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  إهداء

 

  حرفا علمنيكل من  إلى   

 كیف أتعلم علمنيكل من  إلى    

  

 جزاكم اهللا عنى خیرا                            

 

 نوران رضوان

 

 

 

 



٦ 
 

  الكريم القارئ إلىرسالة 

ين، الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد الصادق الواعد األم 
  .الكتاب لوجه اهللا تعالى هذا. اللهم ال علم لنا إال ما علَّمتنا إنَّك أنت العليم الحكيم

  و لكننا لمن نتعلم كيف نتعلم؟.. في مسيرتنا الدراسية تعلمنا أموراً كثيراً
  !و إذا تعلمنا كيف نتعلم فإننا سوف نوفر جهداً كبيراً في التعلم

  .و التفكر لعلم و القدرة على التفكيربالعقل و ا اإلنسانلقد كرم اهللا 

  "قَاَل لَه موسى هْل َأتَّبِعك علَى َأن تُعلّمنِ ممّا علّمتَ رشْدا"   :قال تعالى

االختراعات خدمة البشرية و  العلم النافع واكتشاف الكون و بالعقل نصل إلى و 
  .المفيدة

اء ومن يْؤتَ الحكْمةَ فَقَد ُأوتي خَيراً كَثيراً وما يذَّكَّر يْؤتي الحكْمةَ من يشَ : "قال تعالى
  ."إالَّ ُأولُوا اَأللْبابِ

نبني على بهم  و . تطوره في تقدم اإلنسان و ةو التعلم مطالب أساسيفالتفكير 
  .نبتكر من أجل الحاضر والمستقبل الماضي و

  من مهارات التعلم و التفكير لدينا؟ و لكن كيف يمكننا استخدام عقولنا لنزيد 
  ...هذا الكتاب  فيله  إجابةهذا ما سوف نضع 
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 المقدمة

كرمه بالعقل، ى اإلنسان متميزا عن سائر الخلق فلقد خلق اهللا سبحانه وتعال
و يعد العقل من أكبر النعم  .من السيادة على الكون وفق منهج اهللا ليتمكن

الدراسة وهو لعلم والمعرفة و مصدر ا فهو اإلنسانالتي من اهللا بها على 
  .الحياة الناجحة و النهاية الرائدة إلىطريقنا كذلك 

منذ أن خلق اهللا تعالى اإلنسان وعلمه البيان كان طلب العلم إحدى و 
تتطور  واستمر. حاجاته األساسية، من أجل أن يعرف نفسه ويعرف عالمه

 .زدهار حضارتهمع تطوير اإلنسان واالمعلومات 

أعظم هدية يمكن أن تقدمها لنفسك، فقضاء بعض  هذهعلم كيف تتعلم ت
المذاكرة، التعلم، تدوين بعض المهارات مثل القراءة،الوقت في اكتساب 
ال تفوت ف .جهدأمر جدير بما ينفق فيه من وقت و  المالحظات، الكتابة

 كل هذا يحقق لك الترويحفتراكم  .تشاهد الفرصة لتتعلم شيء مما تقرأ أو
  .تجديد النشاطو المطلوب 
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  لماذا نتعلم؟ 

  لماذا نتعلم؟ هل سألت نفسك هذا السؤال مسبقا 

  مكانة أفضل ؟ فيأم طمعا  الوظيفة مأ شهادةهل نتعلم من أجل ال

  ؟و فهم الحياة و المعرفةأم نتعلم من أجل العلم 
 يجب أن نحدد من أجل ماذا نتعلم و إذا كان تعلمنا من أجل العلم فيجب أن

  فيجب أن نحدد لماذا نتعلم ؟... نغرسه في أنفسنا

ألسرته من خالل إنضاجه  تأسيس حياة أفضل له ول اإلنسانالعلم يعد 
كون عضوا رفع من ذاته و يمهنيا؛ لي اجتماعيا، و أخالقيا، و عقليا، و

  . فعاال في المجتمع
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  ؟المعلومةما هي 

  تعريف المعلومة

  مفهوم                                    معلومة 

...المعلومة هينتعلم علينا بمعرفة ما  كي  

 المعلومات خليط من المواد الخام التي يمكن تحويلها إلى منتجات و
 .خدمات جديدة، تماما كما يحول الحديد والقطن الخام إلى منتجات جديدة

نسبة للكثيرين، فالمعلومات قد تجعل البعض أكثر ثراء، وتحسن الحياة بال
  .كما أنها سوف تزيد من مشكالت الكثيرين وتجعل البعض أفقر حاال

 وتدور مشتقاتها في نطاق العقل و علممشتق من مادة  كلمةة المعلوم
وهو مجموع . أما العلْـم فهو كل نوع من المعارف أو التطبيقات.وظائفه

ن مسائل تدور حول موضوع أو ظاهرة محددة وتعالج بمنهج معي
و الشكل يعنى الكلمة . شكل و مضمونمن   معلومةتتكون الو .والقوانين

.ما المضمون فهو المعنىأ  
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  أنواع المعلومات
  و لنعرف كيف نتعامل مع المعلومات علينا أن نتعرض لنوعية المعلومات 

 المعلومات على أساس الهدف منها صنيفت 

  من خاللها  ساناإلنيحصل  التيالمعلومات  هيالمعلومات التطويرية و
على مفاهيم الغرض منها تحسين مستواه العلمي والثقافي وتوسيع 

 .مداركه
  هي المعلومات التي يحصل اإلنسان من خاللها  و اإلنجازيةالمعلومات

 .أو اتخاذ قراربعض المهام على مفاهيم وحقائق تساعده على إنجاز 
 راحل حياتهم هذه تتمثل في قراءة الطلبة في م المعلومات التعليمية و

 .المواد التعليمية العملية للمقررات الدراسية و
 الفرضيات حول  النظريات و هي األفكار و و المعلومات الفكرية

 .العالقات التي من الممكن أن توجد بين تنوعات عناصر المشكلة
 نتائج األبحاث و إجرائها و هي تشمل التجارب و المعلومات البحثية و 

الحصول عليها من تجارب المرء نفسه أو تجارب بياناتها التي يمكن 
يمكن أن يكون ذلك حصيلة تجارب معملية أو حصيلة  اآلخرين و

  .أبحاث أدبية
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 تصنيف المعلومات على أساس المدلول منها  
  الزرافة  عنق: مثال. حسياستخدام كلمات لها مدلول  :حسيةمعلومات

 .اإلنسانمثل  فقط حتوي على سبع فقراتي
  تساوي : مثال. معنوياستخدام كلمات لها مدلول  :نويةمعمعلومات

  .على اإللكترون الشحنة السالبةعلى البروتون  الشحنة الموجبة
 و  حسيتستخدم كلمات لها مدلول  التي هيو  :معلومات متوازنة

ترتفع أمواج البحر بفعل : مثال. معنويكلمات أخرى لها مدلول 
 .ظاهرة المد و الجزر

 
 على أساس موضوعها تصنيف المعلومات  
 المصطلحات العلمية البحتة :ألفا.  
 المعلومات الثقافية :بيتا.  
  معلومات الكتب السماوية: ثيتا.  
  و القصص األخبار:  جاما. 
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  مع المعلومات؟العقل البشرى  يتعاملكيف 

هناك خطوات يقوم بها العقل البشرى عند استقباله المعلومة من خالل 
 :ي كاآلتيإحدى الحواس الخمس و ه

  
يقوم العقل بمقارنة الشيء الجديد الذي _ المقارنة وتكوين المعنى: أوال 

يتعامل معه بما في مخزونه من المفاهيم ؛ ويكتشف إذا كان لديه معرفة 
يبدأ في إيجاد معنى للشيء الجديد، أو  و. سابقة بهذا الشيء، أو قريبة منه

  .يضعه جانبا إلى حين أن يجد له معنى
   

بمجرد تعرف العقل على أشياء تشبه  _التصنيف وتنظيم المعلومات: ثانيا
هذا الشيء الجديد فإنه يضمه إليها في مجموعة واحدة بمعنى أن العقل 

وهكذا يتم تنظيم المعلومات . شياء المتشابهةيفتح ملفات يضم فيها كل األ
  .بحيث يسهل استدعاؤها ألهداف مختلفة

 
تصنيف المعلومات يصمم العقل نظاما لحفظ  بعد _المعلوماتتخزين : ثالثا

ويحاول العقل ربط المعلومات ، . المعلومات ليسهل تذكرها واستخدامها
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فمثال يربط بين اسم الشيء . كما يحاول تخزين المعلومات بأكثر من شكل
و يربط بين المعلومة و  وصورته، ويربط بين حدث معين وتاريخه،

يربط بين معلومة معينة ومشاعر وقد  رائحة أو لون أو مكان معين،
كل هذه األساليب في تخزين المعلومات تهدف إلى . ترتبط بهذه المعلومة

  .بقائها في الذاكرة، ويسهل تذكرها عند الحاجة

  المعلومات و العقل
وهذه الغزارة في المجاالت . إن المعلومات تحاصرنا في محيطنا اليومي

معها على الرغم من هدفها  كلها هي التي تزيد إرباكنا في التعامل
فمن األحرى القول بأن اإلنسان الذي يكتسب المعلومات وينتج  .الواضح

و المهم هو فاعلية . المعرفة هو الرأسمال الجديد للمجتمعات المعاصرة
اإلنسان في المجتمع، فالبيانات والمعلومات المخزنة داخل أدوات فال معنى 

 .لها دون هذه الفاعلية

 اعل المعلومات في العقل معقدة جدا، من حيث انتقاء واكتسابإن عملية تف
كما إن عملية تحول البيانات إلى . المعلومات ومعالجة وإهمال بعض

معرفة واتخاذ القرار قد يأخذ وقتا طويال في بعض الحاالت حسب ما 
 و الحسية البصرية و بيانات السمعية وو تتداخل عادة ال. تتطلب الظروف
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يتلقاها العقل عن طريق الحواس مجتمعة، لتنتج لديه مجموعة الشمية التي 
 .معلومات مركبة تسهم في إنشاء معرفته حول موضوع ما

إن عملية االختيار النوعي للعقل اإلنساني هو ما يميز الفعل المعرفي 
فالحاسوب يتعامل مع . لإلنسان عن التركيبات المعلوماتية للحاسوب

ن يتعامل العقل مع المعرفة، ومن هنا تأتي البيانات والمعلومات، في حي
الحصول على معلومات مخزنة ومنظمة  ولهذا ال يمكن مقارنة .قيمة اإلنسان

من الحاسوب بأهمية التعامل مع معرفة خبير في المجال الذي تدور حوله هذه 
 . المعلومات

 

 

 

 
 دلكن المجهو.. تذكر دائما أن ليس المجهود وحده هو ما يحقق النجاح "

  "الموجه في الطريق الصحيح, الذكي
 شريف عرفة

 

 اشراقة
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  كيف تؤثر المعلومة على مشاعر اإلنسان؟

إن العقل هو : "قال ادموند سبنسر 
, أو مريضا, الذي يجعلك سليما

  ."غنيا أو فقيرا, تعيسا أو سعيدا
  

  ".طريقة تفكيرنا اليوم تحدد مصيرنا الغد: "كما قال إدوار دي بونو 

علومة التي نحصل عليها من شخص إلى آخر بطريقة يختلف تفسير الم
يصعب معها تحديد الحدث الفعلي فكل حدث يتم ترشيحه عند دخوله العقل 

من خالل المعتقدات واالتجاهات والقيم ولذلك يفسر الحدث الواحد بأكثر 
قد يكون سلبي وايجابي في نفس الوقت وليس بالضرورة أن  من تفسير و

