


وصىل اهلل عىل حممد وآله الطاهرين وسالم عىل أصحابه الربرة

املنتجبني واللعن الدائم عىل أعدائهم أمجعني اىل قيام يوم الدين.

أما بعد :الخيفى أننا الزلنا بحاجة اىل تكريس اجلهود ومضاعفتها

نحو نرش املفاهيم األخالقية والرتبوية وترسيخ املفاهيم اإليامنية التي

تضمنتها رسالة اإلسالم لبناء الفرد بنا ًء فعليا حقيقيا ليكون انطالقة
سليمة لبناء ذلك الكيان اإلنساين الشامخ الذي ماهو إالّ اللبنة األوىل

لبناء جمتمع إسالمي راسخ البنيان ،عتيد املرايس.

لذا ومسامهة يف ذلك جاءت برامج إذاعة الكفيل صوت املرأة

املسلمة كسبيل للوصول اىل ذلك وقد أخذت هذه الربامج طريقها اىل

أسامع الكثريين عرب أثريها وعرب شبكة االنرتنت العاملية صوتا وألجل

تعميم الفائدة إرتأت اإلذاعة إيصال براجمها كتابيا اىل أيدي الذين مل

يسعفهم الوقت لسامعها وذلك بطباعة بعض من براجمها وإصدارها
ككراس.

احللقة
الأوىل

احللقة الأوىل

النجاح والتفوق
النجاح والتفوق ..كلمتان ثمينتان جدا يسعى كل إنسان طموح

للحصول عليهام ..مع أنه ليس احلصول عليهام أمرا ميسورا دون عناء

بل ربام يكلفان املرء ثمنا غاليا قبل أن حيققهام...

ولكن الشخص صاحب اإلرادة القوية والثقة التامة بالنفس

سيظل يكافح ويبذل جهده وطاقاته الفكرية واجلسدية واإلقتصادية

من أجل أن يفوز هبام ..وهو أثناء ذلك ربام يفشل ..فيجب أالّييأس
ألنه اليأس مع احلياة والحياة مع اليأس...

ففي هذا املجال جيب عىل كل فرد أن يقول يف قرارة نفسه-:
-إنني يشء نادر وثمني..بفضل اهلل وتوفيقه ..وإنني متميز متاما يف

الكون بأرسه ..وأن لدي من الطاقات الكامنة والقدرات املخبوءة ماال
حرص له..وأين واثق من قدرايت وإمكانايت وأهدايف وطموحايت اىل حد

كبري ..وأين جدير هبذه الثقة...

أنا اليوم طالب ناجح ومتفوق..لقد أنتج جسمي البارحة آالف
5

طريقك اىل التفوق

اخلاليا التي متنحني ..بفضل اهلل وتوفيقه كل متيز الزم للحياة ..انني
ولدت اليوم ..وأولد مع كل فجر جديد ..بطاقات جديدة ..وقدرات

كامنة جيب أن أفجرها وأستفيد منها يف حيايت وأشكر اهلل عليها...

سأبذل اليوم قصارى جهدي لتحقيق أفضل ماأستطيع..

وسأستخدم كافة اإلمكانات واملواهب والقدرات التي حباين اهلل هبا
وسأستفيد من قراءة هذه الكتب ..ومن كل علم تعلمته ..وسأبدأ

مع كل يوم يمر يف حيايت ..وإنني أرجو اهلل أن يعينني عىل حتقيق آمايل
وطموحايت مجيعها فيام يرضيه ويسعدين يف الدارين...

إنني أعمل كل ماهو إجيايب ومفيد ..أنا سعيد هبذا متاما كام إنني

أقبل اآلخرين عىل ماهم عليه ..وإنني سأسعى لإلستفادة من كل ثانية

من هذا اليوم ..ومن كل يوم من أيام هذه احلياة...

سأسعى إلن��ج��از ه��ذا العمل ..أوال��واج��ب بحامس وص��دق

وإخالص وسعادة ورىض وقبول وكأنه الواجب الوحيد الذي جيب

عيل أن أقوم به...

انني متعطش اليوم اىل املعرفة أكثر من األمس وسأكون متعطشا

للمعرفة غدا أكثر من حتميس هلا اليوم ..وهذا عهد اقطعه عىل نفيس...
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ان أهدايف واضحة يف هذه احلياة ..وسأسعى اىل حتقيقها سأبتسم

للصعاب عندما تواجهني ..وأضحك من اإلفالس عندما يمر يب..
فإين أحد أفضل الطالب يف هذا العرص...

فإذا كانت هذه هي اآلمال ..فالطريق اىل حتقيقها حمفوف بالسهر

والتعب..والبذل والتضحية..والصرب ..ولكنها تتوج بالنرص والسعادة

واهلناء...

احلما�س الذاتي
إن احلامس الذايت هو نقطة البداية ..فإذا كل مشكلة من مشاكل

احلياة هي بمثابة(هدية)...

ونحن بحاجة للمشاكل أحيانا ..ألهنا هدايا وهبات! ألهنا تشحذ

اهلمم ..وتزيد األجر..وتعلم الصرب...

فغالبا مايكرر أكثر الطالب ويردد عىل ألسنتهم ..أننا نفقد احلامس

للدراسة ..وغالبا مايقول قائلهم -:ليس هناك مايدفعني أو حيمسني
أو يشجعني عىل الدراسة ويكاد يكون هذا هو العذر الوحيد عن كل

مشكلة تتعلق بالدراسة...
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ومن �أهم �أ�سباب فقد احلما�س الذاتي للدرا�سة-:
غياب اهلدف املحدد من الدراسة والسلوك الفاعل
إسأل نفسك أهيا الطالب األسئلة التالية-:
ملإذا أدرس؟ هل ألصبح طبيبا أو حماميا أو مهندسا؟ أم هل أدرس

ألوسع مداركي وأزيد معلومايت عن األحداث الراهنة؟...

وأيا كان السبب الذي تدرس من أجله ..فلو أن أحدا-مثال -من

أصدقائك طلب منك أن تركب سيارتك ..ومتيش معه ..فأول سؤال

يقفز اىل لسانك :اىل أين؟...

وأنه المعنى من أن تركب السيارة وتقودها إذا مل تكن لديك جهة

معينة..أو تذهب اىل السوق أو اىل املكتبة ..فالبد من معرفة الوجهة

قبل ركوب السيارة وتشغيلها...

فالطالب الذين ليست لدهيم أهداف حمددة من دراستهم لن جيدوا

التشجيع الذايت الكايف ليدفعهم اىل النجاح والتميز يف دراستهم بل غالبا

ماينحرف هبم الطريق عن النجاح احلقيقي...

لذا جيب عىل الفرد الذي يرغب بالنجاح والتفوق ان يبذل اجلهد
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الكبري لتحقيق مستوى النجاح الذي يريده...

الك�ســـل
وغالبا ما ينشأ الكسل من عدة عوامل أخرى ..بل أن الكسل قد

يكون العادة السيئة التي يمكن ان ختترص أفضل مهنة من املهن الناجحة
فتجعلها فشال ..أو فشال ذريعا ..وغالبا ما ينشأ الكسل عن البيئة أو
املحيط السلبي ..فقد يكون األصدقاء أو األقرباء النقاد ..أو كثريوا

اإلنتقاد ألي عمل يقوم به الفرد أو قد يكون السبب عدم حتديد أهداف

حمددة من الدراسة...

والكسل هو عكس التصميم والعمل..وهو العدو اللدود الذي

جيب أن يتغ ّلب ويقيض عليه كل فرد ناجح...

ونحن نرى أن الطالب الناجحني يستخدمون إمكاناهتم وطاقاهتم

ليتمكنوا من الوصول اىل اختاذ قرارات حمددة وحاسمة يف حياهتم...

ونرى ان كثريا من الطالب يتخذون قراراهتم فيام يريدون أن

يصبحوا يف املستقبل..إالّ أهنم اليلتزمون بتلك القرارات...

ال يقل أمهية عن اختاذها يف املقام األول ..واليكفي أن يقول
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الشخص يف نفسه :جيب ان أحصل عىل درجة(ممتاز) يف هذه املادة..

وسأحصل عليها بتوفيق اهلل وعونه...

وإنني عىل استعداد ان أدرس كل يوم حتى الفجر إذا اقتىض األمر

ذلك..لذلك جيب ان يكون أول قرار هو

(جيب أن أتغلب عىل الكســل..وانترص عليه).

العالقات ال�سيئة
هنا نقول إنتبه أهيا الطالب اىل عالقاتك باألشخاص الذين حتبهم

وحللها ..وهؤالء هم أهلك وأصدقاؤك؟ ..فهل هم مشجعون لك

وإجيابيون معك؟ ..ومنتجون ومساعدون؟ أم هم سلبيون مثبطون

وغري منتجني؟...

وإذا كنت ختتلف مع أصدقائك يف املدرسة وتتشاجر معهم عىل

كل صغرية وكبرية ..فإنك تضيع وقتا ثمينا من حياتك وهتدر كام كبريا

من جهدك سدى...

وكيف هي عالقتك مع أبيك وأمك؟ هل مها يضغطان عليك دون

رضورة لتحسني أدائك الدرايس...
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تعلم كيف تتعايش مع دورمه��ا النبيل كوالدين يف هذه احلياة

يريدان اخلريكل اخلري ألوالدهم ..وكيف هي عالقتك بأصدقائك؟

هل هلم دور إجيايب يف حياتك..واليطلبون اقتطاع جزء كبري من وقتك

الثمني؟...

فإذا مل يكونوا كذلك فعليك أن تقوم بإجراء بعض التغريات يف

حياتك وعالقتك معهم...

وتذكر ان العالقات اإلجتامعية السيئة قد تدمر أفضل طالب من

الطالب ..فاحرص أهيا الطالب عىل أن تكون عالقاتك اإلجتامعية
العامة حسنة أو جيدة أو ممتازة إذا أمكن...
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مهارة �إدارة الوقت
مما ال شك فيه ان الفشل يف إدارة وتنظيم الوقت ..لدى كل الناس

الفقري منهم والغني ..الفاشل منهم واملتفوق ..يؤدي اىل فقر اإلنسان

ماديا ومعنويا عىل حد سواء...

فكل الناس عىل اختالف أوضاعهم املادية او املعرفية ..واختالف

أعامرهم الزمنية ..يمتلكون 168ساعة إسبوعية للعمل والنشاط..
والناس هنا أيضا خيتلفون يف درجة استثامر هذه الساعات...

لكن املشكلة اجلوهرية هنا ..تكمن يف أنه نادرا ما نسمع أن أحدا

ما استطاع ان يستثمر وقته اإلستثامر األمثل...

وباملقابل فإن طلبتنا يف املدارس من أكرب رشائح املجتمع التي تعاين

من مشكلة هدر الوقت ..وباألخص يف أيامنا املعارصة التي تعددت
فيها وسائل الرتغيب والرتفيه ..بحيث ان الطالب يف مدارسنا العربية

يبدأ عامه الدرايس وال يشعر إالّ وهو عىل مشارف اإلمتحانات ..التي
حولتها أنظمتنا الرتبوية اىل شبح خميف ..وملواجهة هذه املشكلة ظهرت
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احلاجة اىل رضورة تعلم الطالب مهارة إدارة الوقت وتنظيمه ..التي
متكنهم من التسلح بالثقة بالنفس جتاه حتديات حياهتم الدراسية عموما
واالمتحانات عىل وجه اخلصوص...

