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دليل الطالب الجامعي

للمذاكرة الفعالة

عميدتطوير املهارات

د. حممد بن اأحمد ال�سديري

القراءة و�سيلة هامة من و�سائل حتقيق الثقافة و التقدم احل�ساري، والقراءة ت�ساعد على  منو العقل 

ون�سج الفكر و تكون مفاهيم الإن�سان وت�سكيل �سلوكياته،  واإدراكا  من عمادة تطوير املهارات بجامعة امللك 

العلمية والثقافية املتالحقة يف  الو�سيلة واأهمية مواكبة الطالب والطالبات للتطورات  باأهمية هذه  �سعود 

باأهمية رفع  واإميانا  والعاملي   ال�سعيد  املحلى  املو�سوعات على  العلم يف �ستى  التخ�س�سات وفروع  كافة 

ثقافة الطالب وتو�سيع مداركه وتنمية املهارات الثقافية واللغوية والأدبية لديه ، فقد قامت العمادة بطرح 

هذه ال�سل�سلة من كتيبات التوعية الثقافية والفكرية لطالب وطالبات جامعة امللك �سعود. 

يف  والعلمية  الأكادميية  املجالت  يف  واملتميزين  املتخ�س�سني  ا�ستكتاب  على  العمادة  حر�ست  وقد 

التخ�س�سات املتنوعة لي�ساهموا بجهدهم وخرباتهم يف تاأليف هذه ال�سل�سلة.

وتاأمل العمادة اأن يلقى هذا الكتيب حتت عنوان )دليل الطالب اجلامعي للمذاكرة الفعالة(ا�ستح�سان 

القراء وحتقق الهدف املن�سود منه يف تعريف الطالب بعادات ال�ستذكار اجليدة ومهارات ال�ستذكار املثلى 

كما ي�سعدها تلقى مقرتحاتكم وا�ستف�ساراتكم وتاأمل م�ساركتكم اليجابية واملثمرة من اجل الرقى بطالب 

وطالبات اجلامعة نحو حتقيق التميز والنفراد .

واهلل وىل التوفيق ......        

كلمة عمادة تطوير المهارات



.
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دليل الطالب الجامعي

للمذاكرة الفعالة

عمادة تطوير المهارات

اإن التفوق في الدرا�سة الجامعية يتطلب اإلى جانب القدرات المالئمة والإمكانات المنا�سبة، اإلى توافر 

عادات ومهارات �سلوكية قد ل يكون الطالب قد اكت�سبها، ما لم تتح له الظروف لتنميتها بال�سكل المنا�سب 

في مراحل التعليم التي ت�سبق المرحلة الجامعية؛ ولذلك قد نجد بع�ض الطالب الممتازين يتعثرون في 

بداية حياتهم الجامعية ب�سبب �سوء معرفتهم بمتطلبات الدرا�سة الجامعية.

الرغم من ذلك ل  ال�ستذكار، وعلى  كبيرين في  ووقتًا  يبذلون جهدًا  الذين  الطالب  اأحد  واإذا كنت 

تح�سل على  النتائج التي ترت�سيها، فاإن الأمر قد يرجع اإلى العادات ال�سلبية للمذاكرة، ومع ذلك قد ل 

ت�ستطيع اأن تحدد بدقة متى اكت�سبت هذه العادات، األ اأن اأكثر ما قد تخ�ساه هو اأن الف�سل  في حد ذاته قد 

ي�سبح عادة، ولكن هل معنى ذلك اأن لي�ض هناك من �سبيل لتغيير تلك العادات؟ على العك�ض تمامًا فاإن 

تلك العادات ال�سلبية يمكن كبحها، لي�ض هذا فقط بل يمكن ا�ستبدالها بعادات ا�ستذكار جيدة وناجحة. 

وقد تكون قرائتك لهذا الكتيب الخطوة الأولى لتعديل عادات ال�ستذكار لديك ومعرفة المهارات المثلى 

لال�ستذكار التي يتحلى بها الطلبة المتفوقون.

مقدمة
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دليل الطالب الجامعي

للمذاكرة الفعالة

عمادة تطوير المهارات

اإن عملية ال�ستذكار - اأو المذاكرة - لي�ست بالعملية الب�سيطة كما يظن البع�ض، ولكنها عملية مركبة 

تتدخل فيها مجموعة كبيرة من العوامل الجتماعية والأ�سرية بجانب العوامل النف�سية والعقلية والتربوية 

والج�سمية .. وما اإلى ذلك، ومن اأهم هذه العوامل مقدار ما يتمتع به الطالب من الجو الهادئ والم�سجع 

باأعباء  تكليفه  وعدم  للدرا�سة  تفرغه  ومقدار  المنا�سبة  والإقامة  ال�سكن  وظروف  ال�سراع،  من  والخالي 

خارجية.

مجموعة  المتعلم  فيها  ي�ستخدم  التي  المترابطة  والمهارات  الن�ساطات  »مجموعة  يعني  ال�ستذكار 

في  بطريقة مق�سودة  والعملية  والتربوية  النف�سية  والإجراءات  والخطوات  والإ�ستراتيجيات  المبادئ  من 

ن�ساطاته الدرا�سية، وب�سكل منهجي منظم لتحقيق هدف التعلم ومن ثم ينعك�ض على تح�سيله العلمي. اأي 

اأن ال�ستذكار هو منهج واإ�ستراتيجية فردية ي�ستخدمها الطالب عن ق�سد وتخطيط م�سبق؛ ويعتقد اأنها 

تحقق له هدف التعلم والتح�سيل، فيتعلمها ويكت�سبها، بل قد يبتكر طريقته الخا�سة في المذاكرة.

مفهوم االستذكار
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دليل الطالب الجامعي

للمذاكرة الفعالة

عمادة تطوير المهارات

هناك عدد من الإجراءات التي يجب عليك اتباعها - عزيزي الطالب - لكي ت�ساعدك على ال�ستذكار 

الجيد وتح�سين اأدائك ومن ثم ينعك�ض هذا على تقديرك النهائي, و�سوف نعر�ض عليك هذه الإجراءات 

اهلل,  �ساء  اإن  المرجوة  الفائدة  تتحقق  التي يجب مراعاتها حتى  والعنا�سر  الخطوات  وفق عدد من 

وذلك على النحو التالي : 

- التهيئة لال�ستذكار.

- عادات ال�ستذكار الجيد.

- مبادئ ال�ستذكار.

وال�سكل التالي يو�سح عنا�سر ال�ستذكار الجيد:

عناصر االستذكار الجيد

عناصر االستذكار الجيد

- طرق ال�ستذكار.

- اإعداد جدول للمذاكرة.

- مهارات ال�ستذكار.
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دليل الطالب الجامعي

للمذاكرة الفعالة

عمادة تطوير المهارات

التهيئة لالستذكار

يعتبر الإعداد والتمهيد لال�ستذكار الجيد من العوامل التي تهيئك وتن�سط حوا�سك وتزيد تركيزك 

تعدل من  الخا�سة بك كي  البيئة  وتر�سيد  “تنظيم  بالتهيئة:  والمق�سود  ال�ستذكار,  وانتباهك عند 

�سلوكياتك عند ال�ستذكار”, ويمكن تحقيق ذلك بمراعاة ال�سروط الآتية:

1- اختيار المكان المنا�سب :

يف�سل اأن يكون مكان المذاكرة في حجرة هادئة، واأن تحتوي على مكتب اأو طاولة وكر�سي مريح ورف 

اإلى مادة الدرا�سة ب�سلة مثل: ال�سور  اأ�سياء ل تمت  اأو  اأي اأغرا�ض  اأن يخلو المكتب من  للكتب، ويف�سل 

والمذياع اأو جهاز الت�سجيل..الخ منًعا لت�ستت الذهن في اأثناء المذاكرة.

2- الإ�ساءة المنا�سبة:

تعد الإ�ساءة الكافية �سواء نهاًرا اأو لياًل عن�سًرا مهًما واأ�سا�سًيا يجب مراعاته، بحيث ت�سع في اعتبارك 

اأهمية و�سع المكتب بمكان قريب من النافذة وبحيث ي�سمح لل�سوء بدخول الغرفة، واأل تكون الإ�ساءة في 

الوقت نف�سه مبهرة حتى ل توؤثر على العين، ويف�سل اأن يكون الم�سباح في الأعلى على الجانب الأيمن اأو 

الأي�سر لتتركز الإ�ساءة على الكتاب.

3- درجة حرارة المكان:

تعتبر درجة الحرارة عن�سًرا مهًما لال�ستذكار الجيد، فدرجة الحرارة )25ْ ( هي الدرجة التي تالئم 

على  لت�ساعدك  ومعتدلة  منا�سبة  حرارة  درجة  ذات  المذاكرة  غرفة  تكون  اأن  يجب  لذا  الأفراد؛  معظم 

التركيز وال�ستيعاب.

4- التهوية الجيدة:

اإن الغرف المحكمة الإغالق غير متجددة الهواء ت�سعرك بالنعا�ض اأو ت�سيبك ب�سداع اأو الثنين مًعا؛ 

النقي يعتبر عن�سًرا مهًما في ظروف  الهواء، فالهواء  التي تذاكر فيها دائمًا متجددة  الغرفة  لذا اجعل 

المذاكرة الجيدة.