  .يكون أيهما هو الصواب

إن المعلومة تكون عند إضافة شيء جديد في حياة اآلخرين و تغيير رؤية 
فهناك معلومة .  و المطلوب هو تغيير الرؤية لألفضل. اإلنسان للعالم

  . بشعور داخلي أفضل تجعل من يتناولها ينظر للعالم
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سالبة تؤدي لزيادة مشاعر الغضب وتنمي الكراهية داخل  و هناك معلومة
السيطرة للمشاعر السلبية داخل اإلنسان تجعل من المعلومة النفوس وتجعل 
  .أداة هدم ال بناء

  

. ولذلك الحرص مطلوب تجاه تناول المعلومات وفهمنا لها والتفاعل تجاهها
رد فعل للكثير الذي يتسرب لنا  فمعظم ما يحدث في حياتنا هو نتيجة و

لحياة فنتحول من دون أن نحاول فهمه بطريقة ايجابية مما يغير نظرتنا ل
التفاؤل للتشاؤم ومن المرح للكآبة ومن القدرة علي العطاء لألنانية ومن 

  .المحبة للكراهية 

و لذلك علينا أن نكن من القوة بحيث نسيطر علي المعلومات بنشر الحقائق 
و علينا أن نتذكر أن من يزرع في القلب و العقل آمل و . وليس األكاذيب

ة هو اإلنسان الناجح ألنه اختار الطريق الصعب من يضع علي الشفاه بسم
ومضي فيه وترك فيه بصمة ايجابية محي به أثار أقدام السفهاء والضعفاء 

   .العداء بين بني البشر التي تهدمه بنشر الكراهية و
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  يالمعلومات الوعي

 
لم يعد دور التربية والتعليم في عصرنا  المعلوماتية،في عصر التقنية 

على حشو أذهان الطلبة بأكبر قدر من المعلومات وإنما  الحالي يقتصر
مصادر فلم تصبح . المعلوماتيةالثورة مواجهة حديثة ل إيجاد طرق
وسائل والمجالت والصحف  و على المناهج الدراسية تقتصرالمعلومات 

 .بالوعي المعلوماتيما يعرف  إلىمن هنا تتزايد الحاجة و  .اإلعالم
ترنت ي قد اكتسب أهمية أكبر بعد ظهور اإلنفمصطلح الوعي المعلومات
   .وإتاحة المعلومات بسهولة 

و  ؟ المعلوماتي الوعيما هو ذهنك عدة أسئلة مثل  فيو لعل اآلن يدور 
  أهمية ذلك؟ و ما كيف يكون الشخص واع معلوماتيا؟
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  ...القادمةالسطور  فيدعونا نعرف كل ذلك 

  المعلوماتي الوعيتعريف 

قدرته  معرفة الشخص باحتياجاته المعلوماتية و: "هو الوعي المعلوماتي
استخدامها  تنظيمها، و تقييمها، و تحصيلها، و على تحديد المعلومات، و
هو متطلب للمشاركة الفاعلة  مشكالت واقعية،  بفاعلية لدراسة قضايا و

اإلنسان الرئيس للتعلم مدى في مجتمع المعلومات، هو جزء من حق 
  .في إطار التعلم مدى الحياة ٢٠٠٣عام راغ الصادر بيان ب_  ."الحياة

  الشخص الواع معلوماتيا

  :تصف جمعية المكتبات األمريكية الواعين معلوماتيا بـ

وقد تحقق لهم ذلك ألنهم . أولئك األشخاص الذين تعلموا كيف يتعلمون" 
عرفوا كيفية تنظيم المعرفة، وكيفية البحث عن المعلومات وكيفية 

إنهم أشخاص أعدوا . حيث مكَّن ذلك اآلخرين ليتعلموا منهم استخدامها؛
للتعليم مدى الحياة ألنهم قادرون على الحصول على المعلومات التي 

  ".يحتاجون ألي مهمة أو قرار بين أيدهم
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  المعلوماتي الوعيأهمية 
  

  

جودة ألنها تحقق القيمة  عاليهذه الوقت منتج  فيأصبحت المعلومات 
 التي بدورها تحقق رفاهية المجتمعات عية والثقافية والسياسيةالحياة االجتما

فكيف يمكن أن تتنافس الدول بدون أفراد تتمتع  .و من ثم الحياة االقتصادية
  !!! المعلوماتي بالوعي

المعلوماتي مرادف لكيف االسترالية أن الوعي  جمعية المكتبات ترى و  
 هوالوعي المعلوماتي ن فترى أجمعية المكتبات األمريكية  أما. تتعلم

القدرة على تمييز المعلومات التي تحتاجها، وتحديد مكانها وتقويمها، 
لحل مشكلة معينة، وعرضها في شكل ذي معنى، وهي تساعد  وتستخدمها

  . على العيش والنجاح في بيئة تقنية المعلومات
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لقدرة يمتلك ا إنسانكون النتيجة فست المعلوماتي بالوعيم االهتمام ت إذاو 
و من ثم يكون  حتراف التعامل مع المعلوماتو اعلى معالجة المعلومات 

و من هنا نعلم انه يقع علينا العبء  .لديه المهارات الالزمة الستخدامها
إلخراج أفراد لديهم مهارات البحث عن المعلومات التي يحتاجونها حتى 

األفراد  وإكساب .بأنفسهميكون لديهم القدرة على الوصول للمعلومات 
مهارات الوعي المعلوماتي هو ما ينبغي أن تصمم على أساسه األهداف 

فليس المهم هو نقل المعرفة بل األهم هو إثارة الفضول . والبيئات التعليمية
  .زرع موهبة االكتشاف واإلبداع العلمي و

  

  

  

 : العلم في الشافعيقال 
 ا ببيانسأنبيك عن تفصيله..... أخي لن تنال العلم إال بستة 

  وصحبة أستاذ وطول زمان..... ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة 

  

 اشراقة
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  كيف يمكنك تقييم المعلومات؟

  
يجب علينا أن نُبقي عقلنا متيقظًا ونتعلم المزيد عن كيفية تقييم المعلومة 

فالذين يملكون المعلومة ... ونحذر من التضليل والخداع, التي تُقدم إلينا
من الحصول على المعلومة هو القدرة على يملكون القوة، و لكن األهم 

تقييم المعلومة و ألننا في حال من الطوفان المعلوماتي الذي يتطلب إدراك 
و يرى البعض إن .قيمة المعلومة و القدرة على فرز المعلومة وتحليلها بدقة

ولكن في بعض األحيان قد تأثر آراء , استماع آراء اآلخرين يرجع بالفائدة
  :على و ذلك ألننا اآلخرين سلبيا

حتى عندما تكون آرائهم , نميل إلى تصديق الناس الذين نعجب بهم .١
 .ربما ليست مبنية على معلومات صحيحة بوجه خاص

إن أسلوب العرض البارع قد يكون له تأثير على تفكيرك بغض  .٢
  .النظر عن المحتوى الذي يحتويه هذا المعروض
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  ...رتقيم المعلومة من خالل التفكير أو الشعو

  يؤسسون أحكامهم على   النوع المعتمد على التفكير يجعل األفراد
وليس القيم الشخصية أو   تحليالت محايدة، يستخدمون العقل والمنطق 

  .المظاهر العاطفية للوضع
  النوع المعتمد على المشاعر يؤسس األفراد أحكامهم على المشاعر

الناتجة عن الشخصية مثل االنسجام والميل إلى اتخاذ القرارات 
  .لآلخرين االستحسان والقبول 

 كيف يمكن التأكد من صحة المعلومة ؟
في كل وقت تمر عليك معلومات جديدة عليك 

  :اسأل نفسك األسئلة التالية
  

  

 هل هناك كلمات غير محددة أو مبهمة؟ .١
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فإذا كان هناك كلمات .المعلومات الحقيقية تكون محددة وواقعية
فابحث  لى عدة أوجه العمل على تجنبهاغامضة و يمكن تفسيرها ع

 .عنها

 ماهو مصدر المعلومات؟ .٢

 وأقد تكون مصادر المعلومات للكاتب أو المتحدث غير كافية  
وإذا . لذا ال تعتمد على الحقائق ما لم يكن مصدرها واضحا. مغلوطة

 .عدم الثقة بها فلككانت منسوبة إلى مصادر غامضة 

 هل تحتوي على تعميمات ؟ .٣

فغالباً ما تكون البيانات المطلقة . األحكام عامة و في التعميمات ال تثق
فالحياة بها اختالفات . عن مجموعات أو أشخاص غير صحيحة

 .كثيرة

 هل تعتمد أساساً على التشابه الجزئي ؟ .٤

التماثل يضم وسائل إليضاح النقاط والقضايا عن طريق  التشابه الجزئي و
وهي تفترض أن . لها نفس الخصائصالمقارنة بينها وبين أشياء أخرى 
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ولكن ال يمكن . بسبب وجود عالقة بين شيئين فإنهما يتشابهان بكل الطرق
فقد تشبه إدارة أحد األعمال و مصارعة . المقارنة بين األشياء المختلفة

ولكن األمر . سيوف السوماري اليابانية التي تعود إلى القرون الوسطى
 .ليس حربا بالسيوف

 ات حديثة و قابلة للتطبيق؟هل المعلوم .٥

تتغير األشياء والظروف وتلغي النظريات بعضها البعض في هذا 
و  وسوف يكون من الخطأ أن نقبل حقائق وأفكار غير حديثة. العصر

 . غير مستخدمة

 هل هي أصلية أم مستعملة؟ .٦
أفضل المعلومات تأتي من الخبراء في المجال فهم من يعرفون 

داد فرصة الخطأ المعتمد وغير المعتمد و تز. حقًا الحديث عنها
 .بعد مرورهما على ألسنة أناس عديدين غير متخصصين

 هل هناك دالئل مساعدة أم أنها مجرد وجهة نظر؟ .٧
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آلراء  فعلينا أن نفرق بينا. وجهات نظر متنكرة في شكل حقائق هناك
و على المؤلف أو المتحدث تقديم أرقاما محددة . شخصية و الحقائق

وما عدا ذلك فهي افتراضات . س ومصادر إذا كانت حقائقومقايي
 .غير مدعومة

تستطيع من خالل األسئلة السبعة السابقة أن تكتشف لك إذا كانت 
و حتى إذا لجأ  بعض . المعلومات التي حصلت عليها مزيفة أم حقيقية

الخدع لخلق استنتاجات مضللة فأنت تستطيع أن  الكتاب والمتحدثين إلى
  .اع عن محاوالتهمتزيح القن

 

 

 

 

  

 اشراقة
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ال تقرا لتعارض و تفند و ال تؤمن و تسلم و ال لتجد ما تتحدث عنه ، بل " 
  " لتزن و تفكر

 فرانسيس بيكون

  

  الذاكرة

  

عملية عقلية يتم بها تسجيل وحفظ واسترجاع الخبرات التي : تعريف التذكر
ال لغاية و لبدون الذاكرة يصير التفكير اإلنساني محدود و  .يمر بها الفرد

نستطيع االحتفاظ واالستفادة من نواتج التعلم وبدونها يدرك الفرد ألي 
ولى و بالتالي ال يحدث شيء يتكرر لعدة مرات و كأنه يراه للمرة األ
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وتمثل الذاكرة في الغالب عامال يدخل في معظم العمليات العقلية . التعلم
  .التطبيق المعرفية كالفهم والتحليل والتركيب و

