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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 

Sudanese 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 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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 الملخص

صبح حمل التنافس الذي جيرى يف العامل وهو تنافس تعليمي ، فالتجارب الدولية املعاصرة أثبتت مبا ال أإن التعليم 
يدع جماالً للشك إن بداية التقدم احلقيقية بل الوحيدة هي التعليم ، وأن كل الدول املتقدمة اليت تقدمت تقدمت من 

املعريف والتكنولوجي  ستها وما يتسم به العصر احلايل بالتفجربوابة التعليم، الهنا تضع التعليم يف أولوية براجمها وسيا
وانتشار نظم االتصاالت واالستعمال املتزايد للحاسوب والتوسع يف استخدام شبكة االنرتنت, األمر الذي جعل 

 العامل قرية كونية الكرتونية. 
والعقبات اليت  والتطرق جملموعة من املشاكلتتناول الورقة دور التعليم العايل والبحث العلمي يف اجلامعات السودانية 

تواجه التعليم العايل والبحث العلمي ، ويبني الباحث اهلدف من الورقة يف املساعدة يف إستنتاج وعرض طرق واساليب 
حديثة جملموعة من احللول ، وسيتناول الباحث وبأسلوب البحث العلمي، موضوعات حبثه اليت يستهلها باملقدمة 

ف البحث وأمهيته وحدوده ومشكالته، مث يطرح عددًا من األسئلة ذات العالقة املباشرة باسرتاتيجيات يليها أهدا
التخطيط يف التعليم العايل والبحث العلمي . عرض الباحث يف هناية البحث عدداً من التوصيات، آماًل أن تكون 

 اتيجي .أصحاب القرار يف التخطيط اإلسرت ذات فائدة لالساتذة يف التعليم العايل ، والباحثني، واملسؤولني، و 
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                                                                                   :المقدمة

التطور يف التعليم اجلامعي يؤدي دورًا مميزًا يف تقدم اجملتمعات وتنميتها وذلك من خالل وسائل ومهام متعددة لعل  
 أبرزها إرساء قاعدة البحوث العلمية )األساسية والتطبيقية(.

بحث العلمي والولقد أصبحت اجلامعات اليوم ومن خالل أهدافها ووظائفها األساسية املتمثلة بالتعليم األكادميي 
وخدمة اجملتمع أحد أهم العناصر الداخلة يف بناء وتطور حضارة العصر الذي نعيش فيه، فهي املؤسسة التعليمية األكرب، 
وهي عقل األمة وروحها، وهي قلبها النابض الذي يغذيها بالعلماء املبدعني، والقادة األفذاذ، والساسة واملفكرين، 

 تل  اجملاالت الذين بدورهم يشكلون أداة الرقي والتقدم واالزدهار .والقوى العاملة املدربة يف خم

جند أن كل جامعة حتتل مكانتها العلمية بني جامعات ومؤسسات التعليم العايل احمللية والعاملية من خالل أطروحاهتا  
، و  ة القاعدة األساسية اليت ستظل اجلامعومعايريها 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 
مكوناهتا هو الطريق الرئيس إلحداث التنمية احلقيقية يف أي جمتمع. ومن أملهم حتديث وتطوير اخلطط الدراسية للجامعة 

 .1كل وص  ملا درسه اخلريج مبا حيقق تقدم ومتييز اجلامعة على الصعيد احمللي والعاملي والصعيد املهين واألكادميياليت تش
أن الفجوة الكبرية بني البلدان النامية والبلدان املتقدمة ال ميكن تقليصها أال باالستخدام     األمثل لإلنسان من خالل  

 ميكن ليت ميكن إن تقدمها مؤسسات التعليم العايل واملبينة على أسس البحث العلمياالستثمار فيه ، فاملعرفة املنتجة ا
 للنهوض باجملتمع .  إن تنتج قوى عاملة مؤهلة ومدربة

إن الناظر إىل واقع التعليم العايل والبحث العلمي يف السودان جيد ان هنالك تراجع يف املستوى العلمي خلرجيي اجلامعات 
عداد الطلبة يكاد يقتصر على اجلانب النظري وعدم االهتمام باجلوانب التطبيقية  سواء على مستوى بشكل عام ، إذ أن إ

 التطبيق أو البحث العلمي ، مما أسهم يف إعداد كوادر علمية متارس التدريس والبحث العلمي يف اجلامعات مبستوى متدين
 
  

                                                           

 اإلسكندرية. –(، دراسات يف سياسة التعليم يف الوطن العريب، دار املعرفة اجلامعية 1993بدران , شبل )  - 1
 