وقد دلت اإلحصائيات ان أهم العوامل التي أدت اىل تفوق بعض

األفراد الذين أجريت عليهم الدراسة ..هي مهارهتم يف إدارة وتنظيم
وقت املذاكرة منذ بداية العام الدرايس وحتى هناية اإلمتحانات...

ان مهارة وإدارة الوقت -طلبتنا الكرام -هي قدرتكم الذاتية او

بمساعدة اآلخرين -األهل واملربني -عىل رسم خمطط زمني ينتظم

فيه أداء الطالب الدرايس ونشاطه اإلجتامعي والرتفيهي ..سواء كان

التخطيط ليوم أو لشهر أو اسبوع أو حتى لعام درايس كامل...

وحتى تكون إدارة الوقت وتنظيمه فاعلة ومنتجة وتنعكس

بشكل إجيايب عىل مستقبل الطالب ..فيجب ان يكون هلذه اإلدارة نقطة

تركيز بعيدة املدى تسعى لتحقيقها ..وتتمثل نقطة الرتكيز بعيدة املدى

بأساسيات نجاح إدارة الوقت وتنظيمه...
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وهذه الأ�سا�سيات يف جناح �إدارة الوقت تتمثل يف:
فأألساس األول حتديد اهلدف بنجاح:
فغالبا ما تلجا بعض األرس اىل صياغة هدف ألبنائها ..عىل الرغم

من عدم رغبة األبناء هبذا اهلدف ..لذلك تأيت النتائج املدرسية خميبة

آلمال األرسة واألبناء عىل حد سواء ..لذلك ال بد ان يتبلور يف ذهن
الطالب بشكل ذايت ومن املراحل الدراسية األوىل هدفه يف احلياة ويسأل

نفسه األسئلة التالية:

ماذا أريد ان احقق من خالل دراستي؟..مإذا اريد ان اكون يف

املستقبل؟..

ما هي اخلطوات العملية التي عيل ان أقوم هبا لتحقيق مستقبيل؟...
جمموعة هذه األسئلة وأسئلة غريها ..اىل جانب تشجيع ومساعدة

األهل يف صياغة اهلدف ..رشيطة ان تايت املساعدة عىل منوال حاجات

ورغبات وق��درات وتطلعات الطالب ..من األم��ور املهمة لتفعيل
وتنمية مهارة إدارة الوقت وتنظيمه ..فالطالب يعرف أنه كلام انتظم

لديه الوقت وأنجز واجباته املدرسية عىل النحو املطلوب كلام اقرتب
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من حتقيق هدفه الذي حيلم به...
وقد بينت دراسات تربوية حديثة ان اإلنسان الذي لديه هدف

واضح يف حياته فإن إمكانياته املعنوية تزداد بشكل كبري ويستيقظ عقله
وتتحرك دافعيته وتتولد لديه األفكار التي من شأهنا ان توصله لتحقيق

هدفه...

ولقد أصبح اهلدف يف حياة اإلنسان أساس نجاحه ..فالطالب

وطوال مسرية حياته الدراسية حيتاج اىل هدف يعود اليه عندما تتقاذفه
جمريات احلياة ومتغرياهتا بحيث يمنحه هذا اهلدف قوة الدفع الذاتية.
وأما األساس الثاين فهو:
ان حتول كل حتدٍّ يف حياتك اىل نجاح..
ان الكثري من الطلبة ممن خيفقون يف مسريهتم الدراسية..إما

بالرسوب يف إحدى السنوات الدراسية او اإلخفاق يف حتقيق درجات
اجتامعية عالية ..او هناك من يواجه مشكالت مادية أو معنوية يف

حياته ..وهنا يقع هؤالء الطلبة فريسة سهلة للوم وتانيب الضمري ..مما
ينعكس سلبا علىإدارهتم حلياهتم ..مما جيعل سفينتهم التي يفرتض ان
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تصل اىل شطاطيء املستقبل يف الوقت واملكان املناسبني ..نجدها تبحر

بدون دفة قيادة ..وهل تصل سفينة لشاطئ األمان بدون دفة قيادة؟...

فلننظراىل املصباح الكهربائي يف الغرفة التي جتلس فيها ..وتصور

خمرتع هذا املصباح وكم هي عدد املرات التي أخفق فيها يف الوصول اىل
اخرتاعه..قدر اآلن عدد األخفاقات؟

نعم..لقد أخفق خم�ترع املصباح الكهربائي توماس أديسون

( )10000مرة يف جتاربه الخرتاع املصباح ومل ييأس بل الغريب يف
األمر ان الصحف عندها اهتمت أديسون بأنه رجل جمنون ..وأنه يبدد

حياته ووقته يف حلم لن يتحقق.

وهكذا نجد ان عظامء اإلنسانية مل يصلوا اىل تفوقهم اال بعد

إخفاقات ..لكن إخفاقاهتم مل متنعهم من السري نحو األمام فحققوا

بذلك مبتغاهم ..أمل يقل علامء النفس من البدايات (إن األب��واب
املوصدة ختلق اإلنسان غري العادي)...

ويف احلقيقة ان الشخصية الناجحة يف احلياة ..هي الشخصية

املصقولة باملعاناة والتجارب املؤملة ..حيث يقاس نجاح الشخص
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بقدرته عىل خوض التجارب اجلديدة مهام كانت صعبة او مؤملة..
وبالنهاية يمكن القول بأن من يضع لنفسه هدفا منذ بداية دراسته

وسار نحو اهلدف بكل عزيمة ونشاط عىل الرغم من الظروف التي قد

يواجهها يف حياته ..فإنه حتام سيصل اىل مبتغاه يف النجاح والتفوق..
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العالمات التي تو�صل الفرد �إىل النجاح
يشري علامء الرتبية إىل أن أهم العالمات التي توصل الفرد للنجاح

أثناء إدارته لوقته هي:

�-1سكينة القلب �أو هدوء البال:
ومعناه عدم الشعور بالذنب وعدم الشعور باخلوف ..وهذا األخري

من أهم املعوقات لتحقيق النجاح ..فاإلقدام نحو إنجاز يشء ما..

جيب ان يكون الشعار الذي يرافقنا طوال حياتنا ..وإال فان اإلخفاقات
ستدمر حياتنا ..وعىل مبدأ املثل القائل (خري لك ان تشعل شمعة من أن

متيض جل حياتك تلعن الظالم)...

-2حتقيق م�ستوى عال ٍ من الطاقة:
ففي داخل كل إنسان طاقة هائلة ..لكنها حتتاج اىل الرشارة التي

تفجرها ونحن يف مسرية حياتنا لن نقوى عىل اإلنجاز بدون هذه
الطاقة ..ويقول دانتي (إن الشعلة اهلائلة هي نتاج رشارة صغرية)...

لذا فإن من أهم سامت الطالب املتفوق ..الطاقة املتولدة يف ذاته
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والتي تدفعه اىل اإلنجاز وحتدي كل الظروف التي تعرتض مسرية
حياته الدراسية ..ويايت دور األرسة هنا يف تدعيم طاقة الفعل لدى

الطالب ..فام يتوقعه األهل من اإلبن له دور كبري يف دفعه نحو اإلنجاز

وحتقيق النجاح والتفوق...

-3حتقيق عالقات طيبة مع النا�س:
ان إقامة عالقات طيبة مع اآلخرين من أساسيات حتقيق الذاكرة

لدى الفرد ..ويف احلقيقةهناك اعتقاد خاطيء لدى بعض األرس وهو ان

العالقات اإلجتامعية لإلبن أثناء رحلته الدراسية أمر غري رضوري وهو
مضيعة للوقت وتنعكس هذه العالقات بشكل سلبي عىل أداء الطالب

الدرايس ..وهذا االعتقاد يظل خاطئا ما دام الطالب يف حدود عالقات
اجتامعية سليمة ويف حدود الوقت املخصص هلذه العالقات ..فالذات

لدى الطالب ال تتحقق إالّ من خالل تفاعله مع اآلخرين ..الذين هم
أيضا بحاجة لتوكيد ذاهتم وبالتايل فإن حتقيق الذات عند الطالب إحدى

درجات سلم التفوق الدرايس...

-4عدم االحتياج املادي:
ان املسألة املادية تلعب فيها القناعات دورا كبريا فبعض الناس من
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يقنع بدخل بسيط ويعيش عىل هذا األساس وينجح يف حياته ..وآخرون

يشعرون دائام اىل حاجتهم املستمرة للامل ..وهؤالء قد يتعبون اكثر من
غريهم..وهناك قول للرسول االكرم صىل اهلل عليه وآله((:منهومان ال

يشبعان ..طالب العلم وطالب املال))...

ولقناعة اإلنسان وجهان ..اإلجيايب منها يسعده والسلبي منها

يدمره ..ومن أجل ذلك فإن خري قناعة يعيش عليها الطالب وعىل
األرسة ايضا مساعدته ..أنه ليس ابن ارسة غنية أو فقرية أو أرسة أمية
او مثقفة ..بل هو إنسان له استقاللية وجيب ان يعمل من خالل قدراته

الذاتية ..ويقول أحد الباحثني( ..علينا أن نحقن أبناءنا بفريوس الثقة
بالنفس واإلحساس باملسؤولية واإلستقالل الذايت وهي كفيلة بتحقيق

نجاحهم الدرايس)...

ومن األمهية ان نذكر هنا ان جو العطف واحلنان داخل األرسة هي

الزاد الغني والرغيف الساخن الذي يمنح الطالب وكل أفراد األرسة

القوة الذاتية الكفيلة بتحقيق النجاح والتفوق ..وعىل الرغم من كل
التحديات املادية التي يمكن ان تعيق طريق األرسة ..لقد قاهلا علم

النفس:
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(ان كرسة خبز يابس يف بيت يسوده الوئام ..خري من بيت وافر

اللحم يسوده اخلصام)...

-5وجود �أهداف ذات قيمة يف حياة الإن�سان:
ان لألهداف أمهية كبرية يف احلياة عموما والطالب بشكل خاص..

بحيث نستطيع القول ان حتديد هدف النجاح من قبل الطالب بحد ذاته
نجاح ..ويعزو علامء النفس ذلك ..اىل ان اإلنسان بشكل عام حيتاج اىل

النجاح ألنه يمنحه الثقة بالنفس واملطالبة بالقبول اإلجتامعي...

واآلن أهيا الطالب وبعد ان حددنا أمامك هذه العالمات نسألك

عن كيفية تنظيمك للوقت ..كيف تنظم وقتك ياترى؟...

فان من األخطاء الكبرية التي يقع فيها الطالب تكمن يف عدم

انتظام وقتهم فهم يامرسون كل أنشطتهم الدراسية والرتفيهية بدون

تنظيم واضح هلذه األنشطة ..أي أنه ال يوجد هناك ألداء أنشطتهم
والفعاليات املرافقة هلا زمان ومكان معينان..

فيجب عىل كل طالب ان يضع له جدوال لتنظيم الوقت ويسري

عىل منواله وبام ان هناك العديد من املفاجآت التي تعرتض حياة الطالب
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خالل اليوم لذلك فكلام كان اجلدول مرنا اىل حد ما كان تنظيم الوقت

ذا فاعلية اكثر ..واملرونة هنا ال تعني التسيب وامهال الواجبات وانام
تعني قبول الطاريء واملتغريات واالخذ هبا...

ويفرتض جدول تنظيم وقت عطلة هناية األسبوع اإلستيقاظ عند

الساعة السادسة والنصف صباحا وهذا هو الوقت املناسب حتى يعتاد
الطالب اإلستيقاظ باكرا حتى يف أيام العطل ..فال يوجد هناك اثمن من

ساعات الصباح الباكرة ملامرسة أي نشاط معريف أو ترفيهي...

