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ابحاث علمیة اثر العلم

نظریة التطور اخبار الیوم موقع

نتائج بحث

إعداد .. الدكتور : خالد عبدالقادر منصور التومي
 

التخصص : العلوم اإلدارية، العلوم السياسية، العالقات الدولية.
 

العمل : مستشار خاص.
 

الدولة : طرابلس – ليبيا.  
 

أوجدنا هذه المعادلة النفيسة في مضمونها، و الراقية في معانيها، و المتناسقة في سرد بيانها، و التي
مفادها أن : العلم نور العقل، و العقل موطن األفكار، و األفكار منبع اإلبداع، و اإلبداع روح التطور، و

التطور سر تقدم األمم.
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و بهذا يكون العلم هو أهم أعمدة بناء األمم و تقدمها؛ فبالعلم ُتبنى األمم و تتقدم، و يساعد على
النهوض باألمم المتأخرة، و يقضي على األمية و الجهل و التخلف و الفقر، و غيرها من األمور التي من

شأنها أن تؤخر األمة .. فالعلم من أهم ضروريات الحياة، كالمأكل و المشرب، و غيرها.
 

العلم .. هو أهم مقومات الحياة؛ فهو العصب األساسي في تطور المجتمعات، و إنتاج وسائل يستطيع
اإلنسان من خاللها مواكبة العصور المزدهرة، و تنشئة مستقبل مشرق له و لعائلته و سائر مجتمعه، و

لهذا نجد أن العلم يتلخص في قسمين، و هما :
 

العلم التاريخي .. و هو العلم الذي يستمده الشخص و يتناقله عبر األجيال، و من ثقافة أجداده إلى آبائه
حتى يصل إليه، و منه إلى أبنائه .. فهو ليس علمًا مكتسبًا في هذه اللحظة، أو سوف ُيكتسب في

المستقبل، و لكنه موجود بالفعل بوجود األجداد و اآلباء، و من الثقافة التي توارثتها األجيال عبر الزمان.
 

العلم المعاصر .. و هو العلم الحديث و الضروري؛ لبلوغ غاية هذه الحياة، و لمعرفة مدى تطوراتها، و
مسايرة العالم لكي يستطيع اإلنسان العيش فيه، كما أنه يكتسب علمًا غزيرًا، و يزيد من خلفيته

التعليمية و العلمية في هذا المجال.
 

إال أن العلم .. ال ُيكتسب بمجرد إرادة اإلنسان ذلك، أو بمجرد إعجاب الفرد بالعلم و التعليم، و بذلك
يصبح عالمًا، و لكن هناك مقومات و وسائل، من شأنها أن تساعد على اكتساب العلم، سواًء في العصر

القديم أو في العصر الحديث، و من أهمها :
 

األسرة .. و هي المقوم األساسي و الركيزة األساسية في معرفة اإلنسان بشتى نواحي الحياة، و أيضًا في
المحافظة على هذه المعرفة و تنميتها.

 
الحاسب اآللي .. و ما يتصل به من الفضاء االفتراضي، أو بشكل عام وسائل التكنولوجيا، و الوسائط
التقنية الحديثة التي تساعد اإلنسان على اكتشاف معلومات أكثر و أكثر، و توفير ما يريده من معلومات و

معارف .. حيث ُسمي هذا العصر بثورة المعلومات.
 

المكتبات العامة .. و التي من شأنها أن ُتساعد على تحصيل أكثر للعلم، في شتى العلوم و المعارف التي
ترتقي بُسبل التحصيل العلمي لنيل النور الذي ُتنار به العقول، و تتسع به المدارك؛ فتخلص فيه األفكار

النيرة، لتحاكي اإلبداع الذي يحقق التطور في خاصة األسرة، و منها إلى عموم المجتمعات.
 

إال أن أهمية العلم ال تتوقف على تحصيل المعلومات فقط؛ بل تتعدى إلى ما بعد ذلك بمراحل، فالعلم
نور كما ُيقال، و نور هللا ال ُيؤتى لعاٍص، فهو شعلة األمم و نورها التي ُتضيء الكون، فهو يصنع الحياة
الكريمة الراقية، و بالعلم تنهض األمم، و تتحضر الشعوب، و بالعلم فقط نستطيع أن نقضي على األمية
التي تورث الجهل، و أما العلم من شأنه أن ُيعلم المجتمع حقوقه و واجباته، و بالعلم يستطيع اإلنسان

كسر الحواجز، و التخلص من األزمات التي يقع فيها.
 

