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 مةلخص                    
فالتجارب الدولية املعاصرة أثبتت مبا ال  تعليمي،حمل التنافس الذي جيرى يف العامل وهو تنافس  أصبحإن التعليم   

وأن كل الدول املتقدمة اليت تقدمت من بوابة  التعليم،يدع جمااًل للشك إن بداية التقدم احلقيقية بل الوحيدة هي 
ا وسياستها وما يتسم به العصر احلايل ابلتفجر املعريف والتكنولوجي التعليم، ألهنا تضع التعليم يف أولوية براجمه

األمر الذي جعل  االنرتنت،وانتشار نظم االتصاالت واالستعمال املتزايد للحاسوب والتوسع يف استخدام شبكة 
 العامل قرية كونية الكرتونية. 

والتطرق جملموعة من املشاكل والعقبات اليت تواجه تتناول الورقة دور التعليم العايل والبحث العلمي يف اجلامعات 
ويبني الباحث اهلدف من الورقة يف املساعدة يف استنتاج وعرض طرق واساليب  العلمي،التعليم العايل والبحث 

وسيتناول الباحث وأبسلوب البحث العلمي، موضوعات حبثه اليت يستهلها ابملقدمة  احللول،حديثة جملموعة من 
ف البحث وأمهيته وحدوده ومشكالته، مث يطرح عددًا من األسئلة ذات العالقة املباشرة ابسرتاتيجيات يليها أهدا

عرض الباحث يف هناية البحث عددًا من التوصيات، آماًل أن تكون  العلمي.التخطيط يف التعليم العايل والبحث 
 االسرتاتيجي.أصحاب القرار يف التخطيط والباحثني، واملسؤولني، و  العايل،ذات فائدة لألساتذة يف التعليم 

 
Abstract 

      The Education become the place of competition, which is being in the world, 

compete tutorial, contemporary international tests proved beyond any reasonable 

doubt that the beginning of real progress, but only is education, and that all 

developed countries made advanced from the gate Education, as she puts 

education in priority programs and policy and It characterizes the current era  and 

technological knowledge and the spread of communications systems and the 

increasing use of computers and the expansion of the use of the Internet, which 

made the world a global village electronic. 

The paper addresses the role of higher education and scientific research in the 

universities and addressed to a range of problems and obstacles facing higher 

education and scientific research, and shows the researcher aim of the paper is to 
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                                                                                 :املقدم  

التعليم اجلامعي يؤدي دورًا مميزًا يف تقدم اجملتمعات وتنميتها وذلك من خالل وسائل ومهام متعددة لعل التطور يف إن 
لقد أصبحت اجلامعات اليوم ومن خالل أهدافها ف قية()األساسية والتطبي أبرزها إرساء قاعدة البحوث العلمية

ووظائفها األساسية املتمثلة ابلتعليم األكادميي والبحث العلمي وخدمة اجملتمع أحد أهم العناصر الداخلة يف بناء 
وهي قلبها النابض  وتطور حضارة العصر الذي نعيش فيه، فهي املؤسسة التعليمية األكرب، وهي عقل األمة وروحها،

الذي يغذيها ابلعلماء املبدعني، والقادة األفذاذ، والساسة واملفكرين، والقوى العاملة املدربة يف خمتلف اجملاالت الذين 
 بدورهم يشكلون أداة الرقي والتقدم واالزدهار .

والعاملية من خالل أطروحاهتا  جند أن كل جامعة حتتل مكانتها العلمية بني جامعات ومؤسسات التعليم العايل احمللية 
، وستظل اجلامعة القاعدة األساسية اليت  ومعايريها املختلفة، وتُعد اجلامعة مبثابة مركز إشعاع للمعرفة والعلم والفكر النرير
ينطلق ويتطور منها أداء أي جمتمع سواء أكان خدميًا أم إنتاجياً، ومن مث فإن حتديث وتطوير أداء اجلامعة ومجيع 

هتا هو الطريق الرئيس حإحداث التنمية احلقيقية يف أي جمتمع. ومن أملهم حتديث وتطوير اطخطط الدراسية مكوان
للجامعة اليت تشكل وصف ملا درسه اطخريج مبا حيقق تقدم ومتييز اجلامعة على الصعيد احمللي والعاملي والصعيد املهين 

 .1واألكادميي
ة والبلدان املتقدمة ال ميكن تقليصها أال ابالستخدام     األمثل لإلنسان من أن الفجوة الكبرية بني البلدان النامي 

خالل االستثمار فيه ، فاملعرفة املنتجة اليت ميكن إن تقدمها مؤسسات التعليم العايل واملبينة على أسس البحث 
 العلمي ميكن إن تنتج قوى عاملة مؤهلة ومدربة     للنهوض ابجملتمع . 

                                                           

 اإلسكندرية. –، دراسات في سياسة التعليم في الوطن العربي، دار المعرفة الجامعية (1993 ) شبل ,بدران  - 1
 

assist in conclusion introduced modern methods and techniques for a range of 

solutions, and will address the researcher and the manner of scientific research, 

his research initiated by head-topics followed by the objectives of the research 

and its importance and its limits and its problems, then it raises a number of 

direct relevance to planning strategies in higher education and scientific research 

questions.                                                                    

  Showing a researcher at the end of the research a number of  hoping to be of 

interest to professors in higher education, and researchers, officials and decision-

makers in strategic planning. 
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واقع التعليم العايل والبحث العلمي يف السودان جيد ان هنالك تراجع يف املستوى العلمي طخرجيي  إن الناظر إىل

اجلامعات بشكل عام ، إذ أن إعداد الطلبة يكاد يقتصر على اجلانب النظري وعدم االهتمام ابجلوانب التطبيقية  سواء 
علمية متارس التدريس والبحث العلمي يف  على مستوى التطبيق أو البحث العلمي ، مما أسهم يف إعداد كوادر

اجلامعات مبستوى متدين لضعف املهارات البحثية لديهم ،األمر الذي انعكس سلبا على واقع البحث العلمي ،  إن 
اجلامعة هي احلاضنة والراعية للبحث العلمي وان أي خلل يف وضيفتها سوف ينعكس سلبا على جممل أنشطتها العلمية 

