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إن البحث العلمي هو أحد األنشطة األساسية لمؤسسات التعليم العالي ،و هو يمثل أحد
األعمدة الرئيسية التي تعتمد عليها النهضة في البلدان المتقدمة ،ولذلك فانه ال سبيل
لتحقيق التنمية الشاملة التي نرجوها إال من خالل االهتمام بالبحث العلمي الموجه لخدمة
قضايا األمة.و النهضة الحقيقية تبدأ من الجامعة ،ألنها تملك من مقومات النهضة ما ال
تملكه أي مؤسسة أخرى من ِمؤسسات المجتمع ،حيث تحتشد فيها صفوة العقول والكفاءات،
وتتوفر فيها الخبرة والقدرة على اإلبداع والتجديد .وايمانا بهذه الحقيقة تهدف الخطة البحثية
لكلية التربية بالمجمعة إلي االرتقاء بالبحث العلمي إيمانا منها بدوره في التنمية المجتمعية
ويجب أن ترتبط الخطة بمحاور بحثية يكون أي تخصص قد رسمها لنفسه في البدء ،و
تشتق من الرؤية و الرسالة المستقبلية للجامعة و للكلية معا .
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و لذلك ينبغي أن توضع الخطة البحثية السنوية أو الخماسية انطالقا من سياسة الكلية
واستراتيجيات الجامعة البحثية .كما يجب في وضع الخطة البحثية للقسم تحديد األنشطة
المطلوبة لتنفيذها و آليات التنفيذ وكذلك وضع آلية واضحة لتقييم مدى تحقيق الخطة
المطروحة .ويجب أيضا أن تتوافق خطة البحث العلمي مع اإلمكانيات البشرية والمادية للكلية
والجامعة  ،ويجب وضع خطة واضحة واقعية للبحث العلمي لتحقق رسالة الكلية والجامعة و
تتفق فيها الرؤية والرسالة مع األهداف في إطار زمني يعكس قدرتها على التنفيذ.

المقصود بالخطة البحثية السنوية :
يقصد بالخطة البحثية اإلطار المنظم ألنشطة البحث العلمي  ،والتي تحوى النقاط البحثية،
النشاطات المختلفة ،زمن التنفيذ ،مدة التنفيذ ،المخرجات ،مؤشرات النجاح وتكاليف التنفيذ
حيث يتضمن هذا اإلطار تحديد األهداف المطلوب تحقيقها خالل فترة زمنية معينة حددت في
هذه الخطة بسنة موافقة للعام الجامعي 1438/1437:ه ،وتحديد الجهات التي يمكن
التعاون معها  ،وكذا مصادر التمويل الالزمة إلجراء تلك البحوث.
و قد راعينا عند وضع الخطة البحثية العلمية لقسم اللغة العربية مراعاة اآلتي :
 أن يتم وضع الخطة في ضوء التوجيهات واألهداف العامة للتعليم العالي والبحثالعلمي.
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 أن تحقق التعاون الشراكة العلمية مع .مختلف الجامعات و مؤسسات التعليم العالي.
 أن تتسم بالمرونة لتتوافق مع رؤية و رسالة الجامعة و الكلية و تكون قابلة للتنفيذ. أن تمثل منهاجا أساسيا ومحددا ألنشطة وتوجهات الكلية في مجال البحث العلمي والدراسات العليا.
 أن تشيع ثقافة و روح عمل الفريق بين أعضاء هيئة التدريس.-

أن تهتم بنتائج األبحاث المتخصصة والتي يمكن من خاللها و ضع أولويات
البحث العلمي للكلية.

 وضع آلية للمتابعة ومراجعة الخطة واجراء التعديالت الالزمة حسب ما تقتضىالحاجة
 صياغة النقاط البحثية المقترحة بعد مراجعتها وتصنيفها في شكل أنشطة بحثية قابلةالتنفيذ.

3

مختصر الخطوات التي سيتم إتباعها لتحقيق الخطة البحثية

الفترة الزمنية

العنصر

العام الجامعي

المطلوبة
 1-تقييم

1438/1437هـ

حصر شامل

الوضع الحالي

لألنشطة

للبحث العلمي

المطلوبة

بالقسم

1438/1437هـ

األنشطة

آليات التنفيذ

مؤشرات متابعة

 2قائمةبالموضوعات
التي تحتاج

األداء
وضع خطط بحثية
سنوية

متابعة لجنة العلمي
بالبرنامج البحث

للبحث العلمي

افتتاح برامج

عرض استحداث برامج وحدة البحث العلمي

دراسات عليا

دراسات عليا

بالبرنامج

والدراسات العليا
بالكلية

للدراسة
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ادراج كل ما يخص

1438/1437هـ

 3عمل قاعدة إنشاء قاعدةبيانات لألنشطة األنشطة البحثية
بيانات لألنشطة
البحثية بالقسم بالقسم
البحثية بالقسم

