
 الدراسات العليا: بني الطموح والتضحية

 بيطلي بن حسني العامريبقلم: 

 )املناهج وطرق تدريس اللغة العربية(رحلة الدكتوراه مبطالب 

وصحبه،   وعلى آله ،والسالم على معلم البشرية اخلير م اإلنسان مامل يعلم، والصالة عل   ،م ابلقلماحلمد هلل الذي عل       
 .وبعد ومن سلك سبيله ودعا بدعوته إىل يوم الدين،

وال  ،اململكة العربية السعوديةليس على مستوى  ،ميزينتأحد النخبة امل فأنت ؛تقرأ هذه الكلماتإذا كنت ف     
العليا لدراسات ابفرصة مواصلة التعلُّم، وااللتحاق  كأتيحت لحيث ، بل على مستوى العامل فحسب، العريباملستوى 

وقد سرت يف طريق  ،قد اختذت قراررا مهما يف حياتك فإن كتقرأ هذه السطور وأنت  برامج املاجستي والدكتوراه.ضمن 
، طريق يف الوقت واجلهدهلدر عن القول دون تثبت، عن اإلجاابت املتسرعة، طويل يبتعد بك عن اعودة. طريق عدم ال

 وقتك وجهدك وطاقتك، لتحقيق أهدافك السامية.يسي بك حنو استثمار أكرب قدر ممكن من 

النخبة املتميزة الذين وقع االختيار عليهم  ، تكون ابلفعل ضمنفإن ك وأنت تقرأ هذه الكلمات ؛وابلعودة إليك    
وهي جامعة أم القرى، حيث شرف  ؛بل والوطن العريب ،للدراسة يف واحدة من أعرق جامعات اململكة العربية السعودية

ة در  أم كليات الرتبية يف اململكة العربية السعودية، ويف قسم املناهج وطرق التدريس،  كلية تعد    ن وشرف العلم.، ويفاملكا
وفق أدق النظم اإلدارية، ويراعي أعلى معايي ومتطلبات اجلودة يف التعليم هذا القسم حيث يسي كلية الرتبية، لتاج ال

كوكبة من أعضاء هيئة التدريس؛ بني جنباته  يضم  كما  الدراسات العليا على وجه اخلصوص. ة، وبرامجاجلامعي بعام  
 ختصصه.ختصصهم، بل يكاد بعضهم يشكل مدرسة مستقلة يف نظي متيزهم يف خنبة أساتذة اجلامعات، يعد ون الذين 

ج وطرق التدريس، وهو األمر الذي ابإلضافة إىل ما يتميز به هذا القسم من تقدمي كافة الربامج التخصصية يف املناه
ذا ما جيعل هذا القسم مورًدا عذاًب كثي الزحام، يتميز به عن بقية األقسام على مستوى اململكة العربية السعودية، وه

على امتداد  ،ملتقى علمًيا متجدًدا لطالب الدراسات العليا يف املناهج وطرق التدريس وجيعل من دراسة الربانمج فيه
ختالف التخصص، حبيث تسمح الدراسة فيه اباللتقاء مع زمالء الدراسة والتخصص، على مستوى التعليم الوطن واب

حتٍد  من جهة،  ومن جهة أخرى أنت أمام  فرصة عظيمةبال شك أمام   -واحلالة هذه – وعليه فإن كاجلامعي أو العام. 
 التزود ابلعديد من املعارف بليفرض عليك  الذي؛ األمر ، وسباق مع الزمنكبي مع الذات، ولديك رهان مع الوقت

وتكوين ، واكتساب وصقل املهارات وخباصة مهارات البحث العلمي، يف إعادة تدوير املعرفة وإنتاجهاواملسامهة 



ك مطالب أكثر من . كما أن  االختالف يف وجهات النظروتقبل والبحث العلمي،  ،ماالجتاهات اإلجيابية حنو العلم والتعل  
 الواقع، وتقدمي أفضل احللول اليت تيس ر عملييت التعليم والتعلم.حنو إبداعي؛ ك يف التفكي بنمط انقد و غي 

وتزداد  وه،جابة عن كثي من األسئلة اليت تنشأ مع والدته، وتنمو بنمإلإىل ايسعى يف رحلة احلياة اإلنسان وإذا كان      
طالب الدراسات فإن  املشكالت واملواقف اليت يواجهها،  تعق ًدا وغموضا وصعوبة مع تعقد حياته وتشعبها، وزايدة حجم

ويستمر بطرح األسئلة اليت  .يسأل كيفو مىت وملاذا علم تيو حرصه على اإلجابة، ل حيرص على السؤا -أنت –العليا 
لتأكد من اليت متكنه من ااألدوات واملهارات الالزمة مع ذلك طقية، وميلك تملة ومنإىل إجاابت مقبولة، وحم يصل منها

