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  ملخص كتاب فن الدراسة واإلیصال
  .طریقة منھجیة للتغلب على المصاعب الدراسیة واالجتماعیة

  .الدكتور بھیج مال حویش : تألیف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مقدمة عن الكتاب
  

على االستفادة من , وخاصة الطلبة منھم ,  ھو مساعدة الدارسین فن الدراسةان الغرض االساسي من موضوع 
وعلى االستفادة من توجیھات ھذا الفصل في , ءة في القایم بنوع من التقییم  الذاتي للقدرات العقلیة والذھنیة القرا

  فان فن الدراسة سیرفع نسبة االستفادة, وبالتالي . تطویر ھذة القدرات  وتحسینھا 
  .وكما انھ سیحسن من تكوینھ المھني وعطائھ العام, مما یتلقاه المرء ویقرأه 

  
 نحسبھا أساسیة لتطویر الفاعلیة  الذھنیة اذ باستثمارھا استثمارًا حسنًا یختزل الدارس قدرات  عنینا بخمس لقد

  .ویضعھا في السیاق العام للمعرفة, وبلورتھا , ویزید من كمیة المعلومات , زمن التعلم 
  

  :والقدارت التي عنینا بھا ھي
  .رادةواال, الذاكرة , الذكاء , االنتباه , البواعث 

معتمدین  على اربعة , التوجیھي  ووضعناھا في خدمة الغرض, وقد تناولناھا بطریقة حدیثة تعلیمیة ممتعة 
  :محاور تفصیلیة ھي

  البدء باستبیان اساسي
  التمھید بقضایا اولیة

  عرض الموضوع وایضاحھ
  الجانب التطبیقي لكل حدة من وحدات القدرات

  
  وفي المحور الثالث نسعى الى اعطائھم ھل للدارسین تقییم قدراتھم ذاتیًاففي المحورین االولین نحاول ان نس

  االقرب, سبل االستفادة مما یقرأونھ مستخدمین لغة المخاطبة المباشرة   تفتح امامھم )) مفاتیح((
قنیات في الى استخدام افضل الت اما  المحور الرابع فالقصد منھ تنبیھ الدارس. واالكثر تأثیرًا بھا , فس نالى ال

  .استثمار امكاناتھ وقدارتھ العقلیة والذھنیة
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انتقلنا بفن الدراسة الى الكیفیة المستحسن اتباعھا لتطویر ھذة القدارت من خالل , بعد معالجة موضوع القدرات 
, تعبیر ال, الدراسة , تحریر المذاكرات المدرسیة , القراءة , االنصات  :  الدراسیة التالیةactivitiesالفعالیات  

  .واالمتحان المدرسي للطلبة والدارسین في مختلف مواقعھم واھتماماتھم, االبداع 
  

وھذة بدورھا تقنن الفعالیات , ان احسان ممارسة الفعالیات الدراسیة سینعكس حتمًا على حسن تطویر القدرات 
  .وتوجھھا وتستثمرھا في عملیة تفاعلیة وتكاملیة في آن واحد

  
  

  :ة یتكون من عدة ابواب وعدة وفصولالكتاب بصفة عام
  :وھي

  
  :وھي .  القدرات -1

v  قدرة على العمل واالنتاج: البواعث. 
v  قدرة على التركیز: االنتباه. 
v  قدرة على الفھم وربط االفكار: الذكاء. 
v قدرة على الحفظ: الذاكرة. 
v  قدرة على نیل االھداف: االرادة.  

 
  :وھي.  الفعالیات الدراسیة -2

v یفة تعلماالنصات ص. 
v  عامل تقدم: القراءة. 
v  فن االستفادة من الدروس: تحریر المذكرات المدرسیة. 
v  تكوین ذاتي: الدراسة. 
v  مرآة الفكر: التعبیر. 
v  تعبیر عن حق التجدید: االبداع. 