 
 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) Vol: 1, No: 4, 2016           

 
 66 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 
ة على واقع البحث العلمي ،  إن اجلامعة هي احلاضنة والراعيلضع  املهارات البحثية لديهم ،األمر الذي انعكس سلبا 

 للبحث العلمي وان أي خلل يف وضيفتها سوف ينعكس سلبا على جممل أنشطتها العلمية ويف مقدمتها البحث العلمي
يد خلرجيني وهلذا جيب علينا حتديد املشاكل واملعوقات اليت حتد من التطور يف جمتمعنا اجلامعي ويف كيفية إإلعداد اجل  

وكوادر تنهض بذلك اجملتمع وتعمل علي تنمية البالد وإبتكار وحتديث وتطوير يف كافة اجملاالت الطبية التقنية العسكرية 
وكل اجملاالت الصناعية واليتم ذلك اال بالبحوث العلمية اجليدة ولذلك جيب الوقوف علي جوانب الضع  ومناقشة 

هيل البداية سيتم توضيح املشاكل واملعوقات اليت ستناقش بشكل مفصل وذلك لتسالنقاط اليت متثل عائق لذلك , يف 
 طرق واساليب احللول املناسبة والقدرة علي تفادي املشاكل يف املستقبل .

  كلمات مفتاحية:
: عملية فكرية منظمة يقوم هبا شخص يسمى )الباحث( من أجل تقصي احلقائق بشأن مسألة أو البحث العلمي

مشكلة معينة تسمى )موضوع البحث(، باتباع طريقة علمية منظمة تسمى )منهج البحث( بغية الوصول إىل حلول 
 .2ث( مالئمة للعالج، أو إىل نتائج صاحلة للتعميم على املشاكل املماثلة تسمى )نتائج البح

يتعلم الطالب يف جمال متخصص يؤهله  : هو مرحلة عليا من التعليم وخيتل  عن التعليم املدرسي حيثالتعليم العالي
 إحدى الشهادات يف ختصص معني أثناء دراسته اجلامعية للعمل يف أحد ميادين العمل بعد أن ينال

 مشكلة البحث :
ل اليها الباحث و اليت سيتم عرضها يف شكل نقاط أبرز هذه املشاكهناك جمموعة من املشاكل والتحديات اليت توصل 

 والتحديات:

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

عدم العناية حبسنننن اختيار األسنننتاذ اجلامعي املتميز املتمكن املتخصنننص والنظر فقط إىل شنننغل املكان مبا ميكن ال  -2
 يكون.مبا ينبغي أن 

إنعدام املعارف واخلربات  واملهارات األسنننننننناسننننننننية املتوافرة لدى خرجيي اجلامعات وهي ما جيب أن يتمتع به خريج هذا  -3
 التعليم من إمكانات عامة وختصصية، ومدى قدرته على االنطالق إىل سوق العمل.

                                                           

 إدارة البحوث.(. أزمة البحث العلمي يف الوطن العريب، الرياض: معهد اإلدارة العامة، 1981خضر، عبد الفتاح ) - 2
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ختلفة، وأن يتمتع مبهارة التعاون والتفاعل معها خصوصاً يف -4
ُ
 الرؤية العاملية للخريج، وضرورة أن يتفهم الثقافات امل

 ظل العوملة.

 احتمال حدوث عدم توازن بني التخصصات العلمية والتخصصات األساسية واإلنسانية .  -5
 اهداف البحث:

د اجيال اليت تساعد يف تطوير اساليب التعليم والبحث العلمي وكيفية إعدااهداف الورقة التعرف علي الطرق واالساليب 
ناضجة مؤهلة تساعد يف دفع مسرية التعليم وهي ضرورة إسرتاتيجية باعتبار التعليم هو مصدر الطاقة الدافعة للتنمية 

ث العلمي وحتديد خطة قومية للبح يعاين منها التعليم العايل والبحث العلمي يف حتديد املشاكل واملعوقات اليت  الشاملة,
 و خطة مدروسة لإلحتياجات املستقبلية من التعليم العايل والبحث العلمي يف جامعاتنا السودانية 

االبتكار ومواكبة التكنولوجيا والعوملة والتطوير للمقررات واملناهج حسب إحتياجات العصر وأعداد عقول من خالل  
 .  (3) األمة يف قدرة هؤالء على إحداث التقدم احلضاري املنشودبناء خطط دراسية لتحقيق أمل 

ألمهية املوضوع، وما نراه من تدهور يف املستوى العلمي يف اجلامعات العربية والسودانية ، وضع   أهمية البحث:
مكانتها العلمية على املستوى العاملي؛ باإلضافة إىل شكوى الكثري من املؤسسات، اليت تستخدم خرجيي هذه اجلامعات، 

ا التطوير رورة ملحة لتطوير جامعاتنا. وجيب أن يركز هذمن ضع  يف القدرة العملية على ممارسة الدور الفعرال يف جند ض
 على التعليم العايل والبحث العلمي كان اهداف الورقة العلمية اليت اعدها الباحث تناقش عدة نقاط وحماور .

