


نعتقد أن الدرجات ليس باألمهية اليت تولينها ،فالشيء األكثر أمهية هو أن نبث يف أبنائنا الرغبة و القدرة 

علي العمل اجلاد و املثابرة واالرتباط بأي مهمة إىل أن يتم إكماهلا ألنه لو أكتسب هذا املفهوم األخالقي 

كل الدراسات يف اخلمسة عشر عاما األخرية فقد توصلت. للعمل فسينفعه يف حياته املدرسية و املستقبلية

بأن االستغراق و مشاركة الوالدين البنهما هلما التأثري األكرب علي جناحه يف املدرسة ويسبقان يف األمهية 

املدرسني أو مستوي املدرسة فأن كنت ترغب يف حتسن مستواه الدراسي أن متنحه وقتا كافيا كل يوم 

.للعناية بواجباته

قد أثبتت الدراسات أنه يف إمكانية األباء املستغرقني مع أوالدهم يف العملية التعليمية مساعدم علي رفع 

:نسبة التركيز لديهم عن طريق اختاذ اخلطوات احملددة التالية

أويل هذه اخلطوات هي معرفة األسباب احلقيقية وراء ضعف التركيز،ألننا حنن أولياء األمور يف كثري من 

أسباباً –أو نتناسى –حيان نلقي بالتبعة على أوالدنا عندما ال يركِّزون انتباههم يف دروسهم، وننسى األ

طبيعة املقررات الدراسية، ومعامالت : أخرى كثرية وجوهرية قد تؤدي إىل ضعف تركيز التلميذ؛ منها

ق التدريس املستخدمة، وطرق املعلمني واآلباء، سواء يف املدرسة أو يف البيت يف الدروس اخلصوصية، وطر

االستذكار اليت يعتمد عليها اآلباء عندما يريدون مساعدة أبنائهم، واليت تكون غالباً تلقينية خالية من 

املشوقات واملثريات، ويغلب عليها العاطفة أو القسوة املفرطة اليت تأيت من باب خوفنا الشديد على أوالدنا 

.وقلقنا على مستقبلهم الدراسي

مبا يكون التلميذ هو السبب، ولكن لظروف خارجة عن إرادته؛ كالظروف الصحية أو النفسية، أو غري ور

وينبغي أن أشري هنا إىل خطأ يقع فيه كثري من اآلباء واملعلمني؛ إذ حيرصون على تلقني األوالد . ذلك

بأنفسهم؛ فهناك فرق بني أب املعرفة، وال يهتمون بإمدادهم مبفاتيح املعرفة اليت متكنهم من تعليم أنفسهم 

تلقِّن أبناءه املعرفة جافة، وبني أب يوجه أبناءه فقط ويشرف عليهم؛ وذلك مبتابعة إجنازهم للواجب املرتيل 



دون أن يتدخل إال إذا سأله التلميذ يف أمر ال يعرفه، مث بعد أن ينتهي من عمله يف مادة دراسية أو من حل 

سته؛ فيقر الصواب، ويساعده على اكتشاف خطئه، وهذا جمرد مثال تدريبات أو أسئلة، ينظر يف كرا

.لكيفية مساعدة األبناء على االستذكار، وهناك وسائل كثرية أخرى، ال يتسع املقام لذكرها

ورمبا يكون ضعف تركيزه هذا راجعاً إىل ظروف نفسية؛ وعلى أية حال، فللنهوض مبستوى ابنك وعالج 

:مشكلته ننصحك مبا يلي

وهي األقوى -داخلية : احرص دائماً على إجياد دافع لدى ابنك لالستذكار واالنتباه، والدوافع نوعان- 1

وأنت أعلم مبا … كأن نغرس فيه حب العلم كعبادة هللا وطاعة له، وخاصة كاحلوافز واإلثابة والترغيب-

.حيبه ابنك، ومن املفيد أن تذكر له أشخاصاً ناجحني ممن حيبهم

.تمد يف مساعدة ابنك على املتابعة ال على التلقني، مع تشجيعه دائماً وبث الثقة بالنفساع- 2

: مث الدعاء املأثور- حىت ولو آية … عود ابنك أن يبدأ مذاكرته بتالوة ما تيسر من القرآن الكرمي- 3

."\اللهم ال سهلَ إال ما جعلته سهالً، وأنت جتعل احلَزنَ إن شئت سهالً"\

عود ابنك أن يهيئ نفسه لالستذكار؛ وذلك باختيار الوقت املناسب؛ حبيث ال يكون متعبا وال - 4