و من هنا .. ال يستطيع أحد أن ُينكر أن النمو االجتماعي و االقتصادي في أي دولة من الدول مرتبط ارتباطًا
وثيقًا بالعلم، و ال ُينكر كذلك دوره في التقدم و النهوض بالدول، و أيضًا البحث العلمي هو أحد أهم
مستحدثات العلم الحديث، الذي ُيساعد على تطور المجتمعات؛ ألنه الركيزة األساسية في تطور أي
مجتمع؛ فإذا أردت أن تعرف و تقيس تطور أي مجتمع، فال بد أن تنظر إلى مستواه العلمي بجانب
المستوى التربوي، باإلضافة إلى أن البحث العلمي ال تظهر أهميُته الكبيرة إال في المجتمعات التي تمتلك
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مشكالت حقيقية، و قضايا مختلفة، و خاصًة في الدول النامية؛ التي تتعدد بها المشكالت، و القضايا
الحياتية و االجتماعية؛ كاإلسكان، و البيئة، و الزارعة، و النقل، و التلوث.

 
فمن هنا يأتي دور البحث العلمي لتقديم المساعدة من خالل الدراسات التحليلية و الميدانية، و األبحاث
الكثيرة المستمرة عبر سنين، و الذي يتمكن في نهاية األمر من إيجاد حلول حقيقيًة لتلك المشكالت؛ حيث
يتم القضاء عليها نهائيًا، و بالتالي يؤدي العلم غرضه المطلوب منه في هذا الشأن طبقًا للمقولة .. "إن

غرض العلم و التعلم هو التحكم بعناصر الطبيعة و استغاللها لصالح اإلنسان".
 

حيث أن البحث العلمي حاليًا هو األكثر تحقيقًا للنجاح، و القضاء على المشكالت العصرية التي تواجهها
األمم في هذا الوقت الراهن، و خاصًة المشكالت المتعارف عليها، و التي ُتعاني منها المجتمعات، و
بالتالي فإن نجاح البحث العلمي في مجتمٍع ما .. يعني تقليل الفجوة بين الدول المتأخرة و الدول
المتقدمة علميًا و تكنولوجيًا، و ذلك من خالل أن نجاح البحث العلمي يعني القضاء أو الحد من المشكالت
التي تواجهها الدول، و لذلك نجد الدول المتقدمة يهتمون حاليًا بالدراسات و األبحاث العلمية، و إجراء
أبحاث شاملة من أجل الوصول إلى نتائج ُمرضية لتلك الدول، تستطيع من خاللها القضاء على

مشكالتها.
 

و هنا يأتي دور الجامعات الحكومية، و حتى الخاصِة منها، و بأنواعها المختلفة، باإلضافة إلى المعاهد، في
االهتمام بالطالب، من أجل إخراج كوادر و عناصر منظمة و مدربة و مهيأًة، لكي تستطيع إجراء مثل هذه
البحوث بأسهل الُطرق؛ حتى ننهض بمجتمعاتنا؛ فإن دور هذه المنابر العلمية ال يمكن إغفالها؛ حيث إن
دور التعليم فيها جلي و واضح، و ذلك من خالل تحضر المجتمعات، و المساعدة على تطور األبحاث
العلمية لالستفادة منها، كما أن للتكنولوجيا الحديثة دورًا ال يمكن إنكاره؛ حيث أنها تكون الخطوة الثانية
بعد أهمية العلم، و مفاد ذلك أن العلم هو الخطوة الُممهدة التي تسبق التكنولوجيا الحديثة؛ فهي تؤثر

على نتائج البحث العلمي باإليجاب.
 