 تتضح من خالل ما يلي:
ث للقائمني م هذا البحأن أمهية البحث العلمي هو الذي  يساهم  يف تقدم اجملتمعات وتطورها ويأمل الباحث أن يقد

على أمر التعليم اجلامعي ما  حيفزهم على بذل مزيد من اجلهد لالرتقاء مبستوى وسوية البحث العلمي يف اجلامعات 
 السودانية.

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

                                                           

(، أمهية التعليم العايل يف التنمية ويف االستثمارات واملوارد حاضراً ومستقبالً، حبث مقدم إىل مؤمتر التعليم العايل )رؤية شاملة 2003الدبويب، عبد اهلل )  -3
 .3/9/2003-1دورة يف االرتقاء خبطط التنمية واإلصالح والتحديث حاضراً ومستقبالً(، دمشق، 
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 هناك ثالثة أسئلة رئيسية في البحث وهي:

 ما هي التحديات والعقبات يف تطوير التعليم العايل والبحث العلمي ؟ : السؤال األول
 ما هي معوقات وحتديات اسرتاتيجيات التخطيط يف التعليم العايل ؟ : السؤال الثاني

: ما هي أدوار القائمني على اسرتاتيجيات التخطيط يف التعليم العايل ملواجهة تلك املعوقات  السؤال الثالث
 والتحديات؟

 سيتم االجابات علي اسئلة البحث من خالل تناول املوضوع بصورة شاملة ووضع احللول املناسبة .
 الدراسات السابقة :

ليم من خالهلا مت التعرف علي املشاكل واملهددات يف البحث العلمي والتعتناول الباحث بعض الدراسات السابقة اليت 
 العايل يف الوطن العريب وركز الباحث علي التعليم العايل السوداين .

 السابقة :  الدراسات تراها كما العلمي البحث مشكالت
 العلمي البحث معوقات وتصني  استقصاء السنني، عشرات ومنذ املختصون، حاول

 واملؤمترات األحباثالرتبوية، يف املشكالت هذه من العديد وترددت اإلسالمي، والعامل العريب، الوطن يف ومشكالته
 هذا يف والعلمية الرتبوية الدراسات من على العديد االطالع خالل ومن .املتخصصة واحملاضرات والندوات العلمية،
 جمموعة احلصر، ال املثال سبيل على منها، نعرض البحث، هذا إعدادتاريخ  وحىت املاضي القرن سبعينيات منذ اجملال،
 :الزمين وفق تسلسلها الدراسات من
 العلمي كوظيفة البحث اىل أشار حيث واجتاهاته، قضاياه اجلامعي، التعليم حول :(1977) مرسي دراسة  -1  

 العريب العامل جامعات العلمي يف البحث مشكالت أهم الباحث واستعرض املعاصرة، اجلامعة وظائ  من أساسية
 وارتباط العلمي، للبحث املرصودة املالية وضع  املخصصات العلمي، بالبحث العربية اجلامعات اهتمام ضع  :ومنها
 .وقضاياه اجملتمع مبشكالت ارتباطها وعدم الباحثني بالرتقية، لدى العلمي البحث اهداف
 امللك جبامعة العربية، املنعقدة اجلامعات يف التدريس هيئة عضو لندوة العمل وأوراق األحباث من جمموعة قدمت   -2

 إىل أشارت واليت ،( 1983 )دراسة عدس منها ، 1983 العام من آذار 2 إىل شباط 27 بني ما الفرتة يف سعود
 :يف من جمموعة من املشاكل تتلخص يعاين العربية اجلامعات يف العلمي البحث أن
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 .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 باستقصاء : وعنيت ( 1984 )وعدس الكيالني دراسة  -3 

 :بالتايل 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 لزيادة التدريس هيئة عضو الستقرار واملعنوية املادية االحتياجات حتديد -2

 .الفاعلية وزيادة التدريس هيئة عضو الستقرار
 يف ناشئة زالت ما العربية اجلامعات أن الدراسة، هذه خالل من مجعت اليت البيانات وتشري

 على ينعكس هذا ووسائلها، وكل وأنظمتها وإمكانياهتا، سياستها تطوير سبيل يف الكثري إىل حباجة زالت وما معظمها،
 واالعتبار باالهتمام حتظى ال التدريس عضوء هيئة استقرار مسألة أن أيًضا وتبني فيها، التدريس هيئة عضو استقرار
 تطوير شاهنا من اليت اجلهود تعبئة :منها التوصيات من الدراسة مبجموعة هذه أوصت وعليه، تستحقهما، اللذين