  
  :وھي .  االختبارات المدرسیة -3

v  فرصة وبرھان: االمتحان. 
  
  :وھي .  النجاح -4

v  لى سلم الفوز بالحیاة الھانئةدرجة ع: نجاح الیوم والغد. 
  

والجمیل في ھذا الكتاب ان كل فصل من ھذة الفصول یبداء باستبیان ثم قضایا اولیة لمعرفة الحل االمثل 
  ..لالستبیان

  
  ...ثم بیداء باعطاء الطرق المناسبة لكیفیة استخدام القدرات 

  ..وفي كل فصل یوجد جانب تطبیقي رائع
  

  :ي الكتابومن الجوانب التطبیقیة ف
  :ابحث عن النجاح ولو كان صغیرًا -1

والتنتھب الطریق فال بأس بالقناعة بالقلیل في بدایة الطریق وكل من سار على الدرب وصل , التستعجل االمور 
ان الوصول الى . والمواظبة على العمل واالعتماد على توفیق اهللا في كل صغیرة وكبیرة , المھم توفر االرادة . 

ولكنھ لم یتحقق االبفضل اهللا ثم العمل الدؤوب والعلم التراكمي , مًا رواد البشریة منذ االف السنین القمر كان حل
ان الوصول الى الغایة السامیة یقتضي ان یتدرج المرء . الذي قادھا شیئًا فشیئًا الى العروج في فضاء اهللا الرحب

ومن نیل امنیة , جموعھا لتحقق نجاحًا  في مالى تحقیق جملة من االغراض تنتظم, من تحقیق غرض اولي 
  .صغیرة الى نیل نصر كبیر في مجاالت الحیاة المختلفة

  
بل , ان العمل االنجازي ومایولده من رضى ومایوفره من لذة ھو بحد ذاتھ معین متجدد من الحوافز والبواعث 

  .ھو سر تجدد بواعث القیام واالستمرار بعمل من االعمال
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والنك بھذا اھتدیت الى , فان فعلت فقد حققت نجاحك االول , كتاب الذي تجد فیھ اغراضك  فابدأ بالبحث عن ال
.. وھكذا ستتسلق سلم النجاح الذي الینتھي . والنجاح االول یمھد الطریق لنیل النجاح التالي. ترتیب أولویاتك 

ھل " بطولة االنتصار  على الذات  " وھذا مانسمیھ, تذكر ان الریاضي الجید یجد لذة في تذلیل العقبات المتتالیة 
یسجلھ ھذا تتصور كم یحتاج الریاضي من تمرینات وتدریبات لتحقیق ارقام ریاضیة جدیدة؟ ان كل رقم جدید 

كن ریاضیًا  في .. ولھذا.... الریاضي  یتحول الى باعث یدفعھ الى المزید من التدریب لتسجیل رقم جدید اخر 
, واختصر المسافة الزمنیة بین الرقم الذي حطمتھ والرقم الذي یلیھ , د تلو االخر وحطم االرقام الواح, دراستك 

  .شریطة ان یكون ھذا الرقم في حدود المنال واالجتھاد والسعي
  

  ""واجعل من الفقرة االولى اولى درجات السلم, النجاح االولي حلقة في سلسلة البواعث فاجمع حلقات النجاح "" 
  

بل االھم , ان ما یھمنا االن لیس الوصول الى الغایة بأي ثمن كان ... فستصل الى غایتك , ك ثم وسع میادین نجاح
ویكفیك انك قادر على , ولدیك المقدرة على تحقیق نجاحات جزئیة , من ذلك ھو ان لدیك كل مقومات النجاح 

  . القادموحتى تستثمرھا في نسج النجاح, وتوجیھھا حتى ال تتبعثر وتضیع سدى , حزم جھودك 
  

  :وعطى الكاتب مثال بسیط عن ذالك وھو: وینصح الكاتب باالستفادة من الخواطر واالیحاءات
بل یعطى عادة لبعض االصحاء ,  ھو عقار طبي الینفع والیضر بل,  ؟  وھو بالحقیقة لیس دواء Placeboدواء 