متضايقًا وال حزينا وال مهموما؛ لذا فليتعود أن حياول حل مشكالته قبل االستذكار؛ كأن يبادر مبصاحلة 

سرة أو األقارب، أو حىت يكتب من تشاحن معه، أو يلجأ إىل من هو أكرب منه من املوثوق م من أفراد األ

مهومه ىف ورقة بينه وبني نفسه إذا مل جيد من يبوح له مبشكلته؛ ففي كتابته هذه تنفيس وترويح عن النفس، 

، وميكن له أن ميزقها بعد حتقيق اهلدف وهو )الورقة(ورمبا استراح نفسيا مبجرد بث مهومه هلذه الصديقة 

.ةالراحة النفسية والتهيؤ للمذاكر

يئة مكان االستذكار؛ وذلك بالتغلب على الضوضاء، واتباع أسس اإلضاءة الصحيحة، فتكون - 5



اإلضاءة على يساره، وأال تكون ضعيفة فتبعث على النوم أو تضعف العني أو توتر األعصاب أو تسبب 

–على مكتبه –املتعلم ترتيب الكتب، وأال يكون أمام : ومن يئة املكان أيضاً. النفور أو تضعف التركيز

.إال الكتب اليت ينوي مذاكرا، مع جتهيز أدوات املذاكرة قبل اجللوس

االهتمام بالصحة والتغذية، وضرورة الكشف الصحي الدوري على ابنك؛ فلذلك أثره الكبري يف - 6

.التركيز

.و جائع أو متخمعود ابنك أال يذاكر وهو جائع أو متخم بالطعام، وأال ينام كذلك وه- 7

جيلس عموديا مع امليل قليالً (احرص على أن جيلس ابنك جلسة انتباه ال جلسة استرخاء عند املذاكرة - 8

وذلك على كرسي ال هو باللني الناعم فيسبب النوم، وال باخلشن القاسي فال –ال االنكفاء –لألمام 

.ير أو مستلقياً، مع جتنب املذاكرة جالساً على السر)يصرب ىف جلسته

درب ابنك على أن يبدأ مذاكرته باالطالع على العناوين أو العناصر واألفكار الرئيسية وحتديدها - 9

.أوالً، مث الدخول يف تفاصيل الدرس بعد ذلك

إذا تعثر ابنك يف استيعاب جزء معني فوجهه إىل أن يكتب ما يذكره من هذا اجلزء يف ورقة، مث - 10

.الكتاب مرة ثانية، ويعيد حماولة الكتابة مرة ثانية، إىل أن يتم االستيعابينظر يف 

.أال يذاكر مادتني متشاتني على التوايل، فإن ذلك قد يسبب النسيان والتداخل- 11

اهتم بعملية االسترجاع بني احلني واآلخر، وميكنك ذلك بتوجيهه ومتابعته ومشاركته، كما ميكنك - 12

، أي بعد حل "\اخترب نفسك"\بني احلني واآلخر إىل االعتماد على النماذج احمللولة ، من باب أن توجهه

التدريبات أو األسئلة كاملة، ينظر يف ذكر النماذج ويصحح لنفسه بنفسه، مث تابع ذلك بعد أن يصحح 



، مع مراعاة عالج لنفسه، وشجعه على هذا التقومي الذايت حىت يصبح عنده عادة مستمرة من عادات العلم

.نقاط الضعف

.أرشد ابنك إىل ضرورة فهم الشيء املراد حفظه أوالً؛ ألن الفهم حيقق حفظاً سريعاً ويسرياً- 13

ميكنك تقوية احلفظ واالستيعاب لديه عن طريق تشجيعه على استثمار أوقات فراغه يف املبادرة - 14

.ته وزمالئهباملراجعة الصامتة، أو شرح ما فهمه لك وألخو

بني فراغه من مذاكرة مادة والبدء يف مادة ) دقيقة15-10(عود ابنك أن يعطي نفسه فترة راحة - 15

أخرى، وحىت يف أثناء مراجعة املادة من املفيد جدا أن يعطي راحة مخس دقائق كل نصف ساعة أو كل 

بها؛ ففي ذلك إفادة، للتالميذ العاديني، ساعة حسب طاقته، يتحرك فيها أو يروح عن نفسه بأية وسيلة حي

.وفيه إفادة أكرب لضعيفي التركيز

ندرك متاما أن كل هذه اخلطوات ستحتاج منك يف تنفيذها ايل زاد من االتزان واحللم و الصرب وعدم 

: استعجال النتائج،فقد قالوا فيما مضي

واحللم بالتحلم..……العلم بالتعلم 