 بحث العلمي .ويف مقدمتها ال
وهلذا جيب علينا حتديد املشاكل واملعوقات اليت حتد من التطور يف جمتمعنا اجلامعي ويف كيفية إحإعداد اجليد طخرجيني 
وكوادر تنهض بذلك اجملتمع وتعمل علي تنمية البالد وإبتكار وحتديث وتطوير يف كافة اجملاالت الطبية التقنية 

واليتم ذلك اال ابلبحوث العلمية اجليدة ولذلك جيب الوقوف علي جوانب الضعف العسكرية وكل اجملاالت الصناعية 
ومناقشة النقاط اليت متثل عائق لذلك , يف البداية سيتم توضيح املشاكل واملعوقات اليت ستناقش بشكل مفصل وذلك 

 لتسهيل طرق واساليب احللول املناسبة والقدرة علي تفادي املشاكل يف املستقبل .
موة  م  املشال  والتحدايت ال ي تول  الياا الباثث و ال ي سيتم ةرهاا يف كل  ققا  برر  هه  هناك جم

 املشال  والتحدايت:

 عدم توفري الوسائل التعليمية املطلوبة وطرق إستخدامها بكفاءة وفاعلية .  -1

شنغل املكنان مبنا ميكنن ال  عدم العناية حبسنن اختينار األسنتاذ اجلنامعي املتمينز املنتمكن املتخصنر والنظنر فقنط إىل -2
 مبا ينبغي أن يكون.

إنعدام املعارف واطخربات  واملهارات األساسية املتوافرة لدى خرجيي اجلامعات وهي ما جيب أن يتمتع بنه خنريج هنذا -3
 التعليم من إمكاانت عامة وختصصية، ومدى قدرته على االنطالق إىل سوق العمل.

 التفاعل معها خصوصاً يف ظل العوملة.أن يتفهم الثقافات، وأن يتمتع مبهارة الرؤية العاملية للخريج، وضرورة -4

 احتمال حدوث عدم توازن بني التخصصات العلمية والتخصصات األساسية واحإنسانية .  -5
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 اهداف البحث:
اهداف الورقة التعرف علي الطرق واالساليب اليت تساعد يف تطوير اساليب التعليم والبحث العلمي وكيفية إعداد 

ابعتبار التعليم هو مصدر الطاقة الدافعة  اسرتاتيجيةاجيال انضجة مؤهلة تساعد يف دفع مسرية التعليم وهي ضرورة 
اين منها التعليم العايل والبحث العلمي يف وحتديد خطة قومية يع حتديد املشاكل واملعوقات اليت  للتنمية الشاملة,

 املستقبلية من التعليم العايل والبحث العلمي يف جامعاتنا السودانية .    لالحتياجاتللبحث العلمي و خطة مدروسة 
العصر وأعداد عقول من  احتياجاتاالبتكار ومواكبة التكنولوجيا والعوملة والتطوير للمقررات واملناهج حسب وكذلك  

 .  (2) خالل بناء خطط دراسية لتحقيق أمل األمة يف قدرة هؤالء على إحداث التقدم احلضاري املنشود
وضعف مكانتها  العربية،ألمهية املوضوع، وما نراه من تدهور يف املستوى العلمي يف اجلامعات  بمهي  البحث:

شكوى الكثري من املؤسسات، اليت تستخدم خرجيي هذه اجلامعات، من العلمية على املستوى العاملي؛ ابحإضافة إىل 
ضعف يف القدرة العملية على ممارسة الدور الفعرال يف جند ضرورة ملحة لتطوير جامعاتنا. وجيب أن يركز هذا التطوير 

 ط وحماور. الباحث تناقش عدة نقا أعدهاعلى التعليم العايل والبحث العلمي كان اهداف الورقة العلمية اليت 
 تتضح من خالل ما يلي:

تقدم اجملتمعات وتطورها وأيمل الباحث أن يقدم هذا البحث للقائمني  يساهم يفالذي أن أمهية البحث العلمي هو 
 على بذل مزيد من اجلهد لالرتقاء مبستوى وسوية البحث العلمي يف اجلامعات. ما حيفزهمعلى أمر التعليم اجلامعي 

وسيلة تغذية راجعة، وجيب أن يزود البحث متخذي القرارات يف اجلامعات مبعلومات عن وضع البحث ويعترب البحث 
 العلمي يف جامعتنا فيتضح املطلوب منهم جتاه مسرية البحث العلمي وفق تصورات معينة.

 هي:وهناك ثالث  بسئةل  رئيسي  يف البحث 
 العلمي؟ليم العايل والبحث ما هي التحدايت والعقبات يف تطوير التع : السؤال األول
 العايل؟ما هي معوقات وحتدايت اسرتاتيجيات التخطيط يف التعليم  : السؤال الثاين

: منننا هنننني أدوار القنننائمني علننننى اسنننرتاتيجيات التخطننننيط يف التعلنننيم العننننايل ملواجهنننة تلننننك املعوقننننات  السؤال الثالث
 والتحدايت؟

 املناسبة.تناول املوضوع بصورة شاملة ووضع احللول اسئلة البحث من خالل  علىسيتم االجاابت 
 

                                                           

حاضرًا ومستقباًل، بحث مقدم إلى مؤتمر التعليم العالي )رؤية شاملة دورة في االرتقاء بخطط ، أهمية التعليم العالي في التنمية وفي االستثمارات والموارد (2003 ) الدبوبي، عبد هللا -2
 .3/9/2003-1التنمية واإلصالح والتحديث حاضراً ومستقباًل(، دمشق، 
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 :مصطةلحات البحث
عملية فكرية منظمة يقوم هبا شخر يسمى )الباحث( من أجل تقصي احلقائق بشأن مسألة أو  :البحث العةلمي

مشكلة معينة تسمى )موضوع البحث(، ابتباع طريقة علمية منظمة تسمى )منهج البحث( بغية الوصول إىل حلول 
 .3 مالئمة للعالج، أو إىل نتائج صاحلة للتعميم على املشاكل املماثلة تسمى )نتائج البحث(

 

يتعلم الطالب يف جمال متخصر يؤهله  : هو مرحلة عليا من التعليم وخيتلف عن التعليم املدرسي حيثالتعةليم العايل
إحدى الشهادات يف ختصر معني أثناء دراسته اجلامعية. ويف معظم  للعمل يف أحد ميادين العمل بعد أن ينال