5- تجنب ال�سو�ساء:

ال�ستماع  اأثناء  المثال  �سبيل  فالمذاكرة على  المذاكرة،  اأثناء  الذهن  ت�ستت  قد  ال�سو�ساء  اأن  ل�سك 

للمذياع اأو خالل م�ساهدة التلفاز اأمر غاية في ال�سعوبة، لأن العين تت�ستت بالنظر اإلى ما يعر�ض، والأذن 

تت�ستت بما ت�سمع، وهذا يجعل الطالب غير قادر على التركيز على ما يقروؤه.
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دليل الطالب الجامعي

للمذاكرة الفعالة

عمادة تطوير المهارات

عادات االستذكار الجيد

تمار�ض العادات دوًرا مهًما في حياتنا, فكثير من الأمور نقوم بها ب�سكل تلقائي واآلي, ولذلك فاأنت 

ال�سيئ  اأو بعد ال�ستذكار, وذلك لكي تعدل  اأثناء  اأو في  التي تقوم بها قبل  العادات  اإلى ح�سر  تحتاج 

منها وتواظب على الجيد, و�سوف نعر�ض فيما يلي عدًدا من الإر�سادات العملية حول عادات ال�ستذكار 

الجيد, وذلك على النحو التالي :

)1(    ادر�ض محتوى ما در�سته يومًا بيوم »فال توؤجل عمل اليوم اإلى الغد«.

)2(    ا�ستذكر درو�سك وفًقا لجدول محدد، وعليك اللتزام بالجدول عند المراجعة النهائية.

)3(    طريقة جلو�سك في اأثناء المذاكرة على درجة كبيرة من الأهمية، فقد وجد اأن كثيرًا من الطالب 

الذين يذاكرون على ال�سرير اأو على الأر�ض ي�سعرون بعد وقت ق�سير بارتخاء في الع�سالت، كما 

اأن ذهنهم ل يبقي قادرًا على موا�سلة التركيز، فالجل�سة ال�سحية التي تتخللها فترات راحة مفيدة 

لتالفي الإجهاد. ولذلك عليك الجلو�ض على الكر�سي بطريقة �سحيحة حتى ل ت�سعر باألم في عينيك 

اأو ج�سمك.

الدرا�سي،  الف�سل  بداية  في  يومًيا  �ساعات   4-3 عن  لمذاكرتك  الزمنية  المدة  تقل  ل  اأن  يف�سل     )4(

وتزداد هذه المدة مع اقتراب موعد الختبارات، ويمكنك زيادة المدة ح�سب �سهولة و�سعوبة كل 

مادة درا�سية.

)5(    اأعط نف�ســــك  فترة راحة تتراوح بين 5-10 دقائق بعد كل 45-50 دقيقة من المذاكرة، فهذا يعطي 

وا�سترجاع  التذكر  على  قدرتك  تزداد  لكي  والحيوية؛  الن�ساط  ل�ستعادة  فر�سة  وذهنك  ج�سمك 

المعلومات فيما بعد.

)6(     ل ت�سيع الوقت في الت�ساوؤل عن مدى اأهمية درا�سة هذا المقرر  اأو ذاك، فما قد يبدو قليل الأهمية 

من معلومات الآن يحتمل اأن تكت�سف اأهميته في الم�ستقبل.

)7(     تجنب ال�ستذكار اأثناء الم�سي في الطرقات اأو الأماكن العامة؛ لأن مثل هذه ال�سلوكيات ل تتيح 

لك القدرة على النتباه والتركيز، كما اأن عملية النتباه تتاأثر ببع�ض العوامل الخارجية مثل الم�سي 

في اأثناء ال�ستذكار، فعلى �سبيل المثال، حين ت�ستذكر درو�سك واأنت تم�سي فاأنت توزع جزًءا من 

في  الموجودة  للمثيرات  وجزًءا  فيه،  تم�سي  الذي  المكان  معالم  لتحديد  وجزًءا  للم�سي،  طاقتك 

ا اأقل. المكان، وجزًءا لال�ستذكار، ولذلك يتبدد الكثير من طاقتك وانتباهك فيكون تركيزك اأي�سً

)8(    ينبغي الهتمام بربط المعلومة باأ�سياء ت�ساعدك على تذكرها فيما بعد، وذلك من خالل ال�ستعانة 

على �سبيل المثال: بالخرائط والر�سوم البيانية اأو ال�سور، اأو ربطها بالمعلومات العامة في حياتك 

العملية.
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عمادة تطوير المهارات

لديك  ينمي  الأمر  فهذا  له،  المقرر  اأ�ستاذ  �سرح  قبل  الدر�ض  مو�سوع  بتح�سير  تقوم  اأن  يف�سل      )9(

القدرة على التعلم الذاتي، بالإ�سافة اإلى اإمكانية ا�ستي�ساح ما هو غير وا�سح في الدر�ض من اأ�ستاذ 

المقرر.

)10(  ا�ستذكارك في الليل عادة غير جيدة، وخا�سة اإن كان باإمكانك المذاكرة في النهار، لأن التركيز 

على ال�ستذكار في  الليل فقط ل يتيح لج�سمك فر�سة لأخذ راحة، وهذا يقلل من تركيزك وانتباهك 

في اليوم التالي.

)11(  حين ت�سعر بالملل حاول اأن تغير المقرر  اأو نوع الن�ساط الذي تقوم به، فاقراأ �ساعة واكتب �ساعة 

اأخرى.

)12( عليك تطوير اهتماماتك خارج نطاق الدرا�سة؛ لأن  ممار�ستك للن�ساطات المختلفة ت�ساعدك وتعينك 

على النجاح في الدرا�سة.

)13(  تجنب تناول عقاقير من�سطة بحجة اأنها ت�ساعدك على ال�سهر وال�ستيعاب، وتذكر اأن لها العديد من 

الأ�سرار على المدى البعيد.

ال�ستذكار،  اأثناء  في  �سادفتك  التي  وا�ستف�ساراتك  مالحظاتك  فيها  و�سجل  بمفكرة  احتفظ    )14(

والمطلوب الإجابة عنها من اأ�ستاذ المقرر اأو من بع�ض الزمالء.

اأو  الجتماعية  الن�ساطات  ببع�ض  نف�سك  كافئ  اليومية  للمقررات  ا�ستذكارك  من  النتهاء  بعد    )15(

الترفيهية، ولكن يف�سل التقليل من هذه الن�ساطات عند اقتراب موعد الختبارات.
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للمذاكرة الفعالة

عمادة تطوير المهارات

المذاكرة على ال�سرير لأنه مدعاة للك�سل والنعا�ض.   )1(

وت�ستت  النتباه  تثير  التي  والمجالت  والمل�سقات  ال�سور  من  التخل�ض   )2(

التركيز.

�سماع المو�سيقى والأغاني ال�ساخبة اأو غيرها في اأثناء المذاكرة لأنها ت�ستت   )3(

الذهن وتقلل من ال�ستيعاب. 

الجلو�ض مع اأفراد الأ�سرة في اأثناء ال�ستذكار اأو ال�سماح لالأطفال باللعب فى   )4(

مكان ال�ستذكار.

تناول كمية كبيرة من الطعام قبل ال�ستذكار.  )5(

الإكثار من تناول المنبهات كال�ساي اأو القهوة اأو تناول الحبوب المنبهة فهذا   )6(

يوؤدي اإلى الإدمان والتعود واإرهاق الذهن والج�سم. 

ا�ستخدام ال�سوء الخافت لأنه يوؤدي اإلى ال�سترخاء وعدم التركيز.   )7(

المذاكرة في الأماكن العامة كال�سوق مثاًل.   )8(

العتماد على المذكرات والملخ�سات التي يعدها الآخرون.   )9(

)10(  الغياب في الأيام الأخيرة من العام الدرا�سي. 

)11(  تاأجيل ال�ستذكار اإلى وقت متاأخر من العام الدرا�سي.

ما يجب تجنبه اأثناء المذاكرة
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مبادئ االستذكار الجيد

هناك عدد من المبادئ التي ت�ساعدك على ال�ستذكار ب�سكل جيد حتى توؤتي المذاكرة ثمارها, ومن 

بين تلك المبادئ ما يلي:

ير المكان والزمان المنا�سبين للتعلم وال�ستذكار. )1(    تخُّ

)2(    تجنُّب مراجعة مادتين مت�سابهتين في نف�ض اليوم. 

)3(    ا�ستخدام اأ�سلوب الن�ساط الذاتي، وعدم العتماد كليًا على اأ�ستاذ المقرر اأو على زميل.

التمرينات  حل  طريق  عن  وذلك  التح�سيل،  في  والتمرين  والإعادة  التكرار  اأ�سلوب  ا�ستخدام    )4(

والتطبيقات المختلفة لت�ساعد على تر�سيخ المعلومات في الذهن.

ا�ستذكار  وبعدها  والتعب،  بالإرهاق  ال�سعور  قبل  الذهن  �سفاء  فترة  في  ال�سعبة  المواد  ا�ستذكار     )5(

المواد الب�سيطة ال�سهلة التي ل تحتاج اإلى عمليات ذهنية معقدة.

