


مفهوم البحث متعدد التخصصات

ين الباحثين وادماجها في يساهم في تبادل الخبرات البحثية واالستفادة من الخلفيات الفكرية والمناهج البحثية المختلفة بعبارة عن منهج 

الىاطار مفاهيمي ومنهجي شامل يساعد على توسيع إطار دراسة الظواهر والمشكالت وتقديم فهم أفضل لها األمر الذي يؤدي 

.  للتطبيقمفيدة قابلة الخروج بنتائج دقيقة وتقديم حلول 



 Scientific Reductionismاالختصار العلمي –االختزال العلمي 

ول الى هي فكرة اختصار االفكار المعقدة  واعادتها إلى مجموع األجزاء المكونة لها ، من أجل تسهيل دراستها وتبسيط المفاهيم للوص

مفاهيم واضحة 

صص واحد لقد تطورت هذه النظرية لخدمة البحث العلمي وظهرت نتيجة للحاجة إلى اإلجابة على األسئلة المعقدة ، والتي ال يمكن لتخ

التعامل معها 

ا طويال  في مهمة في الممارسة العملية ، تتكون الفرق متعددة التخصصات من أفراد ينتمون إلى تخصصات مختلفة قد يستغرقون وقت  

تطوير معايير جديدة للفريق وهذه المهمة قد تتطلب بعض المهارات والمرونة من القادة وأعضاء الفريق