ختامًا .. العلم أساس تقدم األمم و نهضتها و تطورها في الحياة، و منافسة األخرين و مزاحمتهم، ال
تقليدهم تقليدًا أعمى .. فالمتعلم بحق و إن قلد؛ وجد من خالل فكره و توسعه في العلم و اجتهاده في
الحياة، ما ُيغير به بشكٍل أو بآخر من سبقه في ابتكار شيٍء ما .. بما رأى و توصل إليه، من خالل قدرته
الذاتية و الفردية أو الجماعية، بإنجازات وطنية، و تلك غايًة من الغايات حين نقول .. علينا مراجعة ثقافتنا
لبناء مجتمع ال يقضي أوقاته من دون تدبر و حكمة؛ بل ينظر إلى المستقبل بكل مسؤولية، و يعي طريق
كل من صنعوا بأممهم ُسبًال للنهضة و التطور و الرقي و التقدم و ريادة العالم، و ما كان لهم ذلك إال من
بعد أن بلغوا منازًال من العلم، التي أهلتهم لتلك الدرجات العليا في الحياة، و التحكم في كل مراحلها و
معطياتها و مقدراتها، و جعل اآلخرين خاضعين إلراداتهم، و مستهلكين لمنتوجاتهم، و عاملين بأمر
سيادتهم .. فبالعلم الذي هو أساس كل بصيرة و تدبر و ُنضج و شق الُطرق الصعاب بكل عزيمة و إرادة؛

قويتين و متالزمتين.
 

اللهم انفعنا بما علمتنا، و علمنا ما ينفعنا، و زدنا اللهم بفضلك علما، اللهم أفتح لنا أبواب حكمتك، و
أنشر علينا من رحمتك، و أمنن علينا بالحفظ .. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، و أكرمنا بنور الفهم، و
أفتح علينا بمعرفة العلم، و حسن أخالقنا بالحلم، سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم
الحكيم، يا حي يا قيوم .. و صِل اللهم و سلم على سيدنا محمد النبي األمي، و على آله و صحبه، و على
جميع األنبياء و المرسلين في كل وقت و حين عدد ما وسعه علم هللا العليم عالم الغيوب الفعال لِما

ُيريد.
 