البروفسور مارك روزنزن  أمضى...قدرة ذاكرتك؟  هيتعرف ما  هل
سنوات طوال يدرس فيها قدرة التخزين لدى  جامعة كاليفورنياويج من 
فاكتشف في هذا البحث الطويل أن قدرة التخزين لدى  .البشريةالذاكرة 
عشر معلومات  فلو تم تغذية المخ بمعلومات جديدة بواقع هائلة جدااإلنسان 
ثانية ولمدة سنة دون توقف من ليل أو نهار؛ فإن مقدار ما تم  في كل

تغذيته في مخ اإلنسان من المعلومات يعادل أقل من نصف المساحة 
المخصصة لتخزين المعلومات فيه، فال يملك اللسان بعد ذلك سوى حمد 

  .اهللا والثناء عليه؛ ألجل تلك النعمة العظيمة، نعمة الذاكرة

ثم قابلته بعد  عن اسمههل قابلت أحدا من قبل فسألته ... ولكن لماذا ننسى؟
أيام قليلة فلم تتذكر اسمه؟ هل تجد عناء في تذكر كلمة السر الخاصة 

 :؟ وهناك أسباب عدة للنسيان من أهمها ما يليااللكترونيببريدك 

  أسباب نفسية ترجع لرفض العقل الالواعي لتذكر بعض األمور بسبب
أو عدم تذكر مكان ما الرتباطه بحدث غير  مةارتباطها بذكريات مؤل

 .سار
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 وذلك النشغال الفكر بأكثر من عمل واحد في نفس  أسباب اجتماعية
 .الوقت

 قدرة  كاإلرهاق الجسدي والنفسي اللذان يقلالن من أسباب فسيولوجية
 .بالتالي عدم القدرة على استرجاعهاالفرد على استيعاب األمور و 

  

  أنواع الذاكرة

 لذاكرة أثناء معالجتها وا تعدد تقسيمات ل وتداخت
  .زينها للمعلوماتتخ

  : إلىتنقسم الذاكرة طبقا لعلم الديناتولوجى 

و الصور و  بالمعانيتحتفظ  التيالذاكرة  هي: الذاكرة المعنوية  - ١
يدرك  الذيمضمون المعلومة ( األوليةالمفاهيم و تحوى المعلومات 

وقت قصير ألنها  فيالمئات منها  و يمكنها عرض). مباشرة بالحواس
  . تجمع األشياء المجردة
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هى الذاكرة التى تحتفظ بشكل المعلومات : الذاكرة الشكلية - ٢
و . و سعتها أقل من الذاكرة المعنوية و مدة االحتفاظ بها أقل).الكلمات(

  .هى أبطء من الذاكرة المعنوية

 : إلىأما طبقا لعلم النفس فتنقسم الذاكرة 
يتم تخزين المعلومات الواردة عن طريق  التيهى : كرة الحسيةالذا - ١

تتميز  .الحواس الخمس قد تكون بصرية أو سمعية أو شمية أو غير ذلك
و لذلك سنعرض بعض طرق  هذه الذاكرة ببقاء تأثير المنبه بعد توقفه

الصفحات القادمة و  فيكرة الحسية االتذكر المختلفة التى تعتمد على الذ
 : من أكثر أنماط الذاكرة الحسية و  و حاسة الشم األلوانبعالقتها 

االنطباعات البصرية التي تنقلها هذه ب تعنى : الذاكرة الحسية البصرية. أ
 .الذاكرة إلى المعالجة المعرفية الالحقة

الذاكرة تعمل على استقبال المعلومات هذه : الذاكرة الحسية السمعية. ب
رة ثم تمريرها إلى الذاكرة القصيلوقت بها لبعض احتفاظ السمعية واال

  .للمعالجة

 دقائق عالمعلومات لبضحفظ كرة باتقوم هذه الذ  :قصيرة المدىالذاكرة - ٢
 .مؤقتةألننا بحاجة إليها  لفترة قصيرة و ذلك أى
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  : الذاكرة طويلة المدى - ٣
فعاال بعد المعالجة التي يمر بها في ذاكرة هذه الذاكرة  فييكون التخزين 

ر المعلومات في كل وقت ولكن هذا يما يميز هذه الذاكرة هو توفو  عملال
  .سهلالال يعني أن هذا االسترجاع 

كما تقسم محتويات الذاكرة طويلة المدى إلى نوعين أو نمطين من  
 :المعلومات

تدور معلومات هذه الذاكرة حول المهارات األدائية : الذاكرة اإلجرائية.أ
المهارات التي و مثال على ذلك . خالل الممارسةمن  شخصالتي تعلمها ال

فجميع  واللياقة البدنية للعبة ها ضمن لعبة كرة القدم كمهارة التعاونتعلمت
هذه المهارات تم تعلمها من خالل الممارسة وتستطيع اآلن ممارستها 

 .بدون الحاجة إلى الوعي خالل اللعبة
رة حول الحقائق تدور معلومات هذه الذاك : الذاكرة التقريرية.ب

وتوصف  الشخص خالل مراحل حياته المختلفةوالمعارف التي تعلمها 
النسيان لكثرة معلوماتها ولتأثرها الذاكرة بأنها سهلة التعلم و هذه 

 : بالممارسة واالستخدام، ويمكن تقسيم هذه الذاكرة إلى نوعين هما
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  تية ات ذات صلة بالسيرة الذاتحتوي على معلوم: العرضيةالذاكرة
مثال على ذلك و،وفق تسلسل زمني ومكاني محدد وخبراته للشخص

حول امتحان الثانوية العامة وما تبعها قبوله في  ذكريات الشخص
 .الجامعة

 فالمعلومات اللفظية ال  .المعلومات معاني تحتوى على :الداللية الذاكرة
بشكلها النصي، فما ينقل هو  يمكنها أن تنقل إلى مخزن الذاكرة

 .ى الرسالةمحتو
 

  لتذكرتساعدك على ا التى التقنياتبعض 

  و التذكر األلوان
 تقسمو  الدماغ في المرح منطقة تنشط حيث تذكرال على تساعد لواناأل إن

  : للتذكر أقسام ثالث إلى األلوان

 الحفظ علىتساعد  ألوان  



٣٢ 
 

و هذا  الحفظ سرعةمما يسهل  والهدوء االسترخاء فييساعد : األخضر 
  .مثالً قوانين على وتحتوي المفصلة المعلومات حفظ يساعد على

 الحفظ سرعة عل يساعد مما الدماغ لحيوية منشط أنه حيث: األصفر 
  .بنصها المعلومات حفظ في يساعد وهذا الصحراء في كأنك جيدا

 الفهم على تساعد ألوان  

 الفهم سرعة على يساعد مما الشديد بالهدوء يوحي: و األزرق  لسماوىا
  .السماء إلى تنظر كأن كثيرة معلومات على حتويت التي

  

 جيداً واالنتباه التركيز على تساعد ألوان 

 وهذا تغرب الشمس تشاهد كأنك التركيز و االنتباه على يساعد: البرتقالي 
 الفهم علىد يساع مما قليلة إلى الكثيرة المعلومات تحويل علىيساعد 

  .والتركيز

 تنسى لن بذلك و جيداً التركيز علىيساعد  و االنتباه علىيساعد : األحمر 
  .المذاكرة عند معينة كلمات إلظهاراستخدامها  يمكن ولذلك المعلومات
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  الذاكرة و األطعمة
  :اإلنسان على الحفظ والتذكر مساعدةالمشروبات على  بعض األطعمة و

 يؤخذ كمطحون مع الحبة السوداء ويتم  يقوي الذاكرة و الزنجبيل
، وتؤخذ ملعقة صغيرة من هذا المزيج على الريق خلطها مع العسل

  .يوميا
 يعد عالجا لعدد كبير من األمراض التي تصيب اإلنسان، وله  لالعس

 .زيادة القدرة على الحفظ والتذكر أهمية خاصة في تعزيز الذاكرة و
 وهي تعزز القدرة على التركيز والتذكر وتزيد من  عشبة الجينسينج

 .النشاط الذهني
 عين الجمل والصنوبر والزبيب، وهذه المواد مفيدة للجسم  الجوز أو

 .التذكرتقوي الذاكرة وتساعد على الحفظ و  إنهاكما 

  و حاسة الشم الذاكرة
و ذلك        نتائج دراسة حديثة أن استنشاق روائح الورود تقوي الذاكرة تشفك

ريق ف أجرى.العلمية على شبكة اإلنترنت" نيتشر"طبقا لما ورد في دورية 
من أطباء األعصاب من جامعة لوبيك األلمانية ومركز هامبورج 

 حيث تم تعريض. و مجموعة من طالب كلية الطبابيندورف الطبي 
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ثم تعرض نصف العينة لرائحة  البعض لصور المعلقة في أحد الميادين
أثناؤه ، بينما لم يتعرض النصف األخر من العينة للرائحة  قبل النوم و
وتم قياس النتائج في اليوم التالي، حيث وجد الباحثون أن  أثناء النوم ،

من %  ٩٧المجموعة التي استنشقت رائحة الورد أثناء النوم ، تذكرت 
  .فقط %  ٨٦أماكن الصور، بينما تذكرت بقية المجموعة 

" الهيبوكامبس " وفسر العلماء ذلك بقولهم أن هناك منطقة في المخ تدعي 
حيث  . معلومات والخبرات الجديدة داخل المخوهي مسئولة عن تخزين ال

يعتقد جان بورن رئيس الفريق البحثي ، أن الروائح قد تعمل علي تقوية 
الذاكرة أثناء النوم ، بحيث تعطي فعالية أكبر لذاكرة المدي الطويل التي 

  .تحتفظ بالمعلومات لألبد

  تساعد على التذكر أخرىطرق 

  



٣٥ 
 

مها استخدايمكن المعلومة مدة أطول و  أما الطرق التي تساعد على بقاء
، لتقوم باستدعائه كم أكبر من المعلوماتوتخزين  لتسهل عملية التذكر
  :هى  بسهولة عند الحاجة

فبدون الفهم لن تبقى المعلومة مدة ... الفهم للموضوع أو للمعلومة  .١
 و جامعاتنا طويلة وهذا هو الذي يحدث لكثير من الطلبة في مدارسنا

دنا على الذاكرة المجردة من الفهم فإن الطالب سوف يحفظ إذا اعتم
 .المعلومة مؤقتا لالختبار وبعد االختبار سوف تتبخر المعلومة

هي ربطها  الذاكرة،أفضل طريقة لفهم المعلومات واالحتفاظ بها في  .٢
 .مشابهة بمعلومات أخرى

م وال فبدون التركيز واالنتباه لن يكون هناك تعل... التركيز واالنتباه  .٣
الذهن خص الذي يحضر المحاضرة وهو شارد فهم مثل الطالب أو الش

 .فإن لن يكتسب شيء
كمية المادة أو المعلومات فكلما كانت المعلومات قليلة كلما ساعد على  .٤

 .و لذلك تعلم كيفية تلخيص المعلومات شئ هام .بقائها مدة أطول
ن صندوق ستدعاء حدث أو معلومة مربط الكلمات ذهنيا بالصور فا .٥

لذلك بعمل نوع من التصنيف  و .ليس أمرا سهال ذكريات داخل المخال
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بالصور  معلوماتالذهني للمعلومات في رأسك اعتمادا على ربط ال
 .سيسهل استرجاعها عند الحاجة إليها التي قد ترتبط بها

بعض المهام المحددة في ينفع التمثيل في تحفيز الذاكرة للقيام ب .٦
مثيل الموقف وكأنك ت ذاهبا مثال لمقابلة عمل، قم بتفإذا كن. المستقبل