 .4-ايجاد سبل دعم الباحثين

1438/1437هـ

1438/1437هـ

لتوفير الحافز

مادياً ومعنوياً و

المادي

تمكينهم من

والمعنوي

منح البحث

للباحثين

العلمي

منح تعطى لتكريم

البحث العلمي
بالبرنامج

وحدة البحث العلمي
بالكلية

العضو على إسهامه
في البحث العلمي

 5اشتراكطالب الدراسات

حافز مادي في شكل

متابعة منسقة لجنة

أبحاث الطالبات

العليا في تنفيذ

مطالبة الطالبات

وجود نسخة من

باألبحاث و التنصيص

أبحاث الطالبات

على أسمائهم في

ورقية والكترونية

االعمال البحثية

الخطة البحثية
بالقسم
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رئيس القسم ومنسقة
1438/1437هـ

لجنة البحث العلمي

 6تشكيللجنة علمية

قيد اإلعداد

للقسم

لتشكيل اللجنة

اعتمادها بمجلس

بالبرنامج

القسم.

العلمية
بالبرنامج

أهمية الخطة السنوية للبحث العلمي :تحقيق الريادة في البحث العلمي واإلبداع واالبتكار في شتى مجاالت المعرفة بالقسم .

أهداف الخطة البحثية .إعداد الخطة اإلستراتيجية للبحث العلمي بالقسم .
 .تشجيع المتميزين والمبدعين على العمل البحثي.
 .تكريس مفهوم الجودة والتحسين المستمر في أنشطة البحث العلمي .
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1تقييم الوضع الحالي للبحث العلمي: وجود أعضاء هيئة التدريس لكافة التخصصات
 إرسال المبتعثات
 عرض سنوي لتطوير خطة البحث العلمي بالقسم

أ .نقاط الضعف
 -1عدم استجابة األعضاء بالقسم للبحث العلمي.
 -2ضعف النتاج العلمي لبعض األعضاء حيث إن هناك بعض األعضاء ليس لديهم بحث واحد على
األقل.
 -3ضعف امكانات البحث العلمي .
 -4عدم تخصيص وقت كاف للبحث العلمي .
-5عدم تفريغ األعضاء و لو جزئيا لتشجيعهم على البحث العلمي .
 -6عدم توفر الحافز المادي والمعنوي للباحثين.
 -7عدم توفر مصادر تمويل للبحث العلمي.
 -8عدم وجود برامج للدراسات العليا .
 -9عدم وجود مكتبة مجهزة تحتوى على أحدث الكتب و المجالت العلمية ؛ متاحة لكل الطالب و
أعضاء هيئة التدريس .
 -10غياب المشاركة فى المشاريع التى تتيح التعاون البحثى بين الكلية وقطاع رجال األعمال.
 -11االفتقار لمفهوم العمل الجماعى وغياب شبه كامل البحاث الفريق ألقسام الكلية المختلفة.
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 -12االعتماد المبالغ فيه على الكتاب المقررالجامعى مما يعوق تنمية مهارات البحث والتعلم لدى
الطالبات.

ب .نقاط القوة
-1وجود أعضاء هيئة التدريس لكافة التخصصات.
 -2إرسال المبتعثات .
 -3عرض سنوي لتطوير خطة البحث العلمي بالقسم .
 -4كفاءة أعضاء هيئة التدريس.
-5مالئمة التخصص العلمى ألعضاء هيئة التدريس للمق اررات التى يتم تدريسها .
-6وجود إلتزام بالواجبات الوظيفية ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من الهيئة المعاونة.
 -7توافر التوصيف الوظيفى ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
-8استخدام تكنولوجيا التعليم االلكتروني و التعليم عن بعد فى بعض المقررات الدراسية(.مقرر المهارات
اللغوية )

ج .الفرص
-1تطوير الخطة البحثية لقسم العربية لخدمة رؤية ورسالة الكلية و الجامعة .
-2تنفيذ تطوير الخطة البحثية بالقسم سنوياً.
--3تشجيع اإللتحاق بالدراسات العليا لخريجات و خريجي البرنامج.
-4نشر الوعى البحثي و ربطه بقضايا المجتمع.
-5نشر مبادىء آداب و أخالقيات البحث العلمي.
-6رفع كفاءة وفاعلية البحث العلمى بالكلية و تنمية المشاركة الفعالة والتعاون مع المؤسسات البحثية
فى المجتمع المحلى واإلقليمى والدولى.
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د .التحديات
 السعي إلى بعث برنامج للدراسات العليا .

 توفير الدعم المادي و مصادر التمويل للبحث العلمي

ه اليات متابعة تنفيذ الخطة البحثية :
 عقد اجتماعات للبحث العلمي موثقة.
 عمل سمينارات دورية شهريا في القسم .

 تكوين لجنة البحث العلمي بالقسم .
 عقد ورش عمل للتعريف بآخر مستجدات البحث العلمي و أخالقياته .
 تحيين دليل القسم لألبحاث العلمية .
 مشاركة الطالبات في الخطة البحثية بانتقاء أفضل األبحاث لديهن في كل فصل دراسي.
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