)6(    عدم النتقال من در�ض اإلى اآخر قبل فهم الدر�ض الذي ي�سبقه وا�ستيعابه؛ لأن الكتاب نتاج لتراكم 

الخبرات والمهارات في المعرفة.

)7(     تنظيم الدرا�سة على اأ�سا�ض و�سع المقررات ال�سعبة واأقلها متعة في الوقت الذي يكون فيه الطالب 

قادرًا على التركيز ب�سهولة، والمقرر  الأكثر متعة والأقل �سعوبة في الأوقات التي ل يكون فيها يقًظا 

تماًما.

)8(    تحديد الغر�ض من ال�ستذكار حتى ي�سهل فهم المقرر  وا�ستيعابه، بتعبير اآخر يجب اأن ي�سع الطالب 

اأن ينجزه،  يريد  لما  المدى  بعيدة  واأهدافًا  المدى  اأهدافًا ق�سيرة  اأن يحدد  اأي  هدفًا في ذهنه، 

ف�سوف  جًدا  ق�سيًرا  المحدد  الوقت  كان  اإذا  لأنه  لتحقيقه؛  المخ�س�ض  الوقت  مع  يتنا�سب  وبما 

ي�سعر الطالب بالف�سل حين ل ي�ستطيع اللتزام به، واإن كان الوقت طوياًل جًدا �سرد ذهنه وفترت 

حما�سته.

)9(    القيام باإعداد ملخ�سات لكل مادة، ويراعى عند عمل الملخ�ض اأن يكون منظًما ومن�سًقا ومكتوًبا 

ت�سل�سلها.  الأفكار في ترتيب منطقي مخت�سر ح�سب  واأن تتدرج  القراَءة،  بعبارات وا�سحة �سهلة 

ويف�سل عمل الملخ�ض بعد ا�ستذكار المادة حتى يمكن تحديد ما يفهم وما يحفظ منها وحتى يتم 

تحديد النقاط المهمة في الملخ�ض.

اأكثر من مادة في الأيام العادية؛ لأن القت�سار على مادة واحدة يوميًا ينتج عنه تراكم  )10( ا�ستذكار 

تم  ما  لمتابعة  فر�سة  يعطي  مادة  من  اأكثر  ا�ستذكار  فاإن  ولذلك  ا�ستذكارها،  و�سعوبة  المواد، 

تدري�سه، ولكن الأمر يختلف اإذا كانت المذاكرة لالختبار فيف�سل في هذه الحالة ا�ستذكار مادة 

واحدة.
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)11(  و�سع اأ�سئلة تت�سل بمو�سوع الدر�ض الذي ي�ستذكر، وو�سع اإجابات نموذجية لها، ثم يًقوم الطالب 

نف�سه )التقويم الذاتي( اأي يمتحن نف�سه �سفويًا وكتابيًا با�ستمرار لمعرفة مدى  التقدم في تح�سيل 

اإلى قراءة  بالعودة  الإجابة ين�سح  اأو عدم تذكر  الخطاأ  اأنه في حالة  المقرر، مع مالحظة  وفهم 

المو�سوع اأو هذه النقطة مرة اأخرى.

)12( ال�ستفادة من جميع الو�سائط المعرفية المتاحة في الح�سول على المعلومات بما فيها الو�سائط 

الإلكترونية كالإنترنت واأ�ستاذ المقرر والزمالء داخل وخارج المحا�سرة، وتعلُّم كل ما هو جديد 

عن طريق ال�ستعانة بالكتب والم�سادر الأخرى.

)13(  ال�ستعانة باأكثر من حا�سة عند المذاكرة؛ لأن هذا يوؤدي اإلى زيادة ال�ستيعاب وتثبيت المعلومات 

في الذهن. 

)14(  البحث عن الأفكار والعنا�سر العامة في كل ف�سل من الكتاب المقرر لأن هذا الأمر يزيد من القدرة 

على ال�ستيعاب، ثم ربطها ببع�سها لتتكامل الأفكار والعنا�سر ولتظهر وحدة المو�سوع.

)15( ترك المذاكرة عند ال�سعور بالتعب ومحاولة ممار�سة اأي ن�ساط محبب ل�ستعادة الن�ساط والحيوية؛ 

ومن ثم العودة مرة اأخرى للمذاكرة.

)16(  الأمانة وال�سراحة مع النف�ض فيما يت�سل بمدى ال�ستيعاب والفهم للمادة العلمية.

)17(  مراجعة المقرر  من وقت اإلى اآخر، لأن تلك المراجعة تفيد في تثبيت المعلومات بف�سل التكرار، 

والحفظ،  الفهم  لإعادة  والطاقة  الجهد  اإلى بذل  يدفع  اأو �سعب تذكره وهذا  وا�سترجاع ما غاب 

ولتحقيق ذلك علي الطالب اإتباع الآتي :



15
دليل الطالب الجامعي

للمذاكرة الفعالة

عمادة تطوير المهارات

ل  التي  الأيام  في  اأو  الأ�سبوع،  اأيام  نهاية  في  تكون  اأن  ويح�سن  متفاوتة،  فترات  في  المراجعة  ا- 

تدر�ض فيها �سوى مادة واحدة اأو الأيام التي ل تدر�ض فيها اأي مادة.

ب- العتماد على العناوين الكبيرة وال�سغيرة الفرعية والنقاط المهمة والقوانين والن�سو�ض وما 

وتثبيت  ا�سترجاع  ال�ستعداد لالختبار، ففي ذلك  المراجعة بغر�ض  ي�سبه ذلك خ�سو�سًا عند 

للنقاط الأ�سا�سية في المقرر .

اأيهما اأف�سل اال�ستذكار الفردي اأم الجماعي؟

هناك جدل كبير بين التربويين حول اأف�سلية ال�ستذكار الفردي اأوالجماعي, فبع�سهم يوؤكد اأن 

وبع�سهم  مواقف  من  حدث  ما  وتذكر  الثرثرة  في  ي�سيع  فالوقت  اأبداً  تفيد  ل  الجماعية  المذاكرة 

الآخر يرى اأنها تفيد في اإذكاء روح المناف�سة واأنها �سرورية في اأثناء المراجعة قبل الختبارات, واأمام 

هذا الخالف لبد قبل اأن تتخذ قراًرا ب�ساأن مذاكرتك �سمن مجموعة من زمالئك اأن تتذكر ما يلي:

)1(   اأن الأ�سل هو ا�ستذكار درو�سك بمفردك ب�سرط تهيئة المناخ والجو المنا�سبين ل�سمان ال�ستفادة 

الكاملة من دون ت�ستيت للوقت اأو الجهد.

)2(    اأن ال�ستذكار الجماعي على اإطالقه مرفو�ض ب�سبب الت�ستت الكبير الذي يقلل من قيمة ال�ستذكار، 

والدعاء باأنه يوؤدي اإلى المناف�سة من اأجل مذاكرة اأف�سل هو ادعاء في غير محله.

)3(    اأن ميولك واتجاهاتك تختلف عن ميول واتجاهات زمالئك وكذلك طريقة التفكير ومدى ال�ستجابة 

للمعلومة.. وغيرها من الأمور الأخرى، ول ي�ستطيع اأحد جمع هذه الختالفات المتناق�سة في حيز 

واحد، فقد يكون بين من تجل�ض معهم من هو غير مهتم بالمذاكرة لأن دافعه الداخلي للمذاكرة  

�سعيف، وهناك زميل اآخر ن�سيط وذكي ولكن حالته ال�سحية تحول بينه وبين المذاكرة ل�ساعات 

طويلة، وهكذا فهناك العديد من المتناق�سات والختالفات بينك وبين زمالئك، وهذه قد تكون 

�سبًبا في اإهدار الكثير من الوقت.

اإلى عدم خروجك  ويوؤدي  وت�ستيتًا لجهدك  للوقت  يعد م�سيعة  اأكثر من زميل  ا�ستذكارك مع  اأن      )4(

بح�سيلة مر�سية بعد ا�ستذكار عدد كبير من ال�ساعات.

)5(    اأن ال�سعور  باأن المذاكرة الجماعية تفيد في التغلب على ال�سرحان ب�سبب عدم قدرة الطالب بمفرده 

على التركيز اأمر يمكن التعامل معه من خالل القيام بما يلي:

به،  ا  يوؤدي عماًل خا�سً الغرفة  في  اآخر معك  �سخ�ض  بمفردك في وجود  ت�ستذكر درو�سك  اأن    -

فمثاًل: قد يجل�ض اأحد اإخوتك معك في مكان ال�ستذكار نف�سه، فتقوم بالمذاكرة ويقوم اأخوك 

بالمذاكرة اأو باأي عمل اآخر من دون تعطيلك.
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على  عازمًا  منكما  كل  يكون  واأن  واحدًا،  المذاكرة  مو�سوع  يكون  بحيث  زميل  مع  ت�ستذكر  اأن    -

تحقيق ال�ستفادة الكاملة دون ت�سييع الوقت، وهكذا يمكن اأن تحقق من خالل المذاكرة الثنائية 

المنفعة المتبادلة في المناق�سة الخا�سة بالمقررات المدرو�سة.