وتأكد أنه عندما تذهب بالفعل للمقابلة، فإن ذاكرتك . أمام المحاور
 .المفترض أن تجيبهاستسعفك فعال وتتذكر اإلجابات التي من 

المصطلحات العلمية المعقدة، هي أسهل طريقة لحفظ األرقام أو  .٧
 .ـرسيمها إلى وحدات أصغتق

وربطها بالمعلومات وهو ما يسهل استدعاؤها عند  كلمات دالةم استخد .٨
من السهل تصنيف المعلومات التي ترتبط بفكرة معينة .الحاجة لها

 .كاأللوان والخرائط واألماكن
و تستطيع أن تقولها عدة مرات بصوت كرر األشياء التي قد تنساها  .٩

 .ءعالي أو خفيض، أيضا حاول كتابته كثيرا للتذكر هذا الشي
ألنه يؤثر على التركيز بصورة كبيرة، لذلك حاول  ابتعد عن التوتر .١٠

بانتظام أو غيرها من التدريبات " اليوغا"االسترخاء وممارسة تمارين 
  .للطبيب إذا كان لديك توتر مزمن شديد لجوءالمختلفة، كما يمكن ال
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فإنه سيكون من السهل عليك عندما تربط حدثا ما بعالمة شخصية،  .١١
كنت تقوم بعمل جولة للتسوق، وأعجبتك سلعة معينة  إذامثال ف. تذكره

العالمات  إحدىتذكرت  إذافي محل، سيكون تذكره أسهل عليك 
مدرسة أو آله  طريقك كبنك أو في عليهاقد مررت  التيالمتميزة 

 ..سحب للنقود
إلى هرم، بحيث تكون قاعدته هى األفكار " ذهنيا"قم بتقسيم مخك  .١٢

كثر تعقيدا، وتكون قمته هي األقل أهمية واألقل األكثر أهمية واأل
تفصيال، وكلما حصلت على معلومة جديدة، خزنها في مكانها 
المخصص في هرم أفكارك، وبالتالي سيسهل عليك استدعاؤها 

 .وتذكرها عندما تحتاج لذلك
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  التركيز

التركيز ما هو اال توجيه . التركيز من أهم مقومات النجاح
                              .مالع بعينه توجيها كاالذهن إلى موضو

جميع  فيعملك فتنظر  فيمشكلة  فيكأن تحصر تفكيرك 
والتركيز .الحل إلىزواياها وتحلل وتقارن حتى تصل 

أيضا هو تعريض الذهن زمنا كافيا لمؤثر معين دون 
يتم  التيالمعلومات  هي: ونقصد بالمؤثر,  األخرىالنظر الى المؤثرات 
  .الحواس احدياستيعابها من خالل 

  
 فيأن صب االهتمام :" جريس أهم رجال الصناعة البارزين. ج .فيقول أ 

قيد البحث ثم نسيان األمر بتاتا بمجرد حسمه  التيالعمل أو المشكلة 
قرار فيه ، بحيث تستعيد قوة تركيز ذهنك كاملة غير  إلىوالوصول 

كلود قال  و ".نجاح في الحياةمنقوصة من أهم األسباب المؤدية إلى ال
  : فرنسي موسوعي و فيلسوف ادريان هلڤتيوس

عالم نفس  فليبيس بروكسلأما  ."العبقرية ليست أكثر من تركيز الذهن" 
  ."االهتمام هو أول مقومات العبقريةإن حصر ": يقول 
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  وقلة التركيز  الذهنيعالج مشكلة الشرود 
حتاج إلى إن بناء القدرة على التركيز الذهني ي

تمرين هادئ وطويل ولكنه صارم ودقيق كما يفعل 
عند بناء وتقوية عضالته بحيث يستطيع  اإلنسان

بعد ذلك تركيز قواه الذهنية وحصر تفكيره العقلي 
  .في أي وقت أراد وفي أي موضوع أيضا

  :بعض الوسائل المساعدة لذلك 
ويشغل رتب مكان عملك ترتيبا جيدا واستبعد كل ما يشتت فكرك  -١

  .ذهنك
عود نفسك على أن تعيش لحظتك وأن تحصر نفسك فيما أنت فيه  -٢

  .أو تناس كل ما عداه انس فقط و
كنت تشعر باإلجهاد فتوقف عن العمل بعض الوقت وخذ  إذا -٣

  .مكان جيد للتهوية فيلحظات من االسترخاء 
موقعك وتحرك قليال من  فيكنت تشعر بالخمول فجدد التهوية  إذا -٤
  .انك ومارس بعض التمارين الرياضية الخفيفة لبضع دقائق مك
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التفكير وممارسة  فيأعط نفسك قدرا كافيا من الراحة قبل البدء  -٥
  .العمل 

بادر بعالج ما تعاني منه من مشكالت صحية وإذا كنت تعانى من  -٦
  .ال تعطه تفكيرا أكبر من حجمه شئ فال تبالغ في أمره و

  

 تمارين التركيز

ردت أن تحصل على جسد رياضي فستتوجه إلى إحدى صاالت إذا أ
اللياقة البدنية وستنتظم على التمارين و بالمثل أيضا إذا أردت أن تقوي 

قدرات عقلك فعليك أن تواليه بالتمرينات المختلفة التي تنشط وتقوي كافة 
  .أجزائه

 أن إليكم بعض التمارين والتدريبات العملية التي من شأنها إن شاء اهللاف
 :ترفع من درجة تركيزك إذا واظبت على فعلها

 :ولالتدريب األ
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شكلها ،  ,ألوانها فيركز  ,نسبياركز على صورة معينة لفترة طويلة  .١
 .كل شئ عنها وحجمها 

 .أغمض عينيك وحاول أن تتذكر كل شئ عن هذه الصورة .٢
 .ذهنك فيافتح عينيك وانظر كم استطعت أن تحصل من تفاصيل  .٣
في صور أخرى وحاول أن تزيد من مقدرتك على كرر التدريب  .٤

 .التركيز في كل مرة

 :الثانيالتدريب 

حاول أن تخصص وقتا معلوما كل يوم تركز فيه ذهنك في خبر في 
النبأ مدى عشر أو  فيعنك الصحيفة وركز ذهنك  ابعدصحيفة تقرؤها ثم 
 وال تنس أن التركيز معناه أن تحيط بالموضوع من كل.خمس عشرة دقيقة

حسابك االشخاص الوارد  فيجوانبه وتنظر إليه من جميع زواياه مدخال 
ذكرهم ونزعة الكاتب ومعلوماتك السابقة عن الخبر وحاول أن تصل إلى 

  .النبأ فيرأى حاسم 

  :التدريب الثالث
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قم بعملية حصر للقضايا التي تحتاج منك إلى تفكير ورتبها حسب  .١
  .أهميتها أو استعجالها

مكان هادئ  فيدل المزاج مرتاح البال اجلس عندما تصبح معت .٢
  .واستخرج ورقتك وتناول أول قضية فيها بالتفكير

استعرض القضية األولى من جميع جوانبها وركز قواك الذهنية فيها  .٣
الوجود لبضع دقائق وحاول  فيوكأنك غائب عن كل ما عداها 

كيف ، اذا ، متى ، أين ، التالية عن القضية لم األسئلةعلى  اإلجابة
لماذا هذا العمل أريد القيام به ؟ متى الوقت المناسب له ؟ أين من ، 

  ؟بالعملسيكون ؟ كيف سينفذ ؟ من يقوم 
نقاط مختصرة وسجل ذلك على الورق أوال  فيحدد ما توصلت إليه  .٤

  . بأول
  . ألق نظرة على ما كتبت ثم أغمض عينيك وحاول استذكار ما كتبت .٥
مختلفة وفي كل مرة اكتب ما تصل إليه  أعد عملية التفكير في أوقات .٦

من أفكار جديدة وأضفها عندك ثم انظر فيها ثم أغمض عينيك وتذكر 
  .كل ما توصلت إليه

 .انظر إلى قضية أخرى وتعامل معها كما تعاملت مع غيرها .٧
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  كيف تكتسب مهارة جديدة؟

  
فيلسوف ال هكذا قال... ر المستم التغيير هو الحياة في الثابت الوحيد الشئ

أشياء جديدة  لتعلم التغيير في حياتنا إلىفنحن نحتاج  .اليونانى هيرقليطس
أمر سهل لكن  اكتساب مهارة جديدة و قرار ...القراءة  أومثل الرياضة 

  .أن تلتزم بها هذا ما يحتاج إلى جهد
  

 :بعض الخطوات الكتساب مهارة جديدة و االستمرار عليها و هناك
أسابيع وسوف يصبح  ٣كرر هذه العادة لمدة  :يوم ٢١التزم لمدة . ١

 .األمر تلقائيا و من السهل المحافظة عليه
 .عليك بالتكرار أساسي لكي تجعل العادة تثبت التكرار أمر: التكرار. ٢
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أن تغير الكثير مرة  من السهل أن تنفعل وتحاول :ابدأ بخطوة بسيطة. ٣
مدة ساعتين يوميا ابدأ أن تقرأ ل أردت واحدة و لكن هذا ليس صحيح فإذا

 .حتى تصل إلى الساعتين بنصف ساعة
قد تنسى االلتزام بالعادة فضع قصاصة تذكرك بما تريد  :ذكر نفسك. ٤

 .تعوده
كلما ثبت على القيام بالعادة في نفس الوقت من اليوم وفي   :كن ثابتاً. ٥

 .نفس المكان كلما سهل عليك االستمرار
يشاركك و يدعمك حتى يساعدك  ابحث عن شخص :ابحث عن صديق.٦

 .على االستمرار إذا قررت إن تتوقف
ال تتوقع أن تنتهي كل محاوالتك للتغير بالنجاح فقد يحتاج  :ال تيأس.  ٧

 .األمر عدة محاوالت
. جرب تغيير تصرفك لمدة شهر وأجل الحكم :اعتبر األمر تجربة. ٨

 .وجهة نظر أفضل للتغيير فذلك يعطيك
تخيل نفسك و ما سيصبح عليه حالك بعد  : خيل النتائجغير الفكرة وت. ٩

 .تعودك هذه العادة
اعرض لنفسك حقائق واقعية عن الجانب السيئ لعدم  :واجه نفسك. ١٠

 .التغير واجه نفسك بهذه
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  التعلم

  

 تعريف التعلم

ال تقتصر على اكتساب المعلومات واألفكار وإنما تشمل أيضاً عملية التعلم 
فكل ما يكتسبه الفرد على اختالف صوره ما . ات والمهاراتمختلف العاد

هو إال نتاج لعملية التعلم ، وهذه العملية مستمرة تكاد ال تنقطع من الوالدة 
 . حتى الممات

 التعلم الفرق بين التعليم و



٤٦ 
 

،  طالبويالحظ أن التعليم مهمة يقوم به المعلم ، أما التعلم فتلك مهمة ال
  .ومتعلم في آن واحدوإن كان كل منا معلم 

 

 

  إنك متعلم بارع 

  

حيث أنه جزء من تراثنا  بالطبيعة،إن جميع بني البشر قابلون للتعلم 
  : اإلنساني ، غير أن معظمنا ال يدركون ذلك لسببين

  . النظام التعليميرج خابرات التعليمية السلبية داخل و ـ الخ1
 .الطبيعيةاهب التعلم ـ االفتقار إلى أي تدريب بشأن كيفية تطبيق مو2
 
قد لعبت تجاربنا السلبية مع النظام التعليمي دوراً في إقناع الكثير منا بأننا ل

ولدى ظهور أي إشارات عن برنامج تعليمي قادم ،  .أبداًلن نحقق النجاح 
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فإننا نبدأ في برمجة أنفسنا للشعور بالضغوط و الفشل و ذلك باالستدعاء 
ومن بينها . ية الشائعة حول التعلم لمغلوطة السلبالعقلي لعدد من المفاهيم ا