وتوفر  بوظيفتها اجلامعة تقوم حىت أساسية، استقرار عوامل معها لتجلب والتنظيمية املادية واإلدارية، اجلامعة إمكانيات
 .العلمي والتدريس البحث جمايل يف املنتج العمل على حتفزه اليت اإلجيابية اءاألجو  التدريس هيئة لعضوء
 بأن البحث يرى واملتوقع، الواقع بني الفلسطينية اجلامعات : ركزت الدراسة علي   ( 1986 )الجرباوي دراسة -4

 من وجدت اليت من األهداف هدفًا يشكل ومل انشائها، حني اجلامعات هذه أولويات قائمة على يكن مل العلمي
 :من كل لغياب اهتماًما، توليه أن أيًضا مبقدورها يكن ومل يومئذ، اجلها
 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،
 لوضوح الفلسطينية تفتقر الرتبوية املؤسسات يف العلمي للبحث الحقا، جاءت اليت الدعوات، أن الباحث ويرى

 للبحث حقيقية مليزانيات هذه اجلامعات وافتقار الفلسطينية، اجلامعات بني التنسيق عنها وغاب عام، بشكل األهداف
 العلمي من البحث يتطلبه ما توفري ضرورة الباحث هامشًيا، ويرى الفلسطيين البحثي النشاط جعل مما العلمي،
 .اجملتمع تنمية يدعم البحثي ملا النشاط توجيه و ومستقل مركزي احباث مركز القامة املشرتك التخطيط مستلزمات
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 البحث يعيشها اليت وعمق األزمة العريب، الوطن يف العلمي البحث أزمة دراسته علي ركز يف ( 1993 )دراسة سلمان -5

 غياب يف الباحث، يقول وكما األزمة، هذه النظرية،وتتمثل البحوث جمال يف الواضح العجز خالل من العريب، العلمي
  يف العجز :املشكالت من العديد أفرز مما العربية، الدول لدى للبحث العلمي املعامل واضحة اسرتاتيجية وفلسفة

ويرى  .علمًيا االمة هنضة يف رائًدا دورًا تلعب ان عن العربية العلمية املؤسسات وعجز والبحوث الفردية، امليزانيات، -6
 .حقيقية تنمية اىل العريب، للوصول العامل يف القوة وعناصر الذات، على االعتماد يف يكمن األزمة من اخلروج أن الباحث

 حدود البحث:
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.  –مجهورية السودان  –الوطن العريب  الحدود المكانية :

 .2015يونيو  – 2015يناير  الحدود الزمانية:
تركز الدراسة علي مشاكل البحث العلمي والطرق اجليدة اليت تساعد يف احللول وتقدمي املساعدة  الحدود الموضوعية :

 للتعليم العايل لتطوير الطالب .
 اتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي وذلك بوص  املشكلة يف البحث العلمي والتعليم العايل وتقدميمنهج البحث : 

جمموعة من احللول اليت يتوقع الباحث تساعد يف اعطاء نتائج جيدة تنعكس اجياباً علي الدور الذي ميكن القيام بة من 
 خالل الطالب .

 علمي والتعليم العالي :  المشاكل والمعوقات في البحث ال
 و تتمثل يف جانبني ومن خالل مناقشة املشكلة تتضح احللول املمكنة :  

 في جانب المتعلم :

تكمن يف الضع  العام للطالب يف جوانب عديدة تتمثل يف املعرفة اجليدة للتخصص والتطور الذي جيب إحداثه من 
علي  يف حالة االبتعاث ونقل ثقافة جديدة وحماربة الثقافة السالبةخاللة مشكلة الثقافة والنموء والنضج مشاكل اللغة 

اجملتمع يف خمتل  اجلوانب, لذا كان البد من تقصي الصعوبات والتحديات اليت تعيق تقدمه ومتنعه من أخذ الدور 
ألحباث العلمية املتميزة، ااملتوقع له يف خدمة احلركة العلمية واحلركة التنموية. فما املعوقات اليت حتول بيننا وبني إجناز 

 سواء كان ذلك على املستوى األساسي أم املستوى التطبيقي.
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الباحث الجيد األجواء العلمية املناسبة والصحيحة يف جامعاتنا فالبحث العلمي يعتمد على التفكري املبدع  وأوالطالب 
ا ميكن أن بالرغم من كل م-احملفز، فاملتخصننننننننص اخلالق الذي ال ميكن حث القادرين عليه إال من خالل توفري املناخ 

