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 تلعــب مــادة البحــث أهميــة كــرب  يف تشــكيل عقليــات الطــالب

ــة     ــلية و اولـ ــادر األصـ ــوع إىل املصـ ــح الرجـ ــدريبهم علـ ــة, وتـ العلميـ

تسهم هذه املادة يف تعويد الطـالب علـح    ااالستقراء واملعاجلة, كم

التعــبري وطــرك أفكــارهم ومناقشــة العديــد مــن اآلراء العلميــة الــيت    

مــا كنــا طالًبــا يف مراحــل الدراســة اجلامعيــة يطلعــون عليهــا, وحين

كنا يف الظاهر نظن أن هذه املادة تعبئة فراا وال فائـدة منهـا وأنهـا    

إرهــاق للطالــب ال طائــل مــن ورائــه, ولكننــا حينمــا مارســنا العمــل   

البحثي يف تلك املرحلة أحسسـنا بالفائـدة الكـرب  مـن هـذه املـادة,       

ــح املكتبــ    ــا الــرتدد عل ــح املصــادر  فمــن خالهلــا تعودن ــا عل ة, وتعرفن

األصلية اليت تفيد ختصصنا الدراسي, وأخـذنا منيـز بينهـا ونعـرف     

فضل بعضـها علـح بعـ , كمـا أننـا يف نهايـة أحباثنـا كنـا حنـس          

بنتيجة تعبنا, مبا نراه بـني أيـدينا مـن إنتـاج علمـي متواضـع ولكنـه        

مــن إنتاجنــا وهنــا تــ تي فرحتنــا, ولقــد كنــا يف ذلــك احلــني نســمع   

األحبام لطالب يف بع  الكليات, رقح بعضـها ألن يصـبح   ببع  

كتًبا نافعة تسـتفيد منهـا األجيـال رغـم أن الـذين كتبوهـا يف تلـك        

الفرتة كانوا طالًبـا يف املرحلـة اجلامعيـة, وليسـوا طـالب دراسـات       

أليــام خــرًيا عليــا وال أســاتذة يف اجلامعــة, وجــز  اهلل أســاتذة تلــك ا 

 ني من الطراز العالي كما يقال.باحث حيث أنتج بعضهم رجااًل



 

 

 

 

 
 لوحات وطنية

225 

وحنن نعلم أن مادة البحث العلمي موجودة يف معظـم األقسـام يف   

اجلامعــات الســعودية, وإن اختلفــت ختصصــاتها, ولكــن الطــالب    

ــي يف       ــا, فه ــوب منه ــؤدي الغــرض املطل ــا ال ت واألســاتذة حيســون أنه

الغالب ساعة واحدة مقررة علح الطالب كما أن األسـتاذ يف بعـ    

ــا يف     األق ســام ال يلتقــي بطالبــه, إذ أنــه ال مكــان هلــذه املــادة أحياًن

ن الطـــالب يراجعـــون األســـتاذ يف   إاجلـــدول الدراســـي وبالتـــالي فـــ   

الســاعات املكتبيــة املخصصــة, ويف أوقــات  صصــة ملــواد أخــر   

فيضطر الطالب لكـي يلتقـي مبشـرفه يف الوقـت احملـدد أن يتخلـح       

اذ املـادة األخـر  ال يقبـل    عن أحد احملاضـرات ويف الغالـب فـإن أسـت    

عــذر الطالــب, كمــا أن مراجعــة الطالــب لألســتاذ إن وجــدت قليلــة  

جــًدا وال تفــي بــالغرض املطلــوب منهــا وال تكفــي الســتفادة الطالــب  

من األستاذ علح الوجه املطلوب, ولذلك فانه من املهـم العنايـة بهـذه    

ول املادة, وال يت تح ذلـك دون ختصـيإ سـاعات معينـة هلـا يف اجلـد      

الدراســي مــع حتديــد عــدد الطــالب املشــاركني يف املــادة إىل أدنــح   

عدد ممكن لكي تتم فائدتهم علح الوجه املطلوب, ولست حباجة 

إىل الت كيد علح أهمية هذه املادة حيث أنها يف كثري من األحيـان  

املرحلـة اجلامعيـة, والـيت لـيس      تفوق أهمية املـواد العلميـة امللقنـة يف   

 واهلل املستعان. ,للطالب دور فيها

 