  : ما يلي
 " لن أتذكر ما أتعلمه"  " لست متعلماً جيداً" " التعلم مثير للضجر "

ية تزعم أن التعلم عملية مقدر لنا و تستند كل هذه الرسائل على فرض
إن تكرار هذه الرسائل بمثابة حافز للتنويم الذاتي يعمل على . الفشل فيها

و حتى . لق مراكز التعلم في العقل عندما تكون في أشد الحاجة إليها غ
يمكن تغيير الحصيلة التعليمية من السلب إلى اإليجاب ، يتعين عليك 

" أكد لنفسك قائال . إيجابية حول قدراتك كمتعلم جيدبرمجة عقلك برسائل 
 إنني بالفعل متعلم ناجح في مجاالت عديدة من المعرفة خالل حياتي و

 "حتى اآلن

  العقبة األولى التي يضعها الناس  هيهذه المقولة  :يضايقنيالتعلم
ويكفي أن تسترجع . فهي تفتقر إلى الصدق . طريقهم إلى التعلم  إلعسار

كانت فرص التعلم خاللها  أوقاتبعض ذكرياتك حيث ستجد أن هناك 
 .ممتعة
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 ًيطلق عليه يستخدم الرياضيون ورجال األعمال ما  :لست متعلماً جيدا "
فإن هؤالء األشخاص . لتأمين تحقيقهم النجاح " التصور اإليجابي

و إذا ما ثابرت على أن تكرر . يبرمجون عقولهم من أجل إحراز النصر
أنك غير كفء بالنسبة لموضوع ما لفترة كافية فسوف تقوم بنفسك على 

 . فأنت كما ترى نفسك .جعل هذه النبوة أمراً واقعاً 
 إذا كانت التأكيدات اإليجابية تساعدك على تحقيق : أتعلمه لن أتذكر ما

أداء أفضل فلك أن تتخيل مدى تأثير مواصلة الحديث إلى نفسك بأنك لن 
هو جدير بأن يمحو تماما من ملفاتك ستطيع تذكر تفاصيل تقرير ما فت

 . العقلية أي معلومات بها بنفس السرعة التي تغذيها بها

لسوف تكتشف أن  و "الجذب و الترغيب" حث نفسك وفقاً لمنهجأن تحاول 
حماسك لتلقي العلم قد أزداد إلى حد بعيد ، و أن هذا الحماس سيؤدي بدوره 

   . إلى زيادة قدرتك على التعلم
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  مهارات التعلم 

 
الطالب الذي يعرف كيف يتعلم لن يكون متقدما في مراحله الدراسية فقط 

 .لى فرص للتعلمبل سيحول حياته كلها إ
  من أين نبدأ ؟

أن يكتشف المحيط المناسب للتعلم وأن يخلق الجو المناسب  على المتعلم
أن يتمرن على التعلم لفترات طويلة ألن  و. لذلك حسب إمكانياته وظروفه

أن  أيضا كما عليه. اج ممارسة لوقت طويل وتركيزيحتكيفية التعلم  إتقان
  .ومياع أولوياته وأهدافه للتعلم ييض

 مبادئ التعلم األساسية
طرق استجابته  حواسه و و ذكائه وكل متعلم فريد في خصائصه  .١

 .للتعلم
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زاد عدد الحواس المشتركة في عملية اإلدراك، ازدادت إمكانات  كلما .٢
 .التعلم

التعلم هو تحصيل للخبرات، لذا فإن تفاعل المتعلم بشكل واعي في  .٣
 .عملية التعليم هو شئ أساسي

إجراء  - المناقشة -المحاضرة(ديد من استراتيجيات التعليم هناك الع .٤
، لذا ال بد أن يستخدم المعلم ما يتناسب ..)عرض األمثلة -التجارب

  .منها مع عدد المتعلمين والوسائل المتوفرة لديه
 .التعلم تذكر أن اإلبداع هو الهدف النهائي لعملية التعليم و .٥

 

  طرق اكتساب المعلومات
لكن بشكل . من شخص آلخررق اكتساب المعلومات أفضلية طيختلف 

عام، كلما زادت عدد الحواس المشتركة في العملية التعليمية كلما زادت 
   :ولنأخذ مثاال على دمج هذه الطرق. االستفادة وتركزت المعلومات

  .ر الفصل وتستمع لشرح المعلّمعندما تحض :استماع .١
  .عندما تدون المالحظات :كتابة .٢
  .ما تبدأ الدراسة وتقرأ مالحظاتكعند :رؤية .٣
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 .عندما تقرأ ما كتبت بصوت عال :تسميع .٤
  

 أدوات التعلم
 

 القراءة –أوال 
لست أهوى القراءة ألكتب، وال ألزداد عمرا : "يقول عباس محمود العقاد 

في تقدير الحساب، إنما أهوى القراءة ألن لي في هذه الدنيا حياة واحدة 
وال تحرك كل ما في ضميري من بواعث ،وحياة واحدة ال تكفيني 

الحركة، القراءة وحدها هي التي تعطي اإلنسان الواحد أكثر من حياة 
  ".واحدة، ألنها تزيد هذه الحياة عمقا

و . هدفها هو استخراج المعلوماتتعتبر القراءة من أهم أدوات التعلم 
ت إلى المعلوما لإلشارةرصاص أو الفسفوري لقلم الا استخدام األفضل
عودة إلى وتسهيل عملية ال المتعلممساعدة وفائدة اإلشارة . المهمة

 .طيع أن يعيد قراءة الموضوع مختصرايست المعلومات حتى

بالنسبة للعبيد األمريكيين من وقت ما  كانت تعنى  فيالقراءة هل تعلم أن 
ففي الواليات المتحدة لم يكن مالك العبيد يسمحون  .. أصل أفريقي الحرية
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بل كانوا  .حلموا بالحرية لو تعلموا القراءةي حتى ال دهم أن يتعلموالعبي
ولكن السود ناضلوا  ..يعاقبون العبد الذي يقتنى كتابا أو يحاول التعلم

يدفع لطفل أخر يعرف  "توماس جونز "كان و . للحصول على الحرية
ي الذ " اولوداه اكويانو" أما  .ءة ستة سنتات في األسبوع كي يعلمهالقرا

ولد في أفريقيا و كان والده زعيم في قبيلته ، في يوم هاجمه الغرباء و 
ثم اشتراه ضابط بحري و أجبره على خدمته، و   قاموا بخطفه هو و أخته

أصدقائه الكتب؛ فطلب من بعض  يقرءونشاهد سيده و آخرين و هم 
و بعد سنوات كان يستثمر أوقات فراغه في  .تعليمه القراءة و الكتابة

و بعد فترة أصبح حرا و انتقل إلى إنجلترا  مال إضافية ليشترى حريتهأع
  .و نشر كتابا يحكى فيه سيرته الذاتية

 كتابة المالحظات –ثانيا 
كتابة المالحظات قد  ولتذكير المتعلم تعتبر كتابة المالحظات أداة مهمة 

 الغاية األساسية و .الخ... مناقشة ومحاضرة أ يكون مصدرها الكتاب أو
تدوين المالحظات عدا عن كونها تبقيك يقظاً هي تذكرك بالمعلومات 

والمالحظة  .قرأتومساعدتك على استرجاع ما  انتباهك وزيادة تركيزك و
  .ةسوسمحقد تكون في المادة المطبوعة أو مسموعة أو مرئية أو 
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 مهارة تدوين المالحظات

 لتي ينبغي االستيعاب و الفهم الجيد يساعدك في تحديد المالحظات ا
 :عند تدوين المالحظات  اآلتيتدوينها ، و عليك أن تتبع 

 التركيز فقط على المعلومات و البيانات الجديدة بالنسبة لك . 
  االستعانة بالمادة المتوافرة لديك حول الموضوع ، و محاولة إثراء

 .هذه المالحظات من خالل القراءة
  التعليمية بصورة نقل الرسومات اإليضاحية التي تشرحها المادة

سريعة و أولوية و ركز جل اهتمامك على جوهر الموضوعات التي 
 . تدرسها

  محاولة تدوين المالحظات بحسب تسلسل محتوى المادة التعليمية التي
 .تتعامل معها ، حيث يسهل ذلك مهمة الرجوع إلى هذه المالحظات

 
 االختصارالتلخيص و  –ثالثا 

من كتابة المالحظات ، فعن طريق  يعتبر االختصار مرحلة متطورة
ما جاء في الموضوع من نقاط أن يلخص أهم  يع المتعلميستط االختصار
  .بشكل منطقي مهمة و 
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 صقواعد التلخي
 :مثل النصفهم  في مھالتسا التي الجمل حذف یمكنك: الحذف قاعدة .١

 ول االسترسا أو. ةيالثانو واألعمال األشخاص و اءياألش وصف
 . يةالرئیس األفكار و للمعاني الفرعي التفصیل

 الزما شرطا تشكل أخرى فيجمل الجملة دمج ویمكنك: الدمج قاعدة .٢
 .للجملة األولى جةينت أو

 أن شرطل محلها إحال و جمل من جملة بناء ویمكنك: البناء قاعدة .٣
 .المختصرة للجمل الطبیعي المبنیة الناتج الجملة تكون

 بجملة الجمل من وعةمجم استبدال و یمكنك: مالتعمي قاعدة .٤
 .المستبدلة الجملتها حمل التي المعاني طياتها في تحمل تعمیمیة

  
  صيالتلخ مراحل
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األدوات السابق ذكرها في التعلم ، سيكون المتعلم الذي يستخدم ويتقن كل 
مميزا عندما يطرق مواضيع جديدة وستكون سهلة عليه ولن تستغرق فترة 

  . وفر الوقت والجهدطويلة في التعلم وبالتالي سي
  
  

 صالتلخي وأشكال طرق
 .األصل من مكثفة نسخة أو مركز هينقل : ةالنثري قةالطري .١
 فقرات أو مفردة كلمات شكل على تكون هذهو:  الهيكلية قةالطري .٢

 نالعناوي تمثل ماتقسي باستخدام قائمة، شكل على مختصرة، وتوضع
  . زالترقيم و الترمي ماستخدا مع المتفرعة يةالثانو ينوالعناو ةالرئيسي

قراءة النص األصلي قراءة  :المرحلة األولى 
ھوأھدافھ متأنیة واستیعاب مضمون

أثناء   (تدوین األفكار الرئیسیة :المرحلة الثانیة 
.في مذكرات مختصرة خارجیة )القراءة 

إعادة صیاغة الفكرة أو   :المرحلة الثالثة 
األفكار الرئیسیة بأسلوبك الخاص بإیجاز  

.محكم بدون إضافة أو تعلیق 
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 ذهھ وتتم :مثل الخرائط الذهنية  ةيالعنكبوت والخرائط األشكال .٣
ندسي ھشكل الورقةعلى مركز في الرئیس بوضع العنوان الطریقة
أفرع ثانویة،  إلى بدوره تفرعي قد سيرئ فرع كل وھمن ویتفرع
 ذا المدروس الموضوع كان إذا خاصة الطریقة ذهھ وتستخدم

  .ةرصنيفات كثيت

  لالستذكار بعض النصائح

من الضروري أن تتعرف على  :  تبادل اآلراء واألفكار مع الزمالء .١
اثنين أو أكثر من الطلبة في حتى يمكن مناقشتهم في المعلومات التي 