ن�سائح لت�سكيل مجموعة المذاكرة

اإن كان هناك �سرورة للمذاكرة الجماعية فعليك اأن تبحث عن مجموعة �سغيرة ل تزيد عن ثالثة 

من زمالئك الذين يماثلونك في الم�ستوى, ويف�سل من هم اأف�سل منك اأكاديمًيا, ولكن لي�ض بدرجة 

ذي  من  اأكثر  بالإحباط  ت�سعر  �سوف  ما  و�سرعان  م�ستواك,  يتقدم  فلن  كذلك  كانوا  اإذا  لأنه  كبيرة؛ 

اأقل منك في الم�ستوى, فاإن تلك المجموعة لن ت�سيف  اأن اإخترت زمياًل  قبل, وعلى الجانب الآخر 

اإليك الكثير من المعارف بل قد ي�سبح الأمر م�سيعة للوقت. ولذلك هناك العديد من الن�سائح التي 

تفيدك لت�سكيل مجموعة للمذاكرة الفعالة, وهذه الن�سائح هي:

)1(   اجتهد في تكوين المجموعة؛ وذلك لتحقيق التنوع في الخبرة وْليطالب بع�سكم بع�سًا بالإخال�ض 

والتفاني الم�سترك. 

)2(     اأن يكون الحد الأعلى للمجموعة ثالثة اأفراد على الأكثر، اإذ ل بد اأن تتيقن من ح�سول كل فرد منكم 

على فر�سة كاملة في الم�ساركة و�سرورة اللتزام من المجموعة لتحقيق الفائدة للجميع. 
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)3(    لي�ض من ال�سروري اأن يكون اأفراد المجموعة من اأقرب اأ�سدقائك، ولكن ينبغي اأن ل يكون بينكم 

اأي نوع من ال�سغائن.

)4(    حاول اأن تختار طالب المجموعة على نف�ض درجة ذكائك والتزامك وجديتك كحد اأدنى، لأن هذا 

الأمر من �ساأنه اأن ي�سجعك على ال�ستمرار ويثير لديك روح التحدي، وتجنب المجموعة التي تكون 

فيها اأنت الأف�سل بفارق كبير كما �سبق اأن اأو�سحنا. 

)5(    قرر من البداية : هل ت�سكل مجموعة مذاكرة اأم مجموعة اجتماعية؟، فاإذا كنت تريد الثانية فال 

تتظاهر بالأولى، اأما اإذا كنت تريد الأولى فال تدُع اأ�سدقاءك ثم تجل�سون معا جل�سة ودية تتحدثون 

عن اأ�ساتذتكم وزمالئكم الآخرين.

اأن يوكل لكل طالب في المجموعة �سرح عدد من اجزاء  ولتنظيم العمل داخل المجموعة ينبغي 

المقررات وعليه اأن يجيدها اإجادة تامة واأن يقوم بما يلي: 

-  و�سع مخطط عام للمهمة الموكلة اإليه. 

-  القيام بالقراءات الإ�سافية التي ل بد منها لتحقيق ذلك الهدف، وتدوين المالحظات.

-  ا�ستعداد كل طالب في المجموعة لالإجابة عن اأ�سئلة المقرر، واأن تكون هناك اختبارات دورية، 

وذلك لختبار اإجادة اأفراد المجموعة للمادة. 

-  ل حاجة لن�سغال جميع اأفراد المجموعة لتدوين مالحظات اأ�ستاذ المقرر بل عليهم قراءة ما 

يطلب منهم وعمل ما يكلفون به من واجبات. وعلى الطالب الذي اأوكل اإليه �سرح جزء المقرر اأن 

يتمكن من معلومات المقرر العلمية ب�سكل كبير، واأن تكون المجموعة بمثابة مجموعة مناق�سة، 

يتم خاللها تعميق النقاط المهمة واإزالة ما في المقرر من غمو�ض، واأن يطرح بع�سهم الأ�سئلة 

على بع�ض واأن يتم مناق�ستها والتدرب على الختبارات.. وغيرها من التكليفات الأخرى التي 

ت�سمن للجميع النجاح بتفوق. 

-  ينبغي و�سع �سوابط �سلوكية �سارمة اأثناء عملية ال�ستذكار، ويف�سل اأن تعتذر المجموعة للزميل 

غير الجاد من البداية، فال حاجة لهم اإلى �سخ�ض يريد اأن يعمل اأقل قدر ممكن وي�سعى اإلى اأن 

ي�ستغل عملهم الجاد.
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طرق االستذكار

الطريقة الم�ستمرة

والطريقة الموزعة

الطريقة الكلية 

والطريقة الجزئية

القراءة الجهرية 

والقراءة ال�سامتة

هناك العديد من طرق ال�ستذكار الجيدة, و�سوف نعر�ض في هذا الجزء اأبرز هذه الطرق واأكثرها 

فاعلية, وهي:

)اأواًل( الطريقة الكلية والطريقة الجزئية

تعد الطريقة الكلية والجزئية من اأ�سهر طرق ال�ستذكار واأكثرها انت�ساراً وفيما يلي �سنقدم عر�ساً 

مخت�سراً لأهم �سروط ومميزات كلتا الطريقتين.

1- الطريقة الكلية:

تقوم الطريقة الكلية على اأ�سا�ض قراءة المقرر كاماًل من اأوله اإلى اآخره مرة واحدة بفقراته المتعددة, 

ثم اإعادة قراءته مرة ثانية للو�سول اإلى الفكرة الكلية.

- �سروط ا�ستخدام الطريقة الكلية:

هناك عدد من ال�سروط التي يجب اأن تتوافر في الطريقة الكلية حتى توؤتي ثمارها، وهي:

)1(  اأن يكون لدى الطالب قدرات عقلية فوق المتو�سط.

)2(  اأن يكون لدى الطالب دافع لال�ستذكار بدرجة مرتفعة.

)3( اأن يكون لدى الطالب قدرة على موا�سلة التركيز والنتباه حتى ينتهي من قراءة المقرر اأو المو�سوع.

)4(  اأن تكون عبارات المقرر  �سهلة الفهم.

)5(  اأن تكون جمل المقرر  مترابطة من حيث المعنى.

)6(  اأن ت�ستخدم اأثناء المراجعة النهائية وال�ستعداد لالختبار  .

طرق االستذكار
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- مميزات الطريقة الكلية:

من بين اأهم مزايا الطريقة الكلية ما يلي:

)1(  ت�ساعد على تقليل عدد مرات التكرار.

)2(  ت�ساعد على ربط المعاني والأفكار، وهذا بدوره ي�ساعد على التذكر.

2- الطريقة الجزئية:

 تقوم هذه الطريقة على اأ�سا�ض تق�سيم المقرر اإلى اأجزاء ثم النتقال من جزء اإلى الجزء الذي 

يليه, ويتم النظر اإلى كل جزء على اأنه وحدة كلية, وهكذا حتى نهاية المقرر .

حاالت ا�ستخدام الطريقة الجزئية:

هناك عدد من الحالت التي ت�ستخدم فيها الطريقة الجزئية, وهي :

)1(  المراحل الأولى لال�ستذكار.

)2( حالة المقررات الدرا�سية ال�سعبة.

)3( حالة المقررات الدرا�سية ذات المعاني والأفكار المترابطة.

مميزات الطريقة الجزئية :

)1(  تقلل من حدة ال�سعور بالملل اأو التعب، وخا�سة حين يكون ال�ستذكار ملحًا وعاجاًل.

)2(  تتيح فر�ض المراجعة وتعديل الأخطاء والتركيز على ما تم  حفظه من خالل النتقال من جزء اإلى 

جزء.

اأي الطريقتين ال�سابقتين اأن�سب الكلية اأم الجزئية ؟

من الأف�سل اأن تحدد لنف�سك طريقة مرنة تجمع بين محا�سن الطريقتين كاأن تبداأ بدرا�سة المقرر 

كله وا�ستيعاب معناه الإجمالي، ثم تركز بعد ذلك على الأجزاء ال�سعبة وتح�سلها جزءًا جزءًا وتدمج كل 

جزء في الإطار الكلي، وت�سمى هذه الطريقة )الطريقة الجزئية التراجعية(.

)ثانيًا(  الطريقة الم�ستمرة والطريقة الموزعة

وتعد من اأهم طرق ال�ستذكار ال�سائعة وفيما يلي �سنقدم عر�سًا لأهم مميزات وعيوب الطريقتين.

1- الطريقة الم�ستمرة:

تعتمد هذه الطريقة على قراءة المقرر  اأو المو�سوع في فترة زمنية واحدة )دفعة واحدة(, بمعنى 

اأن الطالب يجل�ض لعدة �ساعات ي�ستذكر المقرر  الدرا�سي حتى ينتهي منه.
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مميزات الطريقة الم�ستمرة:

)1(  ت�سلح حين تكون الفر�ض المتاحة لال�ستذكار الجيد قليلة مثل �سعوبة ال�ستذكار بالليل؛ نتيجة لوجود 

م�سكالت �سحية عند ال�ستذكار بالليل اأو �سعف الإ�ساءة اأو ازدحام المنزل باأفراد الأ�سرة في�سطر 

الطالب اإلى ال�ستذكار في المنزل عند غياب اأفراد الأ�سرة، اأو ال�ستذكار في حديقة، اأو في مكان ما 

في اأثناء النهار فقط.