إذا أردت أن تضاعف قدراتك و  التقليل من خطئها. ، أو بشكل علمي أدق  ة وموثوقية اإلجاابت اليت حصل عليهاصح
التفكي يف األمر الواحد العقلية لتتمكن من التفكي السليم يف األمور، وأيضا تستطيع حل املشكالت، فال بد أن تتعلم 

حىت تتأمله من جهات خمتلفة، فتستطيع ترتيبه بشكل ميكنك من استيعابه، وتوظيفه مبا يفيدك وجمتمعك،  ؛بطرق متنوعة
وإذا جاز لنا  مع اآلخرين. ع يسمح ابالختالف يف وجهات النظرجيب أن يكون معها أفق متس ؛لألمر وهذه النظرة

   األسئلة(. طرحفن تعل م إن  مرحلة الدراسات العليا هي مرحلة )التعبي فإن ه ميكن القول: 

إن  طالب الدراسات العليا حني يتخذ قراره مبواصلة رحلة البحث والتعلم، يكون قد حكم على نفسه وأسرته بكثي و     
 واألسري واالجتماعي.صحي والنفسي واستعد لتقدمي الكثي من التضحيات، على املستوى االقتصادي وال ،من الضغوط

لذي يقع عليهم طيلة فرتة اوزايدة العبء طالب الدراسات العليا يشتكون من الضغط  كلالكثي مامل يكن   املالحظ أن  و 
وهنا جيب  ، األمر الذي يصيبهم ابإلحباط، ويصبح البعض من الطالب عرضة لالهنزام والتسرب من الربانمج. الدراسة

مقابل كل شيء خسرته، كسبت شيئا آخر، ومقابل كل شيء تكسبه، " :سوني والد أمف الر يلسوف تذكر ما قاله الف
 "ن املقايضاتماحلياة عبارة عن سلسلة  ختسر شيئا آخر، إن  

 ى إال على أهوالهطر تر مان مرارة     ال خُتخ دون احلالوة يف الز         وكما قال املتنيب: 

فال ميكن أن تتوقع جناًحا بدون قدر من التضحيات، ففي أي وقت ترى فيه جناًحا ثق أبن  هناك من قد م      
فال تصدق أي شخص  ؛ن قرارك مبواصلة الدراسة والتعلمفإذا كانت أهدافك عظيمة، وهذا ما يظهر مالتضحيات، 

 يقول لك: إن  هناك طرقًا سهلة أو خمتصرة للوصول إليها. 

 ما ميرر به الوحولُ  هونفأاملنااي      إذا اعتاد الفىت خوضر      تنيب:وقد قال امل



تضع ، على مستوى الوطنعليها  اآلالف على الرغم من تنافس، الفرصة اليت أتيحت ملن يواصلون الدراسات العليا ن  وإ
ل القدوة يف اإلجناز متث  و  العمل، والتواضع يف التعامل، االجتهاد يف وحتتم عليهأمام مسؤولية كبية،  طالب الدراسات العليا

ابحث حيمل نظرة اثقبة وأدوات . إن  طالب الدراسات العليا هكغي يس  ل فهو ؛صل على النطاق العملي واجملتمعيالتواو 
األمر الذي ميكنه من ملستقبل، اوالتنبؤ مبشكالت تشراف سبصية لالو  الشعور مبشكالت احلاضر، وقدرة علىفاحصة، 

، ضمن رؤية حبثية متطورة، وتنمية وخباصة على الصعيد التعليمي والرتبوي ، اجملتمعيف حل مشكالت اإلسهام بفاعلية 
رؤية العوامل املساعدة يف حتقيق أحد يعد  وهذا  .ترتكز على االقتصاد املعريف يف أعمق وأدق صوره ،معرفية مستدامة

لتصبح نيوم مدينة احلاملني،  ؛ة حنو القمةهبم    رؤية وطن، وتشكيل حلم، ونسيهم يفسن، حبيث (2030 )اململكة
 ليست جمرد مدينة، بل فكرة سعودية ابمتياز، تراود عقل وخميلة، كل من حيلم ابلتطور واالزدهار.

أول العلم "ابن املبارك:  قالفإن رحلة طالب العلم تبتدئ ابلنية الصاحلة، وتنتهي بتعليم الناس، وهذا كما  ؛ويف اخلتام    
عند إمتام  رحلة التعلم والتعليم لن تنتهي وهذا يعين أن   ."النية مث االستماع مث الفهم، مث احلفظ، مث العمل مث النشر

 ، بل ستصبح حينها أعمق أثرًا وأكثر فاعلية.الربانمج

 واصل تعل م فن األسئلة. ؛دكتوراهالأو  اجستييف امل، العلمية املنشودةالدرجة  نلتحتقق احللم، و نلتقي وقد وإىل أن  

 


