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ملخص بحث (االبتكار والتجديد في البحث العلمي في الدراسات العليا)
د  /إبراهيم بن عبد هللا الغانم السماعيل  -األستاذ المشارك
كلية اللغة العربية – جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
الرياض – المملكة العربية السعودية

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على رسول هللا األمين محمد
بن عبد هللا  ،وعلى آله وصحبه أجمعن ،أما بعد:
فهذا ملخص بحثي الموسوم بـ (االبتكار والتجديد في البحث العلمي في
الدراسات العليا)
تطرق البحث بفضل هللا تعالى إلى وظائف الجامعة األساسة؛ التي هي:
التعليم ،وخدمة المجتمع ،والبحث العلمي.
وفق خطة للبحث متكونة من  :مقدمة ،وفصلين ،وخاتمة.
وجاء توزيع الفصلين على النحو التالي:
 -1الفصل األول :توظيف البحث العلمي لخدمة المجتمع ،وفيه ثالثة مباحث:

المبحث األول :إحياء دور الجامعات بكونها بيوت خبرة.
المبحث الثاني :توظيف البحوث لمواجهة األزمات.
المبحث الثالث :دور البحث العلمي في خلق الفرص.
 -2الفصل الثاني :االبتكار والتجديد ،وفيه ثالثة مباحث:
المبحث األول :البحث العلمي القديم المتجدد.
المبحث الثاني :أهمية االبتكار دفعا للتدوير.
المبحث الثاني :العوامل المؤثرة في االبتكار.
والحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد ،وعلى
آله وصحبه أجمعين
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A Research Overview (Innovation and Renewal of Academic Research)
by Dr. Ibrahim Ibn Abdillah Alghanem Alsamael- Associate Professor.
College of Arabic Language- Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic
University- Riyadh- Kingdom of Saudi Arabia

All praise is due to Allah. May blessings and peace be upon the
messenger of Allah, the trustworthy, Muhammad Ibn Abdillah, and upon
his family and his companions. To proceed:

This is an overview of my research titled (Innovation and Renewal of
Academic Research).

With the help of Allah, the research covers the major functions of
University, which are : Education, Community Service, and Academic
Research.

The research is comprised of these sections : Introduction, Two
Chapters, and Conclusion.

The Two Chapters are divided as follows:

First Chapter: Utilization of Academic Research to Serve the Community,
and there are three topics under it:
1- Reviving the Role of Universities as Experience Centers
2- Utilization of Research to Confront the Crisis
3- The Role of Academic Research in Creating Opportunities
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Second Chapter: Innovation and Renewal, and there are three topics
under it:
1- Old Academic Research Modernization
2-Importance of Innovation to Avoid Repetition
3-Factors Affecting Innovation.

All praise is due to Allah. May blessings and peace be upon the
messenger of Allah, upon his family and his companions.
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االبتكار والتجديد في البحث العلمي في الدراسات العليا
د  /إبراهيم بن عبد هللا الغانم السماعيل
األستاذ المشارك
كلية اللغة العربية – جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
الرياض – المملكة العربية السعودية
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المقدمة
الحمددد ر را العددالمينل والوددالال والسددالم علدد رسددو هللا األمددين محمددد بددن
عبدهللال وعل آله وصحبه أجمعنل أما بعد:
فأستعين هللا تعال في كتابة بحثي الموسوم بـ (االبتكدار والتجديدد فدي البحدث العلمدي فدي
الدراسددات العليددا)؛ الدد سدديتواو بددنذهللا هللا تعددال وظددا ا الجامعددة األساسددة؛ وهددي:
التعليمل وخدمة المجتمعل والبحث العلمي.
مشتمال عل التقسيم اآلتي :مقدمةل وفولينل وخاتمةل وسيكوهللا توزيع الفودلين
عل الوحو التالي:
 -3الفول األو  :توظيا البحث العلمي لخدمة المجتمعل وفيه ثالثة مباحث:
المبحث األو  :إحياء دور الجامعات بكونها بيوت خبرال.
المبحث الثاني :توظيا البحوث لمواجهة األزمات.
المبحث الثالث :دور البحث العلمي في خلق الفرص.
 -4الفول الثاني :االبتكار والتجديدل وفيه ثالثة مباحث:
المبحث األو  :البحث العلمي القديم المتجدد.
المبحث الثاني :أهمية االبتكار دفعا للتدوير.
المبحث الثالث :العوامل المؤثرال في االبتكار.
مددع تقدددمي بالشددكر الددوافر لجامعددة الملددهللا خالددد رحمدده هللا فددي أبهددا عل د إتاحددة
الفرصة للمشاركة به ا البحث من ضدمن أعمدا مؤتمر(الدراسدات العليدا فدي الجامعدات
السعودية :الواقع وآفاق التطوير).
والحمدد ر را العددالمينل وصددل هللا وسددلم وبددارك علد نبيوددا محمدددل وعلد آلدده

وصحبه أجمعين.
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الفول األو
توظيا البحث العلمي لخدمة المجتمع
سأتواو من خال ه ا الفول الدور المهم للجامعدة الد
وذلهللا من خال المباحث الثالثة المخووة له ا الفول؛ وهي:

تقدمده خدمدة للمجتمدع؛

المبحث األو  :إحياء دور الجامعات بكونها بيوت خبرال.
المبحث الثاني :توظيا البحوث لمواجهة األزمات.
المبحث الثالث :دور البحث العلمي في خلق الفرص.
المبحث األو
إحياء دور الجامعات بكونها بيوت خبرال
بيت الخبرال :هو بيدت متخود يؤسسده عضدول أو مجموعدة مدن أعضداء هيئدة
التدددري بالجامعددةل ذو تخووددات متقاربددةل أو مكملددة لبعضددهال يقدددم خدددماتل أو
دراسات استشاريةل أو بحثيةل أو عمليةل عل أس تجارية.
وذلهللا من خال رؤية تعزيز دور الجامعة بودفتها محدور خبدرال للمجتمدعل توفيد ا
لرسددالة مهمددة؛ قا مددة علد إتاحددة الفرصددة ألعضدداء هيئددة التدددري بالجامعددة لالسددتفادال
واإلفادال من خبراتهمل في معالجة قضايا المجتمع في مختلا التخووات.
والجامعة هي أحد زوايا المثلث ال هبي المتكوهللا من :الجامعدةل والبحدث العلمديل
والشركات؛ ألنها أساس بواء الثروات واقتواد الغد؛ ألهللا الطبخة إهللا جدازت لودا التسدمية

تستلزم عوورين مهمين؛ األغوياءل والعلماءل وذلهللا في جامعة جيدال ودماء شابة(.)1
وحسب الموقع الرسمي لجامعة الملهللا عبد العزيز يرحمه هللا فنهللا لمدا سدبق ذكدر
من تعريا لبيت الخبرال والرؤية والرسالةل فنهللا ذلهللا كله يسع لتحقيق أهداف؛ موها:
 -1إتاحة الفرصة ألعضاء هيئة التدري
عوا د مادية بوفة نظامية.

بالجامعة لتقديم خدمات للمجتمع مقابل

 -2توفير خدمات استشارية وبحثية متميزال للمجتمع في كافة التخووات.
( )1يوظر :الجامعة والبحث العلمي كمحرك لتأسي

الشركات – التجربة البريطانية أنموذجا35 :
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 -3إيجاد فرص تدريب لطالا وطالبات الجامعة لتوميدة قددراتهم بالمشداركة فدي
األعما االستشارية البحثية.
 -4تومية قدرات طالا وطالبات الجامعة إليجاد فرص تدريب.

 -5استثمار وتومية قدرات وإمكانات موارد الجامعة المختلفة (.)2
ومن األهداف أيضا حسب ما ذكرته جامعة الطا ا:
 -6تعزيددز مبددددأ الشدددراكة بددين الجامعدددة والجهدددات المسددتفيدال مدددن كافدددة شدددرا
المجتمددددعل وذلددددهللا بتقددددديم أرقدددد الخدددددمات العلميددددة والدراسددددات البحثيددددة
واالستشارية في كافة التخووات.
 -7االسدتفادال مدن خبدرات أعضدداء هيئدة التددري
المجتمع.