)2(  ت�سلح حين ي�ستذكر الطالب المقرر  اآخر مرة ا�ستعدادًا لالختبار  .

عيوب الطريقة الم�ستمرة:

)1(  ل تفيد كثيرًا في تثبيت المعلومة، ولذلك فاإن ما يتم ا�ستذكاره يكون عر�سة للن�سيان.

)2(  تزيد ال�سعور بالتعب والملل.

2- الطريقة الموزعة:

عند ال�ستذكار بالطريقة الموزعة يكون هناك فترات راحة بين ا�ستذكار جزء واآخر. على اأن تكون 

فترة الراحة بعد �ساعة اأو �ساعة ون�سف من بدء ال�ستذكار, ويف�سل األ تزيد عن 15 دقيقة بعدها تعاود 

ا�ستكمال المو�سوع حتى تنتهي منه. اأما اإذا كنت �ستنتقل بعد فترة الراحة اإلى ا�ستذكار مو�سوع اآخر 

يمكن في هذه الحالة اإطالة فترة الراحة اإلى 30 دقيقة.

)ثالثًا( القراءة الجهرية والقراءة ال�سامتة

وي�سيع ا�ستخدام هذه الطرق بين فئات معينة من الدار�سين وفيما يلي عر�ض موجز للطريقتين:

1- القراءة الجهرية :

تعني هذه القراءة ترديد ما يراد حفظه ب�سوت مرتفع، وقد تكون الحجة في ذلك اأن �سماع الكلمات 

ي�ساعد على حفظها، وخا�سة في الذاكرة ق�سيرة المدى.

من عيوب طريقة القراءة الجهرية :

)1(  اأن المقررات الدرا�سية الجامعية تحتاج اإلى التفكير اأكثر من الترديد؛ خ�سو�سًا اأن الهتمام يتحول 

من قاعدة : اقراأ ثم قل وكرر اإلى قاعدة اقراأ ثم فكر، وهذا التوجه في ال�ستذكار يتم ب�سكل اأف�سل 

في حالة الإن�سات.

ت�ستذكر  كنت  اإذا  خ�سو�سًا  لالآخرين  والإزعاج  ال�سجيج  من  الكثير  الجهرية  القراءة  ت�سبب  قد    )2(

درو�سك في منزل فيه اإخوة ي�ستذكرون مثلك، اأو اإذا كنت ت�ستذكر درو�سك في �سكن للطالب اأو في 

مكتبة عامة.
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)3(  ال�سوت المرتفع ي�ستت التركيز؛ فبدًل من توجيه التركيز كله اإلى اأفكار الدر�ض، يوجه جزء منه نحو 

�سماع ال�سوت عند الترديد ب�سوت مرتفع.

)4(  ينخف�ض التركيز في حالة ارتفاع ال�سوت تدريجًيا نتيجة لزيادة ال�سعور بال�سداع والتعب المرافق 

للترديد ب�سوت مرتفع.

2- القراءة ال�سامتة:

نعني بها ترديدك لما تريد حفظه بطريقة غير جهرية )اأي غير م�سموعة لالآخرين( . واأ�سحاب هذا 

التجاه يميزون بين حالة ال�سمت وحالة الإن�سات، ففي حالة ال�سمت قد ل تتكلم في اأثناء ا�ستذكارك ومع 

ذلك ل تركز جيًدا في مو�سوع الدر�ض، اأما في حالة الإن�سات فاإنك تركز اأكثر وتهتم اأكثر بما ت�ستذكره مع 

ا�ستمرار هذا التركيز لفترة كافية من الزمن، ت�سمح لك با�ستيعاب الدر�ض وحفظه.

اإن ال�ستذكار بالإن�سات، وخا�سة لدى طالب الجامعة، يعطي فر�سًا اأكثر للمتابعة والتركيز والحفظ 

وال�ستيعاب، كما اأنه يقلل من التعب، ويمكنك اأن ت�ستخدم طريقة ال�سمع الداخلي اأو ما ن�سميه الإن�سات 

ا  اأي�سً اأحد �سواك، ويمكنك  ي�سمع �سوتك  اإلى درجة ل  تتكلم فيه ب�سوت منخف�ض جًدا  الذي  الإيجابي، 

ا�ستخدام بع�ض الإ�سارات مثل: حركة الأ�سابع اأو اإيماءات الراأ�ض، اأو ال�ستعانة بالإيقاع خا�سة حين تريد 

تلحين الكلمات اأو الجمل التي تحاول حفظها اأو تكرارها اأو عند محاولة ا�سترجاعها.
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إعداد جدول للمذاكرة
تنظيم  على  ي�ساعدك  والحياتية  العائلية  الم�ساغل  خ�سم  في  المذاكرة  لتنظيم  معين  جدول  اتباع 

واأن تكون حري�سًا على  اأن تراقب وقتك وتالحظ كيف تق�سيه،  اأف�سل. فعليك  وا�ستثماره ب�سورة  وقتك 

ا�ستثماره و وتحذر مما ي�سّيعه. 

موا�سفات جدول المذاكرة

هناك عدد من القواعد التي يجب اأن تاأخذها في العتبار عند و�سع جدول المذاكرة اأهمها ما 

يلي:

- اأن ل يزيد عدد المواد في جدول المذاكرة في اليوم الواحد عن ثالث مواد درا�سية.

- ابداأ بمذاكرة المقررات التي تتطلب منك وقًتا اأقل، وانته بمذاكرة المقررات التي تتطلب منك وقًتا 

اأطول لدرا�ستها.

- تذكر دائما اأنه لي�ض المهم كم من ال�ساعات تخ�س�ض للمذاكرة، بل المهم كيفية المذاكرة.

- يف�سل اأن يوزع وقت المذاكرة بين المقررات  ب�سكل منا�سب وفقًا لحتياجات الطالب و�سعوبة المقرر 

بالن�سبة له.

- كن واقعًيا عند ت�سميم جدولك فلي�ض المهم اأن تخ�س�ض وقًتا طوياًل للمذاكرة، بل المهم اأن تنظم 

وقتك بحيث تتحقق اأق�سى فائدة واأن يكون هناك فر�سة للراحة. 

- يجب تنوع المقررات عند تنظيم الجدول، فليتبع درا�سة اللغة الإنجليزية مثال درا�سة مادة الريا�سيات 

التي تختلف عنها جوهريًا، وذلك منعًا لت�سابك المعلومات وتداخلها في ذهنك.

- اإن ت�سميم الجدول الدرا�سي لي�ض نهائًيا، فقد ت�ستجد بع�ض الأمور التي تتطلب منك وقتًا احتياطيًا 

لمواجهة اأي ظروف طارئة مثل ال�ستعداد لختبار ما.

- حاول اأن ت�سع الجدول في مكان وا�سح لك دوًما كاأن يكون مل�سًقا اأمامك واأنت تذاكر في غرفتك اأو 

اأ�سفل زجاج مكتبك.

اأمر ما- فال تقلق  اأو ق�ساء  اإذا ا�سطرتك الظروف لمخالفة الجدول والخروج عليه -زيارة �سيف   -

واأعد النظر في الجدول بحيث تعيد تخطيط الوقت ب�سكل يتالءم مع هذه الظروف المتغيرة.

كيف تنظم جدولًك اليومي؟

من المهم اأن تقوم بتنظيم وقتك وتحديد �ساعات المذاكرة، وفي البدء لبد اأن تقوم بالتالي:

-  حدد زمن الن�ساطات التي تقوم بها يومًيا ب�سكل اعتيادي لمدة اأ�سبوع.

- اخ�سم عدد �ساعات تلك الن�ساطات من عدد �ساعات الأ�سبوع الكلية وهي 168 �ساعة،  حتى يمكنك 

اأن تعرف عدد ال�ساعات التي ينبغي لك اأن تخ�س�سها للمذاكرة.
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والجدول التالي يبين تفا�سيل يوم واحد فقط كمثال :

جدول الن�ساطات اليومي

الوقت الم�ستغرقالن�ساط

النوم

ال�سالة

اأكل اأو )طبخ واأكل(

حياة اجتماعية

التزامات عائلية

ممار�سة التمرينات الريا�سية 

قراءات عامة )الجرائد والق�س�ض.. الخ(

م�ساهدة التلفزيون

م�سليات اأخرى
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9:00 6:00 النوم

0:30 6:30 احلمام

0:30 7:00 الفطور

6:00 2:00 الدوام الدرا�سي

0:30 2:30 الغداء

1:30 4:00 نوم

1:00 5:00 حل الواجبات

1:00 6:00 درا�سة مادة

1:00 7:00 راحة

1:00 8:00 درا�سة مادة

0:30 8:30 وجبة ع�ساء

2:00 9:00 مراجعة

ثانيا: اجمع الوقت المخ�س�ض لكل ن�ساط: : وذلك من خالل اإيجاد الناتج الإجمالي لترى اأين تق�سي وقتك 

اأكثر لتكون قادًرا على اتخاذ الخطوات الالزمة ل�ستغالله ب�سورة اأجدى.