وهناك عدة نصائح مهمة نوردها اىل طلبتنا الكرام لتنظيم الوقت

ومنها:

•عدم إمهال الطالب الوقت املخصص لوجبة اإلفطار او الوجبات

األخرى ..وبالذات وجبة اإلفطار ألهنا مهمة وأساسية للطالب وتعطيه
الطاقة الكافية ليومه ال��درايس ..فالعضالت حتتاج اىل طاقة لتعمل

بنشاط وكذلك الدماغ ليعمل بالشكل الصحيح...

•وأيضا استغالل فرتة الصباح األوىل وف�ترة املساء للمذاكرة

الفاعلة ففيها يكون الذهن يف أقىص حاالت استيعابه للمعلومات...
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•وأخريا األخذ بدافع اجلدية عند تطبيق اجلدول اخلاص بتنظيم

الوقت وتنظيم حمتوياته فاإلرصار الذايت عند الطالب هو الذي حيقق
املعجزات الدراسية عند الطالب...
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�إ�ستثمار الوقت وعادة الت�سويف يف �إدارة الوقت
يعترب الوقت من املوارد املهمة لدى كل إنسان والتي تعترب أكثر من

غريها من املوارد األخرى اىل اسرتاتيجية تنموية تتجه نحو اإلستثامر

األمثل ملورد الوقت العتباره من أثمن املوارد يف حياتنا املعارصة...

مثال لو أخذنا اليابان كنموذج دولة متفوقة علميا وتقنيا قد حققت

ثورهتا العلمية هذه خالل نصف قرن ..األمر الذي مل تستطع دول كثرية

بلوغ ذلك خالل نفس الفرتة الزمنية ..ونحن هنا نشري اىل جتربة اليابان
يف إدارة الوقت واالستثامر الناجح له ..وربام أن هذا الرتكيز األسايس

نحو اإلستثامر يف الوقت يرجع اىل أسلوب الرتبية اليابانية ألبنائها فهم
يغرسون يف األبناء مفهوم إدارة الوقت منذ الطفولة املبكرة وذلك من
خالل السؤال االعتيادي الذي تسأله األم اليابانية لطفلها وهو عائد من

الروضة( :ما هو اجلديد الذي تعلمته يف الروضة اليوم)ّ...

وهنا يبدو لنا أن التعلم اجلديد كل يوم ما هو إالّ اإلستثامر

النوعي للوقت..وتعلم اجلديد قد يعني اكتساب سلوك اجتامعي
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معني واكتساب جانب معريف أو مهاري ..فعندما يكرب الطفل وينتقل
اىل املدرسة..يبقى السؤال مغروسا يف ذاته ..ويتكرر السؤال يف بعض

الدول املتقدمة والتي تستثمر الوقت استثامرا مفيدا (ما هو اجلديد الذي

تعلمته اليوم يف املدرسة)؟...

ويف املراحل الدراسية العليا يبقى السؤال..ما هو اجلديد الذي

تعلمته اليوم يف اجلامعة؟...

وبذلك يدخل الشاب اىل امليدان العميل حامال معه كل ما هو جديد

وبالتايل سينعكس ذلك عىل ادائه ضمن العمل ومن ثم سيتابع البحث

عن اجلديد ليطور عمله واداءه ألن الثورة املعرفية املعارصة حتتاج دائام
اىل اجلديد يف العلم وحتتاج ايضا اصحاب املهارات العالية ..لذلك عىل

الفرد أن يسأل نفسه دائام :ما هو اجلديد الذي تعلمته اليوم؟...
وعىل حد قول أحد الشعراء العرب:

إذا لــم تعشه يـــوم كفاح

كل يوم يمر ليس من العمر
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م�س�ألة (عادة الت�سويف يف �إدارة الوقت)
يقول أحد الفالسفة :أنه يف العادة اما ان تكون أفضل خادم أو

تكون أسوأ سيد ..ويف احلقيقة ان عادة التسويف هي اسوا سيد يتحكم
بوقت الطالب بحيث تؤدي به جمريات األمور اىل الفشل واإلخفاق

عىل الصعيدين الشخيص واملدريس...

وعىل الرغم من أن تراثنا الفكري ميلء بقواعد التوجيه نحو اغتنام

الوقت املناسب وعدم تأجيل أعاملنا ..ومنها القول املأثور (الوقت
كالسيف إذا مل تقطعه قطعك) والقول ( :ال تؤجل عمل اليوم اىل

غد)؟ ..إالّ اننا نرى معظم األرس العربية ال تسأل ابنها وهو عائد من
املدرسة..ما هو اجلديد الذي تعلمته اليوم؟ ..كأسلوب تربوي تقوم
فيه األداء اليومي للطالب هذا من جهة ..وتقيض به عىل عادة التسويف

من جانب آخر...

إذن لنعرف ما هو التسويف؟
التسويف :هوعدم إنجاز النشاط او واجب معني يف وقته ..كأن

يقوم الطالب بتأجيل إنجاز الواجبات املدرسية أو الشخصية يف وقتها

الراهن وتأجيلها اىل وقت آخر معلوم أو غري معلوم ..وكثريا ما يقوم
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الطالب بالتسويف خالل حياته الدراسية ..كأن يقول الطالب :سوف
أنجز واجب الرياضيات يف املساء؟ أوسوف أقرأ درس العلوم غدا...
وهكذا حتى يصبح التسويف العادة التي تسيطر عىل إدارة الطالب

لوقته.

ياترى ما هي األساليب املساعدة للتخلص من عادة التسويف؟ّ
أوال :علم نفسك عبارة (هذه اللحظة) ال تؤجل وال تسوف:

فالطالب حني يعتاد عىل أداء واجباته املدرسية عىل أسلوب هذه

اللحظة ..سيجد نفسه يتسلق سالمل التفوق ال��درايس بكل سهولة
وذلك لعدة اعتبارات ومنها:

لن جيد الطالب نفسه مثقال باملذاكرة عند ق��دوم اإلمتحانات

الفصلية أو النهائية...

وان اإلنجاز التدرجيي للواجب ال��درايس يعطي الطالب القوة

املعرفية فغالبية املناهج الدراسية تبنى عىل نحو متكامل أي ان كل فصل

درايس يؤسس معرفيا للفصل الذي يليه ..لذا فالطالب الذي أتقن
تعلم فصل ما سيسهل عليه تعلم الفصل الذي يليه وينطبق املبدا عىل

التكامل بني املواد الدراسية...
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كذلك ف��إن أس��ل��وب (ه��ذه اللحظة) يمنح الطالب القدرة

السيكولوجية عىل تنظيم وقته...

وان أسلوب (هذه اللحظة) يعطي الطالب الشعور بالرضا عن

الذات..مما يدفعه نحو اإلنجاز بشكل مستمر...

أما ثانيا :فتخيل املكافأة التي ستحصل عليها يف حال األنتهاء من

مذاكرتك:

تعترب املكافأة بعد إنجاز اي عمل كان بمثابة التعزيز اإلجيايب الذي

يدعم العمل لدى الطالب بشكل مستمر ..والطالب الذي يتصور أنه

إذا أنجز واجبه الدرايس هذا اليوم ..سيحصل عىل امور كثرية منها عىل
سبيل املثال:

رضا اهلل ورضا الوالدين.

واحلصول عىل درجة تقديرية عالية أمام زمالئه يف املدرسة.

واحلصول عىل جائزة التفوق الدرايس يف هناية العام الدرايس.

وحني يضع الطالب أمامه هذه التصورات أو ما يشاهبها فإهنا

متنحه القدرة الذاتية عىل إنجاز واجباته املدرسية يف وقتها عىل املدى

القريب ومتنحه الثقة بالنفس والتفوق عىل املدى البعيد وباخلصوص يف
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أثناء تأدية اختباراته املدرسية...

-واخ�يرا للتخلص من عادة التسويف :احتفظ بسجل خاص

تكتب فيه واجباتك املدرسية اليومية:

فمن األمهية ان حيتفظ الطالب بدفرت صغري يف حقيبته يكتب فيه

الواجبات املدرسية التي تطلب منه ،ومن أهم ميزات هذا السجل:

الدقة يف تسجيل الواجبات املدرسية وعدم نسيان أي منها ،وهذا

السجل يعطي الصورة املثالية للطالب أمام أساتذته وأرسته.

ويعترب هذا السجل قاعدة تنظيمية ينطلق منها الطالب حني يبدأ

يف إنجاز واجباته اليومية كلام أنجز الطالب أحد الواجبات املفروضة
يقوم بشطبها من السجل واإلنتقال اىل الواجب الذي يليه وهكذا حتى

تنتهي مجيع واجباته...
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�إدارة الوقت بالأرقام
لقد ذكرنا ان الناس عىل اختالف ظروفهم ..اإلنسان الغني

والفقري ..الفاشل والناجح ..الكبري والصغري ..يمتلك كل منهم عىل
168ساعة اسبوعية للعمل والنشاط ويتوقف الفرق بني هؤالء الناس

عىل اسرتاتيجية كل منهم عىل إدارته هلذه الساعات...

فهل سأل أحد منا نفسه سيام الطلبة كم هي عدد الساعات التي

هندرها بدون فائدة كل أسبوع؟...

فالطالب لديه يوميا  16ساعة للنشاط الفعيل وهنا يتوقف االمر

عىل قدرة كل طالب عىل إدارته هلذه الساعات ..والتي يلزمها هدف
وخمطط حتى تستثمر وإالّ فستذهب يف مهب الريح وستذهب ساعات
أخرى غريها أيضا يف حال عدم اإلنتباه اىل هدر الوقت من قبل الطالب

نفسه او من قبل األرسة...

فيستطيع الطالب ان يضع لنفسه خمطط ًا لتنظيم وقته وخيصصها

ألداء واجب درايس أو اجتامعي..املهم هو أن ينجز الطالب خالل
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الساعة املحددة واجبا دراسيا أو عمال آخر ًا مهام ً وذا منفعة وفائدة له...
وهناك جدول قد يفيد الطالب وهو كالتايل:
يوجد يف اليوم 24ساعة خيصص فيها الطالب 8ساعات للنوم

و16ساعة للنشاط ويشمل النشاط الدرايس والفكري وغريها...

ولقد أثبتت طريقة إدارة الوقت باألرقام فعاليتها يف إيصال كثري

من الطالب او الباحثني او العلامء اىل دفة النجاح والتفوق ومن ثم

الوصول اىل مراتب عالية ..عىل ان متأل كل خاليا الوقت بالعمل
واإلنتاج...

ويف النهاية يستطيع الطالب أيضا ان حيدد الفعاليات واألنشطة

التي عليه ان يقوم هبا خالل اليوم الواحد وحتديد الزمن املخصص

لكل فعالية من خالل جدول بسيط يمكنه أيضا من ضبط عدم هدر

الوقت...

املفكرة الزمنية؟
تعد املفكرة الزمنية طريقة أخرى باالضافة اىل الطرائق التي مررنا

هبا ..والتي تبني نوع الفعالية والنشاط واملدة الزمنية لتحقيق كل منها من
قبل الطالب وذلك عىل مدار24ساعة يومية او 168ساعة اسبوعية...
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وعىل الرغم من صعوبة تطبيق املفكرة الزمنية يف البداية ..إالّ ان

التمرس عىل استخدامها يؤدي اىل خلق فاعلية الضبط الذايت للوقت

مع الطالب

وينصح يف البداية أن يتم استخدام املفكرة الزمنية بشكل يقوم

الطالب بتخصيص ثالثة أيام اسبوعية واعتبارها أيام نموذجية يستخدم
فيها الطالب املفكرة الزمنية ..ومن أهم ميزات هذه الطريقة:

•يستطيع الطالب من خالهلا حساب مقدار الوقت املهدور سواء

عىل مدار الوقت أو األسبوع وتشكل هذه امليزة نقطة مهمة العتبارها

أساس ًا للتقويم الذي يقوم به الطالب بشكل دوري لتصحيح خطة

استثامره لوقته.

