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ن�ستطيع بالقراءة اأن نخلق مع الكتاب واملفكرين �سداقة نح�س بف�سلها، ون�سعر 

اأخذ من �سديقه املوؤلف  تاأخذ طابعاً خا�ساً، فالقارئ  بوجودها، وهذه ال�سداقة 

اأح�سن واأجمل ما عنده، لأن املوؤلف ل يكتب يف كتابه اإل كل ما فيه فائدة اأو اإنتاج 

يُحمد له؛ يف حني اأننا يف �سداقتنا العادية مكلفون –ول حيلة لنا يف ذلك –اأن 

من  والفا�سد  والنافع  والقبيح  اجلميل  معهم  نعي�س  الذين  اأ�سدقائنا  من  ن�سمع 

اأعلى  ال�سداقة  من  القراءة تخلق نوعاً  ا�ستئذان، فكاأن  اأفكارهم وتخيالتهم دون 

قيمة من �سداقتنا العادية.

يف القراءة اإزالة لفوارق الزمان واملكان، فنعي�س يف اأعمار النا�س جميعاً ونعي�س 

معهم اأينما كانوا واأينما ذهبوا، بالإ�سافة اإىل ذلك القراءة �سياحة للعقل الب�سري 

بني ريا�س احلا�سر واأطالل املا�سي، لأن فيها نقلة من عامل �سيق حمدود الأفق 

اإىل عامل اآخر اأو�سع اأفقاً واأبدع غاية.

اإن القراءة هي الو�سيلة الوحيدة التي ت�سل بالإن�سان اإىل قمة الوعي والإدراك، 

ت�سنع  ل  تقراأ  ل  التي  وال�سعوب  ومفكراً،  وكاتباً  ومتحدثاً  ف�سيحاً  منه  وت�سنع 

ح�سارة اأبداً، ورغم النفجار املعريف واملعلوماتي الذي ي�سهده عاملنا املعا�سر ومهما 

اأبحر النا�س يف ف�ساء الإنرتنت والقنوات يبقى اجللو�س بني يدي الكتاب له طعمه 

ومذاقه اخلا�س، ول يزال الكتاب يحتل مكانة مرموقة بني م�سادر املعرفة.

وامل�سي،  للكالم  بها  ينظر  التي  الأهمية  بنف�س  للقراءة  ينظر  اليوم  عاملنا  اإن 

والقارئ الذي يقراأ ويفهم ما يقراأ ب�سرعة، ميكنه اأن ينجز من الأعمال اأ�سعاف ما 

ينجزه القارئ العادي.

والقراءة لي�ست هدفاً يف حد ذاتها، واإمنا هي الو�سيلة الأوىل للتعلم واملعرفة 

للتفاعل  دائمة  �سيغة  على  املربون  اعتمد  ما  اإذا  خا�سة  الإيجابي،  والتفاعل 

الإيجابي مع الأبناء من خالل القراءة باملناق�سة والتحليل وتبادل الراأي والتعليق 

على ما يقروؤه البن.

اأبنائي وبناتي الطالب والطالبات:

تتباين طرق القراءة باختالف املادة املقروءة، فاملقالة تقراأ باأ�سلوب، والكتاب له 

اأ�سلوب، والتحقيقات لها اأ�سلوب خمتلف، لذا ل ي�سح اأن تقراأ جميع املواد بطريقة 

واحدة، فتبداأ من اأول كلمة وتنطلق نحو اآخر كلمة بخطى بطيئة متثاقلة، فتتوقف 

يف منت�سف الطريق ورمبا قبل ذلك �سجراً وملاًل، فما احلل؟

اأولً: عند �سراء الكتاب – اأو ما تريد قراءته – اأو ا�ستعارته لبد اأن تقراأ ا�سم 

الكتاب والعناوين الفرعية له، ثم تقراأ الفهر�س، وتنتقي بع�س ال�سفحات وتقراأها 

حتى تاأخذ فكرة �سريعة عن الكتاب، بعد ذلك تقدم على ال�سراء اأو ال�ستعارة.

ثانياً: تدرج يف القراءة، فال تبداأ بالكتب الكبرية املمتلئة بامل�سطلحات املعقدة، 

وا�ستمر يف القراءة، لأن النقطاع ي�سبب خمولً قد يعيدك اإىل ما كنت عليه قبل 

القراءة، وتذّكر اأن القراءة ريا�سة العقل.

ثالثاً: اجللو�س ب�سكل قائم يف مقعد اأو خلف مكتب مع اللتزام مبكان منتظم 

للقراءة يف مكان جيد التهوية والإ�ساءة يخلق لك قراءة جادة ونافعة.

رابعاً: تدوين املالحظات، وو�سع العناوين اجلانبية لالأفكار الرئي�سة يقود اإىل 

قراءة واعية ومركزة.

خام�ساً: ل تذهب اإىل القراءة واأنت يف حالة غري م�ستقرة، فاإن عملية ال�ستيعاب 

تعتمد بدرجة عالية على مقدار ح�سورك الذهني.