          منها عند جناحه الطالب أن ينهي دراسته عند هناية اي ينقسم التعليم إىل ثالثة مراحل إبمكان جامعات العامل
 : البكالوريوس ميضي فيه الطالب من أربعة إىل مخس سنوات حسب التخصر الذي اختاره املرثةل  األوىل 

: املاجستري ميضي فيه الطالب من سنة إىل اثنتني حسب التخصر الذي اختاره وحسب نشاطه  املرثةل  الثاقي 
                                  م اجلامعةوحسب نظا

اختاره وحسب نشاطه  : الدكتوراه ميضي فيه الطالب من سنة إىل اثنتني حسب التخصر الذي الثالث  املرثةل     
 حبثية تناقشه فيها جلنة من اساتذة اجلامعة تقرر ما إذا مينح درجة وحسب نظام اجلامعة ويف هناية املدة عليه تقدمي رسالة

 .يف الفلسفة يف التخصر الذي اختاره الدكتوراه
 الدراسات السارق  :

تناول الباحث بعض الدراسات السابقة اليت من خالهلا مت التعرف علي املشاكل واملهددات يف البحث العلمي والتعليم 
 يف الوطن العريب وركز الباحث علي التعليم.

 السابقة :  الدراسات تراها كما العلمي البحث مشكالت
 والعامل العريب، الوطن يف التعليم ومشكالته معوقات وتصنيف استقصاء السنني، عشرات ومنذ املختصون، حاول

 واحملاضرات والندوات العلمية، واملؤمترات األحباث الرتبوية، يف املشكالت هذه من العديد وترددت احإسالمي،
 القرن سبعينيات منذ اجملال، هذا يف والعلمية الرتبوية الدراسات من على العديد االطالع خالل ومن .املتخصصة

  بعض الدراسات السابقه. نعرض البحث، هذا اتريخ إعداد وحىت املاضي

                                                           

 (. أزمة البحث العلمي في الوطن العربي، الرياض: معهد اإلدارة العامة، إدارة البحوث.1981خضر، عبد الفتاح ) - 3
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 العلمي كوظيفة البحث اىل أشار حيث واجتاهاته، قضاايه اجلامعي، التعليم حول :(1977) مرسي دراس   -1
 العريب العامل جامعات العلمي يف البحث مشكالت أهم الباحث واستعرض املعاصرة، اجلامعة وظائف من أساسية
 العلمي، للبحث املرصودة املالية وضعف املخصصات العلمي، ابلبحث العربية اجلامعات اهتمام ضعف :ومنها

 .وقضاايه اجملتمع مبشكالت ارتباطها وعدم الباحثني ابلرتقية، لدى العلمي البحث اهداف وارتباط
 امللك جبامعة العربية، املنعقدة اجلامعات يف التدريس هيئة عضو لندوة العمل وأوراق األحباث من جمموعة قدمت   -2

 واليت ،( 1983 )دراس  ةدس-2     منها ، 1983 العام من آذار 2 إىل شباط 27 بني ما الفرتة يف سعود
 :يف املشاكل تتلخرمن جمموعة من  يعاين العربية اجلامعات يف العلمي البحث أن إىل أشارت

 .يستحقها اليت واألولية املطلوبة األمهية العلمي البحث إعطاء عدم   -1
 .العربية اجلامعات يف البحوث بني التكامل غياب   -2
 يف هيئة التدريس عضو الستقرار املالئمة الظروف ابستقصاء : وعنيت ( 1984 )وةدس الليالين دراس   -3

 :ابلتايل الدراسة أهداف وحددت العربية، اجلامعات
 .العربية البلدان يف العايل التعليم يف التدريس هيئات أعضاء منها يعاين اليت املشكالت حصر -1

 املناسبة احللول العلمية واقرتاح فعاليته لزايدة التدريس هيئة عضو الستقرار واملعنوية املادية االحتياجات حتديد -2
 .الفاعلية وزايدة التدريس هيئة عضو الستقرار

 يف انشئة زالت ما العربية اجلامعات أن الدراسة، هذه خالل من مجعت اليت البياانت وتشري
 ينعكس هذا ووسائلها، وكل وأنظمتها وإمكانياهتا، سياستها تطوير سبيل يف الكثري إىل حباجة زالت وما معظمها،

 ابالهتمام حتظى ال التدريس عضوء هيئة استقرار مسألة أن أيًضا وتبني فيها، التدريس هيئة عضو استقرار على
 شاهنا من اليت اجلهود تعبئة :منها التوصيات من الدراسة مبجموعة هذه أوصت وعليه، تستحقهما، اللذين واالعتبار

 تهابوظيف اجلامعة تقوم حىت أساسية، استقرار عوامل معها لتجلب والتنظيمية املادية واحإدارية، اجلامعة إمكانيات تطوير
 .العلمي والتدريس البحث جمايل يف املنتج العمل على حتفزه اليت احإجيابية األجواء التدريس هيئة وتوفر لعضوء

 أبن البحث يرى واملتوقع، الواقع بني الفلسطينية اجلامعات : ركزت الدراسة علي   ( 1986 )اجلرابوي دراس  -4
 من وجدت اليت من األهداف هدفًا يشكل ومل انشائها، حني اجلامعات هذه أولوايت قائمة على يكن مل العلمي
 :من كل لغياب اهتماًما، توليه أن أيًضا مبقدورها يكن ومل يومئذ، اجلها
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 يرى كما العلمي، البحث أن مع .املالئم واملناخ املساندة، التحتية والبنية اجملتمعي، الدافع

 .الرتبوية املؤسسات مكانة ومقارنة لتحديد عليها املتعارف املقاييس أجنع من يعترب الباحث،
 لوضنوح الفلسنطينية تفتقنر الرتبوينة املؤسسنات يف العلمني للبحنث الحقنا، جناءت النيت الندعوات، أن الباحنث وينرى

 حقيقينة مليزانينات هنذه اجلامعنات وافتقنار الفلسنطينية، اجلامعنات بنني التنسنيق عنهنا وغناب عنام، بشنكل األهنداف
 العلمني منن البحنث يتطلبنه منا تنوفري ضنرورة الباحنث هامشنًيا، وينرى البحثني النشناط جعنل ممنا العلمني، للبحنث