•تدريب الطالب عىل مسألة التنظيم الذايت الذي حيتاج اليه يف

رحلته الدراسية أكثر من أي شخص آخر.

•وكذلك اإلعداد اجليد واملدروس للواجبات املدرسية وتفرتض

هذه املفكرة الزمنية أن يستيقظ الطالب عند الساعة السادسة والنصف

وخيلد اىل النوم عند الساعة العارشة ليال...
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ن�صائح مهمة ال�ستثمار الوقت:
•عليك ان تستغل وقت انتظارك حلافلة املدرسة بقراءة كتيب أو

قصة قصرية أو أي يشء تراه مفيدا لك ويمكنك ان تفعل اليشء ذاته
عند تواجدك يف احلافلة اىل حني وصولك اىل املدرسة.

•ويف أثناء اجتامع األصدقاء حاول أن تطرح موضوعا ذا قيمة

علمية للمناقشة حيث ان تبادل اآلراء واملعلومات يف أثناء زيارة

األصدقاء حول موضوع ما هو شكل صحيح لكسب واستثامر الوقت.
•جتنب هنائيا عادة التسويف فهي من أخطر العادات التي يمكن ان

تسيطر عىل الطالب وتؤدي به اىل اإلتكالية والكسل ومن ثم اإلخفاق
الدرايس.

•إستشارة األهل واملربني بكيفية اإلستثامر األمثل للوقت يعد أمرا

يف غاية األمهية ألنه وكام يقال (أكرب منك بيوم ..أفهم منك بسنة)...

•إعلم أنك إذا فشلت يف يومك ..فإنك أنت بنفسك من خططت

اىل هذا الفشل ..ألن النجاح والفشل كله يف يديك فقط إذا عرفت كيف
ختطط وتدير وقتك بنجاح

•إبعد عنك أحالم اليقظة والرسحان خالل وقت املذاكرة فهي
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ترسق منك الوقت الذي تكون بأمس احلاجة اليه من حيث ال تدري
وتؤدي أيضا اىل تدين نسبة الفهم والرتكيز يف املذاكرة...

وبعد هذه النصائح نؤكد عىل الدور الكبري الذي تلعبه األرسة

يف حياة الطالب الدراسية ..فمن املعلوم ان املعامل األساسية لشخصية

اإلنسان ترسمها األرسة منذ بواكر الطفولة واألرسة تشكل البيئة األوىل
التي يتفتح من خالهلا الطفل عىل العامل اخلارجي ويترشب منها اللغة

وطريقة التفكري والقيم والتقاليد..وما يتعلمه الطفل يف األرسة يشكل
قاعدة معرفية واجتامعية وانفعالية يكون هلا الدور احلاسم يف تعلمه يف
املراحل العمرية والتعليمية الالحقة...

لذلك فكلام أدركت األرسة الدور املهم املوكل اليها وتوضحت هلا

الكيفية التي تتم فيها تربية الطفل ومن ثم التواصل معه يف مجيع املراحل
العمرية سيام عندما يصل اىل املرحلة الدراسية والتي تكون البوابة التي

ستنفتح عىل عامل ميلء بالتفوق واإلبداع يف حالة ما إذا ركزت األرسة

اهتاممها بإرشاد وتوجيه أبنائها لكي يكونوا أفرادا ناجحني ومتفوقني
حلياة ملؤها النجاح واإلبداع...
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ال�سرعة والرتكيزعند القراءة
ان القراءة اجليدة ال تقل أمهية عن املدرسة ذاهتا وال شك يف ان

كثريا من الطالب يمقتون القراءة ..وأما الذين حيبون القراءة فأولئك

هم الذين يقرؤون بشكل جيد ..وال يعانون من مشاكل أثناء القراءة..
ويمكننا ان نستنتج من هذا :ان كل فرد حيب يف هذه احلياة ما يستطيع ان

يفعله بشكل جيد..كام قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله(اعملوا فكل

ميرس ملا خلق له)...

إذا كنت تكره بعض املواد الدراسية فإن القراءة اجليدة والرسيعة

سوف تقرص عمر كراهيتك لتلك املواد..فالقراءة أمر أسايس للنجاح
الدرايس.

ان غالبية الطالب الذين تتدنى درجاهتم ونتائجهم الدراسية

حيتاجون اىل املزيد من املساعدة يف القراءة وحتسني مهاراهتم فيها..وال

عجب أن يكون آخر درس قراءة مارسوها كان يف الصفوف اإلبتدائية

العليا..بل ومن املحتمل جدا ان معظم األفراد أيضا مل يدرسوا مادة
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الرتكيز والفهم والقراءة الصحيحة يف حياهتم عىل اإلط�لاق..وإن

مهارات القراءة القوية والعالية والرسيعة جتعل الدراسة واملدرسة متعة
رائعة ..ومتنح الطالب الكثري من الوقت الذي يمكنه أن يفعل فيه ما

يشاء من األمور املباحة األخرى ..ولعل أحد أهم أبواب التعلم هو ما

يتعلق بمهارات القراءة الرسيعة...

هل تعتقد أهيا الطالب انك سرتتاح يف الدراسة إذا ضاعفت رسعة

قراءتك احلالية؟ ..ومإذا تقول إذا استطعت ان تزيد رسعة قراءتك
بمعدل 20م��رة! نعم 20م��رة؟ ..بل ومع هذه الزيادة امللحوظة يف
الرسعة يزداد فهمك وتركيزك عىل ما تقرأ..وال تظن أن هذا رضبا من
املستحيل!..بل أنه أمر ممكن متاما بعون من اهلل وتوفيقه ..وقد سجل

التاريخ الكثري من األشخاص الذين كانوا حيفظون ما يقرؤون من أول

نظرة للامدة..

وعلميا يمكن ان نقول بأن العقل البرشي قادر من حيث املبدأ ان

يرى ويفهم املادة التي يقرؤها برسعة مماثلة لرسعة تقليب الصفحات يف

الكتاب..وهناك من البرش من يستطيع القراءة بتلك الرسعة..وهناك يف
العرص احلديث اشخاص عرفوا بالرسعة الفطرية عىل القراءة وهؤالء

عرفوا بالقراء املوهوبني أي الذين يقرؤون برسعة عالية جدا مع الفهم
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والرتكيز الدقيق والرسيع..ويمكن ان نجد القراء املوهوبني يف أي جمال

من جماالت احلياة ويف أي فئة عمرية من البرش...

فالقراءة هي مهارة فردية ال عالقة هلا بالسن ..او الوظيفة او

الوراثة او الذكاء..ولعل السبب الوحيد يف عدم قدرة الفرد عىل القراءة
الرسيعة هو ان املواهب الطبيعية التي يتحىل هبا الطالب قد خنقت يف

املدرسة...

ال تزال طريقة تعليم القراءة يف املدارس كام كانت منذ أكثر من مائة

سنة..ومن الطريف ان القاريء املتوسط ال يزال يقرا اليوم باملعدل ذاته

الذي كان يقرؤه الفرد قبل مئة عام ايضا ..ويقرأ معظم الناس العاديني
ما بني  400-100كلمة/الدقيقة ..وهذا هو املعدل التقريبي العام...

وقد تكون هناك استثناءات هلذا املعدل تزيد وتنقص ..ويالحظ ان

األشخاص البطيئي القراءة يعاقبون بشدة اليوم يف عرص املدنية والتقنية
احلديثة يف حياتنا احلالية وذلك ببساطة ألهنم ال يستطيعون اإلملام

باحلجم اهلائل من املواد املكتوبة واملطبوعة واملعروضة عىل اللوحات

الدعائية املرئية عىل الشوارع والطرقات العامة...
49

طريقك اىل التفوق

ونأمل دائام ان تعلم املدارس طريقة تعليم القراءة بحيث يصبح

معظم الطالب يف األجيال التالية أوفر حظا ..ويتاح هلم إمكانية القراءة

الرسيعة واإلستمتاع بنتائجها وفوائدها ..ومن الناحية النظرية فان
العامل الوحيد الذي حيدد معدل متوسط القراءة هو خلفية القاريء

يف املوضوع ال��ذي يقرؤه واهل��دف من القراءة والقدرة عىل تقليب
الصفحات برسعة..وقد اجريت اختبارات ق��راءة لكتب مقررات

دراسية صعبة ..وكان هؤالء القراء قد قرؤا آالف ًا من الكلامت/دقيقة..
وكانت نسبة تركيزهم وفهمهم عالية نسبيا وهذا يعني ان لدى هؤالء

القدرة عىل قراءة حوايل  12-10صفحة/دقيقة...

وبنتيجة هذا اإلختبار مل يتمكن ه��ؤالء القراء املوهوبون من

قراءة اكثر من 200كلمة/دقيقة ..وهبذا نقول بكل أمانة :ان بإمكان
القاريء املتوسط ان يزيد رسعة قراءته بشكل ملحوظ باتباع التقنيات
املتاحة اليوم ..وما هو العائق الذي حيد من معدل قراءة الفرد اليوم؟..
ان أحدى عادات القراءة السيئة :

-1ال��ق��راءة بصوت مسموع ..وإع��ادة ق��راءة امل��واد التي انتهى

القاريء من قراءهتا..وعملية التثبت املطولة :وهي أن يتوقف القاريء
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وحيملق يف الكلمة التي يقرؤها وحياول هتجئتها يف نفسه قبل قراءهتا
جهرا ..وحركة العني املحدودة التي تتيح للقاريء اإلنتقال اىل الكلامت
املجاورة لقراءهتا بعد الفراغ من قراءة الكلامت األوىل من الفقرة التي

يقرؤها ..وهذا يسبب فقدان موقع القراءة واإلضطراب يف حماولة

للتعرف عىل املكان الذي انتهت القراءة اليه ..وتتسبب هذه العادات
السيئة للقراءة كال مما ييل:

-2إجهاد العينني وامللل وانخفاض الرتكيز وفهم ما تتم قراءته

وال يفتقر القاريء اىل القدرة عىل القراءة..ولكنه يفتقر اىل التدريب

املناسب...

وبام أننا تعلمنا كيف نقرأ ما بني 400-100كلمة/دقيقة ..فاننا

أصبحنا أكثر ميال لإلعتقاد بان هذا املستوى هو املستوى العادي..إالّ
أن متوسط معدل القراءة العادي يرتاوح ما بني  10000-100كلمة/

دقيقة ..وكال املعدلني صحيح بوجه عام...

وحيتاج حتسني معدل القراءة اىل تدريب ووقت مناسب ..وال

يمكن ان يتعلم الفرد من خالل كتاب وحيصل عىل املساعدة الرضورية
ذاهتا التي حيصل عليها من مدربني متخصصني لتحسني رسعة قراءته
51

طريقك اىل التفوق

بشكل ملحوظ ومن املؤسف ان برامج الكومبيوتر التي تعلم األفراد
كيفية زيادة رسعة القراءة ال تزيل عادات القراءة السيئة التي ألفوها
وأصبحت جزءا من حياهتم الثقافية..بل تصبح هذه الربامج اآللية
بمثابة عكاز فقط يتعكز عليه القراء دون ان تعطيهم الكفاءة والتحسن

املطلوبني...