 .تعلمتها
مارس عملية التأمل لتهدئة نفسك وتصفية ذهنك من  :جهز نفسك ذهنيا .٢

قد يكون من المفيد تجربة . اسةشاكل والهموم قبل البدء بالدرجميع الم
 . أو أداء التمارين الرياضية   قراءة جزء من القرآن، أو صالة ركعتين

حاول . عليك أثناء دراستك فقرات تبدو صعبة الحفظ ستمر:  التبسيط .٣
 . أن تبسط هذه الفقرات إلى نقاط رئيسية مكونة من أفعال وأسماء

في حفظ  كيساعد يمكن للترتيب الهجائي أن :الترتيب الهجائي .٤
فاصوليا، : افترض أن عليك تذكّر األطعمة التسعة التالية. المعلومات
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نالحظ هنا أن . فول، شمندر، لوبياء، فراولة، لحم، شعير، فجل، لوز
كالشعير، الفول، –) ش، ف، ل(األسماء مقسمة إلى ثالثة حروف هي 

جاد أن استخدم خيالك إلي. قد يساعد هذا الترتيب على الحفظ. اللوز
 .نظام يساعدك على التذكّر

علّمه أخيرا اقرأ أي شيء تجد صعوبة في ت:قبل النوم مباشرة تعلّم  .٥
 ن تماسك المعلومات يكون أكثر كفاءة وأل . قبل الذهاب للنوم مباشرة

 . فاعلية خالل النوم
 .اختر المكان المناسب و الوقت المناسب .٦
 . مةاستخدم األقالم الملونة و دون األفكار المه .٧

  

  هارات للتعامل مع الورقة اإلمتحانية المبعض 

 .ابدأ بذكر اهللا عز وجل .١
  .جيداً األسئلةاقرأ  .٢
  .ابدأ بإجابة األسئلة المتمكن منها .٣
  .استرجع الخريطة الذهنية  .٤
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 .راجع إجابتك جيدا .٥

 

 

 

ة یعطینا إیاھا اهللا على عملنا الجید ھو أن نصبح قادرین على أمكاف أعلى "

  "  عمل األفضل

  البرت ھابارد

  

  التعلم الذاتي 

  اشراقة
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تطوير و تنمية  فيهو النشاط التعلمي الذي يقوم به الشخص المتعلم رغبة 

اهتماماته بما يحقق تنمية شخصيته ،  إمكاناته وقدراته مستجيباً لميوله و
والتفاعل الناجح مع مجتمعه عن طريق االعتماد على نفسه والثقة بقدراته 

  .لتعلما في عملية التعليم و

بدأ التعلم الذاتي في أوروبا وذلك على يد الطبيبة اإليطالية ماريا 
الميالدي أسلوبا جديدا  ٢٠مونتيسوري التي طورت في أوائل القرن الـ

في التعليم يشجع الطفل على التعلم بنفسه ويكون فيه هو المعلم والمتعلم في 
تي تم تجهيزها آن واحد، وقد أعدت مونتيسوري غرفة تربوية للتعلم الذا

 الرقمية و اللغوية و بكل ما يحتاج إليه التالميذ لتطوير مهاراتهم العملية و
  .الحسية
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وقد أعجب به أفراد الطبقة األرستقراطية في بريطانيا واقترحوا العمل به، 
ولكن نشبت الحرب العالمية الثانية وعطلت تطور المسيرة التعليمية 

  . باستخدام ذلك األسلوب

ريب المعلمين على التعليم بطريقة اولة من جانب أخصائية تدوفي مح
مونتيسوري والمعلمة لورنا ماهوني لتطوير الطريقة افتتحت ماهوني 

مدرسة على طريقة مونتيسوري في بيتها الواقع في الشمال الشرقي من 
لندن، وفي هذه المدرسة ليس هناك بداية رسمية للدرس كما أنه ليس هناك 

غرفة الصف وال يحدد المعلم للتالميذ المادة التي لوح اسود في 
  . سيدرسونها على مدى اليوم

  كيف نتعلم ذاتيا؟

يمكن للمرء أن يتعلم ذاتيا من خالل تحديد 
مجال معين للتعلم يرغب فيه إلى جانب 

مستوى معين يريد الوصول إليه وعليه فإنه 
 :ومن أهمهايمكن القول إن المتعلم ذاتيا يجب أن يتبع بعض الخطوات 
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أن يقوم المتعلم بتحديد ما يريد أن يتعلم بصورة دقيقة وذلك منعا  .١
تحديد المصادر التي سوف  لتشتيت المتعلم وكذلك مساعدة له في

 .يرجع لها
قراءة العديد من الموضوعات في المجال الذي يريد بأن يبدأ المتعلم  .٢

قي والفعلي أن يبدأ فيه دون أن يكون ذلك من ضمن عملية التعلم الحقي
وذلك من أجل أن يضع المتعلم نفسه في اإلطار األساسي للموضوع 
الذي يريد أن يتعلمه، أي أن الغرض الرئيسي من هذه الخطوة هو 

 .خلفية عامة عن موضوع التعلم تكوين
أن يلجأ المتعلم في البداية إلى تحديد مستوى معرفته في الموضوع  .٣

أن أو إلى أحد المتخصصين سواء بالرجوع  الذي يريد أن يتعلمه 
أساليب التقويم عن طريق  يقوم هو نفسه بإجراء تحديد المستوى

 .المختلفة المناسبة
 .المناسبة التي يمكن من خاللها التعلماختيار الوسائل  .٤
تحديد جدول زمني للمتعلم يتم فيه تقسيم المجهود التعلمي على عدد  .٥

يراها المتعلم مناسبة معين من الساعات أو غيرها من األساليب التي 
قوم مع ضرورة أال يفرط المتعلم في تقدير قدراته الذاتية أي ال ي

 .بتحديد كم كبير على وقت قليل
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إجراء نوع من التغذية المرتدة أثناء عملية التعلم من حيث تعديل  .٦
الوقت إذا كان غير مالئم أو اللجوء إلى وسائل تعليمية مختلفة إذا 

داية غير كافية وغيرها من طرق تحسين كانت المستخدمة في الب
 .األداء في أثناء العملية التعلمية

إجراء التقويم النهائي عند إتمام العمل المفترض إنجازه ويمكن هنا  .٧
اللجوء إلى التقويم الخارجي من أجل التعرف على مستوى األداء أو 

 .إجراء التقويم الذاتي
وقوة إرادة من جانب بصفة عامة تتطلب عملية التعلم الذاتي قدرة  .٨

  .المتعلم وعدم ترك النفس تستجيب ألية عوامل محبطة 

  

  

األمر ليس أن بعض الناس يمتلكون اإلرادة و آخرون ال يملكونها بل أن " 
  " لبعض مستعد للتغيير واآلخرون الا

  جيمس جوردون

  اشراقة
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  التعلم السريع

  

المخ .رأيس أيمن و المخ مقسم إلى قسمينتخبرنا بعض الدراسات أن 
مع التحليل المتأني  عامليتيختص اكثر في التفكير المنطقي و  يسراأل

الكالم والتفكير في : إضافة إلى معظم مناطق اللغة مثل خطوة خطوة
يهتم اكثر بالتفكير اإلبداعي و الموسيقى و  يمنالمخ األأما . الكلمات
  .الصور

دم المخ نستخ عندمايبقى لمدة أطول اسهل و اسرع و التعلم و يكون 
 االنسانعلم يت لسنوات الخمسة األولى من الحياةخالل اف .التعلم في بجزئيه

وبعد السنوات . أي خمسة سنوات أخرى في حياتهم منأشياء اكثر 
من خالل  و يتعلميتغير كل شيء ف األولى يذهب إلى المدرسة الخمسة
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 ليست هذهطرق مثل القراءة ، المحاضرات ، التحليل وهي قيمة ولكن 
  . فقطان يتعلم بها  يجبهي الطرق التي 

ان تقنية التعلم السريع توفر طرق أسرع لتبادل المعلومات ولتحقيق 
 و الصور و سيقىبإضافة أنشطة مثل الموف .أساليب أكثر كفاءة في التعلم

بشكل افضل عندما  فاالنسان يتعلم .تخيلنشاطات بدنية و و األلعاب
هو تجميع عدة طرق  فهدفنا .التعلمء يحصلون على نشاطات متعددة اثنا

  : ألخذ المعلومات ألننا نتذكر

 من مانرى%  ٤٠، من مانسمع %  ٣٠،  من مانقرأ %  ٢٠.  
 من مانعمل%  ٦٠، من مانقول %  ٥٠.   
 من مانرى ، نقول ، نسمع ونعمل % ٩٠. 

إن الفرق بين استفادة الطالب من المعلومات المقدمة بالطريقة التقليدية 
بالتعلم السريع هو كالفرق بين أن اشرح لك في محاضرة  مقارنة

 االسعافاتوبين أن أدخلك إلي غرفة ) التعلم التقليدي( االسعافات األولية
أيهما تعتقد  ...اداء االسعافات األولية  ألدربك خطوة بخطوة علي كيفية

   .أفضل في تعلم المهارة ابقي في الذاكرة و
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  القراءة 

  .استخالص للمعنى من المادة المطبوعة أو المكتوبةتعرف القراءة بأنها 

  أنواع القراءة

و هذه  .مـوراألتشمل اإللمام باألولويات مـن   :القراءة الثقافية - ١
 .الطريقة تناسب نوع بيتا من المعلومات

بكل نواحي المادة  تستوجب الفهم المتعمق: القراءة األكاديمية  - ٢
وتتميز أيضاً بعدم وجود عامل ر االختباليتمكـن المرء من اجتياز 

 .و ذلك ما نطبقه مع المعلومات ألفا .االختيار الحر للمادة المقروءة

نقوم بهذه القراءة عندما نرغب في البحث عن  : القراءة المرجعية - ٣
مثال عند . معلومات معـيـنـة قـد تتطلب االطالع على عدة مراجع

 .نالتحقق من معلومات جغرافية عن بلد معي

وتشمل قراءة الصحف قد تكون هذه أقل القراءات شأناً  : قراءة المتعة - ٤
ن الترويح عن ض القصص وما شابه ، وهدفها غالباً يكووالـشعر وبـع

  .و ذلك ما يناسب نوع المعلومات جاما .النفس
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  ءة السريعة االقر

  

  

يقضون وقت طويل لقراءة صفحات  إنهميشتكى الكثير من الناس من 
فالمشكلة . يبتعد عن القراءة  وهذا يسبب الملل للقارئ والذي يجعله. قليلة

. راغبون في القراءة لكنهم ال يعلمون كيف يقرءون إنهم فيتكمن 
ال غنى عنها  العلم و أساس من أسس الثقافة و إنهاوألهمية القراءة حيث 
المهارات الهامة و  إحدىالتفوق فسنعرض اآلن  و لكل إنسان يريد النجاح

  . ى مهارة القراءة السريعةه
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القراءة السريعة هي عبارة عن أسلوب للقراءة تتضاعف به كمية المادة 
فالشخص الذي . المقروءة في وقت معين مع االحتفاظ بكامل االستيعاب 

يتقن هذه المهارة بإمكانه اختزال وقت قراءة كتاب معين إلى الربع تقريبا 
و يمكن  .تدريبه على هذه المهارةو يعتمد هذا على مستوى القارئ ومدى 

استخدام هذا النوع من القراءة مع نوع بيتا من المعلومات و لكنها ال 
  .تناسب المعلومة ألفا

  كيف تصبح قارئ سريعا؟

وبالعودة قليال إلى " موهبة القراءة السريعة"تذكر أن الناس لم يولدوا مع  
فال يمكن للعداء   .لالقوأيام الدراسة االبتدائية يوقن المرء صدق ذلك 