 .اجملتمع تنمية يدعم البحثي ملا النشاط توجيه و ومستقل مركزي احباث مركز القامة املشرتك التخطيط مستلزمات
 يعيشنها النيت وعمنق األزمنة العنريب، النوطن يف العلمي البحث أزمة دراسته علي ركز يف ( 1993 )دراس  سةلمان-5

 الباحنث، يقنول وكمنا األزمنة، هذه النظرية،وتتمثل البحوث جمال يف الواضح العجز خالل من العريب، العلمي البحث
 :املشنكالت منن العديند أفنرز ممنا العربينة، الندول لندى للبحنث العلمني املعنامل واضنحة اسنرتاتيجية وفلسنفة غيناب يف

 االمنة هنضنة يف رائنًدا دورًا تلعنب ان عنن العربينة العلمينة املؤسسنات وعجنز الفردينة،والبحنوث  امليزانينات، يف العجنز
 العنريب، للوصنول العنامل يف القنوة وعناصنر النذات، على االعتماد يف يكمن األزمة من اطخروج أن ويرى الباحث .علمًيا

 .حقيقية تنمية اىل
 ثدود البحث:

 وزارة التعليم والتعليم العايل والبحث العلمي. –اجلامعات  العربية  احلدود امللاقي  :
 .2016: يناير احلدود الزماقي 

احلدود املوضوعية : تركز الدراسة علني مشناكل التعلنيم والطنرق اجليندة النيت تسناعد يف احللنول وتقندمي املسناعدة للتعلنيم 
 العايل لتطوير الطالب .

هج الوصفي التحليلي وذلك بوصف املشكلة يف البحث العلمي والتعليم العايل : اتبع الباحث املن مناج البحث
ميكن  وتقدمي جمموعة من احللول اليت يتوقع الباحث تساعد يف اعطاء نتائج جيدة تنعكس اجيااًب علي الدور الذي

 .القيام بة من خالل الطالب 
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 مناقش  مشلةل  البحث:
 املشال  واملعوقات تتمث  يف جاقبني :

 يف جاقب املتعةلم :
تكمن يف الضعف العام للطالب يف جوانب عديدة تتمثل يف املعرفة اجليدة للتخصر والتطور الذي جيب إحداثه من 
خاللة مشكلة الثقافة والنموء والنضج مشاكل اللغة يف حالة االبتعاث ونقل ثقافة جديدة وحماربة الثقافة السالبة علي 

ا كان البد من تقصي الصعوابت والتحدايت اليت تعيق تقدمه ومتنعه من أخذ الدور اجملتمع يف خمتلف اجلوانب, لذ
املتوقع له يف خدمة احلركة العلمية واحلركة التنموية. فما املعوقات اليت حتول بيننا وبني إجناز األحباث العلمية املتميزة، 

 سواء كان ذلك على املستوى األساسي أم املستوى التطبيقي.

الباحث الجيد األجواء العلمية املناسنبة والصنحيحة يف جامعاتننا فالبحنث العلمني يعتمند علنى التفكنري املبندع والطالب او 
ابلنرغم منن كنل منا ميكنن أن -اطخالق الذي ال ميكن حث القادرين عليه إال منن خنالل تنوفري املنناخ احملفنز، فاملتخصنر 

دراً إذا مل تتنوفر لنه الشنروط النفسنية واألكادميينة النيت حتفنز ال يسنتطيع أن يكنون ابحثناً مقتن -يتوفر له من عوامل مساندة
علننننى العطنننناء العلمنننني. فالباحننننث حباجننننة إىل احإحسنننناس أبنننننه يعمننننل يف ظننننروف يسننننودها الشننننعور ابحلريننننة األكادميينننننة 

                                                                        واالطمئنان النفسي.  

إضنننافة إىل ذلنننك فنننإن اللقننناءات العلمينننة بنننني أعضننناء هيئنننة التننندريس يف القسنننم الواحننند أو يف الكلينننة الواحننندة، سنننواء     
كاننت ريينة أو غنري ريينة، فنإن هلننا ملثريهنا املباشنر علنى تنشنيط عملينة البحننث العلمني عنند هنؤالء األعضناء. كمنا أهنننم 

ميننة يف جمنناالت ختصصنهم سننواء مننا يعقنند منهننا يف البلنند الواحنند ذاتننه حباجنة إىل تسننهيل مهمننة إشننراكهم يف املننؤمترات العل
أو يف بلدان أخرى.. وال خيفى أن يف كل ذلك إثراًء كبرياً طخربات البناحثني وحفنزاً هلنم علنى القينام ابألحبناث والدراسنات 

 . 4يف جمال ختصصهم

 يف جاقب التعةليم العايل والبحث العةلمي واجملتمع :
العايل والبحث العلمي يف اجلامعات السودانية جند أن هنالك جمموعه من املشاكل والعقبات أهم يف مسرية التعليم 

 هذه املعوقات تتمثل فيما يلي:

                                                           

 .389-351دراسة في الواقع والتوجهات المستقبلية، مجلة اتحاد الجامعات العربية، عدد خاص، -(. الجامعة والبحث العلمي1988عدس، عبد الرحمن ) - 4
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غياب التقدير لةلجاود ال ي يبههلا الباثثون وجتاه  وإمهال النتائج ال ي يتولةلون  -1
يعتمدوهنا كضرورة أساسية يستندون إىل فأصحاب القرار ال يعطون البحوث العلمية أية أمهية وال  إلياا:

 نتائجها يف بناء برامج مستقبلية، األمر الذي حيبط الباحثني وال يشجعهم على تكرار التجربة.