بالجامعددة للمسداهمة فدي خدمددة

 -8إتاحددة الفرصددة ألعضدداء هيئددة التدددري المتميددزين بالجامعددة إلنشدداء بيددوت
خبرال متخووةل حيث تعتبر بمثابة حوافز لدعم تميزهم وإبداعهم.
 -9االسددتفادال مددن إمكانيددات الجامعددة لخدمدددة الجهددات المسددتفيدالل مددع تعدددوي
الجامعة من عا دات المشاريع التي تقدمها بيوت الخبرال.
 -10تطدددوير العمدددل االستشدددار بالجامعدددةل ليكدددوهللا االختيدددار األمثدددل لتلبيدددة

احتياجات المجتمع الخارجي في القطاعين العام والخاص(.)3
والشراكة أو التعاوهللا بين الجامعدات وقطاعدات اإلنتدا والخددمات فدي مجدا البحدث
ددرا للتحدددوالت والتغيدددرات االجتماعيدددة
العلمدددي أمد ا
ددر فدددي غايدددة األهميدددة؛ ذلدددهللا أنددده "نظد ل
واالقتوددادية والعلميددة والتكوولوجيددة التددي طددرأت عل د المسددتوع الدددولي بشددكل عددامل
وعل د المسددتوع العربددي بشددكل خدداصل فنندده يتوجددب حوددو تحددو كبيددر فددي رسددالة

( )2يوظر :الموقع الرسمي لجامعة الملهللا عبد العزيز http://expertise-
house.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=19102&Lng=AR
( )3يوظر :الموقع الرسمي لجامعة الطا ا
http://www.tu.edu.sa/centers/TURCC/Center_Units/Pages/expert.aspx
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الجامعات ومهامها وأدوارها ووظا فهال حيدث أصدب مطلوبدا مدن الجامعدات العربيدة أهللا

تقوم بمواكبة ه التحوالت والتغيرات"(.)4
وإلنشددداء بيددددوت الخبددددرال فددددي الجامعدددة شددددروط وضددددواب ؛ ضددددمانا ألداء متميددددزل
واضطالعا بالدور الموشود من تلهللا البيوتل ومن تلهللا الشروط:
 -1أهللا يكوهللا ر ي

بيت الخبرال من أعضاء هيئة التدري

السعوديين بالجامعة.

 -2أهللا يكوهللا أعضداء بيدت الخبدرال مدن أعضداء هيئدة التددري بالجامعدةل أو مدن فدي
حكمهمل ويحق لبيت الخبرال االستعانة بخبراء مدن خدار الجامعدة مدن القطداعين
العام أو الخاص.
 -3أهللا يكددوهللا ر ددي
الخبرال.

بيددت الخبددرال مددن ذو الخبددرال والمددؤهلين فددي مجددا عمددل بيددت

 -4تعتبددر الشددؤوهللا الداخليددة لبيددت الخبددرال تحددت مسددؤولية ر يسددة مددن تحديددد مهددام
األعضاء ودفع مكافدتتهم وغيدر ذلدهللال علد أهللا يدزود المركدز بودور مدن العقدود
التي تبرم بين ر ي بيت الخبرال واألعضاء.
 -5أال يتعددارض العمددل ببيددت الخبددرال مددع أعبدداء أعضدداء هيئددة التدددري
األكاديمية.

وواجبدداتهم

 -6تعتبدر العقدود التدي يبرمهدا بيدت الخبدرال والجهدات المسدتفيدال ملزمدة لبيدت الخبددرال
عل أهللا يتم توفي كامل بوودها بشكل يليق بسمعة الجامعة.
 -7يحق لبيت الخبدرال االسدتفادال مدن إمكانيدات الجامعدة مدن أجهدزال وقاعدات وخالفده
عل أهللا يتم التوسيق في ذلهللا مع المركز ودفع تكاليا المترتبة عليه.
 -8الحرص عل إشراك الطالا وتوظيفهم للعمل ببيت الخبرال.
 -9أهللا يكوهللا مركز البحوث واالستشارات طرفلا فدي جميدع العقدود التدي يبرمهدا بيدت
الخبرال مع الجهات المستفيدال.
تقوم وحدال بيوت الخبرال بدالمركز بتقيديم أداء بيدت الخبدرال سدوويال والرفدع
-10
بتوصية لمجل المركز لتجديد العقد من عدمه.
( )4البحث العلمي والتعليم العالي160 :
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تقوم وحدال بيوت الخبرال بمتابعة عمل بيدت الخبدرال والتثبدت مدن قيدام بيدت
-11
الخبرال بكامل مهامه المدرجة في العقد في أ وقت خال توفي المشروع.
فددي حالددة تقوددير بيددت الخبددرال فددي توفي د المهددام المدرجددة فددي العقددد مددع
-12
الجهات الخارجية فننده يحدق للمركدز توجيده العقدد إلد بيدت خبدرال آخدر ويترتدب
علدددد ذلددددهللا اسددددتعادال كافددددة المبددددال التددددي صددددرفت لبيددددت الخبددددرال مددددن الجهددددة

المستفيدال(.)5
ولوددا أهللا نتوددور الواقددع المشددرق فددي مجتمعوددا السددعود فددي حددا أشددرقت جامعاتهددا
بشموس بيوت الخبرال في المجاالت عامةل وفي المجا البحثي خاصة.
وكم من مستفيد من تلهللا البيوت عل أصعدال متعدددالل ومسدتويات كثيدرالل سدواء موهدا
األستاذ الجامعي نفسهل والطالب الطالب ال هو فدي مرحلدة الدتعلم والتددريبل والجهدة
الراعيةل والممولةل واألماكن المستفيدال من تلهللا البحوث واالستشارات.
وحت تكسب الجامعات ثقة المجتمعات عل اختالف اهتمامها يحسن بالجامعدة حدث
المعويددين بالبحددث العلمددي؛ للدراسددات المقارنددة بددين المجتمعددات شددرقيهها وغربيههددال حتد
نطل من ناف ال البحث العلمي المعده من قِبل طالا الدراسات العليا وطالباتها فدي بحدوثهم
العلمية.
وفي ه ا الودد أوده نقل تجربة إحدع طالبات الدراسات العليا في مرحلة الدكتورا ل
في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية؛ حيث سدلهطت الضدوء فدي رسدالتها الموافقدة
عليها في قسمها العلميل لتخر في حا االنتهاء موها بما يخدم المقارنات بدين دراسداتوا
البالغية القرآنية من خال نظر المستشرقين لها في دراساتهم وبحوثهم.
تلددهللا الدراسددة للباحثددة فددي مسددار الدددكتورا الباحثددة أ .موددا بددن صددال الو داعد ل
المعوونددة بددـ دراسات المستشددرقين المعاصددرين لبالغددة القددرآهللا الكددريم -السددور المكيددة
أنموذ لجا]ل التدي تععود بعدرض عددد مدن أطروحدات المستشدرقين المعاصدرين وتحليلهدال
األطروحات التي اهتمت ببالغة السور المكية؛ لتقا من خاللها عل :
 -أهداف المستشرقين من دراستهم لبالغة السور المكية.

