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خطوات حنو النجاح الدراسي 
 

 1سعد  بوأمصطفى . د
 

ولكل صلاح مفتاح وفلسفة ..النجاح مطلب اجلميع وحتقيق النجاح الدراسي يعترب من أولوايت األىداف لدى الطالب 
..  وىندسة  ولللل أأبب النجاح  لماً ...وخطوات ينبغي االىتمام هبا 

قفل  سافر ففن الفف من  ت مفتتتاً .. وىو يف األخري رحلة ..يرتجم  وأرباً  يدفع ووفز و ممً  يبدأ ووعوراً  النجاح فكراً 
..  وسنتاول يف ىلا احلوار التطرق لبعض من ىله اخلطوات ، النجاح مبفتاح من السفر 

 
:  املفاتيح العشرة للنجاح الدراسي 

:  الطموح كنز ال يفىن -1
 .وانظر إىل ادلعايل  فكن  موحاً ..ح ىو الكنز اللي ال يفىن ولللل كان الطمو ال يسعى للنجاح من ال  لل  موحاً 

 
:  العطاء يساوي األخذ -2

فا مل واجتهد وابلل  .. وذتاراً  حصد صلاحاً  وجداً  و ممً  النجاح  مل وجد ووتتية وأرب ومن منب  موحو أرباً 
يف أمر واولو وأستعمل  وقل من جد..  فمن جّد وجد ومن زرع حصد ..اجلهد لتتقق النجاح والطموح واذلدف 

 .الصرب إال فاز  لظفر 
 

:  غري رأيك يف نفسك  -3
فأنت أقدر شلا وتصور وأقوى شلا  ..اإلنسان  لل  اقات كبرية وقوى خفية وتاج أن يزيل  نها غبار التقصري والكسل 

.."  لست وا راً  -يع ال أستط" اوطب كل الكلمات السلبية  ن نفسل من مثل  .. وتخيل وأذكى بكثري شلا وعتقد
 ( . ..أان قادر  -أان شلتاز  -مبدع أان  -أان أستتق األفتل  : )ورّدد  ستمرار 

                                   
 .، بتصرف (مهارات النجاح )موقع  –الكويت  -دكتور نفساين سلتص يف الرتبية والربرلة اللغوية العصبية  1
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..(  أحب النجاح -فكر ابلنجاح )النجاح هو ما تصنعه  -4
: " رولكّ .. فكر وأحب وابدأ رحلتل ضلو ىدفل  ..النجاح وعور والناجب يبدأ رحلتو حبب النجاح والتفكري  لنجاح 

النجاح  من أجل أن يكتب لل فعمً  -إبذن هللا  -أ النجاح من احلالة النفسية للفرد ، فعليل أن وؤمن أبنل ستنجب يبد
الناجتون ال ينجتون وىم جالسون الىون ينتظرون النجاح وال يعتقدون أنو فرأة حظ وإمنا يصنعونو  لعمل واجلد  ، "

.  ا ينجزونو أبيديهم والتفكري واحلب واستغمل الفرص واال تماد  لى م
 

:  وجتارب ..الفشل جمرد حدث -5
وأديسون  ..مل ينجب أحد دون أن يتعلم من مدرسة النجاح ،لل ضلو النجاح  ال ختخت الففل بل استغلو ليكون معرباً 

يت كان يعتربىا ومل ييأس بعد احملاوالت الفاولة ال ..زلاولة فاولة قبل أن وقق إصلازه الرائع  1800سلرتع الكهر ء قام بـ 
الوحيد اللي ال " : ر ولكّ .. وعلم من خمذلا قوا د  لمية ووعلم منها زلاوالت ال وؤدي إىل اخرتاع الكهر ء  دروساً 

ال ختف من الففل وال ورتك زلاولة فاولة  ..الففل فرص وجتارب  ..وإذا مل وففل فلن جتّد ، "  يففل ىو من ال يعمل
.  ل إال ىز ة مؤقتة ختلق لل فرص النجاحوما الفخت.. وصيبل  إلحباط 

 
:  مأل نفسك ابإلميان واألمل إ -6

 ..اإل ان  هلل أساس كل صلاح وىو النور اللي يتيء لصاحبو الطريق وىو ادلعيار احلقيقي الختيار النجاح احلقيقي 
واألمل ىو احللم .. ضلو النجاح  اإل ان  نتل القوة وىو بداية ونقطة االنطمق ضلو النجاح وىو الوقود اللي يدفعل

..  مث مع اجلهد يتتقق األمل  فرحلة النجاح وبدأ أممً  ..اللي يصنع لنا النجاح 
 

:  اكتشف مواهبك واستفد منها  -7
لكل إنسان مواىب وقوى داخلية ينبغي العمل  لى اكتفافها وونميتها ومن مواىبنا اإلبداع واللكاء والتفكري واالستلكار 