املحب  الراغب  فقراءة  للقراءة،  ب�سوق وحمبة  واأنت  تقراأ  اأن  احر�س  �ساد�ساً: 

اإىل  تدفعك  وعواطفك  وم�ساعرك  عقلك  واجعل  امل�سطر،  املكره  كقراءة  لي�ست 

القراءة.

واأخرياً القارئ اجليد يحدد هدفه من القراءة قبل البدء يف م�سروعه، وحينما 

ينتهي من ذلك امل�سروع ل ينهي عالقته به، بل يعمد اإىل تثبيت ما قراأه باملراجعة.

وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية

إضاءات نافذة
أ. د. محمد بن صالح النمي

إضاءات نافذة

غذاء العقل

ي��ق��وم ال��ن��ج��اح ع��ل��ى حت��دي��د 

اأه��������داف اإي���ج���اب���ي���ة واق��ع��ي��ة 

ثم  �سحيح  ب�سكل  وم��ل��م��و���س��ة 

ال��ع��م��ل ع��ل��ى حت��ق��ي��ق��ه��ا، ف���اإذا 

الإيجابية  اأهدافه  �سخ�س  حقق 

واإجنازاته يف فرتة زمنية حمّددة 

اأنه  عليه  يطلق  وبعوامل حمّددة 

ناجح.

عزيزي  ح��ذر  على  ك��ن  ولكن 

ي�سعون  ل�سو�س  فهناك  القارئ 

دائماً ل�سرقة جناحك! واملق�سود 

اأ�سخا�ساً  لي�س  هنا  بالل�سو�س 

ت�سهم يف  ع��وام��ل  ب��ل  حم��ددي��ن 

وال�سارق  جناحنا؛  حتقيق  عدم 

وجود  عدم  يف  يتمثل  الرئي�سي 

للنجاح. واقعي  دافع حقيقي 

جًدا  �سروري  الدوافع  فخلق 

وجود  عدم  من  وانتبه  للنجاح، 

وواقعي،  وحم��دد  وا�سح  ه��دف 

جناحك،  ي�سرق  ���س��وف  ف��ذل��ك 

اإن  ب��ك  املحيطة  البيئة  اأي�����س��ا 

�سارقة  �ستكون  حمفزة  تكن  مل 

لنجاحك.

اأ���س��ل��وب وط��ري��ق��ة ال��ت��ف��ك��ري 

�سرقة  ع��وام��ل  اإح���دى  ال�سلبي 

بالذات  العناية  ع��دم  جن��اح��ك، 

واله���ت���م���ام ب���ه���ا وت��ط��وي��ره��ا 

العتماد على  �ست�سرق جناحك، 

الآخرين يف كل �سيء �سوف يحد 

من  واأخري اخلوف  من جناحك، 

للنجاح،  ���س��ارق  اأك���ر  ال��ف�����س��ل 

وختاماً كن على يقني اأن جناحك 

فيك. تكمن  و�سعادتك 

اأ�سلوب التعليم التفاعلي هو الأ�سلوب الذي 

اأ�سا�سة  م�ساركة  املتعلم  م�ساركة  على  يعتمد 

حديثاً  اأ�سلوباً  يعتر  ول  التعليم،  عملية  يف 

القدم  منذ  ا�ستخدم  فقد  البع�س،  يظن  كما 

ال�سرورية  احلياة  ومهارات  اللغة  تعليم  يف 

املعلم  فكان  الطعام؛  عن  والبحث  كال�سيد 

اإىل  املتعلم  ير�سد  الذي  امل�ساعد  بدور  يقوم 

فهم  يف  التلقني  ينفع  فال  امل��ه��ارة،  اكت�ساب 

املهارة، فلن جتد معلماً يعطي ال�سهم لتلميذه 

اأطلق  ث��م  ال��ه��دف  على  ���س��وب  لهو  فيقول 

ال�سهم ثم ير�سله لي�سيد وحده، بل يجب اأن 

يذهب معه وير�سده وي�ساعده ليكت�سب مهارة 

الرماية.

وكذلك الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، فقد 

مار�س جميع اأنواع التعليم التفاعلي والن�سط، 

ومن تلك الأ�ساليب الع�سف الذهني، وجنده 

يف احلديث: عن عبداهلل بن عمر ر�سي اللله 

و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  النبي  قال  قال:  عنه 

امْلُ�ْسِلِم«  َك��ِة  َك��َرَ بََرَكتُُه  مَلَ��ا  َجِر  ال�سَّ ِم��ن  »اإِنَّ 

ُق��وَل 
َ
اأ ْن 

َ
اأ َرْدُت 

َ
َف��اأ النَّْخلََة؛  يَْعِني  نَّ��ُه 

َ
اأ َفَظنَنُْت 

نَا 
َ
؛ ثُمَّ الْتََفتُّ َفاإَِذا اأ ِ

َّ
ِهَي النَّْخلَُة يَا َر�ُسوَل اهلل

؛ َفَقاَل النَِّبيُّ  ْحَدثُُهْم َف�َسَكتُّ
َ
نَا اأ

َ
َعا�ِسُر َع�َسَرٍة اأ

فطرح  النَّْخلَُة«.  »ِهَي  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 

�سلى اهلل عليه و�سلم املعلومة وترك �سحابته 

يفكرون ماذا يق�سد. 