جدول الن�ساطات اليومي املف�سل

وهناك طريقة اأخرى اأكثر تف�سياًل لتنظيم الجدول اليومي تتلخ�ض فيما يلي :

اأول ً: حدد ما تفعله من ن�ساط: وذلك من خالل تحديدك للوقت الذي تبداأ فيه اأي ن�ساط تقوم به، ثم �سجل 

ا الوقت الم�ستغرق لأداء كل ن�ساط قمت به طوال اليوم. وذلك على النحو التالي: اأي�سً
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اهتم العديد من الباحثين باإعداد قوائم بمهارات التعلم وال�ستذكار, وا�ستملت هذه القوائم على 

عدد من المهارات الأ�سا�سية التي يمكنك ال�ستفادة منها في تطوير قدرتك على ال�ستيعاب, وذلك على 

النحو التالي:

)1(  تنظيم الوقت والعمل من خالل اإعداد جدول بالمهام التي تقوم بها، واللتزام بذلك الجدول. 

)2(  التعرف على قدراتك ال�ستيعابية وقدرتك على الفهم واإدراك المهام المطلوبة منك.

)3(  تركيز جهدك نحو المهام المطلوب منك القيام بها، والمحافظة على م�ستوى مرتفع من التركيز.

)4(   الهتمام بالمهام الدرا�سية بما فيها من الن�ساطات وال�ستذكار.

)5(  القيام ببع�ض الممار�سات التي ت�ساعدك على التعلم، وتتمثل في و�سع خطوط تحت الأفكـــار المهـمة، 

وتدوين المالحظات، واإعداد الملخ�سات المنظمة.

)6(   حل الم�سكالت التي تواجهك، �سواء في الكتب اأو في م�سادر اأخرى، وتدوين النقاط المهمة، و�سوؤال 

اأ�ستاذ المقرر عما يواجهك من معلومات �سعبة ل ت�ستطيع فهمها بنف�سك. 

)7(   القيام باإجراء تنظيمات وتحليالت ت�ساعدك علـى �سرعـة الفـهم وال�سترجاع، وا�ستخدام مهارات 

ال�ستدلل.

لنف�سك،  الأ�سئلة  وتوجيه  لهما،  ا�ستخدامك  ودرجة  والمراجعة،  الذاتي  التقويم  اأهمية  اإدراك    )8(

وا�ستخدام المعلومات بطرق جديدة.

في  تتلخ�ض  المتفوقين   الطالب  لدى  ال�ستذكار  ممار�سات  اأهم  اأن  عن  الدرا�سات  ك�سفت  وقد 

التالي:

)1(   قراءة الدرو�ض قبل �سرحها في المحا�سرة، ومراجعتها بعد ال�سرح.

)2(   الهتمام كثيرًا ب�سرح اأ�ستاذ المقرر، وا�ستخدام الكتاب المقرر.

)3(   مراجعة اأ�ستاذ المقرر ل�سوؤاله عن النقاط اأو المو�سوعات  التي ل ي�ستطيعون فهمها باأنف�سهم.

)4(   ا�ستخدام القوامي�ض والمراجع للبحث عن المفردات ال�سعبة، اأو لت�سحيح المعلومات الخاطئة اأو 

لإ�سافة معلومات جديدة لأنف�سهم. 

)5(   تلخي�ض ما يمكن تلخي�سه من الدرو�ض.

)6(    التردد على المكتبة الجامعية اأو المكتبات العامة.

)7(    الثبات النف�سي وال�ستعداد الجيد لالختبارات.

)8(    الهتمام بالهوايات الخا�سة، خ�سو�سًا الهوايات العقلية.

مهارات االستذكار المثلى
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)9(    التوجه اإلى النوم مبكرًا وال�ستيقاظ مبكًرا.

)10(  قراءة ال�سحف والمجالت، ومتابعة الأحداث الجارية.

)11(  ا�ستذكار الدرو�ض ب�سوت م�سموع في المواد التي تحتاج اإلى الحفظ فقط.

)12(  ا�ستذكار الدرو�ض في العطالت الأ�سبوعية والر�سمية.

)13(  ا�ستذكار الدرو�ض في البيت، وعلى مكاتب مهياأة.

)14(  ال�ستذكار في ال�سباح الباكر والم�ساء.

)15(  ال�ستذكار  في جو هادئ، والقدرة على المذاكرة في ال�سو�ساء عند ال�سرورة.

)16(  المذاكرة المنفردة، ول مانع لديهم من المراجعة مع الزمالء بالكلية.

)17(  القيام بحل التمارين والم�سائل حاًل تحريرًيا، بحيث ل يتركون م�ساألة اأو تمريًنا من دون حل.

)18(  توزيع وقت الفراغ بين ال�ستذكار وممار�سة الهوايات . 

وبتاأمل عادات ال�ستذكار لدى الطالب المتفوقين نجد اأنها تتوافق مع مهارات ال�ستذكار الجيد, 

وكذلك الإر�سادات والإ�ستراتيجيات التي وردت في الكتابات التي تناولت مو�سوع مهارات ال�ستذكار.

وفيما يلي عر�ض لأهم مهارتين من مهارات ال�ستذكار الجيد وهما :

)1(   مهارة اإدارة الوقت.

)2(   مهارة التركيز.

أهم مهارات االستذكار الجيد
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مهارة اإدارة الوقت

» الوقت كال�سيف اإن لم تقطعه قطعك « لعل هذه الحكمة بكل ما تحمله من معان تعبر عن مدى اأهمية 

الوقت في حياتنا، واإن المتابع لحركة عقارب ال�ساعة، وخا�سة عقرب الثواني لي�سعر بدقة هذه الحكمة، 

بل ي�سعر بحركة عمره الم�ساحبة لحركة ال�ساعة، واإذا كانت حركة عقارب ال�ساعة تعود مرة اأخرى بعد 

اكتمال دورانها فاإن حركة العمر ت�سير في اتجاه بال عودة.

تعد مهارة اإدارة الوقت مفتاح النجاح في الحياة عامة، والدرا�سة وال�ستذكار خا�سة ومن ثم يجب 

اأن تت�سدر هذه المهارة اهتمامات الطالب بمختلف اأنواعهم واأجنا�سهم واأعمارهم واأفكارهم. ولكن هذه 

اإلى النجاح والتفوق، واأهم هذه الأ�س�ض اأن  اأ�س�ض مهمة يجب توافرها في من ي�سعى  المهارة ترتكز على 

يحترم الطالب قيمة الوقت فيكون دائم الإح�سا�ض به ومن ثم يتكون لديه الدافع القوي لإدارة الوقت على 

النحو الأمثل، ذلك الدافع الذي يعينه علي الم�سقة الم�ساحبة لإدارة الوقت وبه تتحول هذه الم�سقة اإلي 

متعة محببة اإلى قلبه فيتعود عليها ويلتزم بها، لأن اإدارة الوقت )هي جزء من اإدارة الذات( .

الوقت المنا�سب للمذاكرة

اأن تحاول قدر  يت�ساءل الكثير من الطالب عن اأف�سل وقت للمذاكرة والإجابة بكل ب�ساطة .. يجب 

الإمكان تحديد وقت ثابت في اليوم للمذاكرة، وهذا الجزء من اليوم الذي �سوف تذاكر فيه يعتمد على 

الأمور التالية:

)1(  ذاكر حينما تكون في اأح�سن حالتك: واطرح على نف�سك ال�سوؤال التالي : ما هي الفترة التي تمثل 

اإلى  اأوؤدي فيه اأح�سن اأعمالي؟ فهذه الفترة تختلف من �سخ�ض  اأو ما هو الوقت الذي  اأدائي؟  ذروة 

اأو تكون  اآخر، فربما تكون غارقًا في النوم في الظهيرة، ولكنك ت�ستطيع المذاكرة جيدًا في الليل، 

م�ستيقظًا مع بزوغ الفجر، ولكنك ت�سعر بت�ستيت وتعب اإذا حاولت المذاكرة في منت�سف الليل.

)2(  ذاكر حين ت�ستطيع: على الرغم من اأنك تريد اأن تجل�ض لتذاكر حين تكون في اأح�سن حالت اليقظة 

تكون في  اأن  رائع  لأمر  واإنه  المذاكرة،  وقت  توؤثر على تحديد  قد  الخارجية  العوامل  فاإن  الذهنية، 

اأح�سن حالت اليقظة الذهنية، ولكن هذا لي�ض متوفرًا ب�سكل دائم ولذلك يمكن اأن تذاكر متى اأتيحت 

لك الظروف المنا�سبة.

دائمًا على  فاإذا كنت ت�سبط منبهك  للغاية،  تاأثير قوي  لها  فالعادة  نومك:  النظر في عادات  اأعد    )3(

ن�ساأت  واإذا  �ساعتك.  �سبط  ن�سيت  واإن  الوقت  هذا  في  ت�ستيقظ  نف�سك  تجد  فقد  �سباحًا،  ال�سابعة 

معتادًا على الذهاب للنوم في ال�ساعة الحادية ع�سرة، فمما ل �سك فيه اأنك �ست�سبح متعبًا جدًا حين 

تحاول ال�سهر لتذاكر حتى الثانية �سباحًا، وغالبًا لن تحقق الكثير خالل هذه ال�ساعات الثالث.
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)4(  �سع في العتبار مدى �سعوبة الواجب عند توزيع وقت المذاكرة: وذلك لأن للواجبات تاأثير كبير على 

جدولك.