ان ألسلوب القراءة الصحيح الدور الفاعل للوصول اىل التفوق

والقدرة اجليدة عىل القراءة الصحيحة هي احلل األمثل الذي يقود

الطالب اىل املتابعة الدقيقة للمواد...
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معدل �سرعة التعلم
لقد علـّمنا اساتذتنا ومدرسونا ونحن يف املرحلة اإلبتدائية ان

نتبع القراءة بأصابعنا ونضعها حتت الكلامت التي نقرأها..إالّ ان هذه

الطريقة يف الواقع تساعد عىل زيادة رسعة القراءة والفهم..كام أهنا تبني

رسعة القراءة تدرجييا..ألهنا حتول دون الرجوع اىل الوراء أو القفز عن

مكان القراءة...

والقراءة من سطر أعىل أو سطر بعده ..وهذا ما يستغرق إحصائيا

سدس وقت القراءة ..كام ان املتابعة باليد أيضا حتول دون التوقف

للتثبيت من قراءة الكلامت وهتجئتها وهي عادة القاريء البطيء الذي

حيملق يف الكلمة وخاصة الكبرية والصعبة والعبارة الطويلة ويستغرق
وقتا أطول لتحليلها وجتزئتها اىل أجزاء يمكنه قراءهتا بشكل سليم..مما

يؤدي اىل املزيد من البطء أثناء القراءة...

كام ان تتبع القراءة باإلصبع أيضا يزيد إمكانية فهم النص املقروء..

فهذه الطريقة توجه برصك اىل موقع حمدد عىل الصفحة بدال من السامح
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لعينيك بالتجول يف الصفحة كلها وبالتايل يرسح ذهنك مع عينيك

فتفقد جزءا كبريا من الرتكيز والفهم ملا تقرأ..ويستحسن بكل بساطة
ان تضع إصبعك حتت الكلمة األوىل من الفقرة التي تقرأها ثم حركها

حسب رسعة قراءتك وبمعدل مريح لك حماوال تتبع كل كلمة يف الفقرة
التي تقرأها..وتأكد من نقل إصبعك اىل السطر التايل عند انتهاء السطر
الذي تقرؤه واقرأ الكلمة التي تقع فوق إصبعك مبارشة..والحظ

كيف يرتفع معدل رسعة قراءتك بشكل ملحوظ...

وتعترب هذه الطريقة مفيدة لبناء رسعة القراءة لدى القاريء ألهنا

حتول دون الرجوع اىل الوراء او القفز عن مكان القراءة.

تعلم كيف تعدل معدل ال�سرعة:
حاول أالّ تقرأ كل النص برسعة واحدة فيجب ان تقرأ القصص

اخلفيفة مثال برسعة أكرب ..بينام اقرأ النصوص العلمية والفنية بنصف

الرسعة التي تقرأ هبا القصص والكتب األدبية عامة ..وعندما تقرأ
مادة سهلة حاول ان ترسع يف القراءة فإنك ستقرأ كمية أكرب فستستمتع

بالقراءة..وجيب ان تنتبه اىل ان هناك سوء فهم يدعي بأن :القراءة الرسيعة
تدمر املتعة بالقراءة ..فهذا أمر غري حقيقي..فالطالب يف الصف األول
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يف املرحلة اإلبتدائية مثال يقرأ برسعة قراءة معدهلا يتفاوت ما بني -10

50كلمة/دقيقة ..إالّ أن طالب املرحلة الثانوية املتقدمة او اجلامعية قد
يقرأ بمعدل يتفاوت ما بني 500-100كلمة/دقيقة ..اي ارسع بعرشة

اضعاف ما كان يقرؤه وهو يف الصف األول اإلبتدائي حني كان يقرأ
ببطء..فحدد اهلدف من قراءتك واقرأ ما تريد لتحقق مستوى الفهم

والرتكيز للامدة التي تقرؤها...

فإذا كان اهلدف من القراءة هو اإلستمتاع والتسلية إقرأ برسعة أكرب

من الرسعة العادية..وأما يف حاالت القراءة اخلاصة أكثر من تدوين

مالحظات عام تقرؤه..وأعد قراءة الفقرات الصعبة مرة وأخرى..

وثالثة إذا احتاج األمر وحاول الرتكيز اىل أبعد حد ممكن لتفهم كل ما

تقرأ ..وليس حلفظه كام هو مكتوب...

انظر لنف�سك على �أنك قاريء جيد:
كيف تعترب نفسك بالنسبة للقراءة؟..هل أنت قاريء بطيء..او

أنك تعترب نفسك قارئا رسيعا؟..انتبه! ان أعاملك متسقة مع مفهومك
عن نفسك وقدراتك..إجرب نفسك عىل القراءة والفهم والرتكيز اىل أكرب
قدر ممكن..واعتقد يف نفسك أنك قادر عىل ان حتصل عىل ما تريد من

قراءتك إذا رغبت ان تفعل هذا..وان اعتقادك بأنك قادر عىل القراءة
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الرسيعة هو وحده ينفعك بتحقيق هذه التوقعات الطيبة...

ان كل فرد يمتلك آلية التحمس للحصول عىل اهلدف املطلوب

وهي القدرة التي جيب إطالقها وحتريرها من مكأهنا بشكل سليم
لتوجه الفرد بشكل آيل لتحقيق اهلدف الذي حدده لنفسه..ومإذا يعني

هذا املبدأ بشكل عميل؟...

أنه يعني ان يصبح الفرد قادرا عىل برجمة نفسه ليصبح قارئا أفضل

وأرسع وأمهر او أي يشء يريده او يرغب فيه ..وذلك باستخدام آلية
النجاح الذاتية التي استودعها اهلل عز وجل يف كل إنسان عاقل ..وان

آلية النجاح هذه هي غريزة فطرية يوجهها هدف معني يمكن حثه

وحتريضه...

فاحرص ان يكون اهلدف الذي تقرأ من أجله مرغوبا بالدرجة

األوىل وإالّ فلن يتلقى النظام الداخيل الذايت اإلشارة الواضحة التي

حيتاجها لإلنطالق والعمل..وحاول ان تتخيل صورة واضحة لنفسك
وقد حققت الدور الذي تطمح اليه..وأما إذا كنت تريد ان تزيد من

معدل القراءة فاجلس بوضعية مرحية وأغمض عينيك وختيل نفسك
جالسا عىل مكتب مريح وتقرأ الصفحة تلو الصفحة تفهمها جيدا
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وتتذكر برسعة كل ما قرأته وتدونه يف مالحظاتك وحاول ان تتدرب

عىل هذا التمرين مرة او مرتني يوميا وملدة دقيقتني اىل مخس دقائق يف كل
مرة..وسنرى حتسنا ملحوظا عىل معدل رسعة قراءتك خالل أسابيع

قليلة بعون اهلل وتوفيقه...

حاول ان ترى كلمات �أكرث �أثناء القراءة:
لعل أحد أسباب بطء القراءة هو القراءة (برتكيز برصي شديد)

عىل منطقة حمدودة وصغرية من السطر املقروء وان يكون القارئ قد

اعتاد النظر اىل كلمتني او أكثر قليال أثناء القراءة..وان هذا األمر حيد

رسعة القراءة بقدر كبري.

ان الرتكيز البرصي عىل القراءة خيتلف عن جمال الرؤية العادية

ويمكن رشح هذا اإلختالف بسهولة :م��إذا ترى عندما تنظر من
النافذة؟ ..هل تركز عيناك عىل نقطة صغرية؟ ..واحلق انك ترى جماال

كبريا ومتسعا من عرض النافذة..وجيب ان تنظر اىل صفحة الكتاب

الذي تقرؤه هبذا الشكل أيضا ..وال بد من التدرب بشكل جيد حتى
تستطيع اكتساب املجال البرصي العادي للقراءة ..من املهم جدا ان
يتعلم القاريء كيف يمكنه ان يقرأ عددا أكرب من الكلامت كلام نظر اىل

وتدرجيي...
اي صفحة يقرأ منها ..املهم انك ستجيد القراءة بشكل جيد
ّ
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القراءة للفهم والإ�ستيعاب
ان القراء الذين يمتلكون أفضل قدرة عىل فهم ما يقرؤون هم

عادة رسيعو القراءة..فكلام أبطات يف القراءة زاد احتامل رسحان الذهن
لديك وقلت قدرتك عىل الرتكيز عىل ما تقرأ وبالتايل تناقص الفهم ملا

تقرأ ..وان تنمية فهم ما تقرأ هو عملية يقوم هبا الدماغ وعادة يألفها
الفرد وليس لغزا من األلغاز املحرية..بل ان عملية فهم ما تقرأ تتألف

من شقني :

•تصور تلك املعلومات وتنظيمها يف املخ.
•وربط تلك املعلومات بام تعرفه أساسا ..وهناك عدة عوامل تقرر

درجة الفهم ملا يقرؤه القاريء من مواد..وهذه العوامل هي اخللفية
املوجودة لديك عن املوضوع الذي تقرأه ومهارات القراءة التي تتمتع

هبا وطريقة تنظيم املعلومات التي تقرؤها وعرضها وترتيبها.

ولن يكون للقاريء أي مستوى لفهم املادة التي يقرؤها إذا مل

يمتلك أصال املعرفة الالزمة بمصطلحات الفن ..او املوضوع الذي
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يقرؤه ..وإذا مل تكن له خلفية عامة عن هذه املادة..ويعتمد فهم املادة
التي تقرؤها اىل حد كبري عىل درجة معرفة القاريء باملادة او املوضوع

الذي يقرؤه..اذ ان هذه اخللفية تزيد املعرفة باملصطلحات املستخدمة

يف هذا املوضوع...

لذا يستحسن اإلحاطة اىل أكرب درجة ممكنة باملوضوع الذي يقرؤه

أو يدرسه الفرد ..وإذا استطعت تأمني هذين العنرصين تصبح عملية

الفهم تلقائية تقريبا وحتدث العملية بشكل رسيع جدا..فإذا كان لدى

القاريء خلفية واسعة عن املوضوع الذي يقرؤه فهناك احتامل كبري ان

تبدأ عملية الفهم من الالشعور بسبب تلك املعرفة العامة...

وتفرس ظاهرة متوسط قراءة الطالب اجلامعي يف كليتي القانون

والرشيعة مثال بأهنا ما بني  200-70كلمة/دقيقة ..مقارنة بمستوى
أعىل من هذا بكثري لدى املحامي..او العامل املتمرس املامرس ملهنته

بسبب عدم معرفتهم باملادة وعدم وجود خلفية واسعة لدهيم عنها..

لذا فيجب ان تكون أول عادة جيب بناؤها لتحسني مستوى فهم ما تقرأ

هي اإلملام العام واخللفية الواسعة عن املوضوع الذي تريد ان تقرأه..

ولعل أفضل طريقتني لتحصيل هذه العادة مها:
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 -1اإلستامع اىل كثري من املحارضات عن املوضوع الذي تريد

القراءة او التخصص فيه

-2وقراءة املزيد من الكتب واملقاالت يف املوضوع ذاته

اقر�أ بتفاعل لزيادة فهم املعاين:
ان عملية القراءة هي عملية تفاعلية وليست من جانب واحد

فقط ..فيجب ان تتوقع احلصول عىل أفكار جديدة مما تقرأ..كام جيب
ان تقرأ ولديك هدف معني يف ذهنك..حاول اإلجابة عىل األسئلة
التي ختطر ببالك أثناء قراءة املادة بالبحث عنها بني ثنايا املوضوع الذي

تقرؤه ..وحاول ان تضع بعض األسئلة يف ذهنك عن املوضوع الذي

تريد القراءة فيه قبل ان تقرأ وليس بعد القراءة...

