كيف تهيئ ذاكرتك للنجاح والتفوق
عزيزي الطالب هناك بعض القواعد
الهامة التي أوصى بها علماء النفس بناء
على دراسات عملية وذلك حتى تنجح في
التركيز وفى االحتفاظ بالمعلومات أطول
وقت ممكن واستدعائها بسهولة وقت
الحاجة وهى -:
 -1استخدام كافة الحواس في استقبال
المعلومات أي المذاكرة بصوت عال مع
استخدام الكتابة في تلخيص وتركيز ما
فهمته وبالتالي فقد استخدمت حاسة البصر
– السمع – الكتابة
 – 2عدم تحميل العقل بأكثر من طاقته ألن
كمية قليلة من المعلومات المرتبة في الذهن
خير من كمية كبيرة من المعلومات
المشوشة .
 – 3حاول قدر استطاعتك أن تكون هادئا
واثقا من النجاح خاصة في األوقات التي
تسبق االمتحانات فال توحي لنفسك بأنك قد

تنسى ما تذاكره وبذلك سيؤدى ذلك إلى
القلق والتوتر
 – 4حاول قدر استطاعتك تلخيص كل ما
تطالعه وذلك في كلمات قليلة تحمل ما
قرأته من أفكار ومعلومات.
 – 5ال تقم بمذاكرة عدد كبير من المواد في
وقت واحد حتى ال يحدث تشتت لذهنك
وتضعف قدرتك على التركيز وال مانع بعد
االنتهاء من مذاكرة مادة أن تذاكر غيرها.
 – 6يجب أن تبدأ المذاكرة بالمواد األسهل
نسبيا حتى تحصل على ذروة التألق الذهني
وعندها يمكنك مذاكرة المواد األكثر
صعوبة.
 – 7بعد أن تصل إلى ذروة التألق الذهني
فإن عقلك يكون مهيأ الستقبال المعلومات
بدرجة كبيرة فإياك أن تترك المذاكرة في
هذا الوقت حتى ال تضيع على نفسك
الفرصة الستقبال المعلومات .

 – 8ال تترك مذاكرة المواد األكثر
صعوبة إلى النهاية بعد أن يكون عقلك
قد أصبح مجهدا.
 -9البد من حصولك على فترات من
الراحة خالل المذاكرة والبد أن تريح
عينيك وعقلك بعد اإلنهاء من المذاكرة
ولتكن خمس دقائق لكل ساعة أو أكثر
 -11الحرص على التنويع في المواد
التي تستذكرها حتى ال يحدث تداخل في
المواد المتشابهة فعلى سبيل المثال ال
يجب أن تذاكر درس اللغة الفرنسية بعد
درس اللغة اإلنجليزية فقد تختلط
الكلمات وتتداخل القواعد وكلما كان
هناك قدر من التنويع في المواد التي
تذاكرها كلما كان احتمال تذكرك لها
أكثر واستيعابك لها أفضل .
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