 فزال يستطيع أن يكون باحثاً مقتدراً إذا مل تتوفر له الشروط النفسية واألكادميية اليت حت -يتوفر له من عوامل مساندة

على العطاء العلمي. فالباحث حباجة إىل اإلحسننننننننننننننناس بأنه يعمل يف ظروف يسننننننننننننننودها الشننننننننننننننعور باحلرية األكادميية  
          مئنان النفسي.  واالط

إضنننافة إىل ذلك فإن اللقاءات العلمية بني أعضننناء هيئة التدريس يف القسنننم الواحد أو يف الكلية الواحدة، سنننواء كانت 
رمسية أو غري رمسية، فإن هلا تأثريها املباشننننننر على تنشننننننيط عملية البحث العلمي عند هؤالء األعضنننننناء. كما أهنم حباجة 

اكهم يف املؤمترات العلمية يف جماالت ختصنننصنننهم سنننواء ما يعقد منها يف البلد الواحد ذاته أو يف إىل تسنننهيل مهمة إشنننر 
بلدان أخرى.. وال خيفى أن يف كل ذلك إثراًء كبرياً خلربات الباحثني وحفزاً هلم على القيام باألحباث والدراسنننننننننننننننات يف 

 . 4جمال ختصصهم

 والمجتمع :في جانب التعليم العالي والبحث العلمي 

يف مسرية التعليم العايل والبحث العلمي يف اجلامعات السودانية جند أن هنالك جمموعه من املشاكل والعقبات أهم هذه 
 املعوقات تتمثل فيما يلي:

غياب التقدير للجهود التي يبذلها الباحثون وتجاهل وإهمال النتائج التي يتوصلون  -1
فأصحاب القرار ال يعطون البحوث العلمية أية أمهية وال يعتمدوهنا كضرورة أساسية يستندون إىل  إليها:

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

تحق االهتمام، شيئاً ال يسولرمبا ذلك راجع إىل عدم توافر قيم البحث العلمي بالشكل املطلوب وكأن البحث العلمي 
 أو إىل عدم ثقة جمتمعنا بشكل عام بالبحث العلمي.

 
                                                           

-351دراسنننننننننننننة يف الواقع والتوجهات املسنننننننننننننتقبلية، جملة احتاد اجلامعات العربية، عدد خا ، -(. اجلامعة والبحث العلمي1988عدس، عبد الرمحن ) - 4
389. 
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سياً فالتمويل عنصر أساسي لتهيئة الباحث نف ضعف التمويل أو عدم توفر التمويل الكافي: -2
–للعمل، لذا فإن إجراءات احلصول على األموال املطلوبة جيب أن تكون ميسورة. إال أن معظم باحثينا 

 جيدون صعوبة يف توفري التمويل الضروري لعملهم مبا حيتاجه البحث من موارد وأجهزة -إن مل يكن مجيعهم
 ا تعبئة استمارات الدراسة وإجراء جتارب، مما حيتاج إىل مصروفات ومساعدة ومجع معلومات وحتليلها، ورمب

أفراد يف إجراءات البحث أو الفنيني الذين ميكن أن يعملوا على صيانة املختربات وجتهيزها للعمل  -3
للحيلولة دون إهدار الوقت واجلهد والكلفة ومن ناحية أخرى فإن قلة مكافأة الباحث على جهوده 

 اإلجيابية اليت يتوصل إليها كل ذلك يشكل عائقاً كبرياً يف طريق إجراء البحوث وإجنازها.والنتائج 

                                    قلة مصادر المعلومات بالشكل الصحيح وصعوبة الوصول إليها: -4
إلمكانات افعملية البحث حتتاج إىل توافر إمكانية خاصة هبا تساعد على إجراء البحوث، ومن بني هذه 

اخلاصة توفر مصادر املعلومات وسهولة وصول الباحث إليها، وخباصة األمور املستحدثة منها مثل الذي 
تنشره الدوريات واجملالت العلمية املتخصصة، حيث حتوي مثل هذه املصادر عادة عصارة الفكر اإلنساين 

أمهية الثورة  ا يف عصرنا منيف جمال ختصص معني فاملعلومات عصب البحوث العلمية، وتأيت أمهيته
التكنولوجية اليت يشهدها العامل، مما يستحيل معه اإلملام باملعلومات مجيعها بطرق فردية أو تقليدية غالباً، 
ومن هنا يتبني لنا ضرورة وأمهية أنظمة املعلومات العلمية والتكنولوجية اليت ترفد الدارسني والباحثني مبا 