:التخصصاتمتعددةالبحوثمزايا

االباحثاليهايصلالتيالدقيقةوالمعرفةالمنهجيةتكونقد(1 تعدقدولكنهتخصصفيمألوفاأمر 

االخرىالتخصصاتبعضفيالمعقدةالمشكالتلحلورائدةمميزةاضافة



:التخصصاتمتعددةالبحوثمزايا

فعلى،بقامسلهاالتطرقتمالتياالبحاثتكرارتجنبعلىيساعدالتخصصاتمتعددالبحث(2

فينفسهاثالبحطرقمناهجألنالبحثلمشكلةحديثةبحثطرقتصميمعلىالقدرة،المثالسبيل

.وغيرهاليةوالتحليوالمعرفيةوالتكنولوجيةوالفنيةالفكريةاالعتباراتحيثمنمستمرتطور

.لبحثاطرقتصميماعادةحالفيحتىالتحليليةالعمليةيوازيلنالبياناتجمعفانوعليه



.ستهادرامنالبدالتيالمواضيعمحدوديةأمامالموحدالمنهجفيالمتخصصينعدديكثرقد(٣

ذاتهمقيقتحفيالراغبينالطالبمنالعديدتخريجمنمعينبروفسوراوكليةتقومماوغالبا  

.نفسهالمجالفياالستمرارمنجميعهميتمكنلنولكنوظيفيا ،

:التخصصاتمتعددةالبحوثمزايا



يةالجماعالخبرةبينيجمعأنللشخصيمكن،متكاملةبحثيةمجموعاتمعالتعاونخاللمن(4

علىصولالحوإمكانية(العاليالتأثيرذات)البحوثفرصزيادةإلىيؤديمما.التعاونمبدأواكتساب

أقلجهدمعالمخرجاتمنالمزيد

:التخصصاتمتعددةالبحوثمزايا



(اإلنترنت،المثالسبيلعلى)ذلكإلىوماوالحوكمةوالتسويقكاالتصاالتشيءكليتوفرعندما(5

.مبررغيريعدلموتطبيقاتهالبحثفلسفةفيالمماثلالتقدمفإن،األبعادمتعددأصبحالذي

:التخصصاتمتعددةالبحوثمزايا



أشكال البحوث متعددة التخصصات

الالمنهجيالمضاف

تلفمخقبلمنالبحوثمجموعةتشكيليتم•

.مستقلبشكلتعملالتيالتخصصات

التخصصاتبينتفاعلأييوجدال•

المستقلةالنتائجتضمينيتم•

.جماعينهائيتقريرفي

.ةالعديد من التخصصات تشارك في الدراس•

ع هناك احترام متبادل بين التخصصات وم•

.ذلك، التعاون يحدث فقط عند الضرورة

المركبالمتكامل

.يكون التفاعل بين التخصصات عميقا  •

علىاإلجابةعلىمعينتخصصقدرةعدم•

راتالمقراستخداميتموبالتاليالدراسة،موضوع

اخرىتخصصاتعدةمنالمستوحاه



اإلبداع واالبتكار في البحوث

:  مبادئ البحث األساسية

الموضوعية

الوقت

التعاون

واالبتكار

ينتكومرحلةفيوأهميتهالمناسبالوقتفيالنظريجب•

.نفسهاالبحثيةالفكرةأوالفكرة

السوقفوتستهدقصيرافتراضيعمرلهاالبحثيةالبيانات•

.المحددة

.ومفيدحديثالبحثيكونأنيجب•



".االبتكار من أجل التحول"يجب على الباحث االندماج في 

نظمات التي تتطلب عمليات ولذلك ، ينبغي النظر بدقة في نتائج البحوث المتعلقة باإلبداع في الم. لإلبداع أهمية قصوى بالنسبة لعملية االبتكار

.واإلبداع يعني طرح أفكار أصلية ومفيدة. ابتكار

االبتكارعناصر 

الخيال  •

(  اإلدراك/ الغريزة )الحدس •

(  األصالة)اإلبداع •

البصيرة •

اإللهام•



مفهوم االبتكار والبحث العلمي

الىونقلهاالفنيةةوالمعرفاألبحاثتطبيقيتمحيث.جديدةبأساليبقديمةأشياءعملأوجديدةأشياءباستحداثاالبتكاريتعلق•

.نطاقا  األوسعالمجتمعلمصلحةتحقيقا  المحليوالمجتمعاالقتصاد

األبحاثنقلنا.السليمةالمشروعاتتنظيمبيئةإعدادثمبحثيهدفتحقيقنحوالخبراتبناءيعنيوتطبيقهااألبحاثنقل•

بعضتحقيقأويةالحكومالسياساتفيوتطبيقهالعلميالبحثنقليمكنإذتجارية،تطبيقاتتطويردوما  يعنيالوتطبيقها

.األخرىالنتائج



(كاوست)االبتكار ونقل األبحاث وتطبيقها في جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية 

عبدهللاالملكجامعةتكونبأنيقضيالتصوروكان.الجامعةتأسيسصلبفيوتطبيقهااألبحاثونقلاالبتكارمفاهيمأُدمجتلقد•

التابعةعشرةالالبحثيةوالمراكز.عدةأوجهفييتجلىالذياألمروهواألشخاص،لتغييرمحفزة  أداة(كاوست)والتقنيةللعلوم

.المحددةاألهدافذاتاألبحاثتلكمنالكثيرفيهيُجرىالذيالمكانهيكاوستلجامعة

لتكاملالتحقيقوالشراكاتواألبحاثالمحددةاألهدافذاتاألبحاثبينالتوازنتحقيقطريقعنوتطبيقهااألبحاثنقل•



المعرفةاقتصاد

تكنولوجياتوافرعلىتعتمدالمعرفةواقتصادياتاالقتصادي،للنموالرئيسيالمحركالمعرفةفيهتكونالتياالقتصادذلكهو

.اإلنتاجعلىالمبنياالقتصادمنالعكسعلى،والرقمنةاالبتكارواستخدامواالتصالالمعلومات

المعرفةاقتصادركائز
:هيركائزأربعةعلىأساسهفيالمعرفةاقتصاديستند

.(والتطويرالبحث)االبتكار-1

.التعليم-2

.واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياعلىالمبنيةالتحتيةالبنية-٣

.الرشيدةالحاكمية-4



أهمية اقتصاد المعرفة

.وتراكمهااوزيادتهاالثروةلتوليدحاليااألساسهيالمعرفةاقتصاديتضمنهاوالتيةالعلميالمعرفةإن-1

.نوعيتهوتحسيناإلنتاج،تكاليفوتخفيضاإلنتاجيةورفعاألداء،تحسينفياإلسهام-2

فيتوسعالعلىللتحفيزوالضروريالمهماألساستوفيرفيوتقنياتهومعطياتهالمعرفةاقتصادمضامينإسهام-٣

.االستثمار

المتعددةاتللتخصصجديدنمطإيجادفيالمعرفةاقتصادإسهام-4



تأثير االبتكار على البحث العلمي

للتحركهامةوخطوةالمجاالتكافةفيالتكنولوجيةالتطوراتلمواكبةحتميا  امرا  العلميةباألبحاثاالبتكارربطيعتبر•