ولرمبا ذلك راجع إىل عدم توافر قيم البحث العلمي ابلشكل املطلوب وكأن البحث العلمي شيئاً ال يستحق االهتمام، 
 عام ابلبحث العلمي.أو إىل عدم ثقة جمتمعنا بشكل 

فالتمويل عنصر أساسي لتهيئة الباحث نفسياً  هعف التموي  بو ةدم توفر التموي  اللايف: -2
–للعمل، لذا فإن إجراءات احلصول على األموال املطلوبة جيب أن تكون ميسورة. إال أن معظم ابحثينا 

ا حيتاجه البحث من موارد جيدون صعوبة يف توفري التمويل الضروري لعملهم مب -إن مل يكن مجيعهم
وأجهزة ومجع معلومات وحتليلها، ورمبا تعبئة استمارات الدراسة وإجراء جتارب، مما حيتاج إىل مصروفات 
ومساعدة أفراد يف إجراءات البحث أو الفنيني الذين ميكن أن يعملوا على صيانة املختربات وجتهيزها 

ومن انحية أخرى فإن قلة مكافأة الباحث على  للعمل للحيلولة دون إهدار الوقت واجلهد والكلفة
 جهوده والنتائج احإجيابية اليت يتوصل إليها كل ذلك يشكل عائقاً كبرياً يف طريق إجراء البحوث وإجنازها.

                                    قةل  مصادر املعةلومات ابلشل  الصحيح ولعور  الولول إلياا: -3
افر إمكانية خاصة هبا تساعد على إجراء البحوث، ومن بني هذه فعملية البحث حتتاج إىل تو 

احإمكاانت اطخاصة توفر مصادر املعلومات وسهولة وصول الباحث إليها، وخباصة األمور املستحدثة 
منها مثل الذي تنشره الدورايت واجملالت العلمية املتخصصة، حيث حتوي مثل هذه املصادر عادة 

ال ختصر معني فاملعلومات عصب البحوث العلمية، ومل ي أمهيتها يف عصارة الفكر احإنساين يف جم
عصران من أمهية الثورة التكنولوجية اليت يشهدها العامل، مما يستحيل معه احإملام ابملعلومات مجيعها بطرق 

ليت ترفد فردية أو تقليدية غالباً، ومن هنا يتبني لنا ضرورة وأمهية أنظمة املعلومات العلمية والتكنولوجية ا
الدارسني والباحثني مبا يكفي حاجتهم من البياانت واحإحصائيات املطلوبة. وجامعاتنا السودانية تفتقر 
عمومًا إىل مثل هذه األنظمة رغم تطلعها وحرصها على احإفادة من التقدم التكنولوجي يف جمال توثيق 

علومات املتوافرة واالعتماد على نفسه املعلومات، مما يثبط من عزمية الباحث ويدفعه لالكتفاء أبقل امل
بتوفري املعلومات، مما يزيد أعباءه وجيعل مهمته صعبة يف مرحلة البحث أو تفسري النتائج، مما ينعكس 
سلبًا على مستوى البحوث. كما تفتقر مكتبات اجلامعات عمومًا إىل املراجع العلمية الصاحلة للبحث 

انهيك عن أسلوب الالمباالة الذي يواجهه الباحث أثناء  ية. من كتب ودورايت وجمالت العربية وأجنب
 مجع املعلومات. كل هذه األمور تنعكس سلباً على سوية البحث العلمي يف اجلامعات السودانية.
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التعليم والبحث العلمي الذي خيدم عملية التنمية وخدمة اجملتمع هو من أساسيات واجبات األستاذ اجلامعي، ويتم 
اذ اجلامعي سنواي على ما يقدمه يف ذلك، بدون التفريط يف أي منها وإن احلصول على الشهادة العليا هو تقييم األست

                                                                                                                                      البداية الفعلية للبحث العلمي، وليس هناية العطاء العلمي.   
وإن البحث العلمي ليس للرتقية العلمية فقط، بل ضرورة ملحة طخدمة اجلامعة وخطط التنمية. كما أنه من الضروري 

جلامعي يف النشر يف جمالت ذات حتسني أساليب الرتقية العلمية، وذلك بوضع قيود جديدة، وتشجيع األستاذ ا
        مستوى علمي مرموق، كأساس للرتقية.     

وجيب أن ندرك جيدًا إن    . إن األستاذ اجلامعي مطاَلب ابلبحث العلمي، حىت بعد حصوله على درجة األستاذية
علني الذين تنعكس نشاطاهتم جامعاتنا لن تؤدي دورها، ما مل تنشأ فيها طبقة من األساتذة اجلامعيني واحإداريني الفا

بشكل إجيايب على طلبتهم وجامعتهم وجمتمعهم؛ آخذين بنظر االعتبار أن الطالب هو حمور العملية الرتبوية، والكل 
بشرحية املعلمني واالساتذة واعضاء  االهتمامجيب أن يكون يف خدمته، لكي يكون عضوا انفعا يف اجملتمع, هلذا جيب 

 بالدي وذلك بتوفري العون املادي هبدف التقليل من اهلجرات اليت حتصل لتعم الفائدة البالد هيئة التدريس عمومًا يف
 أبعلىوتنعكس اجياابً علي االجيال اجلديدة ختريج أجيال واعية ابلتحدايت اليت تواجه أمتها ومؤمنة مبهمتها ومسلحة 

 مستوايت القيم وأخالقيات التعامل  .
اجلامعات احلكومية واطخاصة والكليات االهلية واطخاصة وحنن نعاين من الضعف واطخلل يف اهلائلة يف عدد  الزايدةمع 

م هيوجد الدعم املشجع ومن مجيع االطراف سواء كان الباحثون نفس املسرية التعليمية وافتقار يف البحث العلمي وال
 حث العلمي للدعم والتأييد اجملتمعي.دعم من اجلامعات والتعليم العايل و افتقار الب يشجع وال يقدمون ما فهم ال

ومن احللول ايضاً لتنشيط البحث العلمي جيب على اجملتمع أن يعي حاجته له وأن يتخذ قراراً واعياً بدعمه، فالبحث 
العلمي حيتاج إىل استثمار الكثري من اجلهد واملوارد وال يعقل أن يقوم اجملتمع مبثل هذا االستثمار إال إذا كان املردود 

ملتوقع كبرياً. لذلك ال يتوقع أن يتم تطوير هذا اجملال يف داخل جمتمع ما إال بعد ما يعي هذا اجملتمع حاجته له، وهذا ا
ما مل حيصل يف جمتمعنا عندما قام بدعم إنشاء جامعاته احمللية، فهو مل يعتربها مؤسسات حبثية ومل يتطلب منها القيام 