اإلحصائيات املطلوبة. وجامعاتنا السودانية تفتقر عمومًا إىل مثل هذه يكفي حاجتهم من البيانات و 
األنظمة رغم تطلعها وحرصها على اإلفادة من التقدم التكنولوجي يف جمال توثيق املعلومات، مما يثبط من 

زيد ي عزمية الباحث ويدفعه لالكتفاء بأقل املعلومات املتوافرة واالعتماد على نفسه بتوفري املعلومات، مما
أعباءه وجيعل مهمته صعبة يف مرحلة البحث أو تفسري النتائج، مما ينعكس سلباً على مستوى البحوث.  
كما تفتقر مكتبات اجلامعات عمومًا إىل املراجع العلمية الصاحلة للبحث من كتب ودوريات وجمالت 

      العربية وأجنبية. 

ثناء مجع املعلومات. كل هذه األمور تنعكس سلبًا على سوية ناهيك عن أسلوب الالمباالة الذي يواجهه الباحث أ 
 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 
تقييم األستاذ اجلامعي سنويا على ما يقدمه يف ذلك، بدون التفريط يف أي منها وإن احلصول على الشهادة العليا هو 

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

ساليب الرتقية العلمية، وذلك بوضع قيود جديدة، وتشجيع األستاذ اجلامعي يف النشر يف جمالت ذات مستوى حتسني أ 
                                                                              علمي مرموق، كأساس للرتقية.     

وجيب أن ندرك جيداً إن     وله على درجة األستاذية.  إن األستاذ اجلامعي مطاَلب بالبحث العلمي، حىت بعد حص
جامعاتنا لن تؤدي دورها، ما مل تنشأ فيها طبقة من األساتذة اجلامعيني واإلداريني الفاعلني الذين تنعكس نشاطاهتم 

الكل و  بشكل إجيايب على طلبتهم وجامعتهم وجمتمعهم؛ آخذين بنظر االعتبار أن الطالب هو حمور العملية الرتبوية،
 جيب أن يكون يف خدمته، لكي يكون عضوا نافعا يف اجملتمع,

هلذا جيب اإلهتمام بشرحية املعلمني واالساتذة واعضاء هيئة التدريس عموماً يف بالدي وذلك بتوفري العون املادي هبدف  
ج أجيال واعية بالتحديات ختريالتقليل من اهلجرات اليت حتصل لتعم الفائدة البالد وتنعكس اجياباً علي االجيال اجلديدة 
 اليت تواجه أمتها ومؤمنة مبهمتها ومسلحة بأعلي مستويات القيم وأخالقيات التعامل  .

مع الذيادة اهلائلة يف عدد اجلامعات احلكومية واخلاصة والكليات االهلية واخلاصة وحنن نعاين من الضع  واخللل يف 
فهم  واليوجد الدعم املشجع ومن مجيع االطراف سواء كان الباحثون نفسم املسرية التعليمية وافتقار يف البحث العلمي

 اليقدمون مايشجع والدعم من اجلامعات والتعليم العايل و افتقار البحث العلمي للدعم والتأييد اجملتمعي.
دعمه، فالبحث بومن احللول ايضاً لتنشيط البحث العلمي جيب على اجملتمع أن يعي حاجته له وأن يتخذ قراراً واعياً 

العلمي حيتاج إىل استثمار الكثري من اجلهد واملوارد وال يعقل أن يقوم اجملتمع مبثل هذا االستثمار إال إذا كان املردود 
املتوقع كبرياً. لذلك ال يتوقع أن يتم تطوير هذا اجملال يف داخل جمتمع ما إال بعد ما يعي هذا اجملتمع حاجته له، وهذا 

تمعنا عندما قام بدعم إنشاء جامعاته احمللية، فهو مل يعتربها مؤسسات حبثية ومل يتطلب منها القيام ما مل حيصل يف جم
 بتنشيط جمال البحث العلمي، وإمنا كانت بالنسبة له مؤسسات تدريس فقط.

الشننننننننروط  لبعد حتديد أهم إشننننننننكاليات التعليم العايل و البحث العلمي يف اجلامعات واملراكز والوحدات البحثية يف ظ
 واملمارسات اليت ينبغي توافرها لغرض تطبيق معايري اجلودة يف اجلامعات على الرغم من تعدد أسباب تراجع البحث 
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العلمي يف اجلامعات السودانية واليت نتجت أساسا بسبب هجرة العقول  وما رافق عملية التغيري من حتديات كبرية 

 -إال إن إمامنا الكثري من احللول للنهوض بالبحث العلمي منها : العلميعرقلت عملية النهوض اجلدي بواقع البحث 
  . االعرتاف بأمهية البحث العلمي يف اجلامعات كونه ميثل احللقة املتقدمة يف النهوض بالتعليم العايل - 