فإذا بدأت قراءتك لكتاب ما ولديك أسئلة من هذا النوع..

فإنك لن تكمل الكتاب إالّ وقد حصلت عىل اإلجابات التي تريدها
عن أسئلتك..فكر ببعض النقاط اهلامة عن املوضوع الذي تريد القراءة
فيه ثم اقرا لتفهم هذه النقاط..كن واثقا بإنك ستحصل عىل ما تريد

وسوف يعينك اهلل عىل حتقيق مرادك..ال جتادل الكتاب واملؤلف عند
القراءة بل احتفظ بالنقد اىل النهاية إذ ان املجادلة تسبب لك ً
بطأ يف
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القراءة وتفقدك القدرة عىل الرتكيز وبالتايل لن تستطيع فهم تسلسل
أفكار الكتاب ويستحسن ان تضع بعض عالمات االستفهام او

التعجب عىل هامش الفقرات التي ختتلف فيها مع الكاتب..ويمكن ان

تعود اليها الحقا وتناقشها بتفكري...

�إقرا لتفهم ولي�س لتحفظ-:
إذا أردت فهم ما تقرأ بشكل منطقي متسلسل..ال تتوقف عن

القراءة لتحفظ ما تقرأ..وانتظر اىل وقت آخر للقيام بعملية احلفظ
واملذاكرة هذه وقم هبا عند مراجعة مالحظاتك التي تدوهنا عندما

تقرأ ..إقرأ صفحة واحدة فقط من الفصل الذي تقرؤه مثال ثم خلص
املعلومات التي وردت فيها يف دفرت مالحظاتك..ثم تابع القراءة وجيب

ان تقرأ دائام بالرسعة التي تستطيع معها فهم األفكار التي تقرؤها...

حافظ على رغبتك يف الدرا�سة-:
فيجب ان تكون لديك الرغبة الكافية فيام تقرأ أو تدرس..وان مل

توجد لديك هذه الرغبة حاول بناءها وتأسيسها يف دماغك ..إستخدم
ما يسمى (التعزيز اإلجيايب)كان تقول لنفسك مثال (إذا أهنيت قراءة
هذه املادة سأذهب وأفعل ما أحب إن شاء اهلل..وجتنب قدر اإلمكان ما
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يسمى (التعزيز السلبي) ..وهو ان حتذر نفسك من مغبة الفشل..كأن

تقول :إذا رسبت يف هذه املادة فلن أستطيع اإلنتقال اىل السنة التالية..
فإذا استطعت املحافظة عىل موقف إجيايب قوي جتاه املادة التي تقرؤها..

سيسهل عليك فهم املادة التي تقرؤها ألنك يف هذه احلالة ال تقاوم
ما ترغبه نفسك بل تدعمه وان مقاومة القراءة والدراسة هي أشبه ما
يكون بعملية االضطراب وعدم معرفة ما جيب فعله يف حالة السباحة
يف الغرق يف املاء والرس هو ان تطمئن وترتاح لكي جتد احلل األنسب
لنفسك من اخلروج من املأزق الذي انت فيه...

حاول حت�سني العادات اجل�سدية غري ال�سليمة-:
ال شك ان من الصعب ان تفهم ما تقرأ إذا كنت متعبا او نعسان ًا

او حمبط ًا أو تعاين من أمل وقد يشتكي بعض الطالب بأهنم ال يفهمون

ما يقرؤون بعد الثالثة صباحا -مثال -ويف ذلك الوقت ال يستطيع
الكثريون فهم ما يقرأونه يف اجلريدة اليومية..اوأن تقرأ يف كتاب درايس

مقرر...

ومن املهم أن ال تكون يقظا ومنتبها فقط ولكن ان تكون مرتاحا

أثناء العمل..كام ان وضعية اجللوس أيضا تؤثر عىل فهم املادة التي

تقرؤها..حاول اجللوس عىل مقعد مريح وعىل طاولة إذا أمكن..
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فيجب أهيا الطالب الكريم ان جتلس بوضعية انتباه واهتامم بالدراسة..

وترصف مبديا كل جهد واستعداد وذلك كله لتحقيق اهلدف الذي

تصبو اليه ..والذي هو دائام الطريقة اجليدة يف الدراسة للوصول اىل

التفوق ..وأعىل مراتب النجاح...
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املفردات والإمالء
هل تعتقد ان كثرة املفردات وثراءها ودقتها وصحة استخدامها

تساعدك يف احلصول عىل درج��ات تامة يف اإلختبارات؟ ..إذا كان
جوابك (نعم)فإنك عىل صواب ..ويكاد الفرد الناجح يمتلك العديد

من املفردات واملصطلحات السليمة واملتنوعة يف أي حقل من حقول
املعرفة..بل يعتقد كثري من العاملني يف جمال الرتبية..ان الثروة اللغوية

هي جزء مهم جدا من حتصيل درجة عالية يف إختبار الذكاء...

فالطالب ال��ذي��ن يمتلكون ث��روة لفظية كبرية ويستطيعون

استخدامها بشكل كفوء وفعال ال ينجحون يف األدب واللغات فقط بل

تراهم يبدعون أيضا يف املواد العلمية كالرياضيات والفيزياء والعلوم
وإدارة األعامل والسياسة واإلجتامع والعلوم الرشعية وغريها...

وال يعود سبب امتيازهم لذكائهم فحسب لكن لقدرهتم عىل

التعبري عن أنفسهم وأفكارهم بطريقة مؤثرة ومعربة متيزهم عن سائر

الطالب..كام يالحظ ان سعة الثروة اللفظية والقدرة الكالمية املتميزة
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تساهم اىل حد ما بتأهيل الفرد للحصول عىل الوظائف اإلدارية العليا
يف أي مكان او حقل يشتغل فيه ..فكيف يمكننا حتسني ثروتنا اللغوية

ومهاراتنا يف التعبري الشفوي والكتايب؟...

�إقر�أ وطالع كثريا :
تذكر ان كثريا من املجالت العامة تكتب لألشخاص الذين

يكون مستواهم الثقايف يف املرحلة املتوسطة او أعىل بكثري..فإذا أردت
حتسني مستواك اللغوي وثروتك اللغوية فيجب ان تشرتك يف جمالت

متخصصة ويف الصحف اليومية ذات السمعة األدبية العالية..اذ ان
ق��راءة مثل تلك املجالت والصحف يساعدك عىل تعلم املزيد من
املفردات اللغوية اجلديدة املفيدة يف خمتلف جماالت املعرفة...

ط ّور رغبتك بالتعرف على الكلمات اجلديدة:
استخدم القاموس للتعرف عىل معاين الكلامت الغريبة عليك..

وعليك ان تقرأ بشكل متكرر يف القواميس املختلفة..وذلك لتنمية

ثروتك اللغوية..وحاول تعليق بعض املفردات اهلامة ومعانيها أمامك

عىل رفة املكتب لتستفيد منها وتتذكر استخدامها يف مفرداتك اللغوية..

واستخدم ه��ذه امل��ف��ردات اللغوية اجلديدة كلام استطعت وليكن
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استخدامك هلا سليام صحيحا كام وردت يف القاموس..بالغ إذا استطعت

يف استخدام هذه املفردات لتكون جزءا من مصطلحاتك اليومية العادية
املألوفة..وستالحظ رسعة نمو ثروتك اللغوية واتساعها..ويمكن

القول بأن استخدام املفردات اللغوية اجلديدة بشكل فعال يف املحادثة
اليومية مع الناس والزمالء يمهد لك ان تصبح هذه املصطلحات جزءا

من ثروتك الثقافية العادية...

حاول التعامل مع الأ�شخا�ص ج ّيدي اللغة:
يؤثر اخلطباء البلغاء الفصحاء عىل املستمعني اىل حد كبري فيجذبون

أنظارهم ويشوقوهنم لسامع اخلطبة او املحارضة او الندوة من أوهلا اىل
آخرها دون كلل وال ملل ..كام ان القدرة التي يتمتع هبا هؤالء اخلطباء

تشجع الناس عىل اقتفاء آثارهم وخطاهم يف استخدام املصطلحات
واملفردات القوية واملؤثرة...

وجتدر اإلشارة اىل ان املستوى اللغوي للمحادثة خيتلف باختالف

األشخاص الذين ختاطبهم..فيجب عىل الطالب اجلامعي –مثال-

تبسيط لغته اىل قدر كبري عندما خياطب جمموعة من الطالب او أخاه

يف الصف الثاين اإلبتدائي -مثال -إالّ أن الطالب ذاته يتخري األلفاظ
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املعربة القوية عندما خياطب أستاذه اجلامعي..او يقدم حمارضة لزمالئه
يف الصف الدرايس او يقرأ عليهم موضوعا من كتابته..وان التعامل
مع أشخاص يتمتعون بثروة لغوية جيدة ومميزة يساعدك عىل حتسني

ثروتك اللغوية وحتسني مهارات التخاطب لديك...

�أدر�س اللغة والأدب العربي املقارن:
إن لغتنا العربية اجلميلة ثرية وغنية وممتعة ويكفيها فخرا أن اهلل

سبحانه وتعاىل قد اختارها للتعبري عن كالمه وأرسار البالغة التي فيه..
وان األسلوب القرآين املتفرد وحديث رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله

مها الغاية يف األدب والكامل والرفعة والبالغة وكذلك الشعر العريب
اجلاهيل واإلسالمي والنثر واألدب القديم واملعارص اجليد..تساعد

قراءهتاعىل حتسني الثروة اللغوية للقاريء وتثرهيا وترفدها باجلديد
املفيد...

وكذلك ايضا يف األدب املقارن يساعد عىل اقتناص بعض األفكار

واملصطلحات العلمية واللغوية غري املستخدمة يف لغتنا العربية..لذا

أكثر من املطالعة يف القران الكريم وكتب احلديث ودواوي��ن الشعر

العريب قديمه وحديثه والكتب العلمية التي أعدت بلغة عربية سليمة
وعبارات مرشفة...
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أكثر من استخدام املعاجم وكتب اللغة كلام وجدت وقت فراغ

لديك استخدمه بل أحيه بقراءة مادة من مواد القاموس او إحدى

املوسوعات املتوفرة لك ..وكلام مررت بكلمة غريبة او جديدة عليك
راجع معناها واستخداماهتا وتارخيها يف القاموس وتعرف عىل كيفية

استخدامها بشكل صحيح...

كام ان الشخص املتمكن من القراءة واإلمالء واللغة واألدب

هو الذي يستخدم القاموس ويرجع اليه مرارا وليس الضعيف حاول
ان جتعل هذه العادة إحدى العادات احلسنة التي تتحىل هبا ..راجع

القاموس واملعاجم اللغوية املوسوعية الكبرية واقرأ فيها كل يوم إذا

أمكنك ذلك..وذلك قبل ان تشغلك أمور العمل والوظيفة واملناصب
الكبرية..وال تتوقف عند التعرف عىل معنى الكلمة وتضع القاموس
جانبا بل حاول التعرف عىل كافة معانيها واستخداماهتا وتطورها

اللغوي وابدأ باستخدامها يف أحاديثك وكتاباتك املتنوعة ..كام ان

املكانز اللغوية وهي كتب لغوية للمرتادفات واألضداد هي األخرى

تثري اللغة وتطور امللكة اللغوية للقاريء واملستخدم املستفيد منها...
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وركز على الإمالء اجليد:
حاول اإلنتباه اىل اإلمالء جيدا أثناء الكتابة استخدم الكمبيوتر

وبرامج تصحيح األخطاء اإلمالئية..الحظ ان برنامج املصحح يضع

خطا أمحر ًا متعرجا حتت اخلطأ كام يضع خط ًا اخرض ًا متعرج ًا حتت اخلطأ
النحوي ..راجع ما تكتب واجعل هذه ايضا من العادات احلسنة التي

تتحىل هبا صحح أخطاءك اإلمالئية وراجع النحوية فام عرفته منها ً
خطأ
فصححه وما مل تعرفه َ
فسأ ْل عنه كام يستحسن ان تبحث عن شخص
آخر يراجع لك العمل قبل ان تقدمه اذ ان العني تصبح عاجزة أحيانا

عن اكتشاف أخطاء الكاتب نفسه ..إالّ اللهم إذا بذل جهدا مضاعفا يف
ذلك...