 .ببدنية العالية إال بالتدريالحصول على اللياقة الالرياضي 

المادة المقروءة لغتهم ل الطبيعي لسرعة القراءة عندما تكون إن المعد
فإذا كنت أقل قليال من    .كلمة في الدقيقة ٣٠٠إلى  ٢٠٠هو األصلية 

فأنت   أعاله أما إذا اجتزت السرعة   .ضمن حدود المعدل  المعدل فأنت
  . أعلى من المعدل الطبيعي وبإمكانك مضاعفة القراءة بالتمرين المستمر
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  التصفح السريع : Skimming_ يعتبر التصفح السريع قبل الدخول
أحد أهم الطرق ألخذ فكرة مختصرة عن هو للجزء المقرر قراءته 

وذلك يكون بقراءة العناوين الرئيسية والفرعية باإلضافة    .الموضوع
 .إلى تمرير العين سريعا على األسطر أو بدايات ونهايات الفقرات

 ن خالل النظر إلى السطر على أنه ضاعف سرعتك م:  حركة العين
أنظر إلى السطر الواحد ف. من الكلمات محاوال فهم معناها مجموعة
ومن خالل النظر  مجموعات من الكلمات المتالصقة ٤ أو ٣على أنه 

 .الكلمة حذر توقف العين طويال علىا.معناها السريع إليها حاول فهم
لقد أثبتت دراسات كثيرة أن العين غير المدربة تتوقف بمعدل ستة ف

  .إلى ثمانية مرات على السطر الواحد وهو بال شك تأخير للقارئ
 الذي يكون بسبب  و أما الرجوع المتكرر للتأكد من كلمة معينة

كن التغلب عليه بتذكر أن ما بأنه قد فاته شيء مهم فيم إحساس القارئ
امة أو أخرى غير همعلومة قد فاته ال يخرج عن احتمالين وهما 

ن كانت غير ذلك فلم يفت إمة فسيعيدها الكاتب واهفان كانت . امةه
 .القارئ شيئا

  أو شفاهيا أو صوتيا   ذهنيالفظ الكلمات هي  و  :لفظ الكلماتتتجنب
وغالبيتهم  ء عادات بطيئو القراءةوتعد هذه العادة أسو  .أثناء القراءة
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وربما يكون السبب في ذلك هو .. . يمارسونها ولكن بدرجات متفاوتة
أن بداية تعلم الكلمات في المراحل الدراسية األولى كان بنطقها 

تصحب هذه العادة الكثير من  بصوت عال بتشجيع من المدرسين و
 أساسياً ة عائقاًتعد هذه العاد و.. .الناس حتى سن متأخرة من العمر

للتغلب على هذه العادة ولمضاعفة  و. يحول دون اإلسراع في القراءة
سرعة القراءة يجب النظر إلى الكلمات على أنها رموز بديهية تفهم 

يمكننا التغلب  و). ألو صوتية شفهية ذهنية أو(بالقراءة بالنظر وليس 
نظر إلى من خالل ممارسة عادة ال علي العادات السلبية للقراءة 

تخيل وأنت تقرأ أنك تنظر إلى فيلما ال . الكلمات دون النطق بها
 .الشفاه أو اللفظ الذهني تحتاج إلى تحريك

  

 

التقدم مستحيل بدون تغيير ، و أولئك الذين ال يستطيعون تغيير عقولهم " 
  "  ال يستطيعون تغيير أي شيء

  جورج برناردشو

  اشراقة
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  اإلدراك 

  

ن ما حوله من األشياء واألحداث باستخدام اإلدراك هو أن يعي اإلنسا
  :من المهم أن نعرف شيئين أساسيين عن اإلدراك. الحواس

  إن الحدث المدرك يتركب من عدد من الرسائل المحسوسة التي
 .اإلنسانتتشابك بصورة شديدة وفي النهاية تشكل أساس المعرفة 

 دث في يتفاعل في الوقت الواحد مع جزء ضئيل من كل ما يح اإلنسان
 .انتباههبيئته وينتقي الحدث الذي يجذب 
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  مبادئ اإلدراك 
  مطلقأن إدراك اإلنسان نسبي وليس. 
  يقوم اإلنسان بانتقاء ما  أنأن إدراك اإلنسان انتقائي و هذا يعنى

 . يجذب انتباهه من المثيرات التي تحيط به وما يثير دافعية اإلنسان 
  ظيمايلة التعليمية أكثر تنكلما كانت الوس أفضلإدراك اإلنسان.  
 مستعدا يستطيع إدراك  كلما كان الشخصتأثر باالستعداد اإلدراك ي

  .وسرعةاألشياء بسهولة 
  و القدرات العقلية والمستوى  منها العمر أشياءبعدة يتأثر اإلدراك

  .العلمي
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  م اإلدراك والتعل

 
عوامل تشارك افر خمسة لدى اإلنسان عن طريق تض تتم عملية اإلدراك

ر، والذاكرة، ثم اإلدراك الحسي، واالنتباه، والتفكي :وهي، في العملية
  .التعبير

 :دماغ من الحواسال إلىلومات الحسي عن طريق ورود المع اإلدراكيتم 
و الحركة وهي الحاسة التي تجعلنا  والتذوقالبصر والسمع واللمس والشم 

كانت يدك  إنرف ، فأنت تعوأوضاعهاالجسم  أعضاءنعرف مواقع 
ويقوم الدماغ بتحفيز المعلومات ثم . إليهاممدودة دون النظر  أو مرفوعة

الفرح ،  أوالنفسي، كالحزن  اإلحساسثم لدينا . تفسيرها ، وبالتالي فهمها
تحت  أيضا واألحاسيسوسندرج هذه المشاعر والعواطف  . الغضب أو

إذ يتضح . بحد ذاتهاكي الموقف التعليمي هو موقف إدر و. اإلحساسكلمة 
  . من عملية اإلدراك أن كل فرد يدرك الشيء أو الحادثة بطريقته الخاصة
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 .اآلخركل مننا عن  إدراكو دعونا نحكى قصة توضح كيف يختلف 
في إحدى األيام  يحكى أن عمياناً ستة كانوا يسكنون إحدى القرى وف

كن لدى العميان ولم ي. أن فيالً كبيراً يوجد في القرية نالقرويوأخبرهم 
العميان فيما بينهم أنهم  أتفقوقد . أدنى فكرة عن ماهية الفيل وشكله

يستطيعون رؤيته كي يكتشفوا ما  يستطيعون أن يتلمسوا الفيل بما أنهم ال
توجه العميان نحو الفيل وقد أخذ كل واحد منهم طرفاً من الفيل  .هو

  .متلمساً إياه

  
إن الفيل جذع شجرة ":الضخمةالفيل  صاح األعمى األول وهو يتلمس رجل

 ".كبير
 "إن الفيل حبل متلمساً ذيل الفيل الغليظ :"صاح األعمى الثاني
 .متلمساً خرطوم الفيل الطويل "إن الفيل ثعبان ال،:" صاح األعمى الثالث
وهو  "إنكم ال تفهمون، إنه مروحة يدوية كبيرة:" صاح األعمى الرابع

 .هتلمس أذني
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 .وهو يتلمس بطن الفيل الكبيرة" إن الفيل حائط: "امسصاح األعمى الخ
وهو يتلمس عاج الفيل الطويل " إن الفيل رمح : " صاح األعمى السادس

  .المدبب الملتف و

 
كل واحد  استمرالعميان الستة يتجادلون فيما بينهم حول الفيل وقد  استمر

نزاعهم صراخهم و ارتفعبعد أن و . هم يتلمس الجزء الذي وقف إزاءهمن
فأخبره . منظرهم، وسألهم عن حالهم استوقفهمر بقربهم أحد الحكماء وقد 

قد أخبره كل واحد و . على ماهية الفيل العميان أنهم ال يستطيعون اإلتفاق
 .منهم بالذي يتلمسه من الفيل

 
أن كل واحد منكم تصور الفيل بشكل . أجابهم الحكيم بهدوء كلكم على حق

واألجزاء المختلفة التي . مختلفاً من الفيلمختلف ألنه تلمس جزء 
العراك  عندها توقف العميان عن النزاع و. تلمستموها تمثل الفيل مجتمعة

  .وأحسوا بالسعادة ألن كل واحد منهم كان على حق
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كانت النتيجة كما ظهر أن كل واحد منهم عبر عن الحقيقة من وجهة نظره 

م تكن إال جزءا من الحقيقة، ال فل ومن المعطيات التي كانت في إمكانه،
  .الحقيقة كلها

  
  
  
  
إنني أبدو مثل طفٍل يلعب في ساحل البحر و يجد من وقت آلخر  "

حصاة ملساء أو قوقعة جميلة أجمل من مثيالتها إال أن الحقيقة كلها 
  " تمتد أمامي مثل محيط واسع عظيم لم أكتشف منه أي شيء بعد

  
 اسحق نيوتن

  
  
  
  

  اشراقة
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  التفكير

كما يتم ، التفكير نشاط تنفرد به الكائنات البشرية عن بقية الكائنات الحية 
من خالله اكتساب المعارف والخبرات وفهم طبيعة األشياء وتفسيرها 

  . وحل المشكالت والتخطيط واتخاذ القرار

نسمع أن التعليم يهتم بالتفكير، و أن تعليم التفكير  العربيوطننا  فينحن و 
بل ؟ سنا يحكي ذلكرلكن هل واقع مدا .العملية التعليمية في هدفاً أساسياً

 فيخبراتهم األساسية  الواقع يقول أننا نخرج أعداد هائلة من طلبتنا و
  .هو الحفظالتذكر 

  ما هو التفكير؟ 

  والتفكير عملية تصنيف . .للمعلوماتالتفكير هو عملية معالجة
ة اإليمان واالعتقاد ومقارنة وتقييم لهذه المعلومات على ضوء منظوم

ينتج عنها تعبير لغوي أو سلوكي  إستراتيجيةوبالتالي صياغة . .والقيم
كما ينتج عنها تأثيرات فسيولوجية في العضالت والتنفس ولون البشرة 

  .وتعبيرات الوجه
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  عتبر العالممن أوائل من اهتم بتحديد التفكير وتمييزه " جون ديوي" ي
النشاط العقلي " ، ويعرف التفكير بأنه  عن العمليات العقلية األخرى
  ."الذي يرمي إلى حل مشكلة ما

 عرفه رجاء محمود أبوهو أعلى أشكال النشاط " عالم بأن التفكير وي
العقلي لدى اإلنسان فهو العملية التي ينظم بها العقل خبراته بطريقة 
جديدة كحل مشكلة معينة أو إلدراك عالقة جديدة بين أمرين أو عدة 

  ."مورأ

  هل يمكن تعليم التفكير ؟
أن التفكير مهارة يمكن أن تتحسن بالتدريب والممارسة  يرى دي بونو

ويشبه , ويرى أن مهارة التفكير ال تختلف عن أي مهارة أخرى, والتعليم
كما تعمل , ويعمل الذكاء في خبرة اإلنسان, التفكير بمهارة قيادة السيارة

  .ارة في قيادتهاعن طريق المه, قوة محرك السيارة

  لماذا نتعلم التفكير؟
 الحياة  كتشافالالتفكير ضرورة  : أوال. 
  يساعدك على التطوير من نفسك الكفء هو الذى  التفكير: ثانيا.  
  المجتمع التفكير قوة لبقاء الفرد و: ثالثا.. 
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معظم دول العالم تعيش على ثروات تقع تحت " مفكر ياباني يقول
الزمن ، أما نحن فنعيش على ثروة فوق تنضب بمرور  أقدامها و

 ".أرجلنا تزداد وتعطي بقدر ما نأخذ منها
 بتعليم مهارات التفكير الدراسي مقرونا التحصيل فيالتميز إن : رابعا. 