( )5يوظر :السابق.
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 استوباط موهجهم في اختيار السورل والشواهد القرآنيدةل والفودوهللا البالغيدةل وبيداهللاأسباا ذلهللا.
 مدع التزامهم بالموضوعية والحياد في الدراسة. مدع موافقة معالجتهم للرؤية البالغية العربية. مدع صالحية مواهج دراساتهم للتطبيق عل القرآهللا الكريم. الفا دال التي تقدمها ه الدراسات لحقل الدراسات القرآنية. بياهللا نتا ج ه الدراسات.ودراسة الباحثة أ .موا مهمة في الكشا عن:
 أسباا اختيار المستشرقين لدراسة البالغة في القرآهللا الكريم.عووا بدراسة بالغة السور المكية.
 أبرز المستشرقين ال ين ع مواهج المستشرقين في دراسة بالغة السور المكية. أبرز القضايا البالغية التي تطرق لها المستشرقوهللا في دراساتهم. تحليل ه الدراسات ونقدها.وتلهللا الدراسات المقارنة تهدف إل :

 -1بيان أهدف املستشرقني من دراسة بالغة السور املكية.
 -2بيان منهج املستشرقني يف دراسة بالغة السور املكية.
 -3بيان أبرز القضااي البالغية اليت تناوهلا املستشرقون ابلدراسة.
 -4حتليل الدراسات االستشراقية ونقدها.
 -5التحقق من مدى صالحية املناهج النقدية اليت اختارها املستشرقون أداة لدراسة
بالغة السور املكية.
 -6أثر هذه األطروحات على حقل الدراسات القرآنية.
 -7التعريف ابملستشرقني الذين اهتموا ابلبالغة القرآنية.
 -8االستفادة ممن خيتلف عنّا يف الدين واللغة والفكر.
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 -9بيان أخطاء بعض املستشرقني يف دراستهم للقرآن الكرمي.
إ ّن مثل هذه اجلهود املشكورة من قِبل طالباتنا وطالبنا يف مسار الدراسات العليا
(املاسرت – والدكتوراه) يف حال تكثفت وتكاتفت كفيلة إبذن هللا تعاىل أن ِّ
تعزز دور
مؤصلة يف ميادين شىت ،ومنها ميدان البحث
جامعاتنا السعودية يف كوهنا بيوت خرب ّ
العلمي الرائد.
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المبحث الثاني
توظيا البحوث لمواجهة األزمات
األزمددات هددي الشدددا دل مددن قددولهم" :أزمددتع البدداال ِإذا أغلقتددهل ِآزمدده أ ْز لمددا ف عهددو

المتزم :المضايق"(.)6
مأزوم .و ِ
األزمددات أنهددا متعددددال
ومددن صددفات األزمددة الحدددال والمفاجددأال ومددن خوددا
االتجاهات معقدال المواحيل وأهللا مواجهتها تتطلب اعتماد استراتيجيتين:
 -1نظرية
 -2وعملية.
الجانب الوظدر هدو القدا م علد تحديدد األطدر العلميدة لمجابهدة المعضدلةل وهدو
علم قا م برأسه يس هم (إدارال األزمات)ل وهو فرع من العلوم اإلنسانية.
في حين يركز الجانب العملي علد إدارال الموقدا بوصدفها حالدة موفدردال تدرتب
بطبيعة الحا بالرؤع العلميةل وتستود أساسا إل المهارال التدي يجدب أهللا تتدوافر عودد مدن
(متخ القرار).
وبواء عل ه ا التوور تكدوهللا األزمدة اختبدارا صدعبا لمتخد القدرار توبد بمددع
صالبة الكياهللا اإلدار أو هشاشته ومدن ثدم فدنهللا (متخد القدرار) المداهر هدو الد يجابده
الموقا المتأزم بروح الشفافية والوضوحل ويوأع بوفسه عن سلطوية القرار ومركزيتده؛
ليشاركه الجميع ال ين هم (فريق األزمة) في الوصو إل الحل األنجع.
وهو ما يمكن للبحث العلمي أهللا يسدهم فدي حدل المشدكالتل وإدارال األزمداتل فدي
حددا أنعددم هللا عل د البدداحثين بجامعددة ترع د للبحددث العلمددي عحرمتددهل وتق ددهِر للمجتمددع
أهميتهل وتعرف للشراكات المجتمعية حقوقهال وتؤمن بالفا دال القودوع فدي التوأمدة بدين

المجتمع وبقية مؤسسات المجتمع المدني(.)7
( )6جمهرال اللغة مادال (زموا ) 1071 /2
( )7يوظر:
https://www.bayt.com/ar/specialties/q/190150/%D9%85%D8%A

الصفحة  13من 31

واإلسهام في حل األزمدات يضدطلع بده البحدث العلمدي خاصدة فدي حدا (مأسسدة
البحددث العلمددي)؛ وذلددهللا بددنجراء البحددوث الوظريددة والتطبيقيددة فددي المراكددز والمؤسسددات
المستقلة عن التعليم العالي؛ سواء ارتبطت بالحكومة المركزيدةل أو الهيئدات المحليدةل أو

القطاع الخاص(.)8
وهددددو الدددد يمكددددن للجهددددات البحثيددددة فددددي الجامعددددات أهللا تفتددددرض التسدددداؤالت
والفرضدديات فددي مواجهددة األزمدداتل مددن نحددو مددا اقترحتدده إحدددع الدراسددات البحثيددة
الجامعية فيما يلي من فرضيات حو ثالثية العالقات العامةل والتخطي ل واألزمات:
فرضيات الدراسة:
 -1وجود عالقة بين التخطي االستراتيجي وإدارال األزمة.
 -2وجود عالقة بين التخطي المستقبلي والقدرال عل مواجهة األزمة.
 -3وجددود عالقددة بددين القدددرات الشخوددية للعدداملين فددي العالقددات العامددة فدددي
المؤسسات التعليمية ومواجهة األزمة.
 -4وجود عالقة بين العالقات العامة وإدارال األزمة.
 -5وجود عالقة بين كفاءال إدارال العالقات العامة بمهامهال ووظا فهدال ونشداطات
العالقات العامة.
 -6وجدود عالقددة بددين نجدداح إدارال العالقددات العامددة فددي القطدداع العددام واعتمادهددا
عل مقومات الوجاح.

7%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8
 %AF-%D8%A8%D9%81%D9%86 %D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8
 /%AAواإلعالم األموي وإدارال األزمات والكوارث93 :
( )8يوظر :البحث العلمي بين حرية والمؤسسية71 :

الصفحة  14من 31

 -7وجود عالقة بين معوقات إدارال العالقدات العامدة التدي تعتدرض لهدا فدي سدير

عملها وأداء جهاز العالقات العامة(.)9

المبحث الثالث
دور البحث العلمي في خلق الفرص
كددي ال تقددع الجامعددات تحددت مطرقددة الوقددد وسددوداهللا اللددوم ال بددد لهددا أهللا تفعهددل دور
البحددث العلمددي فددي خلددق الفددرصل وإيجدداد االقتراحددات الوظيفيددةل وخدمددة سددوق العمددلل
وبه ا تسلم من مثل ه ا التوبيخ الوارد في جريدال الريداض حسدب مدا نقلتده صدحيفة مدا
االقتوددادية فددي هد المقددا " :زامددر الحددي (الباحددث المحلددي) عودددنا لددي فقد ال يطددرا
ولكن ال يمتلهللا مزمارال فبيوت الخبرال ومؤسسدات البحدث لدم تسدتطع أهللا توداف األجوبدي
فدي السدوق المحليددةل وعودد القدرارات االسددتراتيجية الكبدرع نجدد أنوددا نسدتجير بدراسددات
وخط بيوت الخبرال العالميةل والشركات األجوبية ذات السمعة العريقة في ه ا المجا .
ولعل غياا الثقة عن المحلي مدرد قودور فدي بيدوت الخبدرال المحليدة نفسدهال ال
في العقو أو الطاقات الوطويةل فمراكز األبحاث تعاني من جفاف الدعمل وتقشدا البيئدة
البحثيةل وش مخوباتها.
فعلددم اإلدارال هددو علددم الخبددرات والخطد االسددتراتيجية المغلفددة فددي صدديغة قابلددة
للتوزيع واالستثمارل ولكدن إلد اآلهللا لدم تتبلدور بيئدة علميدة بحثيدة قدادرال علد الحودو
عل ثقة صاحب القرار.
وإهللا كددداهللا عدددادال أبدددرز المتطلبدددات التدددي تحتاجهدددا الدراسدددات واألبحددداث وبيدددوت
الخبرال :سهولة الحوو عل المعلومةل التي هي المادال الخام األهم أل دراسة.
ورفع األسقا والحدد مدن قدوا م المحداذير التدي تودادف الباحدث عدادالل ألنده فدي
حا غياا جز ية معلوماتية هامشية في دراسة معيودةل مدن شدأنه أهللا يفتتهدا مدن الدداخلل
لتوب بال قيمة.