 نت ابلنسبة له مؤسسات تدريس فقط.بتنشيط جمال البحث العلمي، وإمنا كا
بعنند حتدينند أهننم إشننكاليات التعلننيم العننايل و البحننث العلمنني يف اجلامعننات واملراكننز والوحنندات البحثيننة يف ظننل الشننروط 
واملمارسننات الننيت ينبغنني توافرهننا لغننرض تطبيننق معننايري اجلننودة يف اجلامعننات علننى الننرغم مننن تعنندد أسننباب تراجننع البحننث 

ت والنننيت نتجنننت أساسننا بسنننبب هجنننرة العقنننول  ومننا رافنننق عملينننة التغينننري مننن حتننندايت كبنننرية عرقلنننت العلمنني يف اجلامعنننا
 -إال إن إمامنا الكثري من احللول للنهوض ابلبحث العلمي منها : عملية النهوض اجلدي بواقع البحث العلمي

 .  النهوض ابلتعليم العايلاالعرتاف أبمهية البحث العلمي يف اجلامعات كونه ميثل احللقة املتقدمة يف  - 
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 .  دعم سياسة النشر يف اجلامعات وتزويد كل جامعة مبطبعة مستقلة لنشر احإنتاج العلمي لكوادرها –
تفعيننننل االتفاقيننننات الثقافيننننة مننننع اجلامعننننات األجنبيننننة وتبننننادل األسنننناتذة معهننننا لرفننننع املسننننتوى العلمنننني لألسننننتاذ  –

  اجلامعي .
تشنمل كافنة أعضناء اهليئنات التعليمينة  و البحثينة واالهتمنام بتشنجيع البحنوث وضع سياسات واضحة لاليفنادات   –

 .  املشرتكة
 . تسهيل منح إجازات التفرغ العلمي ألعضاء اهليئات التدريسية الجناز حبوثهم يف اجلامعات الرصينة خارج البالد –

ايت، ولذلك ال ينظر إليه ابلكثري مما سبق يتضح بكل جالء أن البحث العلمي يف اجلامعات حمدود األهداف والغا
من اجلدية والتقدير ألنه حمدود الفائدة، وال ميس موضوعات حيوية، وال يساعد يف حل املشكالت القائمة على 

 الساحة يف خمتلف اجملاالت.

حتول ومن هنا كان البد من إعادة النظر يف األوضاع القائمة للبحث العلمي وختليصه من السلبيات واملعوقات اليت 
 دون متكينه من حتقيق غاايته واآلمال املعلقة عليه.

 احلةلول م  وجا  قظر الباثث:
فيما يلي مجلة من االقرتاحات متثل رؤية مستقبلية لواقع وتوجهات أفضل من شأهنا أن تسهم يف رفع مستوى البحث 

 العلمي يف جامعاتنا وجتعله هادفاً ومفيداً وعملياً.

ألعضاء هيئة التدريس للقيام ابألحباث املختلفة على أن تعطى األحباث املتميزة سنوايً توفري األموال الالزمة  .1
 مكافآت، ميكن ذلك من خالل إنشاء صناديق مشرتكة لدعم البحث العلمي واحإنفاق عليه.

العمل على توفري قواعد املعلومات البحثية كخدمات مكتبية جامعية إضافية، وقاعدة عريضة للمعلومات يف  .2
 قسم األكادميي حىت يفيد منها املدرسون وطلبة الدراسات العليا على حد سواء.ال

 التعاون يف إنشاء بنوك للمعلومات واستخدام التقنيات احلديثة يف الوصول إليها. .3

ينبغي أن يكون لعضو هيئة التدريس اهتمام حبثي خاص يف جمال معني حبيث يتمكن من اكتساب املعرفة  .4
 لك اجملال من انحية، وحىت ينطلق يف أحباثه ودراساته ضمن حدود ذلك اجملال.العلمية الضرورية لذ

 نشر األجواء العلمية املناسبة على مستوى الكليات واألقسام العلمية. .5
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مطالبة اجلامعات أن تقوم بتوفري ما يتطلبه البحث العلمي من مستلزمات ضرورية وال سيما حتقيق االستقرار  .6
يئة التدريس يف مكان العمل. فاالستقرار الوظيفي والنفسي يهيئ لعضو هيئة التدريس الوظيفي والنفسي لعضو ه

 .5املناخ املناسب لرتكيز جهده وتفكريه على تطوير اهتماماته األكادميية 

إنشاء معهد مركزي يسهم يف إعداد مساعدي الباحثني لكل اجلامعات واهليئات البحثية األخرى. إن إعداد  .7
للعمل يف جمال البحث العلمي ال يقل أمهية عن إعداد الباحثني، فهم من الكوادر الالزمة مساعدي الباحثني 

لنجاح البحث العلمي وحتقيق أهدافه، فاألحباث العلمية متر خبطوات طويلة يف الوقت واجلهد، حتتاج فيها إىل 
النتائج واستخالص احلقائق  متابعة دائمة ورصد نتائجها أواًل أبول وعرضها على الباحثني لتحليل وتفسري هذه

والنظرايت من خالل التحليل والتفسري وذلك يتطلب مساعدي ابحثني يتوفر يف إعدادهم األمانة العلمية وحتمل 
 املسؤولية والقدرة على األداء .

املطالبة بتكوين جلنة مركزية للبحث العلمي مكونة من عمداء البحث العلمي يف كافة اجلامعات أو من ينوب  .8
م، مهمتها رسم سياسة حبثية عامة وفقاً طخطة شاملة، تتحدد مبوجبها األولوايت والضوابط اليت جيب أن حتكم عنه

نشاط البحث العلمي، وفقاً ملا تفرضه حاجة اجملتمع واحتياجات تنميته من جهة، وما يتوفر للجامعات من موارد 
 وطاقات من جهة أخرى.

 البحث العلمي كعقد الندوات وإلقاء احملاضرات املتخصصة دورايً.مطالبة اجلامعات إبعداد برامج لتنشيط  .9
مطالبة اجلامعات بتشجيع احإيفاد حلضور املؤمترات والندوات املختلفة وإعادة النظر يف املخصصات املالية لتوفري نفقات  .10

 احإقامة والسفر.