ولعل من أفضل الطرق التي تساعدك يف حتسني مستوى اإلمالء

والنحو :وهي تعلم علم الرصف وأصول الكلامت ويمكن ان تتحسن
امللكة الرصفية واإلمالئية باملامرسة واملتابعة واإلنتباه للتصحيحات

واإلرشادات التي يقدمها املختصون من حولك...
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عملية التعلم الطبقي؟
علميمعيحيثامقدكـــنتينفعنـــي
ان كنت يف البيت كان العلم فيه معي

قلبـــي وعـاء له ال بــــطن صــندوق
اوكنتيفالسوقكانالعلميفالسوق

هناك نقاط خمترصة ملا تضمنته تلك الطريقة املفيدة للدراسة -:

-1حضرّ

املادة التي تريد دراستها..واطلع عليها اطالعا عاجال

قبل دراستها والحظ ما كتب باحلروف الغامضة من عناوين والحظ
امللخصات والعناوين الفرعية او اجلانبية والحظ الرسوم التوضيحية

والوسائل البرصية التوضيحية األخرى يف الفصل املدروس..والحظ
ايضا اجلمل الرئيسة التي ابتدأ هبا الكاتب او املؤلف يف كل فقرة من

فقراته..اكتب عىل دفرت املالحظات واربطها مع األفكار الرئيسة يف
امل��ادة املدروسة..وتصفح تلك امل��ادة لتتعرف عىل تراكيبها اللغوية

وسهولة مادهتا او صعوبتها وعىل طريقة تنظيمها وتربيتها كام وردت...
 -2سجل بعض األسئلة عن املادة املدروسة بعد التصفح األول..

حدد اهلدف من دراستك هلذه املادة وحدد مستوى الرتكيز الذي تتطلبه
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منك هذه القراءة..تذكر موعد اإلمتحان وأبقه يف ذهنك اثناء الدراسة

وحدد هدفا واقعيا حقيقيا للدراسة التي تقوم هبا...

 -3امجع اإلجابات عىل األسئلة التي وضعتها ..اقرأ املادة املطلوبة

فصال يف كل مرة او يف كل جلسة دراسية وحترك خالل الفصل برسعة

تتناسب مع رسعة فهمك لألفكار التي تقرؤها..توقف بعد قراءة كل

صفحة وأضف مزيدا من املالحظات يف دفرت املالحظات الذي كتبته يف
مالحظاتك وحاول ان تدعم األفكار األساسية التي وضعتها سابقا..

 -4قيم نفسك ذات��ي��ا..راج��ع املالحظات التي كتبتها وامأل

الفجوات التي تركتها بني األسطر يف دفرت املالحظات وراجع املحتوى
اإلمجايل العام للمالحظات التي دونتها والشكل العام لرتتيبها..حاول

ان تستحرض كل ما قرأت وفكر به وتذكر املعلومات التي قرأهتا...

حرض-..أسأل األسئلة املناسبة- ..إمجع املعلومات املفيدة- ..ق ّيم نفسك
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نظم ورتب ما تقر�أ-:
حيتاج الدماغ تنظيم املعلومات وترتيبها بشكل منطقي منظم كي

يتمكن من حفظها وإبقاءها الستدعائها عند احلاجة..أعط الدماغ
فرصة كي يرتب هذه املعلومات بتجميعها ضمن جمموعات يستطيع

ان يتعرف عليها تلقائيا..حاول إعادة هيكلة هذه املعلومات عىل شكل
أفكار يسهل تصورها او ختيلها وحاول استخدام اي نوع من أنواع

جتسيد األفكار ومتثيلها يمكنك استخدامه ..وبعد ان تتصور يف ذهنك
وحدة املادة املوضوعية وهيكلها العام تستطيع فهم معانيها برسعة

أكرب ..إبذل كل جهد ممكن لتفهم اهليكل العام للامدة التي تقرؤها
وكذلك لتفاصيلها...

اكتب اثناء القراءة:
تعود ان تكتب كل ما تتذكره عن املادة التي تقرؤها عىل دفرت

امامك اذ ان هذه الطريقة ستساعدك عىل فهم النقاط التي تقرؤها

بشكل أفضل..ثم تكون النقطة التي تليها أكثر وضوحا يف كل مرة..
وان فهم املادة التي تقرؤها يعتمد كليا عىل فهم الفكرة التي سبقتها

وكلام حتسن فهمك وتذكرك للفكرة األوىل سيتحسن فهمك للفكرة
التي تليها دون شك ..حاول ان تلتزم بكل جزء من عملية الدراسة
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املطروحة لك وسرتى ان فهم املادة التي تقرؤها سيصبح عادة مكتسبة

وبالتايل ستبدأ خطوات عن طريق النجاح الدرايس واحليايت معا...
اآلن راجع النقاط التالية- :

القراءة لتح�سني ال�سرعة
-1يمكنك القراءة أرسع بكثري مما تتصور.
-2اقرأ وتتبع بأصبعك.
-3تعلم كيف تعدل معدل الرسعة حسب امل��ادة التي تقرؤها

واهلدف من القراءة.

-4اعترب نفسك من القراء اجليدين.
 -5حاول ان ترى املزيد من الكلامت عند النظر يف الكتاب.

القراءة لتح�سني الفهم:
-1اقرأ برسعة لتحسني قوة الرتكيز.
-2اقرأ بتفاعل لزيادة فهم املعاين.
-3اقرأ لتفهم وليس لتحفظ .
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-4حافظ عىل رغبتك يف الدراسة وموقفك منها.
 -5حاول حتسني العادات اجلسمية غري السليمة.
-6استخدم عملية التعلم الطبقي :الذي يشمل
-1التحضري -2وس��ؤال األسئلة املناسبة  -3ومجع املعلومات

املفيدة-4 .تقييم النفس.

-7نظم ورتب ما تقرأ.
 -8اكتب أثناء القراءة.

ا�ستخدام ال�صور الذهنية:
ان مهارات التذكر لديك ستتحسن إذا بدأت استخدام الصور

الذهنية ملا تريد دراسته وتذكره وكلام كانت الصورة التي تنشئها يف
ذاكرتك او ذهنك عن هذه املادة غريبة او غري عادية سيزداد احتامل

تذكرها وتذكر الكلامت املرتبطة هبا أكثر وأكثر.

تأكد من مراجعة املادة التي درستها وتعلمتها أثناء اإلستجامم

وفرتات الراحة او إذا كنت متيش للرياضة بمفردك أو مع اصدقائك

وبذلك ستتحسن ذاكرتك ولن تنسى بسهولة...
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ملاذا تنسى ولديك هذه النقاط-:
•اقرأ وطالع كثريا.
•طور رغبتك بالتعرف عىل الكلامت اجلديدة.
•حاول التعامل مع األشخاص ج ّيدي اللغة.
•ادرس اللغة واألدب العريب واملقارن.
•أكثر من استخدام املعاجم وكتب اللغة.
•ركز عىل اإلمالء اجليد.

84

احللقة
احلاديةع�شرة

احللقة احلادية ع�شرة

�إ�ستعداد الطالب للإمتحان
ان أول وأوضح استعداد يقوم به الطالب لإلمتحان هو التحضري

والدراسة قبل تقديم اإلمتحان..إالّ ان إج��راء الدراسة الفعال او
األسلوب املتبع للدراسة والذي يساعد عىل ضامن النجاح بعون اهلل هو

ان تبدأ بالتخطيط منذ بداية الفصل الدرايس وتبدأ بالتنفيذ الفعيل هلذا

اإلجراء خطوة بخطوة خالل الفصل الدرايس بأكمله...

ومن أفضل اإلجراءات الدراسية التي تؤدي بعون اهلل اىل النجاح

املضمون وبدرجات عالية:

-1الأ�سابيع الأوىل من الدرا�سة:
إذا أردت ان حتصل عىل عالمات تامة بعون اهلل يف مجيع مقرراتك

واختباراتك..اذن:

ابدأ حضورك ودراستك مع اليوم األول واحلصة األوىل من بداية

املقرر الدرايس ..حاول أن تعرف أكرب قدر ممكن من املعلومات عن

مدرسك..حاول أن تتعرف عىل موضوعه املفضل وكتابه املفضل..
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حاول أن تتعرف عىل طريقة تقديم الواجبات وما هي الواجبات التي
يتوقع من الطالب تقديمها يف هذا املقرر ..حاول أن تعرف ماذا يريد
من الواجبات التي يعطيها للطالب وكيف يتوقع منهم أن حيلوها؟..
حاول ان تسبق يف قراءتك وحتضريك ملواد املقرر ما يقرره املدرس

يف الفصل حتى لو مل تفهمه كله ولو مل حتفظه كله اطلع عليه وكفى..

واكتب بعض املالحظات عام تقرأ قبل الذهاب اىل الفصل إذ أن هذا

سيوفر عليك الكثري من الوقت وسيزيد استعدادك لفهم املادة وهضم

حمتواها...

وحاول أن تستخرج بعض األسئلة أثناء القراءة وخاصة عن

األمور التي ال تفهمها متاما فإذا رشحها املدرس يف الفصل كان هبا..
وإال فبادر بسؤاله عنها واستفد من خربته وتعليامته وتوجيهاته فإنام هو

لذلك وملثل هذه األمور ثم أضف املالحظات التي تدوهنا يف الفصل
بجانب التي تكتبها قبل املجيء اىل الفصل جنبا اىل جنب ليكمل بعضها

بعضا...

-2يف منت�صف الف�صل الدرا�سي:
حاول أن تدرس كل يوم ولو لفرتات قصرية فإن الدراسة لفرتات

قصرية هي أكثر فاعلية واقل جهدا عىل الدارس والطالب من أن ترتاكم
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الدراسة عليه ويعاين من اجلهد أثناء الدراسة الطويلة..حاول ان تسأل

نفسك إذا مل تفهم مادة املقرر الدرايس وال ترجيء االسئلة اىل وقت

الحق واال فستنسى األسئلة وتنسى املقرر وتنسى املوضوع متاما..
إستخدم الدفاتر الصغرية لتكتب عليها ما خيطر ببالك من اسئلة توجهها

اىل املدرس يف الفصل او جتري مزيدا من البحث يف حماولة للحصول
عىل اإلجابات الصحيحة عنها..حاول ان تطلب من مدرسك املزيد

من العون واملساعدة فيام ال تفهم وثق متاما ان املدرس املخلص الكفوء

سيرس بأسئلتك وسيجيبك عنها...