( )9يوظر :دور العالقات العامة في مواجهة األزمات في مؤسسات التعليم العالي
الفلسطيويةل جامعة الوجاح نموذ لجا8:
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واالسدتقال الددوقفي فددي التمويدلل بعيدددا عددن المؤسسددات الرسدمية بقدددر يكفددل لهددا
الشفافيةل التوازهللال والموضوعية.
ولعدددل أبدددرز الجهدددات الوطويدددة التدددي يوتظدددر موهدددا أهللا تكدددوهللا موددددرا للبحدددوث
والدراسات هي الجامعات والكليات والمراكدز األكاديميدةل فدي الوقدت الد تحولدت فيده
ي التلقيوديل علد
مراكز البحوث في الجامعات إل مكعبات اسموتيةل يتغلب فيها المدرسد ه
األكدداديمي البحثدديل حيددث تظهددر خاليددة مددن المواخددات األكاديمي دةل والحواضددن اإلداريددة
والهياكددل التوظيميددة القددادرال علد االسددتثمار فددي العقددو الوطويددة داخددل الجامعددةل وهددي
العقو المؤهلة عل أهللا تبحث في قضايا وظواهر المجتمع وتسبر غورهال وتمدد صدواع
القرار بدراسات مستقلة داعمة للقرار.
قدم د .محمد الخازم في مقا له في جريدال الجزيدرال تحدت عودواهللا (رؤيدة 2030
نموذ اقتواد مقترح للجامعات الحكومية) أشار فيه إل (إهللا البحدث العلمدي أحدد أهدم
موتجات الجامعة ويحتا إل دعمل لي بالضرورال من ميزانية الجامعدةل بدل مدن الجهدة
المحتاجددة للبحددثل ليددتم عبددر األفددراد والمجموعددات البحثيددة العمددل عبددر آليددات أكاديميددة
واضددحة) وهددو اقتددراح مهددم باسددتطاعة المسددؤو أهللا يبوددي عليدده بروتكددوال يسددتعيد دور
مراكز البحوث الجامعية إل الواجهة.

مراكز البحوث عقل الوطن المغيب والمهمشل بحاجة إل دعم واستثمار(.)10

( )10يوظرhttp://www.maaal.com/archives/20170626/93420 :
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الفول الثاني :االبتكار والتجديدل وفيه ثالثة مباحث:
سددأتواو مددن خددال ه د ا الفوددل االبتكددار والتجديدددل مددن خددال المباحددث الثالثددة
التالية:
المبحث األو  :البحث العلمي القديم المتجدد.
المبحث الثاني :أهمية االبتكار دفعا للتدوير.
المبحث الثالث :العوامل المؤثرال في االبتكار.
ال

مبتد ا بما يتعلق بالبععد الزموي للبحث العلمي؛ من حيث كونده قدديما يتجدددل وهدو
سأتواوله من خال :

المبحث األو  :البحث العلمي القديم المتجدد
تداريخ البحدوث العلميدة قدديم الوشدأال بوصدفه أسدلوبلا موظ لمدا فدي جمدع المعلومدات
الموثوقةل وتدوين المالحظداتل والتحليدل الموضدوعي لتلدهللا المعلومدات؛ باتبداع أسداليب
ومواهج علمية محددال؛ بقود التأكد من صحتها أو تعديلها أو إضافة الجديد لهال ومدن ثدم
التوصل إل بع القوانين والوظرياتل والتوبؤ بحدوث مثل ه الظدواهر والدتحكم فدي

أسبابها(.)11
وللحديث عن تاريخ الوشأال بالوسدبة للبحدوث العلميدة بمودطلحها المتعدارف عليده
اآلهللا يحدثوا الدكتور الحيدزاهللا بقولده ":أو مدن اسدتخدم هد ا المدوهج ألسداليب البحدث هدم
علماء الوف واالجتماع في القرهللا التاسع عشرل إذ ي كر بع الدارسدين ه
أهللا أحدد علمداء
الوف ويدع إرنست وبر ( )ernest weberكداهللا أو مدن حداو قيداس نمداذ محدددال
من السلوك البشر في األربيعيويات من ذلهللا القرهللا؛ ممهددا الطريدق آلخدرين تبعدو فدي
استخدام الطريقة ذاتها.
ويمكن القو بأهللا تلهللا المحاوالت األول هي التي قادت إل تأسي معرفدي جيدد
أدع فددي بدايددة القددرهللا العشددرين إلد وسددم الخطددوط العريضددة لمعددالم البحددث العلمددي فددي
الدراسات اإلنسانية.

( )11يوظر :دليل فراسكاتي :الممارسة القياسية المقترحة للدراسات االستقوا ية للبحث والتومية
التجريبيةل الطبعة السادسة  27مايو 2012
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في تلدهللا المرحلدة المبكدرال مدن نشدأال هد ا الودوع مدن البحدوث كاندت معظدم طدرق
القيدداس مقوددورال علد نمدداذ محدددودال مددن السددلوكيات؛ وذلددهللا نظددرا لمحدوديددة أسدداليب
التحليددل وبدددا يتهال حيددث اقتوددرت معظددم تلددهللا الجهددود عل د اسددتخدام طددرق اإلحودداء
الوصفي المعروف بضعفه في تقرير نتا ج بحثية يعتد بها.
لم يدم األمر طويال بعد ذلهللا إذ قام علماء اإلحواء بابتكدار طدرق جديددال ودقيقدة
فدددي أسددداليب التحليدددلل عرفدددت فيمدددا بعدددد باإلحوددداء االسدددتوتاجيل فتحدددت البددداا علددد
موراعيه للباحثين للدخو في دراسة تفويالت أكثرل واستطاعت تقدديم نتدا ج أدق مدن
ذ قبلل وأصب باإلمكاهللا مع ه ا المدوهج اإلحودا ي الجديدد أهللا يتعدرف البداحثوهللا علد
معلومددات دقيقددة وقيمددة فددي بحددوثهم مهمددا كدداهللا حجددم مجتمددع الدراسددةل وذلددهللا مددن خددال
الوتا ج التي يحولوهللا عليها من العيوةل ولقد كاهللا لوجداح الدراسدات الوفسدية واالجتماعيدة
فددي توظيددا أسددلوا البحددث العلمددي لخدددمتها أثددر كبيددر فددي توجيدده معظددم الدراسددات
اإلنسانية إل األخ به ا الوهج"(.)12
مر بخم
ويمكن القو إهللا البحث العلمي ه

مراحل:

 -1مرحلة التجربة(المحاولة).
 -2مرحلة الودفة.
 -3مرحلة االعتماد عل السلطة والتقاليد.
 -4مرحلة التكهن والتأمل والجد والحوار.
 -5مرحلددة المعرفددةل أو الطريقددة العلميددة التددي شدداعت فددي العلددوم الطبيعيددةل ثددم
انتقلت إل باقي العلوم اإلنسانية واالجتماعية(.)13
ومدددع هددد ا التددداريخ القدددديم للبحدددث العلمدددي ال زا البحدددث محاف ل
ظدددا علددد تجددددد
ومواكبتدده العوددور وسددير مددع المتغيددرات المتتاليددةل والقفددزات الزمانيددة المتسددارعةل
والتقوية السا رال بسرعات لم يشهد لها التاريخ مثيال من قبل.
ولددد ا فمدددن الواجدددب حتمدددا ومدددن المفدددروض واقعلدددا أهللا تواكدددب البحدددوث العلميدددة
المتغيرات لتحظ بوفة التجدد التي تضاف إل األصالة التاريخية.
( )12البحوث اإلعالمية.الرياضل1431
( )13يوظر :مواهج البحث العلميل موظور تربو معاصر28 :
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وه ا هو الواقع في كثير من الدو المتقدمةل والحضارات المحافظة علد رقيهدا
وتطورهال فدنهللا البحدث العلمدي هدو الد يقدود العدالم المتحضدر فدي صدواعاته وموتجاتده
وجوا.
ضا
التقويةل والفويةل أر ل
ل
وبحرا ًّ
وهو أمر قا م عل اهتمام الدو بالبحث العلمي العا د إل أسباا؛ موها:
 -1إدراك الدو للدور ال يمكن أهللا يقوم به البحث العلمدي فدي زيدادال رصديدها
المعرفي من مواردها الطبيعية والبشرية.
 -2رغبة الدو في فهم مشكالتها االجتماعية واالقتوادية وحلهها.
 -3رغبة الدو في الكشا عن تراثها الفكر ل وتجديد ل وتطدوير ل وتوقيتده مدن
شوا ب الضعا.
 -4إدراك الدددو ألهميددة البحددث العلمددي وضددرورته لتقددويم خططهددا وبرامجهددا
اإلنما ية(.)14
وللمواكبددة العوددرية مددع المحافظددة عل د األصددو فددي حددا البحددوث اإلنسددانية
المرتبطة باألس والمعتقدات اإلسالمية ال بد من مراعاال جانبين مهمين؛ هما:

-1

العلمية والواقعية.

-2

االلتزام واألصالة اإلسالمياهللا.

فالباحث اإلسالمي ال يسدتهدف دراسدة العقيددال اإلسدالميةل أو اكتشداف نظريدة
في األخالق أو االقتوادل أو الفدنل أو السياسدةل أو االجتمداعل أو علدم الدوف ل أو
السلوكل أو غيرهال عليه أهللا يسير وفق ركيزتين أساستين؛ هما:

-1

األس

-2

األسددد الخاصدددة لددد لهللا العلدددمل وتلدددهللا المعرفدددةل كالتفسددديرل والتددداريخل
والفلسفةل و...

العامة لموهج البحث الموطقي.

إذ بالتوسيق بين األس العامة والخاصة يسدتطيع أهللا يؤسد
للبحث والتحقيق العلمي.
( )14يوظر :طرق البحث العلمي7 :

لوفسده موهجدا سدليما
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وبواء نظرياته القا مة عل معتقداته وفق األس

العلمية السليمة المرعية(.)15

وألهميددة األصددالة فددي المددادال العلميددة يجدددر بالباحددث أهللا يراعددي شددروط
المادال العلمية؛ وموها:

-1

الثقة بتلهللا المادال.

-2

إمكانية االعتماد عليها.

-3

موضوعيتها.

-4

إمكانية إثباتها والتحقق موها.

وذلهللا في نحو:
 -1الوظريات العلمية المعروفة.
 -2كوهللا المواد تحت مسؤولية مؤلفين موثوق بهم.
 -3الدراسات الميدانية.
 -4نتا ج التجارا.
 -5التحليل الموطقي للمادال العلمية المجموعة(.)16

( )15يوظر :البحث العلمي في العلوم اإلسال مية بين التجديد وتقدي
( )16يوظر :موهج البحث العلمي بين االتباع واإلبداع65 :

التراث60 :
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المبحث الثاني :أهمية االبتكار دفعا للتدوير
لالبتكار في البحث العلمدي أهميدة بالغدةل وحاجدة ماسدةل إذ إهللا اإلبدداع واالبتكدار
مالزماهللا للبحث العلمي ال نرجو نفعهل ونؤمل ذخر ل ونترقب حواد .
ودفع التدوير أمدر فدي غايدة األهميدة؛ وذلدهللا للتفريدق بدين البحدث الكمدي والبحدث
الوددوعيل حسددب ضددواب كددل نددوع موهددال عل د مددا هددو مب ديهن فددي مواضددعها مددن كتددب
البحث()17ل وال يعويوا هوا هو البحث الووعي المبتكر البعيد عن التكرار والوسخ.
وألجل االبتكار واإلبداع في البحث العلمي تععقد الجلسات العلميدةل وتددار حلقدات
الوقددا ل ويجتمددع المتخووددوهللا فددي مددؤتمراتهمل للخددرو بتوصدديات بعددد تبدداد اآلراءل
وتالق األفكار.
ومن ذلهللا ما تم مؤخرا في اإلمارات العربية المتحددال؛ حيدث أوصد المشداركوهللا
والمشاركات في مؤتمر (اإلبدداع واالبتكدار) الد تمدت جلسداته فدي أم قدوينل فدي واقدع
مبهج؛ إذ قد بل عدد األبحاث العلمية المقبولة في المؤتمر ثمانين ( )80بحثلا علميلدال مدن
باحثين وباحثات يمثلدوهللا العديدد مدن الددو الخليجيدة والعربيدة واألوروبيدةل فدي عشدرين
( )20جلسددة لمواقشددة البحددوث العلميددة وأوراق العمددل فددي اإلدارال واإلعددالم والقددانوهللا
واللغة االنجليزية والترجمة.
وقد أوص المشاركوهللا والمشاركات في الختام بوتا ج مهمة حدو اإلبدداع واالبتكدار
في البحث العلمي يمكن تلخيوها فيما يلي:
 -1توفي آليات فعالة في تحسين بيئات التعليم وتطوير البحث العلمي في الجامعات.
 -2أهمية استلهام تجارا اإلمارات المتميزال فدي الد كاء االصدطواعي واالبتكدار مدن
أجددل ابرازهددا واالسددتفادال مددن قواعدددها والعمددل علد اسددتمرار مشدداريع االبتكددار
الرا دال في مختلا المجاالت.
 -3االسددتمرار فددي اإلنتددا العلمددي المتميددز ال د يعتمددد علد اإلبددداع واالبتكددار فددي
العلوم االنسانية التي تسهم بشكل فعا وحقيقي في االقتواد المعرفي.
 -4تشدددجيع االبتكدددار فدددي التعلددديم والبحدددث العلمدددي وإنشددداء مختبدددرات ابتكدددار فدددي
الجامعات لتشجيع االختراعات.
( )17يوظر :مواهج البحث العلمي طرق البحث الووعي32 :
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 -5تعميق الوعي بأه ِ همية االبدداع واالبتكدار الد ال يقتودر علد العلدوم التطبيقيدة؛
بل يشمل جميع العلوم األخرعل وذلهللا من أجل تحقيدق االسدتدامة فدي المجتمعدات
كافة.
 -6االسددتمرار فددي اإلنتددا العلمددي المتميددز ال د يعتمددد علد اإلبددداع واالبتكددار فددي
العلوم االنسانية التي تسهم بشكل فعا وحقيقدي فدي االقتوداد المعرفديل وتعميدق
الوعي بأه ِ همية االبداع واالبتكار
 -7التأكيد عل أهللا االبتكار ال يقتور علد العلدوم التطبيقيدة؛ بدل يشدمل كافدة العلدوم
األخرع؛ لتحقيق االستدامة في المجتمعات المختلفة.
 -8الوظددر للتعلدديم باعتبددار موظومددة متكاملددة تهدددف إل د إرسدداء قدديم االبتكددار دوهللا
االعتماد عل الوقل.
 -9اتسددداع األفدددق فدددي التعلددديم وربطددده بضدددرورات الحيددداال االجتماعيدددة واالقتوددداد
المعرفي.
تبوي العديد من المؤتمرات والودوات التي تساهم في تعزيدز ثقافدة اإلبدداع
-10
واالبتكار لددع البداحثين فدي مجداالت المعرفدة كافدة بغيدة الوصدو إلد موظومدة
متكاملة من المعرفة تساهم في استشراف المستقبل.
التأكيددد علدد ثقافددة االبتكددار ودورهددا فددي خلددق مواخددات تحتددرم البحددث
-11
العلميل وتؤمن بدور االقتواد المعرفي.
تشجيع االبتكار في التعليم والبحث العلمديل وإنشداء مختبدرات ابتكدار فدي
-12
الجامعات؛ لتشجيع االختراعات في العالم العربي.
إجددراء المزيدددد مددن الدراسدددات والبحدددوث االستكشددافية حدددو التطبيقدددات
-13
وإنتا محتوع إعالمي جيد قا م عل االبتكار.
إصدار تشريعات عربيدة موحددال للمسدؤولية االجتماعيدة لددورها الحقيقدي
-14
والفعا في االقتواد المعرفي واالستدامة.
تفعيل الدور الرقابي وإصدار التشريعات في الدو العربية بشأهللا الجرا م
-15
االلكترونية وحقوق الملكية الفكرية (.)18
( )18يوظر :جريدال الوطن اإلماراتيةhttp://alwatannewspaper.ae/?p=285750 :

