية 
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البت بنظام منح الشهادات العليـا لكـل َمـْن لـ  أثـر علمـي        -22

ــع  ــنة  واسـ ــروتني السـ ــرور بـ ــث دون املـ ــأليف والبحـ يف التـ

وذلـك تكرميــًا للجهــود  ، التحضـريية والفصــول الدراســية  

واألثر العلمي املنشور وغري املنشور ، والتحفيز علـى العطـاء   

كما هو احلاصـل يف الـدول املتددمـة ، وتكـون     العلمي ، 

وزاري مراكز الدراسات والبحوث منفذ رلية التنفيذ وبإشراف 

 .. متخصص وموضوعي

لرفع مسـتوى املراكـز ومكانتهـا العلميـة ، يتطلـب فـتح        -23

مـا   حبسـب دراسات عليا فيها ، واخلـوض ببحـوث ودراسـات    

، فضاًل برسوم تسجيل  حتى وإن كانت املراكز اتصصخت

 .. مراكزلعن فتح أقسام استشارية ل

األخذ بنظر االعتبار اسرتاتيجيات اخلطط التنموية الوطنية  -21

والدولية ، بالتزامن مـع رفـع مسـتوى إمكانيـات وتطلعـات      

 ..الباحثني وأدواتهم العلمية واملختربية أو امليدانية 

ا حتويـ  مـن   مبـ رة والغنيـة  االهتمام ببناء املكتبـات الزاخـ   -25

ـ ؛ سـات والبحـوث العربيـة واألجنبيـة     الكتب والدرا  ةالورقي

الباحث ، واحليلولة دون هدر  تلبية حاجاتل ، ةوااللكرتوني

 ..  وقت

ختطِّي الروتني وقيود الوظيفة املعوقة يف مراكز الدراسـات   -26

والبحوث ، وتهيئة كـل األجـواء واملنـاا التنظيمـي املـؤدي      

 ..ثمر لنجاح عمل الباحث واسرتاتيجيات البحث العلمي امل

التخطـــيط والتنســـيق الفاعـــل واملناســـب للحيلولـــة دون  -27

إجنـازات   مـن مضـامني البحـوث ، وتنفيـذ مـا يـرد      ازدواجية 

 ..بشكل سريع خلدمة التنمية الوطنية  الباحث
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ــرز البحــوث     -28 ــى مســتوى وطــين جلمــع وف وضــع خطــط عل

والدراسات الدائمة بإجنازهـا املراكـز واملنجـزة ، أو مـا يـتم      

ملراكز ، مبا فيها ما يتمخض مـن حبـوث   مجعها عن طريق ا

املؤمترات والندوات ، ووضع قناة تتبنـى ذلـك علـى مسـتوى     

ولـة ، وتوثيدهـا وطبعهـا    الوزارات وجملس الوزراء ورئاسة الد

 ..فادة منها ستواال

العلميـة  األفكـار   سـويق واسـتثمار  االجتاه صوب إنتاج وت -22

مل  ذاإفت ، االبتكارات واالخرتاعاما يتحدق من و ، فيةاملعرو

ــذ   ــتثمار يكــن باإلمكــان تنفي ــًا اس ــ  ها وطني ، فيتوج

بتسويدها خارج البالد ، لـذا يتطلـب اسـتحداث إدارة عدـود     

 ..وتسويق األفكار واالخرتاعات 

مهامهـا  من تشكيل جلان داخل املراكز العراقية ، يكون  -30

مجع نتاجات احملافظـة مـن البحـوث والدراسـات واملؤلفـات ،      

النشر العراقية والعربيـة واألجنبيـة لبيـع     والتفاوض مع دور

احلدوق وطباعتها بأسرع وقت ممكن ، وهو ما يدعم كل 

أنواع النتاجات املبدعة ، علـى أن يكـون للمركـز نسـبة     

 ..  ويتم ذكر امسها علي حمددة من املطبوعات 

وبهذا يكون البحث قد سلط الضوء على جوانب مما تكون              

ــ  مراكــز الد  ــات    علي ــن الطموح ــى م ــا يرج ــوث ، وم راســات والبح

 ..املستدبلية لتنميتها وتطويرها 

ــًا أن أ              كــون قــد أســهمت يف تبيــان مــا ينفــع ويــدعم   متمن

لطموحات املستدبلية ، وأن يكون البحث إضافة نوعيـة لتحسـني   ا

  ..مسار املراكز 
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