  . دعم سياسة النشر يف اجلامعات وتزويد كل جامعة مبطبعة مستقلة لنشر اإلنتاج العلمي لكوادرها –
 تفعيل االتفاقيات الثقافية مع اجلامعات األجنبية وتبادل األساتذة معها لرفع املستوى العلمي لألستاذ اجلامعي . –

وضع سياسات واضحة لاليفادات تشمل كافة أعضاء اهليئات التعليمية  و البحثية واالهتمام بتشجيع البحوث   –
 .  املشرتكة

 . داء اهليئات التدريسية الجناز حبوثهم يف اجلامعات الرصينة خارج البالتسهيل منح إجازات التفرغ العلمي ألعض –

مما سبق يتضح بكل جالء أن البحث العلمي يف اجلامعات حمدود األهداف والغايات، ولذلك ال ينظر إليه بالكثري من 
لى الساحة يف القائمة ع اجلدية والتقدير ألنه حمدود الفائدة، وال ميس موضوعات حيوية، وال يساعد يف حل املشكالت

 خمتل  اجملاالت.

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

رفع  أفضل من شأنها أن تسهم فييعرض الباحث مجموعة من الحلول تمثل رؤية مستقبلية لواقع وتوجهات 
 مستوى البحث العلمي في جامعاتنا وتجعله هادفاً ومفيداً وعمليًا:

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

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

 ها.التعاون يف إنشاء بنوك للمعلومات واستخدام التقنيات احلديثة يف الوصول إلي .3

ينبغي أن يكون لعضو هيئة التدريس اهتمام حبثي خا  يف جمال معني حبيث يتمكن من اكتساب املعرفة العلمية  .4
 الضرورية لذلك اجملال من ناحية، وحىت ينطلق يف أحباثه ودراساته ضمن حدود ذلك اجملال.
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 نشر األجواء العلمية املناسبة على مستوى الكليات واألقسام العلمية. .5

اجلامعات أن تقوم بتوفري ما يتطلبه البحث العلمي من مستلزمات ضرورية وال سيما حتقيق االستقرار  مطالبة .6
الوظيفي والنفسي لعضو هيئة التدريس يف مكان العمل. فاالستقرار الوظيفي والنفسي يهيئ لعضو هيئة التدريس 

 .5 املناخ املناسب لرتكيز جهده وتفكريه على تطوير اهتماماته األكادميية

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

ىل متابعة دائمة خبطوات طويلة يف الوقت واجلهد، حتتاج فيها إالبحث العلمي وحتقيق أهدافه، فاألحباث العلمية متر 
ورصد النتائج أواًل بأول وعرضها على الباحثني لتحليل وتفسري هذه النتائج واستخال  احلقائق والنظريات من 

قدرة لخالل التحليل والتفسري وذلك يتطلب مساعدي باحثني يتوفر يف إعدادهم األمانة العلمية وحتمل املسؤولية وا
 على األداء .

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

د ة اجملتمع واحتياجات تنميته من جهة، وما يتوفر للجامعات من موار نشاط البحث العلمي، وفقاً ملا تفرضه حاج
 وطاقات من جهة أخرى.

 مطالبة اجلامعات بإعداد برامج لتنشيط البحث العلمي كعقد الندوات وإلقاء احملاضرات املتخصصة دورياً. .9

صصات املالية لتوفري يف املخ مطالبة اجلامعات بتشجيع اإليفاد حلضور املؤمترات والندوات املختلفة وإعادة النظر .10
 نفقات اإلقامة 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 

 
                                                           

 اإلسكندرية. –(، دراسات يف سياسة التعليم يف الوطن العريب، دار املعرفة اجلامعية 1993بدران , شبل )  - 5
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اليت حتول  املشاكل و الصعوبات اليت يواجهها عضو هيئة التدريس، و وتطرق الباحث إىل ظروف عمل هيئة التدريس و

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

لية التدريس يف اجلامعة و  العمل األكادميي يف اجلامعة ألهنم هم الذين يتحملون مسؤ أعضاء هيئة التدريس هم عماد
 ولون عن اإلرشاد 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  اإلشراف على طالب
  .مهامه بشكل فعال عضو هيئة التدريس من أداء معينة، متكن

 الطرق واالساليب الحديثة التي تساعد في تطوير التعليم العالي و البحث العلمي :    
حتسني نوعية مؤسسات التعليم العايل وتأيت من خالل ثالث مهام كما يرى "الباحث"ال بد من القيام هبا يف سياق 

 خطة متكاملة األبعاد وهي:
قية وكافة ت التعليم العايل القائمة، خاصة يف فروع العلوم الطبية والتطبيضرورة تقليل االستيعاب يف مؤسسا .أ