حاول ان تسأل كافة األسئلة التي مل جتد جوابا هلا يف الكتاب وال

يف املحارضات قبل موعد اإلختبارات إذ أن ذلك سيفيدك يف فهم املادة

ويساعدك عىل احلصول عىل درجات تامة بعون اهلل وتوفيقه ..كام أن
اهتاممك بالسؤال يبني للمدرس أنك حقا مهتم بالتعلم ومهتم باملادة

ومهتم به ومقدر جلهوده وكفاءته..ولعل أهم يشء يف املوضوع هو ان

تعرف املدرس بنفسك كي يتذكرك الحقا وخاصة يف املرحلة اجلامعية
عندما يكون هناك املئات من الطالب يف مقرر واحد...

وح��اول أن تعطي امل��درس فكرة جيدة وانطباعا حسنا عنك

كطالب ملتزم مواظب وجمد..وحاول أن تطلب من املدرس ايضا ان
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يقرتح عليك بعض املواد اإلضافية التي يمكن اإلطالع عليها عن املادة

املقررة خارج نطاق الكتاب الدرايس املقرر ..فأشعر املدرس بأنك
مهتم باملادة واملقرر حتى ولو مل تقرأ كل ما يعطيك من مواد اضافية

للقراءة عن املوضوع..والرس هناك هو ان تكون لديك الرغبة الصادقة
األكيدة باملادة التي تدرسها واملدرس الذي يدرسها..اذ ان كل شخص

عىل اإلطالق مهام كان شأنه حيب أن يقدر اآلخرون جهده ..وتذكر من
مل يشكر الناس مل يشكر اهلل...

حاول ان تقرأ أكرب قدر ممكن من املواد اإلضافية املتعلقة باملوضوع

ال تكتف بالكتاب املقرر وح��اول أن تنمي ثقافتك عن املوضوع

إذ أنك كلام ازددت فهام عن املوضوع ازددت حبا للامدة..وبالتايل

ازددت نجاحا وتقدما فيها ..وهذا رس جمرب كام ان سعة اإلطالع يف

املوضوع سيمكنك من الكتابة فيه أثناء اإلمتحان أحسن بكثري ممن مل
يطلع سوى عىل الكتاب املقرر وسمع حمارضات املدرس فتلوين املادة

وسعة اإلطالع عامالن هامان جدا يف إضفاء مسحة علمية متميزة عىل

ابحاث الطالب والدارسني..فبينام يتذكر الطالب ما قراه يف الكتاب
املقرر وما سمعه يف املحارضات من املدرس..يكون لديك انت املزيد
بسبب اطالعك الواسع يف املصادر اخلارجية األخ��ر..ويف هذا خري
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كثري لك وملجتمعك..كام جيب عليك مراجعة املالحظات التي دونتها

عن املوضوع بني فرتة وأخرى وستالحظ الفارق الكبري بني مستواك
العلمي ومستوى زمالئك العاديني التقليديني...

�آخر �أ�سبوع قبل االمتحان:
حاول أن تسأل املدرس عن طريقة اإلمتحان وبالتايل إذا عرفتها

فادرس بناء عىل تلك الطريقة ومتطلباهتا فإذا كان االختيار موضوعيا
فيجب ان تستخدم أساليب التذكر والطرق السليمة العملية الستخدام

الذاكرة وحاول الرتكيز عىل تفاصيل املادة واملوضوع الذي تدرسه..

وأما إذا كان اإلختبار عاما ويقدم اجلواب فيه عىل شكل مقالة فأفضل

طريقة الجتياز هذا اإلمتحان واحلصول عىل درجات عالية فيه أن
تؤسس نفسك..ويكون لديك معلومات واسعة عن املوضوع بشكل
عام..وركز عىل األفكار املؤثرة والتعابري اجلزلة املتينة السليمة بدال من

الرتكيز عىل التفاصيل...

حاول أن يكون لديك فكرة شاملة عن املوضوع الكامل وحاول

أن تعيد صياغة مالحظاتك لتكتب منها موضوعا متكامال يؤثر عىل

القارئ ويتفاعل مع أفكاره ويدرك منه أنك قد فتحت املوضوع متاما..
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تنس ان جلسات املراجعة مهمة جدا وحاول ان جتتمع مع اثنني أو
وال َ

ثالثة من الزمالء يف الفصل وتراجعوا املادة املقررة مراجعة مجاعية لكي

ترتسخ املعلومات يف أذهانكم مجيعا...
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�آخر عدة �أيام قبل الإمتحان
عندما تصل اىل آخر األيام قبل اإلمتحان حاول عند هذا احلد

التعرف عىل املادة التي مل تفهمها ومل هتضمها إذ أن كثريا من الطالب

يراجعون املوضوعات التي يعرفوهنا من املادة املقررة وليس العكس
وبذلك تصبح عملية دراستهم غري فعالة وال جمدية..ال حتاول أن تربت
عىل كتفك مشجعا نفسك ألنك تعرف املواد التي تعرفها..بل حاول

التعرف عىل املواد التي ال تعرفها..وحاول ان تتذكر أحد األرسار
األساسية واجلوهرية للنجاح يف األختبارات..وهو :

راجع جدول حمتويات الكتاب املقرر واقرأ بنوده واسأل نفسك

هل تعرف هذا البحث أم ال؟ ..وتابع املراجعة اىل أن تصل اىل هناية

القرار املقرر ..وكلام عثرت عىل موضوع ال تعرفه او ال تعرف كثري عنه..

حاول دراسته والتعرف عليه جيدا دون مالحظاتك عن كل موضوع

ال تعرفه وحاول مراجعة هذه املالحظات وتنسيقها واإلستفادة منها
ومراجعتها هي األخرى لتتأكد من فهم املادة وهضم حمتوياهتا متاما..

فإذا كان اإلختبار حمصورا بفصل واحد او فصلني من الكتاب املقرر –
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مثال -راجع جدول املحتويات والتعرف عىل كل بند من بنود موضوع
الفصلني املحددين ..وادرسه جيدا..فإذا كان الفصالن بني صفحتي
 ..125-85فتصفح املحتويات من جديد واقرأ كل كلمة فيها عن

هذين الفصلني واكتب مالحظاتك عن األم��ور التي ال تعرفها او
املوضوعات التي تريد املزيد من املعلومات عنها لرتسخ يف ذهنك...

وهبذا ستحدد فقط الفصلني املطلوبني لتدرسها وتتأكد من فهم

حمتوياهتا بشكل دقيق وسليم..إن توجيه اجلهود الدراسية هو أمر مهم

للغاية وحيول دون بعثرة اجلهود وعدم الرتكيز وعدم اإلنتفاع بالوقت
واجلهد املبذول لدراسة املوضوع املطلوب ..وحاول احلصول عىل

أسئلة الفصول السابقة وادرسها لالستفادة منها..حاول ان تكتب

مالحظات تذكريية عن أية مادة تنساها بسهولة...

وجيب أن تتذكر أنك إذا نسيت املادة التي حفظتها يف املرة األوىل

فإنك ستنساها مرة ثانية وثالثة فال بد عندئذ من املراجعة املستمرة والبد

من قراءة ما تقرأ حتى ال تنساه ..جيب أهيا الطالب ان تتحىل بالروح
املعنوية القوية وأن تكون واثقا باهلل مطمئنا اليه ومطيعا له يف أحوالك

كلها قبل اإلختبارات وأثناءها وبعدها وان تكون متفائال ومستبرشا
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باخلري والنجاح وتذكر( :تفاءلوا باخلري جتدوه)...
وهكذا احلال مع اإلختبار..حاول ان تطمئن اىل أن اإلختبار

القادم ليس حكام باإلعدام فاالختبار هو فرصة تبني درجة تعلمك
ومستواه..وتذكر ان امل��درس يرغب ان حيصل الطالب مجيعا عىل
درجات جيدة الن هذا يعكس مدى توفيقه يف نقل املادة العلمية اىل

طالبه ..كام ان كثريا من املدرسني يشعرون باإلحباط واحلزن إذا مل
يستطع طالهبم النجاح يف مقرراهتم الدراسية بشكل متفوق..إذ أن هذا

الفشل سينعكس عىل شخصيتهم اإلجتامعية ..فانظر اىل اإلختبار عىل

أنه بطولة وحتدّ للوصول اىل التفوق وأعىل الدرجات...

�آخر عدة �ساعات قبل الإمتحان:
ها أنت اآلن تصبح عىل مشارف هناية السباق..لقد جريت املسافة

كلها ومل يبق عليك إال مسافة أمتار قليلة فقط لتنتهي من هذا السباق
الطويل الذي استمر فصال دراسيا أو عاما دراسيا كامال فإذا كنت قد

تابعت موضوعات دراستك أوال بأول أثناء الفصل او العام بأكمله
فقد اجتزت اإلمتحان الصعب..وقد يعاين بعض الطالب والدارسني

من مرض يسمى (محى اإلختبار) لذا البد من احلصول عىل قدر كبري
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من الراحة قبل الساعات األخرية من االختبار وان تكون األعصاب
مرتاحة والنفس مطمئنة...

فالدماغ حيتاج اىل كمية كافية من األوكسجني ليعمل بشكل سليم

وليساعد الطالب عىل التفكري بوضوح..وال تنس أمهية الطعام اجليد

واملتوازن للجسم والدماغ وعدم اإلفراط يف تناول األطعمة الثقيلة..

تأكد من مراجعة كافة املالحظات التي كتبتها اىل جانب مادة الكتاب
املقرر ..تصفح كل فصل من فصول الكتاب واقرأ العناوين الرئيسية
وحاول ان تذكر أكرب قدر من املعلومات فإذا كنت قد تابعت دراستك

مع املدرس فصال بفصل فلن حتتاج اىل فرتة طويلة لدراسة كل كلمة
يف الكتاب وحفظِها ومذاكرة كل كلمة فيه فكل ما حتتاجه عندئذ هو
مراجعة فقط ورسيعة ملادة الكتاب وللمالحظات التي كتبتها أثناء

الدراسة..ابق مرتاحا ومطمئنا ولعل أفضل طريقة للراحة واالطمئنان
بعد اإلستعانة باهلل واداء فروضه هي أن تكون مستعدا ذهنيا الجتياز

مادة اإلختبار...

وقت الإمتحان:
واآلن أهيا الطالب حان الوقت لتجني ثمرة جهودك خالل العام..

اوال -إقرأ ورقة اإلختبار بأكملها بدقة وانتباه ووعي تام ملا تقرأ.
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ثانيا -قسم وقتك لإلجابة عىل أسئلة اإلختبار بشكل حكيم

وعاقل..إبحث عن األسئلة التي أعطيت أكرب درجة واألسئلة التي
تبدو لك صعبة وحتتاج اىل وقت وتفكري..تريث :وال تبدأ بالكتابة فورا
وانتظر عدة دقائق قبل الرشوع يف اإلجابة عىل أسئلة اإلختبار حاول ان

تكون مرتاحا دائام وهادئا ومطمئنا وواثقا باهلل...

فسرّ األسئلة وأعد صياغتها بطريقة تفهمها لتتأكد من فهمك التام

هلا ثم ابدأ باالجابة عىل أسهل األسئلة بالنسبة لك واعمل برسعة ودقة
واناقة وانتبه لتعليامت االختبار اثناء الكتابة..إقرأ األسئلة وافهم منها
قدر ما تستطيع وال تعد قراءهتا مرارا ظنا منك بأهنا صعبة ومعقدة..

حاول االنتباه اىل الكلامت األساسية يف السؤال مثل :وضح األمثلة..

عرف..وغريها..ثم ابدأ باإلجابة مستعينا باهلل ومتوكال عليه وال

تنس قراءة بعض السور القرآنية القصار قبل البدء باإلجابة ..وبعون
اهلل ستتمكن عن طريق هذه اخلطوات من الوصول اىل طريق التفوق

والنجاح.
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