الصفحة  22من 31

به التوصيات وأمثالها يرتقي البحث العلميل ويوه بمسؤولياته المووطدة بدهل
ويوأع بوفسه وأهلده عدن التددويرل وتكدرار الدوف ل وإعدادال الوتدا جل ونسدخ التجدارال
وتض هخم األقوا مع ضمور األفعا .
ذلهللا أهللا التقدم الحضار الموجود والموشود لم يكن بمح الودفة؛ بل نستطيع
أهللا نقو إنه يرجع إل أفراد عوهبوا القدرال عل المالحظة الدقيقة اللماحةل واالستفادال
موهال ومحاولة تطبيقهال وذلهللا من خال البحث العلمي المتكامل الموهجيةل القدا م علد
الدقة في اختيار الفكرالل والتحقق موهال ثم تعميم ه الفكرالل وذلهللا الرأ ل ألهللا هدؤالء
الباحثين هم صانعو التقدم(.)19

( )19يوظر :البحث العلمي صانع التقدم67 :
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المبحث الثالث :العوامل المؤثرال في االبتكار
سدام نبيدل؛ إذ إهللا المقوددد
االبتكدار مطلدب مهدم فددي البحدوث العلميدةل وهدو هدددف إ
األسم من البحث العلمي هو اإلضافةل واإلثراءل وهو ما يتحقدق فدي البحدوث المبتكدرال
أكثر من غيرهال ذلهللا أهللا االبتكار ذاته إضافة.
ومن جميل ما وقفدت عليده فدي أهميدة الجامعدات باالبتكدار فدي البحدث العلمدي مدا
قامت به وزارال التعليم العالي والبحث العلمي في السوداهللا من إنشاء هيئة خاصدة؛ تععود
باالبتكار والتجديد في البحث العلميل تحت اسم (هيئة البحث العلمي واالبتكار).
وقددد تددم تأسيسددها بغددرض دعددم البحددث العلمددي ورعايتدده فددي الجامعددات والمعاهددد
والمراكز البحثية التابعة للوزارال.
وممددا تقددوم بدده الهيئددة دعددم االبتكددارات العلميددة وتشددجيعها بوددفتها جددز لءا مك هم د لال
لموظومة البحث العلمي.
وه د ا العمددل يددأتي تعزيد لدزا لتحقيددق رسددالة الددوزارال فددي البحددث العلمددي وخدمددة
الجامعات والمعاهد؛ من خال توفير تمويدل البحدوث العلميدةل وتوجيده الطاقدات البحثيدة
بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية لخدمة متطلبات التومية القومية.
ضدا تأسدي
ومما تضطلع به الهيئدة أي ل
بالقطاعين الحكومي والوواعي في السوداهللا.

عالقدة تدرب الجامعدات والمعاهدد البحثيدة

وله الهيئة الرا دال رؤية أعلوتها؛ هي:
تحفيز مقومات التميدز فدي البحدث العلمدي واالبتكدار واإلبدداع وتمكيوهدا؛ لتطدوير
نطددداق البحدددوث العلميدددةل وتوسددديعهال واالرتقددداء بمسدددتوع البحدددث العلمددديل ومخرجاتددده
وتوجيهها لدعم التومية القومية.
كما أهللا الهيئة تسع لرسالة؛ هي:
تعزيددز البحددث العلمددي مددن خددال تددوفير الدددعم المباشددر للمشددروعات البحثيددة
المختارالل عل أساس توافسي في جميع مجاالت العلومل ورعايدة دعدا م البحدث العلمدي؛
من مؤتمرات علميدةل وور ل وشدراكات دوليدةل وتوجيده مخرجدات البحدوث فدي إطدار
االستراتيجية القومية للبحث العلمي(.)20
( )20يوظر  :موقع الوزارال الرسميhttp://sri.gov.sd/index.php :
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ه
إهللا هد الهيئددة ومثيالتهددا فددي وزارات التعلدديمل مؤشددر علد الددوعي الموشددود فددي
أهمية االبتكار في البحث العلميل وعددم البقداء فدي ِر هق الجمدودل وتكدرار الدو ْف وقِودر
الوف في البحوث.
ومددن اإلشددادال بمخرجددات البحددوث العلميددة فددي وجدده مهددم مددن وجددو اإلفددادال مددن
البحدوث المودداحبة لمقددررات الدراسدة الموهجيددة لطلبددة الدراسدات العليددا فددي الماجسددتير
والدددكتورا محاولددة إفددادال الدراسددين ببحددوث ذات أثددر ملمددوس مباشددرل وليتضد المقددا
فنني أشير إل تجربة عملية تشرفت من خاللها بالتعاوهللا مع طالبي وطالباتي فدي السدوة
الموهجية للماجستير في العام الموورم 1438هـ؛ حيث كلفتهم في مقدرر (قاعدة البحدث)
تحدو الفهدرس مدن فهدرس
بنعادال فهرسة كتاا مطبوع في تخووهمل إعدادال للفهرسدة ه
ي إ عددا هم إلد فهددرس تفودديلي بمثابددة الكشدداف لقدداره الكتدداا؛ مددع وعدددهم مددن قِبددل
إجمددال ه
مؤلددا الكتدداا أهللا يضددمن فهرسددتهم فددي طبعددة الكتدداا القادمددة مددع االحتفدداظ بحقهددم فددي
اإلشددادال ب د كرهم بأسددما هم فددي مقدمددة الطبعددة التددي تحمددل جهدددهم فددي خدمددة المجتمددع
والتخو د مددن خددال متطلددب مددن متطلبدداتهم الدراسددية؛ لتتحددو األمثلددة الوظريددة أو
االفتراضية أو الوعود المستقبلية واآلما في الوصو إل السدوق العلميدةل تحويدل ذلدهللا
كله إل جهد يرع طالا الدراسات العليا وطالباتها جهدهم أمام أعيوهم بين أيدد القدراء
وهو في مرحلة الدراسة .وه التجربة هي التي تمت عل إعادال فهرسة الطبعة األولد
من كتاا (بالغة آية وحديث)ل أردت من نقل ه التجربة حث طدالا الدراسدات العليدا
عل اإلفادال من أيام بقا هم في مقاعد الدراسة بتكوين المشاريع العلمية المتخووة التي
تفيدهم من وجدهل وتسدهم فدي خدمدة مجدتمعهم مدن جهدة أخدرع عبدر قوداال البحدث العلمدي
التي هم أول بها وأهلها.
ولالبتكار في البحث العلمي وجو وألواهللا؛ فموها:
 -1إيراد مادال علمية في صورال مبتكرال.
 -2معالجة موضوع سابق بنجراءات مبتكرال.
 -3تأييد فكرال سابقة؛ مع إضافات عل الفكرال.
 -4معارضة فكرال سابقة؛ مع وجو إقواع مبتكرال.
 -5مقارنة فكرتين سابقتينل وفق موهج مقارهللا من وجو مبتكرال.
وألهميددة االبتكددار فددي البحددث العلمددي عل د ضددوء الوددور الخم د السددابقةل
وغيرها من الوور االبتكاريدة ممدا يمكدن تطبيقده غيدر مدا ذعكدرل مدن خدال ذلدهللا
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يحسددن بوددا الوقددوف علد العوامددل المددؤثرال فددي االبتكددار حتد ال نقددع فددي صددورال
االبتكار الوهميل ال ال يحمل من االبتكار إال اسمهل وال من الموهج االبتكدار
إال رسمه.
وهددو مددا أريددد اإلشددارال إليدده مددن خددال
المؤثرال في االبتكار:

المقترحددات التاليددة لسددرد العوامددل

 -1إيماهللا الباحثين والباحثات بأهمية االبتكار في البحث العلمي.
 -2عواية المؤسسات التعليمية بنيالء االبتكار في البحدث أهميدة وتقددي لما علد
البحوث التقليدية.
 -3التركيدددز علددد وضدددع الضدددواب ذات الودددلة بدددروح البحدددث مدددن حيدددث
االبتكار؛ للبعد عن البحوث التقليدية.
 -4طددرح مؤسسددات المجتمددع المدددني احتياجاتهددا للتطددوير؛ لتقددديم البحددوث
العلمية خدماتها في ه ا المجا .
 -5استكتاا الباحثين من قِبل المؤسسات الحكومية والخاصة؛ لضدماهللا القيدام
ببحوث ذات جدوع.
 -6الشددفافية فددي المراجعددات الدوريددة للمؤسسددات التعليميددة لجدددوع بحوثهددا
العلمية في العقود الماضية.
 -7إعدددداد االسدددتباناتل وإثدددارال األسدددئلة فدددي مددددارس التعلددديم العدددام والتعلددديم
الجدددامعي حدددو االبتكدددار؛ للخدددرو بوتدددا ج مدددن واقدددع جيدددل الطددددالا
والطالبات؛ بعيدا عن التوظيرل والوظرال التي قد يعتريهدا بعد المسدافات
الفاصلة بين الموظرين  -مدع أهميدتهم – وبدين المسدتهدفين بالبحدثل ومدن
يعع ددهوهللا للبحددث مددن جيددل الشددباا بدداحثين وباحثدداتل وممددا وقفددت عليدده
تساؤالت مواسبة أععدهت لطالبات التعليم العام في المرحلدة الثانويدة؛ حوتده
استبانة استهدفت من َّ
هن عل أبواا الجامعاتل ومن تلهللا األسئلة:
 هل البحوث في المرحلة الثانوية ترضي طموحهللا؟ل
مستقال من فكرك؟
 هل سبق أهللا كتبت بحث لاض موضوعِ البحث عليهللا يؤثر بجودته؟
 -هل ف ْر ع
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 هل تفضلين ابتكار المواضيع للبحوث وعدم التقليد()21؟ومما أود تسلي الضوء حوله بمزيد من اإليضاح ما ذكرته آنفلدا مدن الشدفافية
في المراجعات الدورية للمؤسسدات التعليميدة لجددوع بحوثهدا العلميدة فدي العقدود
الما ضية؛ وذلهللا باإلشارال إل رسالة علميدة هدي فدي طدور اإلعدداد اآلهللا فدي قسدم
البالغة والوقد وموهج األدا اإلسالمي أحد األقسام العلمية الثالثدة فدي كليدة اللغدة
العربية التابعة لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةل لباحدث جداد مدن طدالا
الدراسات العليا في مرحلدة الددكتورا ؛ حيدث ابتكدر مجداال لبحثده لدم يسدبق للقسدم
العلمي التسجيل فيه في ه ا الحقل مو تأسي القسم خدال العقدود الماضديةل مود
أو رسالة علمية نوقشت فيهل جاءت دراسة الباحث أ .طارق بدن حسدن السدلمي
بعوواهللا :الدراسات البالغية القرآنية في الرسا ل العلمية في جامعدة اإلمدام محمدد
ضددا وتقوي لمددا "]ل وهد الدراسددة
بددن سددعود اإلسددالمية إلد عددام 1438هددـ " عر ل
قا مددة عل د حوددر الدراسددات البالغيددة القرآنيددة فددي الرسددا ل العلميددة فددي قسددم
البالغدة والوقدد ومدوهج األدا اإلسدالميل ودراسدتها دراسدة موضدوعية تقويميددةل
من خال التعرف عل ركا ز الدراسات البالغية وتطوراتهدال والموداهج البحثيدة
التي قامت عليها تلهللا الدراساتل مع ذكدر أبدرز سدماتها وخوا ودها .مدن خدال
أهدددداف لهددد الدراسدددة يزمدددع الباحدددث تحقيقهدددا مدددن خدددال دراسدددتهل ومدددن تلدددهللا
األهداف:
 -1حور الجهود البالغية القرآنية الوابعة عن الرسا ل العلمية في جامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمية (قسم البالغة والوقد وموهج األدا اإلسالمي)ل
التي تعده أكثرية من بين المجاالت البالغية األخرع.
 -2معرفة سير الدراسات وتطورهال مع إبراز تطور طالا الدراسات العليا في
تواولهم للبالغة القرآنية في رسا لهم العلمية.
 -3الخرو بوتا ج إحوا ية للرسا ل العلمية؛ تسهم في عملية تطوير البالغة
القرآنية ودراساتها.
 -4إبراز وتجلية الدراسات البالغية القرآنية في الرسا ل العلميةل ومدع
تأثيرها في المكتبة البالغيةل أو في التعليم الجامعي.
 -5معرفة المواهج البحثية التي قامت عليها الدراسات البالغية القرآنية في
الرسا ل العلمية ومدع تأثرها بالمواهج واألساليب البالغية الحديثةل
وتقويمها.
( )21يوظر :موق ع موتديات طالا وطالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية:
https://www.imam1.net/archive/showthread.php?t=105328

الصفحة  27من 31

وعوواهللا الدراسة وأهدافها عل درجة كبيرال من الوضوح فيما يحمالهللا من دالالت
التجديد واالبتكار في مسار الدراسات العليال ويزيد وضو لحا بعرضي خطة البحث
اإلجمالية ل لالطالع عل فوولها ومباحثها الواطقة بما نريد من طالبوا وطالباتوا في
مجا الدراسات العلميةل للخرو بالمفيد ال يعود عل البحث العلمي باإلضافة
والتجديدل تلهللا الخطة هي :تتكوهللا الخطة من مقدمةل وتمهيدل وأربعة فوو ل وخاتمةل
وثبت الموادر والمراجعل وفهرس الموضوعات.
• المقدمة:
 أهمية الموضوع وأسباا اختيار . أهداف الموضوع. الدراسات السابقة. موهج البحث. خطة البحث.• التمهيد:
 نب ال عن التأليا في البالغة القرآنية في العوور المتقدمة والمتأخرال. نب ال عن البالغة القرآنية في التعليم العالي.• الفول األو  :مجاالت الدراسات البالغية القرآنية وقضاياها.
المبحث األو  :مجاالت الدراسات القرآنية.
المبحث الثاني :القضايا التي تواولتها الدراسات.
• الفول الثاني :المواهج البحثية للدراسات البالغية القرآنية.
المبحث األو  :الدراسات التي تواولت السورال.
المبحث الثاني :الدراسات التي تواولت الموضوعات.
المبحث الثالث :الدراسات التي تواولت األلفاظ القرآنية.
المبحث الرابع :الدراسات التي تواولت األساليب البالغية.
المبحث الخام  :الدراسات البالغية التي تواولت أجواس القو .
المبحث السادس :الدراسات التي تواولت كتب اإلعجاز والتفسير.
• الفول الثالث :موادر الدراسات البالغية القرآنية.
المبحث األو  :أنواع الموادر.