فیؤدي فعال الى تحسن حالتھم , فیوحي لھم بأنھ العالج الشافي ألوجاعھم , الذین یصرون على انھم مرضى 
  .الصحیة

  
  :فلكي یعطي االیحاء الذاتي اثرًا ایجابیًا یشترط بك مایلي

  ) Prestige عامل المكانة( ل علیك ان تتبین اوًال اھمیة ماتقوم بھ من عم -1
  )actionمرحلة العمل ( ومارسھا , اجعل مقاصدك انشطة  -2
  )insistenceمرحلة اإل صرار ( واظب على عملك  -3
  )consolidationمرحلة التعزیز ( اجعل من نشاطك عادة یومیة  -4

  
  .ھذة الشروط االربعة ھي اطار نجاحك ونیلك مبتغاك

  
, فاستعن باهللا .  واستكمال ھذة الشروط امر میسور؟ الشك ان االمر رھن یدیك االیبدو ان تباع ھذة الخطوات

  .وتابع طریقك, واعقد العزم 
  

  :اختبر نفسك
انك لم تدخر وسعًا في سبیل الوصول الى , وتأكد , تبین . البأس من مراجعة مواقفك تجاه العملیة الدراسیة 

في مكانتك , في مستقبلك , فكر في عائلتك . ى مسعاك حثیثًاوان لدیك من البواعث مایجعلك تواظب عل. مبتغاك 
  .حاسب نفسك قبل ان یحاسبك االخرون. التدع حجة الحد یؤاخذك بھا على تقصیرك . بین اقرانك وامام اساتذتك 

  .فكل خطوة تخطوھا تقرب الیك المنى وتقربك من الفوز المنشود,  التدخر جھدًا 
  

  :ابعبارات ونصائح تواجدت في الكت
  .فھل الى قھره من سبیل. فیشتت طاقتنا الذھنیة , شرود الذھن یسطو علینا احیانًا  -1
 .فھو مفتاح النجاح وھو سالحك الماضي, ابدأ بالتدریب على حسن االنتباه  -2
 .فحركة التنفس تنم عن حالة یقظتك وانتباھك, الحظ طریقة تنفسك  -3
 .مور یحتاج الى تدریب وتوطیدتفسیر الظواھر بدقة برھان الفھم الصحیح وتفسیر اال -4
 اجعل من –وتعود ذلك , معرفة المعنى الحقیقي للكلمة امر اساسي فال تتلكأ في العودة الى المعاجم  -5

  .-المعجم رفیق دراستك 
 .تدرب على حسن السؤال وحسن االجابة -6
ثم السعي الكتشاف . .والثقة بالنفس وامكاناتھا .. لتنمیة قدرة من القدرات یجب اوال التأكد من تملكھا  -7

 .ھذة المقدرات وتفجیر طاقاتھا الكامنة
 .لتنمیة الذاكرة اآلنیة یجدر االكثار من ترداد مایراد تذكره -8
 .لتنمیة الذاكرة الموجھة وجب ربطھا بالمعلومات التي تثیر اھتمام الفرد -9

 .لتنمیة الذاكرة القرینیة یجدر البحث عن معنى مفھوم لما نرید تذكره فیما بعد -10
 .واغفال مادونھا, وترتیبھا , سر الذاكرة التبیانیة یكمن في ابراز النقاط المھمة  -11
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 .اقم عالقة ترابطیة .. لكي تتذكر  -12
ھذة الكلمات الستة تبدأ كل واحدة منھا بحرف )  مزركشة – كبیرة – سفینة – رسم – علي –تسلم  (  -13

 :یرمز الى قاعدة من قواعد التذكر
  " تب عناصر المنظومة المطلوب حفظھا ر " :التاء تعني الترتیب 