أن أمهية مؤسسات التعليم العايل تكمن يف أحد أهم خمرجاهتا و هم ان محلة الشهادات الذين يتم خترجيهم من 
اجلامعات جيب عليهم املسامهة  يف النهضة والتنمية ولتحقيق هذة االهداف مت مناقشة املشاكل والعقبات من مجيع 

 النواحي 
اليت  اكل و الصعوابت اليت يواجهها عضو هيئة التدريس، واملش وتطرق الباحث إىل ظروف عمل هيئة التدريس و

 حتول دون حتقيق اجلودة يف العملية التعليم.
  .اهتممنا هبيئة التدريس ابلتعليم العايل، اليت تعترب حمور العملية التعليمية

                                                           

 اإلسكندرية. –، دراسات في سياسة التعليم في الوطن العربي، دار المعرفة الجامعية (1993 ) شبل ,بدران  - 5
 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 2, No: 1, 2015 

           

 
 55 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

التدريس يف اجلامعة ولية  العمل األكادميي يف اجلامعة ألهنم هم الذين يتحملون مسؤ أعضاء هيئة التدريس هم عماد
 ولون عن احإرشاد األكادميي يف اجلامعة، أوعلى مستوى الدراسات العليا، وهم املسؤ التدرج سواء على مستوى

الدراسات العليا،كمايتحملون مسؤولية النشاط البحثي يف اجلامعة و هو ما يتطلب كفاءات  احإشراف على طالب
  .مه بشكل فعالعضو هيئة التدريس من أداء مها معينة، متكن

حتسني نوعية مؤسسات التعليم  :   الطرق واالساليب احلديث  ال ي تساةد يف تطوير التعةليم العايل و البحث العةلمي
 ومل ي من خالل ثالث مهام كما يرى "الباحث"ال بد من القيام هبا يف سياق خطة متكاملة األبعاد وهي: العايل

التعليم العايل القائمة، خاصة يف فروع العلوم الطبية والتطبيقية ضرورة تقليل االستيعاب يف مؤسسات  .أ
 . اطخرجيني البطالة بني  اذدايداليت  من خالهلا يتم حل وكافة العلوم احإنسانية

 زايدة حتسني احإمكانيات وجتهيزات التدريس والبحث العلمي. .ب
ات التدريسية، وإعادة تطبيق مبدأ ضرورة تقييم هيئات التدريس، ووضع برامج فعالة للنهوض بقدرات اهليئ .ج

 التنافس كعنصر جوهري يف شغل مناصب هيئات التدريس.
ضرورة وضع معايري النوعية ملؤسسات التعليم العايل اجلديدة وتطبيقها بصرامة، وعدم إضافة مؤسسات  .د

جديدة إال إذا كانت تساعد على حتسني املستوى العام للنوعية بصورة جوهرية من خالل تنافس 
املؤسسات القدمية واجلديدة، وإقامة نظام اعتماد جدي لربامج التعليم العايل وتطبيقها حبرفية لضمان 

 النوعية يف مجيع مؤسسات التعليم العايل.
 

 اخلامت  :
جند ان  املدارس واجلامعات تعترب حجر الزاوية ابلنسبة للتعليم سواء من حيث احلجم أو النوعية أو القدرة دليل على 
التقدم وهناك اجتاه لتجميع كل مؤسسات التعليم العايل حتت مظلة اجلامعات العربية. ومن مث فانه إذا ما أجريت أي 

 دراسة جادة حول التعليم العايل يف املنطقة العربية، فينبغي أن تركز على التعليم اجلامعي.
وقد متت احإشارة إىل جمموعة نقاط من تلك إن معوقات التعليم يف الوطن العريب أمر متسع، قد ال يتسىن أحصاؤه، 

املعوقات. وعليه فال بد من النظر يف هذه النقاط مث إن مناقشة تلك املعوقات مع مقرتحات احللول ،  مما يستدعى 
إفراغ مزيد من اجلهد يف تلك املناقشات واملعاجلات بغية الوصول إىل أمثل احللول يف قضية تطوير التعليم ، وذلك 

الكبريه اليت ميثلها و الننا جند اهنم القاعدة األساسية لرتسيخ دعائم التنقدم العلمي ولدفع مسرية التنمية لالمهية 
   االقتصادية واالجتماعية يف الدول.    
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أن مسرية التنمية تواجه حتداًي حضاراًي كبريًا ومشاكل عديده يف جمال التعليم والتطوير يف جمال الرتبية والتعليم فهنالك 
عدد من املشكالت اليت تعرقل مسرية انطالق التعليم والتحصيل العلمي انقشها الباحث امهها مشكلة التمويل تكمن 
يف ضعف نسبة االنفاق على التعليم هنالك تدن واضح يف نسبة متويل التعليم يف املدارس واجلامعات والوزارات 

لتمويل بينما القطاع اطخاص يلعب دورًا كبريًا يف واملؤسسات. ونالحظ عدم مشاركة القطاع اطخاص يف عمليات ا
 .التمويل لالحباث والدراسات

عدم وجود سياسة عامة واسرتاتيجية واضحة واجتاهات حمددة للتعليم يف خمتلف القطاعات، وعدم ربط انشطة البحث 
والرتكيز على البحوث ابلسياسة االمنية والتنموية للبالد اضافة لضعف الثقة يف االمكانيات والبحوث احمللية 

 .واالرشادات املستوردة

 
:النتائج والتوليات  

:النتائج  

إن التقدم العلمنني والتكنولوجي يفرض نفسنه على اجملتمع لذا جيب مسايرة التطور والتغيري يف أساليب التعليم و 
ان هناك فجوة كبرية بني الدول البحث العلمي والتقدم التكنولوجي يف اجملتمننع الراقي ومنهنا اجملتمع العريب وجند 

املتقدمة والدول النامية أساسهننا هو التقدم يف العلننوم النظرية والتطبيقية والتطور التكنولوجي وأساليب التعليم الذي 
أصبح يه من يات العصر وان اهلجرات لالساتذة واملدرسني واطخربات اثرت اتثري مباشر وابلتايل انعكست علي 

 ملحوظ يف ادائم واكتساهبم للمعارف وحيت يف ثقافتهم.الطالب وبشكل 
 ة اجملاالت اجملاالت يف اجملتمع ونسبة لعدم احإهتمام جبانب التعليم او احإمهال والتجاهل املتزايد انعكست سلباً علي كاف