)5(  ا�ستغل ال�ساعات التي ت�سعر فيها بالإرهاق في عمل الواجبات ال�سهلة:حين تكون طاقتك ودافعك في 

اأقل م�ستوى لهما، ول تبداأ بالمقررات  التي ت�سيبك بالملل كلما ذاكرتها وحين تكون في اأقل حالت 

الإبداع والطاقة والدافعية، ل تفكر في مذاكرة الواجبات التي تمثل اأكبر تحد لك. ل تكن مثل بع�ض 

من رجال الأعمال الذين ينظمون وقتهم بحيث يقومون في ال�سباح عندما يكونون في اأوج ن�ساطهم 

بقراءة ال�سحف ومراجعة البريد وت�سفح الجرائد التجارية. اأما في نهاية اليوم وهم ل يكادون يرون 

اأمامهم يبدوؤون في الإعداد لجتماع مجل�ض الإدارة الذي �سيعقد غًدا.

العائلية  الم�ساغل  خ�سم  في  المذاكرة  لتنظيم  معين  جدول  اتباع  يعني  الوقت  اإن تنظيم 

الدرا�سية  واجباتك  وا�ستكمال  تخطيط  على  �ست�ساعدك  وقتك  ق�ساء  كيفية  معرفة  والحياتية. اإن 

ولذلك قم بما يلي :

)1(  �سجل اأعمالك في مفكرة يومية وفق جدول اأعمال محدد، ورتبها ح�سب اأهميتها واأولويتها، واكتب 

مواعيدك ومحا�سراتك ح�سب جدول زمني، ول تذهب للنوم يومًا قبل اأن تحدد ما �ستقوم به في اليوم 

التالي. 

)2(  خطط جدوًل مثمرًا للمذاكرة  .

ا بالترفية. )3(  ُخذ ق�سًطا كافًيا من الراحة، واهتم بالغذاء ال�سحي، وا�ستمتع اأي�سً

)4(  ا�ستعد للنقا�ض وتوجيه الأ�سئلة قبل المحا�سرة. 

)5(  رتب وقتًا لمراجعة محا�سراتك ب�سكل فوري في نف�ض اليوم اإن اأمكن. 

)6(  خطط ل�ستثمار وقت فراغك. 

)7(  حاول ما اأمكن اأن تجعل اأوقات درا�ستك خالل �ساعات النهار.

)8(  راجع جدول اأعمالك اأ�سبوعيًا، واحر�ض على اأن تكون دقيقًا في تنفيذه.

العوامل الم�سيعة للوقت:

هناك العديد من العوامل التى قد تكون �سبًبا في �سياع كثير من الوقت، واأهمها :

)1(  الفو�سى والحتفاظ بالأوراق التي ل قيمة لها: هناك من يبرر الفو�سى الموجودة في حجرة 

اأن المكان غير المنظم يوؤدي  اأكدت  اأن التجارب العملية  اإل  المذاكرة باأنه يعلم مكان كل �سيء, 

اإلى:

- اإنتاج اأقل.
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- قلق وتوتر.

- �سياع الوقت.

- ت�ستت النتباه.

- اأزمات غير متوقعة )�سياع اأ�سياء مهمة(.

- بحث ع�سوائي عن المعلومات.

 )2(  الن�ساطات غير المخططة جيداً: فعدم التخطيط اليومي يمكن اأن يت�سبب في:

- الوقوع في الم�سكالت.

- الن�سيان.

- عدم اللتزام  بالعمل.

-  التاأخر في اإنجاز الأعمال.

- الوقوع �سحية لعن�سر المفاجاأة.

- التركيز على الطارئ  واإغفال المهم.

- عدم القدرة على تقدير المدة الالزمة لكل مادة اأو ن�ساط.

- عدم القدرة على تحقيق الأهداف الهامة ذات الأولوية.

)3(  كثرة الت�سالت الهاتفية:

تعتبر المكالمات الهاتفية من اأهم م�سيعات الوقت، ولذلك فالبد اأن تراعي التالي:

- اخت�سر في مدة مكالمتك.

-  اخت�سر المكالمات غير المهمة.

-  تخ�سي�ض وقتًا معينًا لإجراء جميع ات�سالتك فتوفر بذلك الكثير من الوقت.

-  تريث قلياًل قبل اإجرائك لأي مكالمة، فربما اأ�ساعت هذه المكالمة عليك الكثير من الوقت.

)4(  الأزمات المفاجئة.

)5(  اللتزام بم�ساعدة الآخرين على ح�ساب وقتك وم�سلحتك, ولذلك تعلم  اأن تقول “ل” اإن لم تكن 

تملك الوقت.

مهارة التركيز

اإن معظم الطالب قادرون على التركيز، ولكن لفترات ق�سيرة، وغالبية من ي�ستطيع التركيز لفترة 

ليحقق  لديه  التركيز  بتح�سين مهارة  اأعمق،  وبطريقة  اأطول،  فترات  التركيز  تدريبه على  يمكن  ق�سيرة 

اأعلى م�ستوى لال�ستذكار، وبمجهود اأقل. 
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التركيز هو عملية انتقائية تتطلب جهدًا ذاتيًا واإراديًا، بحيث تبقى المثيرات المنتقاة في بوؤرة ال�سعور، 

وتقاوم المثيرات التي ت�ستت النتباه .كمـا اأن التركيز هو تراكم الطاقة العقلية وتوجيهها �سوب فكرة معينة 

اأو اإلى اأحد محتويات الذاكرة ، اأو اإلى مو�سوع معين.

كيف تطور قدرتك على التركيز

اأن  �سبق  ما  منها  اأن  تركيزك،  تح�سين  ت�ستهدف  التي  التالية  للعنا�سر  ا�ستعرا�سك  في  تجد  �سوف 

اإلى  الو�سول  هدفها  واحدة  بوتقة  في  ت�سب  جميعًا  لأنها  الجيد  ال�ستذكار  ومبادئ  عادات  في  تناولناه 

ا�ستيعاب وفهم ما تقوم بمذاكرته، وفيما يلي اأهم العوامل التي توؤدي اإلى ا�ستيعاب وا�ستذكار جيد:

)1(    تخير مكانًا منا�سبًا للمذاكرة تتوافر فيه التهوية الجيدة والإ�ساءة الكافية، وبعيًدا عن ال�سو�ساء 

�سطح  ذي  ومكتب  الظهر  معتدل  مقعد  على  �سحية  جل�سة  واجل�ض  الخارجية،  الم�ستتات  وكافة 

م�ستوى، وحاول ب�سكل جاد التخل�ض من م�ستتات النتباه )مكالمة تلفونية تود القيام بها، اأو فاتورة 

اأوًل ثم  اأو �سديق ترغب في زيارته(، واإذا لم ت�ستطع المقاومة فافعل هذه الأ�سياء  يجب دفعها، 

عاود التركيز.

)2(   اتبع طريقة ت�سل�سل الأ�سئلة، والمق�سود �سل�سلة من الأ�سئلة اأو الن�ساطات التي تنا�سب مو�سوعك، 

وهي تختلف من مو�سوع اإلى اآخر . على �سبيل المثال: ماذا يحدث ؟ ، واأين حدث ؟، وكيف حدث؟، 

ولماذا حدث؟ فهذه الأ�سئلة تجبرك  على اأن تنظر بدرجة اأكبر وعمق اأكثر اإلى المواد التي تقروؤها،  

وتحولك من قارئ �سلبي اإلى قارئ ايجابي.
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)3(    حدد الأفكار الرئي�سة في المو�سوع الذي تدر�سه من الكتاب المقرر.

)4(   ا�ستخدم اأن�سطة متنوعة لتجنب الملل، كاأن تكون القراءة في  �ساعة والكتابة في  �ساعة اأخرى لزيادة 

التركيز.

)5(     دّون الأفكار والمعاني الرئي�سة في الدر�ض على �سكل نقاط، ثم قارنها مع محتويات الكتاب المقرر 

لتتحقق من ا�ستيعابك لجميع العنا�سر الأ�سا�سية في المو�سوع .

اإلى ملخ�ساته اأو  )6(    تذكر الأفكار الرئي�سة بعد النتهاء من مراجعة ف�سل من المقرر دون الرجوع 

مالحظاته، ثم تحقق من �سحتها بالرجوع اإلى هذه المالحظات بعد ذلك. 

)7(    اربط المعلومات الدرا�سية بالمعلومات العامة خارج نطاق الدرا�سة فذلك اأدعى لتثبيتها في الذهن، 

واأحرى ل�سرعة  تذكرها. وتنبه  لما  قد تكون له عالقة بالمقرر  من قراءات وم�ساهدات خارج قاعة 

الدرا�سة.

)8(    ا�ســــتخدم اأفعال مثل : انظر، وفكر، واخـــــتر، ورتب، واكتــــب اأو ار�سم  فهي تعين باإذن اهلل على 

التركيـــــز في المذاكرة.

)9(      كرر مو�سوع الدر�ض وحده وبدون اأن ترافقه عمليات عقلية اأخرى، فقد تفقد القدرة على اكت�ساف 

النقاط المهمة اأو تتجاوزها من دون مالحظتها.