الصفحة  28من 31

المبحث الثاني :موهج التعامل مع الموادر.
المبحث الثالث :موقا الدارسين من الموادر القديمة والحديثة.
• الفول الرابع :التقويم.
المبحث األو  :األهداف والوتا ج.
المبحث الثاني :األدوات واإلجراءات.
المبحث الثالث :التقليد والتجديد.
المبحث الرابع :التشابه واالختالف بين الرسا ل.
• الخاتمة.
• ثبت الموادر والمراجع.
• الفهارس.
ه
إهللا تفعيل ما سبق من العوامل المؤثرال في االبتكار من شأنه أهللا يدردم الفجدوال بدين
البحث العلمي ومتطلبات التومية؛ التي "تشير خطة التومية السادسة صدراحة إلد أهللا مدن
بين القضايا األساسية التي ال تزا تمثل عا قا أمدام التقددمل وبخاصدة فدي العلدوم والتقويدة
عدم االستغال األمثل لمراكز البحث العلمديل وعددم قيامهدا بواجبهدا الموشدود فدي إطدار
تومية المجتمع"(.)22

الخاتمة
الحمد ر ال بوعمته تتم الوالحاتل وإذ قد وصدلت بفضدل هللا تعدال إلد نهايدة
وا لوجهه الكريمل وأهللا يكدوهللا نافعلدا لكاتبده
بحثي ه ال فننوي أسأ هللا تعال أهللا يكوهللا خال ل
وقار يه.
( )22مؤسسات البحث العلمي في المملكة العربية السعودية -دراسة للواقع وسبل التطوير46 :

الصفحة  29من 31

ومن فضل هللا سبحانه أنوي خلوت إل نتا ج في ه ا البحث تتلخ

فيما يلي:

 -1ضرورال إحياء دور الجامعات بكونها بيوت خبرالل يحتا إليها المجتمع.
 -2تفعيل البحوث العلمية في معالجات األزمات التي تحل في المجتمعات.
 -3التركيز عل دور البحث العلمي في خلق الفرص الحياتية.
 -4السير مع مراحل البحث العلمي في نشأتهل ومراحل تطور ل كونه هدو القدديم
المتجدد.
 -5التركيز عل أهمية االبتكار دفعا للتدويرل والتكرير في البحوث.
 -6سرد العوامل المؤثرال في االبتكار في البحث العلمي.
مع توصيتي إلخوتي وأخواتي الباحثين والباحثدات أهللا يععودوا بالبحدث العلمدي مدن
حيث الووعل واالبتكدار والتجديدد؛ ليدؤتي البحدث أعكلدهل ويسدتفيد موده البداحثوهللا والمجتمدع
عامة.
والحمد ر ال
آله وصحبه أجمعين.

بوعمته تتم الوالحاتل وصل هللا وسلم عل نبيودا محمددل وعلد

الصفحة  30من 31

الموادر:
 -1اإلعددالم األموددي وإدارال األزمددات والكددوارث ،حمددد شددعباهللال الشددركة العربيددة
المتحدال للتسويقل القاهرالل2005
 -2البحددث العلمددي بددين حريددة والمؤسسدديةل د .عبددد القددادر الشدديخليل مجددد الو ل
الطبعة األول ل 1421هـ 2001 -م
 -3البحث العلمي صدانع التقددمل أ.د.عبدد المدوعم بلبدع ل جمعيدة األسدتاذ الددكتور عبدد
الموعم بلبع لبحوث األراضي والميا ل كلية الزراعةل جامعة اإلسكودريةل 1981
 -4البحددث العلمددي فددي العلددوم اإلسددالمية بددين التجديددد وتقدددي التددراثل د .يوسددي
الهددددددددددددددوار ل جامعددددددددددددددة وهددددددددددددددراهللال كتدددددددددددددداا الكتروندددددددددددددديل : ASJP
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/16375
 -5البحث العلمي والتعليم العاليل أ.د .أحمد الخطيبل دار المسديرال للوشدر والتوزيدع
والطباعةل ع هماهللا  -األردهللال الطبعة األول ل 1424هـ 2003 -م
 -6الجامعدددة والبحدددث العلمدددي كمحدددرك لتأسدددي الشدددركات – التجربدددة البريطانيدددة
سدداس أنعددمل وزارال التعلدديم
أنموذجددال باسددكا بددوري ل أرنددو فيسددييهل ترجمددة ج ه
العدداليل الملحقيددة الثقافيددة السددعودية فددي فرنسددال الدددار العربيددة للعلددوم ناشددروهللال
2009
 -7مجه ر ا لغة ر  ،أبررب ب ر بنررحل بررن لريررن بررن

ررحل ل

 ،حتقي رق م ر

م ررل بية ر  ،ل

لغيةم غةنال ني – بلوت ،لغط ي ل وىل1987 ،م
 -8الحيزاهللال محمد عبدالعزيزل البحوث اإلعالمية.الرياضل1431
دليل فراسكاتي :الممارسة القياسية المقترحة للدراسدات االستقودا ية للبحدث
-9
والتومية التجريبيةل الطبعة السادسة  27مايو 2012
دور العالقات العامدة فدي مواجهدة األزمدات فدي مؤسسدات التعلديم العدالي
-10
الفلسددطيوية (جامعددة الوجدداح نموذ لجددا) مقدددم إلد الدددكتورال الفاضددلة سددمر الشددوارل
إعددداد فريددق البحددث  :يوسددا عبددد العزيددز ريدداهللال وفددارس ابددراهيم ضددراغمةل
ورامددي جددواد رافددع بيطددارل وعبددد الددرحمن عبددد اللطيددال وعبددادال رايددق جعفددرل
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جامعددة الوجدداح الوطويددةل كليددة االقتودداد والعلددوم االجتماعيددةل نددابل ل فلسددطينل
2015/2014
طددرق البحددث العلمدديل د .سددعد عجيددل مبددارك الدددراجيل وسددعد إبددراهيم
-11
الشويشينل دار الكتب الوطويةل بوغاز – ليبيال الطبعة األول ل /2005
مودداهج البحددث العلمدديل الكتدداا الثالددثل طددرق البحددث الوددوعيل إشددراف
-12
سعيد التلل تأليا فريد كامل أبو زيوةل ومرواهللا اإلبراهيمل وعبد الرحمن عددسل
وعامر قوديلجيل وخليل عليداهللال دار المسديرال للوشدر والتوزيدع والطباعدةل ع همداهللا
– األردهللال الطبعة األول ل 1426هـ 2005 -م
مودداهج البحددث العلمدديل موظددور تربددو معاصددرل د .محمددد عبددد الجبددار
-13
خودقجيل ود .نواف عبد الجبار خودقجيل عالم الكتدب الحدديثل إربدد – األردهللال
الطبعة األول ل 2012م
موهج البحث العلمي بين االتباع واإلبداعل دكتور مهودس أحمدد الخطيدبل
-14
مكتبددة األنجلددو الموددريةل القدداهرالل جمهوريددة موددر العربيددةل الطبعددة األول د ل
2009م
مؤسسددات البحددث العلمددي فددي المملكددة العربيددة السددعودية -دراسددة للواقددع
-15
وسبل التطويرل إعداد أ.د .سالم بن محمد السالمل بحدوث مدؤتمر المملكدة العربيدة
السدددعودية فدددي مئدددة عدددامل الريددداضل  11-7شدددوا 1419هدددـ  28-24 -يوددداير
1999م
موقدددددددددددددددع جريددددددددددددددددال الدددددددددددددددوطن اإلماراتيدددددددددددددددة االلكتروندددددددددددددددي:
-16
http://alwatannewspaper.ae/?p=285750
موقع موتديات طالا وطالبات جامعة اإلمام محمد بدن سدعود اإلسدالمية:
-17
https://www.imam1.net/archive/showthread.php?t=105328
موقددددددددع وزارال التعلدددددددديم العددددددددالي والبحددددددددث العلمدددددددديل السددددددددوداهللا :
-18
http://sri.gov.sd/index.php