وإكتساب املعارف حدد الباحث جمموعة من النقاط كانت موضع الورقة ملا له من اثر يف كبري عملية مواكبة التطور 
فكراي وحضاراي  واطخربات والتوقع اجليد يف احإستفادة من الطالب والباحثني يف التنمية يف كافة اجملاالت فبالتعليم نتطور

إن التعليم يهدف إىل إبراز أفراد ذو فكر ووعي،  وعلميا، وميكن أن نصل إىل املستحيل من تطور واكتشافات، كما
 .وتطوير اجملتمع واستمرار احلياة األرض،وهو استثمار يف إعمار 
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 :التوليات
يعرض الباثث فيما يةلي ةددًا م  التوليات املتعةلق  مبوهوع البحث، لعةلاا تةلقى اهتمامًا م  املسؤولني 

 وبلحاب القرار وهي:
  حتديد أهداف كل اختصاص يف التعليم العايل، وخباصة االختصاصات التطبيقية حىت يعرف الدارسون

واملدرسون إىل أين يصبوا جهودهم، وما هي املخرجات املطلوبة، وأين مواقعها يف سوق العمل، وما هي 
 مهمتها.

  االهتمام بشرحية منسويب التعليم العايل واالعداد املهوله اليت هاجرت وهي تنعكس سلبًا علي االجيال
 اجلديدة .

 وات املختربات واملعامل وسواها، ويف مقدمتها إغناء اجلامعات مبستلزمات البحث العلمي من املراجع وأد
 مراكز املعلومات ذات االتصال املباشر واملستمر ابملراكز العاملية الرئيسية.

  ختطيط التعليم العايل الذي يوازن بني احلاجات من القوى العاملة وبني احإقبال على التعليم، وبني املوارد
 املتاحة.

  يب املستمرين يكفل التكيف املستمر للخرجني مع عامل العمل ومع وضع برانمج فعرال للتعليم والتدر
 املستجدات املعرفية والتقنية.

ُسِسـِامْ صدق هللا عز وجل حيث يقنول        َقـْ َِ ُوا َمـا  ُ َما ِرَقْوٍم َثَّتَّ يـُغَـّيِِ                       ِإنَّ اَّللََّ اَل يـَُغّيِِ
  [11سورة الرعد: ]                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 2, No: 1, 2015 

           

 
 58 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

:املراجع  

:املراجع واملصادر  
 القران الكرمي -1
م،"املعوقات اليت تواجه املشرفني األكادمييني يف جامعة القدس املفتوحة يف 2006أبو يرة،حممود وآخرون ، -2

،ص ص 2006فلسطني"، جملة جامعة القدس املفتوحة لألحباث والدراسات،العدد الثامن،تشرين األول 
69-110. 

كلية   -حبث رسالة ماجستري غري منشورة -م( اجتاهات البحث العلمي الرتبوي1999أمحد الشيخ  حممد ) -3
 الرتبية جامعة اطخرطوم.

بكلية  -ة الرتبوية كما يراها طلبة الدراسات العليام( مشكالت البحوث العلمي2001إدريس أمحد عبد هللا ) -4
 جامعة اطخرطوم. -رسالة ماجستري غري منشورة -الرتبية جامعة اطخرطوم

(، أمهية التعليم العايل يف التنمية ويف االستثمارات واملوارد حاضراً ومستقباًل، حبث 2003الدبويب، عبد هللا )  -5
املة دورة يف االرتقاء خبطط التنمية واحإصالح والتحديث حاضراً مقدم إىل مؤمتر التعليم العايل )رؤية ش

 .3/9/2003-1ومستقباًل(، دمشق، 
 احإسكندرية. –(، دراسات يف سياسة التعليم يف الوطن العريب، دار املعرفة اجلامعية 1993بدران , شبل )  -6
هد احإدارة العامة، إدارة (. أزمة البحث العلمي يف الوطن العريب، الرايض: مع1981خضر، عبد الفتاح ) -7

 البحوث.
دراسة يف الواقع والتوجهات املستقبلية، جملة احتاد -(. اجلامعة والبحث العلمي1988عدس، عبد الرمحن ) -8

 .389-351اجلامعات العربية، عدد خاص، 
 القاهرة دار النهضة العربية. -م( االجتاهات احلديثة يف التعليم اجلامعي1992حممد منري مرسي ) -9

احإنفاق على البحث العلمي اجلامعي الواقع واملأمول ورقة عمل  -م(2005منصور القحطاين ) -10
 مقدمة لطرق تفعيل وثيقة اآلراء لألمري عبد هللا آل سعود جامعة امللك عبد العزيز.

اجمللة  -ندوة معوقات البحث العلمي يف دولة الكويت –م( 1997يوسف السلطان وآخرون ) -11
 (.166نسانية العدد الستون )العربية للعلوم احإ



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 2, No: 1, 2015 

           

 
 59 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

مفهومه/أدواته/أساليبه"،دار أسامة للنشر -م،"البحث العلمي1997عبيدات ، ذوقان وآخرون، -12
 والتوزيع،الرايض.

م،"املعوقات اليت تواجه املشرفني األكادمييني 2006محايل،عبد عطاهلل و ماجد عطاهلل محايل، -13
لبوابة اجلامعة األكادميية"،جملة جامعة القدس املفتوحة  املتفرغني يف جامعة القدس املفتوحة يف استخدامهم

 . 68-11لألحباث والدراسات،العدد الثامن،تشرين األول ،ص ص 
جلنة فنية برائسة أ.د.يوسف حسن عبدالرحيم" رؤى حول مستقبل سياسات التأهيل اجلامعى" ،  -14

ون مع مركز دراسات املستقبل، قاعة مؤمتر جامعة املستقبل، وزارة التعليم العاىل و البحث العلمى ابلتعا
 م2007أغسطس  29 – 27الصداقة، اطخرطوم، 

 

 المراجع األجنبية: 

19- Donald, Janet (1998) " The problems American Indian Students Confront in 

Minnesota Colleges" Minnesota University, Askreic.org 

20- Guclu, Nezahat (1994) A study to identify and analyze international graduate 

student adjustment problems at the university of Pittsburg (Pennsylvania) 

Dissertation Abstract international, vol.55.No.5,1995 p 1153. 

 
 
 