المو�سوع، وذلك  تاأخذ فكرة عامة عن  واأقوى حين  اأ�سرع  المقرر وتذكره  يكون  اأن حفظ  )10(   تذكر 

القوة  بنواحي  والتعرف  بدقة،  اأجزائه  قراءة  اإلى  النتقال  ثم  توقف.   دون  واحدة  دفعة  بقراءته 

وال�سعف في فهمك له.

على  ي�ساعدك  المو�سوع  اأو  الن�ض  اإلى  النظر  دون  من  والآخر  الحين  بين  الذاتي  بالت�سميع  قم    )11(

ا�ستيعاب المقرر الدرا�سي. 

)12(  مار�ض الحديث لذاتك فاإن ذلك يلعب دوًرا مهًما في زيادة تركيزك، كاأن تقول لنف�سك: اأنا قادر على 

ا�ستيعاب المقرر  ولكن علي اأوًل اأن اأفعل كذا ثم كذا...الخ. 

وال�ستماع..( عندها  والكتابة،  )القراءة،  فيه  التركيز  تريد  وما  اأفكار،  يراودك من  فيما  تحكم    )13(

�ستجد �سراعًا بين رغبتك في التركيز وعاداتك القديمة في ال�ستذكار.

)14(   خذ فترة راحة حقيقية، لأنك اإذا كنت قد ركزت فعاًل ف�ستجد نف�سك بحاجة اإلى الراحة .

عوائق ا�ستخدام مهارات التركيز

هناك اأحد ع�سر عائًقا اأمام ا�ستخدام مهارة التركيز، وهي على النحو التالي :

)1(    الموقف ال�سلبي: يعتبر الموقف ال�سلبي اأقوى معوقات التركيز جميعها؛ لأن الإن�سان يت�سرف وفًقا 

لعتقاده، فاإذا كنت تعتقد اأنك ل ت�ستطيع التركيز، فاإنك لن ت�ستطيع التركيز.
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يقوم  �سبب معقول، حيث  بدون وجود  لمهمة غير محببة،  التلقائي  التاأجيل  بها  ونعني  المماطلة:     )2(

البع�ض بتاأجيل الأمور التي ل تروق لهم دون الأخذ في العتبار النتائج المترتبة على هذا التاأجيل، 

وتعتبر المماطلة �سكاًل من اأ�سكال قبول الإحباط الب�سيط.

ا فلن  )3(   التعب والإجهاد والمر�ض: التركيز طاقة عقلية موجهة، فاإذا كنت متعًبا اأو مجهًدا اأو مري�سً

يكون لديك الطاقة ال�سرورية ل�ستخدام قدراتك العقلية، وربما توؤثر بع�ض الأدوية في قدرتك على 

التركيز.

)4(   قلة التدريب والممار�سة: التركيــــز مهارة ل يمكنــــك اإتقانها اإذا لم تتعلمها وتمار�سها ب�سكل يومي.

)5(   قبول الإحباط الب�سيط: هناك نوعان من النا�ض: نوع تعلم التعامل الكفء مع الآخرين في ظل القلق 

والإحباط في الحياة، ونوع يتمنى اأنه ي�ستطيع ذلك ـ

)6(   عدم و�سوح الخطة اأو الهدف: قد يرجع عدم قدرتك على التركيز اأحياًنا اإلى عدم اإعطاء عقلك 

هدًفا معيًنا اأو ت�سورًا محددًا اأو خطة عمل محددة.

)7(   عدم تركيز الهتمام وان�سغال العقل ب�سكل دائم: لدى بع�ض النا�ض م�ساغل كثيرة في حياتهم اإلى 

درجة اأنهم تعودوا ت�ستيت طاقاتهم، فهم يحاولون اأن يقوموا باأ�سياء كثيرة اأو يفكروا بها معًا في 

وقت واحد.

)8(     تزاحم الأولويات في العقل: اإن عدم قدرة بع�ض النا�ض على التركيز قد ل تكون ناجمة عن ف�سلهم 

في اختيار م�سروع معين، واإنما ب�سبب اختيارهم لم�ساريع كثيرة. فاإذا كانت هناك التزامات كثيرة 

وواجبات محددة وتواريخ معينة تتزاحم لجلب اهتمامك، فاإن عقلك �سيرف�سها جميًعا ب�سبب عدم 

قدرتك على تحديد الأولويات.
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)9(     �سعف الدافعية والتحفيز: يقال بب�ساطة اإنه ل تركيز بدون اهتمام، وهذا يعني اأنه اإذا كنت تقوم 

اأي محاولة  �سيقاوم  فاإن عقلك  واإل  لديك،  اإيجاد حافز  فاإن عليك  لها جاذبية  لي�ض  باأداء مهمة 

للتركيز.

)10(  انفعالت بال حلول: حين ل ت�ستطيع التركز في بع�ض الأحيان فاإن هذا ل يعود اإلى عدم قدرتك على 

فعل ذلك، بل قد يكون ذلك ب�سبب وجود م�سكلة كبيرة توؤثر عليك وت�ستدعي اهتمامك بالكامل من 

دون اأن تترك مجال ل�ستيعاب اأي اأمور اأخرى.

ماذا تفعل اإذا ؟

توقف عن ال�ســـــــتذكار؛ لأن المعلومات لن تثبت فى عقلك واأنت متعب ولذلك فاإن الوقت 

المنق�سي في ال�ستذكار هو وقت �سائع، والمطلوب فى هذه الحالة اأخذ ق�سط كاف من الراحة 

اأو من النوم.

ا�سترخ قلياًل ، وخذ نف�سًا عميقًا ، وابداأ من جديد. 

الطرق  من  اأكثر  اأو  طريقة  باإتباع  بالملل  �سعورك  خف�ض  يمكنك   ، الحالت  هذه  مثل  وفى 

الآتية:

-  تغيير مكان ال�ستذكار لبع�ض الوقت ، فيمكنك ال�ستذكار فى حديقة اأو فى حجرة اأخرى.

-  ال�ستذكار مع زميل لبع�ض الوقت، ب�سرط اأن يتم الترتيب لذلك، فال ي�سلح اأن اأغير نظام 

ا�ستذكار زميل لي من اأجل تحقيق هدف �سخ�سي.

-  تعديل خطة ال�ستذكار، والبدء بالمواد المحببة و الم�سوقة.

-  ممار�سة بع�ض الن�ساطات كالريا�سة.

اأو البقاء فى  اأو زيارة مكان ما،  اإلى بع�ض الأقارب  اإجازة لمدة يوم، مع عمل زيارة  اأخذ    -

المنزل بدون ا�ستذكار.

- اإذا ا�ستمر الملل يتم عر�ض الم�سكلة على مر�سد نف�سي لكي ي�سخ�سها ويواجهها.

)1(  �ســــعرت بالتعب وانخفا�ض م�ستوى ا�ســـــتيعابك

)2( �سعرت بالملل نتيجة كثرة المواد الدرا�سية اأو كثرة 

�ساعات اال�ستذكار اأو كثرة الواجبات المنزلية
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كيف تقلل من الن�سيان

يتم ذلك من خالل اتباع الخطوات التالية:

)1(  ركز انتباهك فيما تتعلمه وت�سمعه وتقروؤه. اإن الطالب الذين ي�ستتون انتباههم بين عدة ن�ساطات 

ينخف�ض م�ستوى اأدائهم غالبًا.

)2(  نظم المعلومات والمقرر ات العلمية ب�سورة جيدة:

- اكت�سف مبداأ اأو قاعدة ت�ساعدك على التذكر الجيد.

- ا�ستخدم الخرائط التو�سيحية اأو الذهنية.

- اكت�سف المعاني في المادة.

- قارن  بين المعلومات الجديدة والمعلومات القديمة.

لمرة  قراءة عامة  الدر�ض  قراءة  اأن  ثبت  فقد  وال�ستذكار.  التعلم  في  وابذل جهدًا  بفعالية  �سارك    )3(

واحدة ل تكفي ل�ستيعابه. وتكون الم�ساركة الفاعلة من خالل:

- ا�ساأل نف�سك اأ�سئلة حول المو�سوع وحاول الإجابة عنها.

- اقراأ بتركيز وا�ستيعاب، وتوقف لطرح بع�ض الأ�سئلة والإجابة عنها.

- احفظ وراجع لنف�سك و�سًمع لها وتحقق من م�ستوى حفظك، وق�سم الوقت بين القراءة والحفظ.

والتيقن من عدم  الذاكرة  المعلومات في  لإنعا�ض  الوحدة  اأو  للف�سل  �ساملة  اأخيرة  - راجع مراجعة 

اإغفال �سيء.

وفي النهاية تذكر اإذا لم تكن را�سيًا عن اأدائك اأنك ل�ست اأقل من زميلك المتفوق، ولكن الفرق بينكما 

اأنه ربما يمار�ض عادات ال�ستذكار الجيد ويتحلى بمهارات ال�ستذكار المثلى ويتبع مثل ما تناولناه في هذا 

الكتيب من اإجراءات، ولذلك فاإذا اأردت اأن تكون مثله اأو تتفوق عليه، عليك ا�ستيعاب ما �سبق وتطبيقه بكل 

جدية واهتمام، و�سوف تح�سل على نتائج طيبة اإن �ساء اهلل.

                                                          مع اأمنياتنا للجميع بالتفوق ،،
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