 العلوم اإلنسانية من خالهلا يتم حل اليت اذدياد البطالة بني اخلرجيني . 
 زيادة حتسني اإلمكانيات وجتهيزات التدريس والبحث العلمي. .ب
ادة تطبيق مبدأ اهليئات التدريسية، وإعضرورة تقييم هيئات التدريس، ووضع برامج فعالة للنهوض بقدرات  .ج

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

ؤسسات القدمية افس املإال إذا كانت تساعد على حتسني املستوى العام للنوعية بصورة جوهرية من خالل تن
واجلديدة، وإقامة نظام اعتماد جدي لربامج التعليم العايل وتطبيقها حبرفية لضمان النوعية يف مجيع مؤسسات 

 التعليم العايل.
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:النتائج والتوصيات  

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

 ات يف العلننوم النظرية والتطبيقية والتطور التكنولوجي وأساليب التعليم الذي أصبح مسه من مسالنامية أساسهننا هو التقدم 
العصر وان اهلجرات لالساتذة واملدرسني واخلربات اثرت تاثري مباشر وبالتايل انعكست علي الطالب وبشكل ملحوظ 

 يف ادائم واكتساهبم للمعارف وحيت يف ثقافتهم.
 جملاالت يف اجملتمع ة اجملاالت اانب التعليم او اإلمهال والتجاهل املتزايد انعكست سلباً علي كافونسبة لعدم اإلهتمام جب

حدد الباحث جمموعة من النقاط كانت موضع الورقة ملا له من اثر يف كبري عملية مواكبة التطور وإكتساب املعارف 
فكريا وحضاريا  نتطور التنمية يف كافة اجملاالت فبالتعليمواخلربات والتوقع اجليد يف اإلستفادة من الطالب والباحثني يف 

إن التعليم يهدف إىل إبراز أفراد ذو فكر ووعي،  وعلميا، وميكن أن نصل إىل املستحيل من تطور واكتشافات، كما
 واستمرار احلياة وتطوير اجملتمع. وهو استثمار يف إعمار األرض،

 
 :التوصيات

ن المسؤولين م من التوصيات المتعلقة بموضوع البحث، لعلها تلقى اهتماماً يعرض الباحث فيما يلي عددًا 
 وأصحاب القرار وهي

  حتديد أهداف كل اختصا  يف التعليم العايل، وخباصة االختصاصات التطبيقية حىت يعرف الدارسون
ما هي العمل، و واملدرسون إىل أين يصبوا جهودهم، وما هي املخرجات املطلوبة، وأين مواقعها يف سوق 

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

 اجلديدة .
  إغناء اجلامعات مبستلزمات البحث العلمي من املراجع وأدوات املختربات واملعامل وسواها، ويف مقدمتها

 واملستمر باملراكز العاملية الرئيسية. مراكز املعلومات ذات االتصال املباشر
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  ختطيط التعليم العايل الذي يوازن بني احلاجات من القوى العاملة وبني اإلقبال على التعليم، وبني املوارد
 املتاحة.

  وضع برنامج فعرال للتعليم والتدريب املستمرين يكفل التكي  املستمر للخرجني مع عامل العمل ومع
 والتقنية. املستجدات املعرفية

  [11سورة الرعد: ]     ِإنَّ اللََّه اَل يـُغَيـُِّر َما بَِقْوٍم َحتَّى يـُغَيـُِّروا َما بِأَنـُْفِسِهمْ صدق اهلل عز وجل حيث يقول       
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:المراجع  

  ( دراسات يف سياسة التعليم يف الوطن العريب، دار املعرفة اجلامعية1993بدران , شبل ،) – درية.اإلسكن 
  ( أمهية التعليم العايل يف التنمية ويف االستثمارات واملوارد حاضراً ومستقباًل، حبث 2003الدبويب، عبد اهلل ،)

مقدم إىل مؤمتر التعليم العايل )رؤية شاملة دورة يف االرتقاء خبطط التنمية واإلصالح والتحديث حاضراً ومستقباًل(، 
 .3/9/2003-1دمشق، 

 (. أزمننة البحننث العلمي يف الوطن العريب، الرينناض: معهنند اإلدارة العننامننة، إدارة 1981الفتنناح ) خضننننننننننننننر، عبنند
 البحوث.

 ( اجلامعة والبحث العلمي1988عدس، عبد الرمحن .)- دراسنننننننننننننننة يف الواقع والتوجهات املسننننننننننننننتقبلية، جملة احتاد
 .389-351اجلامعات العربية، عدد خا ، 

 

 
 