  مهارات التفكير

  :ما هي مهارات التفكير التي يمكن أن نتعلمها و نطورهاو دعونا نعرف 

أوجه الشبه واالختالف بين هى مهارة التعرف على : مهارة المقارنة .١
تضيف المقارنة عنصر التشويق واإلثارة للموقف كما  .شيئين أو أكثر

تنظيم المعلومات و إنما عملية توليد لالمقارنة ليست فقط و  .التعليمي
  .معارف اإلنسان

مهارة التصنيف تفيد في تعلم ماهية الخصائص : مهارة التصنيف .٢
نُصنف أشياء فنحن نضعها في المشتركة بين األشياء ونحن عندما 

فمثال في المنزل أدوات . مجموعات وفق نظام معين في أذهاننا
والصحون والمالعق المطبخ كلها مرتبة في أدراج معينة للكؤوس 

. و أيضا الكتب في المكتبات فهى مصنفة على حسب مجالها.وخالفه
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 وغيرها من مستلزمات الحياة تخضع في الحقيقة لعملية التصنيف من
 .أجل تسهيل حفظها و تناولها و استخدامها

مهارة تهتم بتحليل المعلومات و تجميع المعلومات : تنظيم المعلومات .٣
لإلجابة عن سؤال وتتطلب إصدار أحكام أو إعطاء رأي واستخدام 

ض نسبة مرعن  تنظيم معلومات مثل .معايير للوصول إلى النتيجة
  .بلد مافي معين كالسرطان 

أو  حسب الطولأو تيب المعلومات حسب حدوثها أي تر :الترتيب .٤
  .األهمية

  .استخدام المعلومات والخبرات في مواقف جديدة :التطبيق .٥
. عملية عقلية هدفها إضفاء معنى على خبراتنا الحياتية: تفسير البيانات .٦

المعلومات  تفسيرورا هاما في تنمية مهارة فالخبرة السابقة تلعب د
 .تعميق الفهم و التوصل إلى معرفة جديدة المتوفرة ألنها تساعد على 

: مثال للتناظر :سابعاً إدراك العالقات اللفظية أو عالقات التناظر .٧
  .طيور >نسر
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  : تلك الحكاية عن حسن التفكير و التصرف لنحكىو 

قديما و في أحد قرى الهند الصغيرة، كان هناك مزارع 
مقرضي عجوز من المال من أحد  اقترض مبلغ كبير

 مقرض المال أعجب ببنتو  . مال في القريةال
  .المزارع الفاتنة، لذا قدم عرضا بمقايضة

المزارع و  رفض. قال بأنه سيعفي المزارع من القرض إذا زوجه ابنته
عندئذ اقترح مقرض المال الماكر بأن يدع المزارع . ابنته من هذا العرض

حصاتين واحدة أخبرهم بأنه سيضع . و ابنته للقدر أن يقرر هذا األمر
و على الفتاة التقاط أحد ء و األخرى بيضاء في كيس النقود سودا

 : الحصاتين

 إذا التقطت الحصاة السوداء، تصبح زوجته و يتنازل عن قرض أبيها. 
 إذا التقطت الحصاة البيضاء، ال تتزوجه و يتنازل عن قرض أبيها. 
 إذا رفضت التقاط أي حصاة، سيسجن والدها. 

. مر مفروش بالحصى في أرض المزارعم القرية على أهلجميع ووقف 
انتبهت الفتاة أن الرجل التقط . انحنى مقرض المال ليلتقط حصاتينو 
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ثم طلب من الفتاة التقاط حصاة . حصاتين سوداوين و وضعهما في الكيس
 اآلن تخيل أنك كنت تقف هناك ، بماذا ستنصح الفتاة ؟ .من الكيس

 :نستنتج االحتماالت التاليةإذا حللنا الموقف بعناية س

 سترفض الفتاة التقاط الحصاة. 
  المقرض على الفتاة إظهار وجود حصاتين سوداوين و بيان أن

 .غشاش
 تلتقط الفتاة الحصاة السوداء و تضحي بنفسها لتنقذ أباها من السجن. 

أدخلت الفتاة يدها في كيس النقود و سحبت منه ... فعلته الفتاة  هذا ما
ن أن تفتح يدها و تنظر إلى لون الحصاة تعثرت و أسقطت حصاة و بدو

الحصاة من يدها في الممر المملوء بالحصى، و بذلك ال يمكن الجزم بلون 
  .الحصاة التي التقطتها الفتاة

نستطيع النظر في الكيس للحصاة الباقية و عندئذ  يا لي من حمقاء، و لكن"
  " نعرف لون الحصاة التي التقطتها

الفتاة، و بما أن الحصاة المتبقية سوداء، فإننا سنفترض أنها  هكذا قالت
و بما أن مقرض المال لن يجرؤ على فضح . التقطت الحصاة البيضاء
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فإن الفتاة قد غيرت بما ظهر أنه موقف مستحيل التصرف به "عدم أمانته "
 .إلى موقف نافع ألبعد الحدود

د تكون فكرة بسيطة جدا معقدة بل قال يجب ان تكون الفكرة الجيدة فكرة 
... 
 

فتذكر دائما أن هناك حل ألكثر المشاكل تعقيدا، و لكننا ال نحاول التفكير 
فقطاعمل بذكاء . في حل المشكلة بل نفكر في المشكلة نفسها أغلب األوقات

  .و ال تعمل بشكل مرهق

  

  

  

  

 " ة تستطيع مواجهة التفكير المنظمال يوجد مشكل "

 فولتير

  اشراقة



٨٣ 
 

 

 

  

 خاتمة

 

... الحياة  هيذا هك  

... لكل بداية نهاية   

ما لكم  أضافو  إعجابكمان يكون الكتاب قد نال النهاية أتمنى  فيو 
...   مرحلتك في ينفعكم  

 

.للجميع بالتوفيق والنجاح تمنياتيو أخيرا   
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  المراجع

، والتعليم لمعلوماتي في التربيةالوعي ا - ١
http://besbes.wordpress.com/2009/06/21 

عزة فاروق جوهري .دلوعي ألمعلوماتي متطلب تواجد باأللفية الثالثة ، ا - ٢
، )قسم علم المعلومات - أستاذ مساعد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية (

http://kauartinfo.blogspot.com/2009/04/blog-
post.html 

 ،مجلة التدريب - ٣

http://altadreeb.net/articleDetails.php?id=215&issueNo=9 

  ،آلية تفاعل المعلومات في العقل،وقع بالغة م .٤

http://www.balagh.com/thaqafa/i704xmxz.htm 
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موقع الحوار ، المعلومات ونشر المشاعر السلبية إيذاء للنفس بقلم داليا  .٥
  ،على

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=195202 

  ،على محمودلـ موقع الحوار ، التعلم الذاتى  .٦

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=77893 
جين ماري ستاين صادر عن  ف تضاعف قدراتك الذهنية لـكي" كتاب . ٧

.مكتبة جرير  

 .لألستاذة زكية التلخیصمهارة  سويا فلنتعلم_نُلخص كیفموضوع  .٨
  ،حمد الكردىـ أمفاهيم أساسية حول المعلومات ل .٩

 http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/topics/6769
5/posts/158601  

 ،موقع كنانة أون الين ، طرق االستذكار المثلى. ١٠
http://kenanaonline.com/#http://byotna.kenanaonline.com

/topics/parenting/posts/318982 
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، أسماء لماذا؟: التعلم السريع، موقع موسوعة التعليم و التدريب. ١١
  ،حسين

http://edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=8
00  

 .مبارك الغربي الشمري.دــ ل مقال فن القراءة السريعة. ١٢

  .محمد النغيمش لـ مقال لقراءةالسريعة. ١٣

  .مجلة الحياة لك. ١٤

  .كتاب علم الديناتولوجى ل أمين محمود صبرى. ١٥
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  التعريف بالكاتب

 .رضوان محمد نوران  اسمي

 .كاديمية الساداتأب مدرس مساعدمل اع

على ماجيستير نظم المعلومات  حصلت
كاديمية العربية للعلوم و من األ

  . التكنولوجيا

موقع  فيقمت بكتابة عدة مقاالت  كما
  .و موقع دار الكتب عربحقيقة ال
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 راسلونى

 
 

 "عاوز أتعلم"  :يمكن مراسلتى على صفحة الفيس بوك

https://www.facebook.com/At3alem  
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  الفهرس

  ٣..........................................................................اهداء 
  ٤...............................................................رسالة الى القارئ 

   ٥........................................................................المقدمة 
   ٦.................................................................... ؟لماذا نتعلم

  ٧..............................................................ما هى المعلومة؟ 
  ٧......................................................مة تعريف المعلو         

  ٨......................................................أنواع المعلومات          
  ١٠....................................كيف يتعامل العقل البشرى مع المعلومات؟ 

  ١١..................................................المعلومات و العقل          
  ١٣...................................كيف تؤثر المعلومة على مشاعر االنسان؟ 
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  ١٥............................................................الوعى المعلوماتى 
   ١٦...........................................  تعريف الوعى المعلوماتى         
  ١٦............................................ الشخص الواع معلوماتيا         
  ١٧............................................أهمية الوعى المعلوماتى          

  19.................................................كيف يمكنك تقييم المعلومات 
  20.............................تقيم المعلومة من خالل التفكير أو الشعور       
  20..................................كيف يمكن التأكد من صحة المعلومة؟       
  .24.....................................................................الذاكرة 
  26.........................................................نواع الذاكرة أ       
  ٢٩.....................................لتذكرتساعدك على ا تقنيات التىبعض ال

  9٢.......................................................األلوان و التذكر      
  ٣٠......................................................الذاكرة و االطعمة      
  ٣١...................................................الذاكرة و حاسة الشم     
  ٣٢.........................................طرق اخرى تساعد على التذكر     

  ٣٥.....................................................................التركيز 

  36 ...............................عالج مشكلة الشرود الذهني وقلة التركيز     
  37.........................................................تمارين التركيز      

  40..................................................كيف تكتسب مهارة جديدة؟ 
  42.......................................................................التعلم 
  42.........................................................تعريف التعلم       
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  42............................................الفرق بين التعلم و التعليم       
  43........................................................انك متعلم بارع       
  45.........................................................مهارات التعلم       
  6٤................................................مبادئ التعلم األساسية       
  7٤..............................................تساب المعلومات طرق اك      
  47...........................................................أدوات التعلم       
  52..............................................بعض النصائح لالستذكار       
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  ٥٤...........................لورقة اإلمتحانيةبعض المهارات للتعامل مع ا      

  ٥٥................................................................التعلم الذاتى 

  ٥٦.......................................................كيف نتعلم ذاتيا       

  59...............................................................التعلم السريع 

  61......................................................................القراءة 

  62.............................................................القراءة السريعة 

  ٦٦......................................................................االدراك 

  ٦٨.........................................................مبادئ االدراك       

  ٦٨.......................................................االدراك و التعلم       

  ٧٢......................................................................التفكير 

  72........................................................ما هو التفكير؟       

  ٧٣.................................. ..............هل يمكن تعليم التفكير؟      

  ٧٣.....................................................لماذا نتعلم التفكير؟      

  ٧٤.........................................................مهارات التفكير      
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  79.....................................................................خاتمة 

  80....................................................................المراجع 

  83...........................................................ب التعريف بالكات

  84...................................................................راسلونى 
 

 