2019/ 4/ 25 العلم سر تقدم األمم. د خالد عبدالقادر منصور التومي

https://www.b-sociology.com/2019/04/blog-post_3.html 4/4

اخبار الیوم موقع نظریة التطور

العلوم بحث االلكترونیة البوابة

نتائج بحث دعائی

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3973846837582879&output=html&h=90&w=704&bih=689&biw=1264&adx=335&ady=3558&ga_vid=554601482.1555613635&ga_sid=1556146663&ga_hid=632593817&slotname=1960837170&adk=3498572032&url=https://www.b-sociology.com/2019/04/blog-post_3.html&frm=20&guci=2.2.0.0.2.2.0.0&eid=20040081,21060853,21062910,21063245,182984000,182984200,368226951,368226961&u_his=1&u_nplug=3&u_nmime=4&brdim=0,0,0,0,1280,0,1280,760,1280,689&prev_fmts=704x90_0ads_al&format=fpkc_al_lp&kw_type=radlink&hl=ar&rt=ChBcwOn9AAfiWAp3iUIOC560EgEgGghBs2GYhagPRigBUhMIqpegk-rp4QIVFPZ3Ch2iKQaheAGCASIKHtin2K7YqNin2LEg2KfZhNmK2YjZhSDZhdmI2YLYuRIAggEbChfZhti42LHZitipINin2YTYqti32YjYsRIAggEXChPYp9mE2LnZhNmI2YUg2KjYrdirEgCCASkKJdin2YTYp9mE2YPYqtix2YjZhtmK2Kkg2KfZhNio2YjYp9io2KkSAIgBAA&ad_type=text
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3973846837582879&output=html&h=90&w=704&bih=689&biw=1264&adx=335&ady=3558&ga_vid=554601482.1555613635&ga_sid=1556146663&ga_hid=632593817&slotname=1960837170&adk=3498572032&url=https://www.b-sociology.com/2019/04/blog-post_3.html&frm=20&guci=2.2.0.0.2.2.0.0&eid=20040081,21060853,21062910,21063245,182984000,182984200,368226951,368226961&u_his=1&u_nplug=3&u_nmime=4&brdim=0,0,0,0,1280,0,1280,760,1280,689&prev_fmts=704x90_0ads_al&format=fpkc_al_lp&kw_type=radlink&hl=ar&rt=ChBcwOn9AAfiWAp3iUIOC560EgEgGghBs2GYhagPRigBUhMIqpegk-rp4QIVFPZ3Ch2iKQaheAGCASIKHtin2K7YqNin2LEg2KfZhNmK2YjZhSDZhdmI2YLYuRIAggEbChfZhti42LHZitipINin2YTYqti32YjYsRIAggEXChPYp9mE2LnZhNmI2YUg2KjYrdirEgCCASkKJdin2YTYp9mE2YPYqtix2YjZhtmK2Kkg2KfZhNio2YjYp9io2KkSAIgBAQ&ad_type=text
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3973846837582879&output=html&h=90&w=704&bih=689&biw=1264&adx=335&ady=3558&ga_vid=554601482.1555613635&ga_sid=1556146663&ga_hid=632593817&slotname=1960837170&adk=3498572032&url=https://www.b-sociology.com/2019/04/blog-post_3.html&frm=20&guci=2.2.0.0.2.2.0.0&eid=20040081,21060853,21062910,21063245,182984000,182984200,368226951,368226961&u_his=1&u_nplug=3&u_nmime=4&brdim=0,0,0,0,1280,0,1280,760,1280,689&prev_fmts=704x90_0ads_al&format=fpkc_al_lp&kw_type=radlink&hl=ar&rt=ChBcwOn9AAfiWAp3iUIOC560EgEgGghBs2GYhagPRigBUhMIqpegk-rp4QIVFPZ3Ch2iKQaheAGCASIKHtin2K7YqNin2LEg2KfZhNmK2YjZhSDZhdmI2YLYuRIAggEbChfZhti42LHZitipINin2YTYqti32YjYsRIAggEXChPYp9mE2LnZhNmI2YUg2KjYrdirEgCCASkKJdin2YTYp9mE2YPYqtix2YjZhtmK2Kkg2KfZhNio2YjYp9io2KkSAIgBAg&ad_type=text
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3973846837582879&output=html&h=90&w=704&bih=689&biw=1264&adx=335&ady=3558&ga_vid=554601482.1555613635&ga_sid=1556146663&ga_hid=632593817&slotname=1960837170&adk=3498572032&url=https://www.b-sociology.com/2019/04/blog-post_3.html&frm=20&guci=2.2.0.0.2.2.0.0&eid=20040081,21060853,21062910,21063245,182984000,182984200,368226951,368226961&u_his=1&u_nplug=3&u_nmime=4&brdim=0,0,0,0,1280,0,1280,760,1280,689&prev_fmts=704x90_0ads_al&format=fpkc_al_lp&kw_type=radlink&hl=ar&rt=ChBcwOn9AAfiWAp3iUIOC560EgEgGghBs2GYhagPRigBUhMIqpegk-rp4QIVFPZ3Ch2iKQaheAGCASIKHtin2K7YqNin2LEg2KfZhNmK2YjZhSDZhdmI2YLYuRIAggEbChfZhti42LHZitipINin2YTYqti32YjYsRIAggEXChPYp9mE2LnZhNmI2YUg2KjYrdirEgCCASkKJdin2YTYp9mE2YPYqtix2YjZhtmK2Kkg2KfZhNio2YjYp9io2KkSAIgBAw&ad_type=text
https://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttps://www.b-sociology.com/2019/04/blog-post_3.html%26gl%3DLY%26hl%3Dar%26client%3Dca-pub-3973846837582879%26ai0%3DC5bvO_enAXOqkHZTs3wOi05iICv2-u7YFnbqB9NMBACDXlK9kYLMDyAEBqAMByAMCqgSuAU_QZ5ScdGrb8AaqeKqZDzCnKGuistf2ds-L7v6I-Q0A4B-v5htjKEd4pIzpjGy-lziwiXnJRunD-19npZFKqMhN_TVLB5c7vqKsjIEOlO1HnYxFDAjCZJzB4iDXKZZ2uug3CYj-HZdb3228CNtOU8tKtJgf-10jsMTruBX4_KsZvqPynn3UGlWwC4ItWv4nuvIor-A9MMS75xpmZjc-YsvJUPG_AtykdgVmx1S3aKAGS8AGC6gHjs4bqAfVyRuoB-DTG6gHugaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAcIjGMQARgOgAoB&usg=AFQjCNEmxTwsNUVxsfADtD65605eKc5mew