  .هنا بدل أن وبقى معطلة يف حياوناو كن العمل  لى ر اية ىله ادلواىب واالستفادة م ..ة القوية واللاكر
 

:  طريق للنجاح .. الدراسة متعة  -8
متعة التعلم ال وتاىيها متعة يف  ..ادلرحلة الدراسية من أمتع حلظات احلياة وال يعرف متعتها إال من مّر هبا والتتق بغريىا 

.. مبتعة العبادة  فطالب العلم  ابد هلل وما أرتل متعة العلم مقروانً  ..لو اروبطت  ند أاحبها  لعبادة  احلياة وخصوأاً 
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  . ووتتول دلتعة دائمة حني وكلل  لنجاح  ..الدراسة و لب العلم متعة ونتهي  لنجاح 
 

:  درهتم على النجاح يف ق النااجون ييثون دااماًا  -9
 . قة  لنفف يبدأ معركتو منهزماً بنفسية  الية واللي ال  لل الث الثقة يف النجاح يعع دخولل معركة النجاح منتصراً 

 
:  ( اهد وااتهاد %99)  + (إهلام وخيال% 1 ) =النجاح والتفوق  -10

يقي للنجاح ىو بلل اجلهد واالجتهاد وإن ما من النجاح بينما الطريق احلق% 1اإلذلام واخليال ال يفكل أكثر من 
اجلهد )أنت آكلو لن وبلغ ااد حف ولعق الصربا  ال حتسس ااد دتراً ..  قيمة اضلصل  ليو دون جهد أو ذتن فليف ذ

 .( ادلبلول وسعة أ فار النجاح 
 

 -: خطوة لالستعداد للمذاكرة  11
.   اخلص النية هلل واجعل  لب العلم  بادة -1
 .أن التوفيق من هللا واألسباب من اإلنسان  ولكر دائماً  -2
.  من حياول وال وؤجل " سوف " احلف كلمة  -3
. ادلادة أعبة  -أان فاول  :أحلر اإلواءات السلبية  -4
.  ثق بتوفيق هللا وابلل األسباب -5
.  ثق يف أمهية العلم ووعلمو -6
. أحلر رفقاء السوء وقتلة الوقت  -7
. راستل وراتح ملاكرول م كنظّ  -8
.   بيوم واجباول وراجع يوماً  أدّ   -9
. ت وامتنع  ن األكمت السريعة أفتل التغلية أكثر من الفواكو واخلتراوا..وزود أبحسن الوقود  -10
. وأنت مرىق  ال ولاكر أبداً  -11
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م وقتك  نظ
.!!  ولكر أن أحسن  ريقة الستغمل الوقت أن وبدأ اآلن -1
.  ولوايول الدراسية وفق الوقت ادلتاححدد أ -2
.  لتنظيم الوقت واألولوايت  أسبو ياً   -يومياً  ضع جدوالً  -3
.  متــعـة= جهد + شلارسة + إرادة + رغبة : ونظيم الوقت  -4
 

:  من طرق تثوية الذاكرة 
. يسا د  لى احلفظ والتخزين  .. الفهم أوالً  -1
.  استلكر موضو ات متكاملة  -2
.   ابط بني ما وستلكر وما لديل من معلومات يقوي اللاكرةالرت -3
:   الصتة بفكل  ام  امل أساسي لتقوية اللاكرة -4

. التعامل مع الناس  -اء االسرتخ -احلالة النفسية التفاؤل  -الرايضة البدنية  -غلاء متكامل  -النوم ادلريب 
.  كلها وسائل لتقوية ذاكرول -وركيز الفكري ال-التمعن  -حب االستطمع  -الفرح  -خلق االىتمام  -5
.  وصنيف ادلواد حسب ادلواضيع وحسب البسا ة والصعوبة يسهل  ملية االستلكار -6
:  من أجل حفظ متقن و
 .( استمع لنفسل )أمم  لى وسميع ما ستتفظ  -1
.   افهم مث احفظ -2
.   قسم النص إىل وحدات مث احفظ -3
.   نيةوزع احلفظ  لى فرتات زم -4
..   كرر...كرر مث كرر  -5
 %80-ورى ووسمع  %50-ورى % 30-وسمع % 20-وقرأ % 10 :ا تمد  لى أكثر من حاسة يف احلفظ -6

  -لّون بعض الرسوم أو الفقرات الرئيسية -ختطيطية  ارسم أوراً ( -وقوا ووفعل % 90-شلا وقولو 
.  أسرع إىل احلفظ -ال وؤجل احلفظ  -7
..(  ادللاكرة قبل النوم -التلخيص-التكرار-التخيل والربط -الراحة-احلماس) د م التلكراوقاوم النسيان  -8
 .ي سوء حفظي فأرودين إىل ورك ادلعاص وكوت إىل وكيع.  جتنب ادلعاأي -9
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