.صناعيةثروةنحو

بقدرتهاتقاءواالرالمختلفةالصناعيةالقطاعاتاحتياجاتتلبيةفيواالبتكارالعلميالبحثمخرجاتمناالستفادة•

.القوميباالقتصادالنهوضعلىكبيرتأثيرمنلهلماالتنافسية

.العلميالبحثعلىاالبتكارتأثيربمدىمشبعةقادمةأجيالتأسيسوتنشئة•

.االقتصاديةالتنميةفيتساهماقتصاديةمنتجاتإلىالعلميالبحثتحويل•



االبحاث المبتكرة؟كيفية تحسين جودة 

يقوم أعضاء الفريق . .يما بينهمبطريقة تعاونية فتوليد األفكار المبتكرة والمعرفة فرص البحثي بزيادة 1

يؤثر مدى التعاون فيما بينهم بشكل إيجابي . .البحثعلى جودة 2

جودة . تلك المستمدة عن طريق األبحاث اكثر تأثير من  explorationمن االستكشاف االبحاث المستمدة 3

جودة حيث تعتبر األولى وسيلة أكثر كفاءة لتحقيق مستويات أعلى ل exploitation( االستغاللية) المستخدمة 

جنب الوصول الى تالحل ومحاولة الطريقة الثانية تستخدم لتحسين حلول جيدة ، بينما البحث وتستخدم للبحث عن 

. نتائج جديدة

ان مؤشرات جودة . ، ومكافئة impact factorالتأثيرعامل ، citationsاالستشهاداتعدد : االبحاث من حيث4

بين المؤشراتلجودة ألبحاث المقدمة ولكن الدمج نظري كقياس استخدامها يمكن research awardالبحوث 

.االبحاثطريقة مناسبة لقياس جودة يعتبرformative construct( التكوينيالبناء )الثالثة 



التخصصاتمتعددةاألبحاثعلىأمثلة



جينات عتيقة قد تهب المرجان حياة جديدة

يش تكافليا  مع كشف باحثون البيولوجية والبيئة والعلوم والهندسة من جامعة كاوست عن جين معين يمكن أن يساعد أحد الطحالب التي تع-

المرجان في زيادة قدرته على تحمل ارتفاع درجات الحرارة، وهو األمر الي قد يساعد مرجان البحر األحمر على التكيف مع بعض

.االحتراز



علماء الفلك واألطباء؟

والذي تم تطويره لفحص دماغ االنسان اثناء التخطيط ( 3dساليسر)بعض األطباء عن طريق برنامج بمساعدة صورة ثالثية األبعاد اخذ -

.للجراحة، واعداد نماذج تشريحية ثالثية األبعاد

–اخصائي اشعة –ير اخصائي تصو–فيزياء حاسوبية –كيميائيين –فلكيين –علماء الحاسب اآللي )بمساعدة كل من التخصصات التالية -
اكاة تدفق الدم وهي طريقة جديدة لتشخيص امراض القلب عن طريق مح( ميكانيكا الدم متعدد المقاييس)تم العمل على برنامج ( أطباء قلب 

عبر التصوير



عالج القلب بدون جراحة

.  الثقوب في قلوب األطفال في جميع أنحاء العالم ، باستخدام جهاز يولد من النسيج التقليدي البوليفي المنوالإصالح 



التوصيات

مة اقتصادية العلمية المبتكرة متعددة التخصصات والتي يمكن االستفادة من مخرجاتها كمنتجات ذات قياألبحاث •

.المستدامةمضافة تساهم في تحقيق التنمية 

.  يالمعرفوتطبيق األبحاث العلمية متعددة التخصصات ركائز أساسية بمفهوم االقتصاد االبتكارات •

رائدة لحل ولكن تعد اضافة مميزة وتخصصه تكون المنهجية والمعرفة التي يصل اليها الباحث مألوفة في قد •

.األخرىالمشكالت المعقدة في بعض التخصصات 

.مسبقايساعد على تجنب تكرار االبحاث التي تم التطرق لها متعدد التخصصاتالبحث •



Creativity will be the next economic activity, replacing the current focus on information.

- Nomura Research Institute

.سيكون اإلبداع هو النشاط االقتصادي التالي ، ليحل محل التركيز الحالي على المعلومات

للبحوثنومورامعهد -



للتواصل

شكرًا لكم