  "اقم عالقة منطقیة بین معلوماتك الجدیدة والقدیمة  " :العین تعني اقامة عالقة منطقیة
  "وضع علیھ النقاط البارزة , ارسم مخططًا  " :الراء تعني رسم العناصر على مخطط بیاني

  "والتحد بانتباھك عن الطلوب , ل االفكار التسرح بذھنك والتترك مجاًال لتداخ " :السین تعني سرح بذھنھ 
  "كرر ماحفظتھ  " :الكاف تعني كرر 

  "من حین الى آخر راجع ماتعلمتھ  " :المیم تعني مراجعة 
فقد یكون اتباع نظام الحفظ , ان وضع طرق التذكر ھذه بین یدي القارئ التعني ان علیھ استخدامھا دائًما 

  :ا اضاف الكاتب ھذة النصیحةولھذ, احیاًنا اصعب من الحفظ ذاتھ 
  "التستعمل قواعد الحفظ اال اذا اضطررت لھا  " 
  .تحویل القرار الى فعل في اقرب وقت ممكن -14
 .ال ان یسخر الفرد لخدمة غرض یستعبده, اإلرادة یجب ان تسخر لخدمة الفرد  -15
 .كیفیة الدراسة واختیار الموضوع امران في غایة االھمیة لكل مثقف -16
 .دة ھي التي تحدد نوعیة القراءةان صعوبة الما -17
 .ابدأ بأخذ فكرة عامة عن الكتاب من فھرسھ او مقدمتھ -18
 .التعود على التلخیص یولد القدرة على االستنتاج -19
 .القراءة التساؤلیة تنمي قدرتك التحلیلیة -20
اال اذا روجع , من المعلومات % 20الیبقى في الذاكرة اكثر من ,  ساعة على المحاضرة 24بانقضاء  -21

 .الدرس قبل ھذة المدة
 .والتنس ان تحاسب نفسك قبل النوم, واجعل منھا خطوطًا بیانیة صاعدة , ارسم مشاریعك  -22
 .كن واضح االھداف دقیق المواعید -23

  
  .. عملي تطبیقي والجزء النظري قلیل جدًاوالجدیر بذكر ان الكتاب بصفة عامة

  .اجل النجاح والتفوق في الدراسة والحیاةویقدم ارشادات قیمة في تحصیل المعرفة وشحذ القدرات من 
  

  :واخیرًا 
  

عن الرسول صلى اهللا , فقد روى معاذ بن جبل رضي اهللا عنھ , الیفوتنا التذكیر بغایة العلم الذي امرنا بھ االسالم 
, اد والبحث عنھ جھ, ومذاكرتھ تسبیح , وطلبھ عبادة , فإن تعلمھ خشیة , تعلموا العلم : " علیھ وسلم انھ قال 

, وھو االنیس في الوحشة , ومنار سبل اھل الجنة , النھ معالم الحالل والحرام . وبذلھ قربة, وتعلیمھ صدقة 
والزین عند , والسالح على االعداء , والدلیل في السراء والضراء , والمحدث في الخلوة , والصاحب في الغربة 

. وینتھى الى رأیھم , ویقتدى بأفعالھم , تقتص اثارھم , دة وائمة یرفع اهللا بھ اقوامًا فیجعلھم في الخیر قا.  االخالء
یبلغ العبد بالعلم , ومصابیح االبصار , الن العلم حیاة القلوب . وبأجنحتھا تمحسھم , ترغب المالئكة في خلتھم 

 ابن عبد –. القیامومدارستھ تعدل , التفكر فیھ یعدل الصیام . والدرجات العلى في الدنیا واالخرة , منازل االخیار 
   –البر 

  
  ..تم بحمداهللا وتوفیقة

  .. واستغفر اهللاوان اخطأت فمن نفسي والشیطان, وھذا اجتھاد مني فإن اصبت فمن اهللا وحده 
  

  .Jodi: عداد التلخیص إ
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