وجنده  والتقومي،  الراجعة  التغذية  كذلك 

يف حديث عن الراء بن عازب قال: قال النبي 

َم�ْسَجَعَك  تَيَْت 
َ
اأ »اإَِذا  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى 

َعلَى  ا�ْسَطِجْع  ثُمَّ  اَلِة  ِلل�سَّ ُو�ُسوَءَك   
ْ
اأ َفتََو�سَّ

َوْجِهي  �ْسلَْمُت 
َ
اأ اللَُّهمَّ  ُقْل  ثُمَّ  ��ِن،  مْيَ

َ
اْلأ َك  �ِسقِّ

َظْهِري  ُت 
ْ
��اأ جْلَ

َ
َواأ اإِلَيَْك  ْم��ِري 

َ
اأ َوَفوَّ�ْسُت  اإِلَيَْك 

َمنَْجا  َوَل   
َ
َملَْجاأ َل  اإِلَيَْك،  َوَرْهَبًة  َرْغَبًة  اإِلَيَْك 

الَّ��ِذي  ِبِكتَاِبَك  اآَمنُْت  اللَُّهمَّ  اإِلَ��يْ��َك،  اإِلَّ  ِمنَْك 

ِمْن  ُمتَّ  َف��اإِْن  ْر�َسلَْت، 
َ
اأ الَّ��ِذي  َوِبنَِبيَِّك  نَْزلَْت 

َ
اأ

َما  اآِخَر  َواْجَعلُْهنَّ  الِْفْطَرِة  َعلَى  نَْت 
َ
َفاأ لَيْلَِتَك 

ْدتَُها َعلَى النَِّبيِّ �سلى اهلل  تَتََكلَُّم ِبِه«. َقاَل: َفَردَّ

ِبِكتَاِبَك  اآَمنُْت  اللَُّهمَّ  بَلَْغُت  ا  َفلَمَّ و�سلم،  عليه 

َونَِبيَِّك  »َل  َقاَل:  َوَر�ُسوِلَك  ُقلُْت  نَْزلَْت 
َ
اأ الَِّذي 

ْر�َسلَْت«.
َ
الَِّذي اأ

هذه  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  ا�ستخدم  لقد 

الدقة  والأمة  �سحابته  لتعليم  ال�سرتاتيجية 

يف نقل حديثه �سلى اهلل عليه و�سلم واحلر�س 

على اأذكار ما قبل النوم، وغري هذه الأ�ساليب 

الكثري.

وكما قلت فاإن التعليم الن�سط يعد الطريقة 

الر�سول  �سرية  يف  وجنده  التعليم  يف  الأمثل 

�سلى اهلل عليه و�سلم، وكذلك القراآن الكرمي، 

ولطاملا متنيت اأن يتم تفعيله خالل الدرا�سة 

خمرجات  ل��ه  ف���اإن  اأك���ر،  ب�سكل  اجلامعية 

العمل  تطوير  منها  البع�س  يجهلها  مفيدة 

الإبداع يف  وارتفاع �سقف  للطالب  اجلماعي 

الأن�سطة املختلفة.

حممد �شعيد �شعدي الذبياين 

تعليم �شحي وتعليم مر�شى 

اجلامعي  ال�سكن  تاأثري  يف  اأح��د  ي�سك  ل 

فيه  مل��ا  ن��ظ��ًرا  العربية،  اللغة  متعلمي  على 

من فوائد عظيمة لهم، وجامعة امللك �سعود 

توفر لطالبها �سكًنا وا�سًعا ي�سم الآلف من 

الطالب الوافدين وغريهم، فالوافدون لديهم 

يف  وامل�ساركة  اللغة  ملمار�سة  عظيمة  فر�سة 

الأن�سطة الطالبية، عالوة على ذلك اأنه يزيد 

الإن�سان اعتماًدا على ذاته.

اأول ميكن للطالب اأن ميار�س اللغة بالتكلم 

لأن  وغريهم،  العرب  الطالب  مع  واملحادثة 

مكان  يف  يح�سلها  ل  رمب��ا  الفر�سة  ه��ذه 

اآخ��ر، خا�سة يف ب��الده، وهذا قد ح�سل يل 

واملحادثة  التكلم  اإىل  اأنتبه  مل  �سخ�سًيا، 

ملا  امل�سكلة  واعرتتني  ب��الدي،  يف  بالعربية 

التحقت باجلامعة، وتغلبت على تلك امل�سكلة 

اإىل حد ما ب�سبب م�ساعدة اأ�سحاب ال�سكن، 

ل  واأن��ه  اجلامعي،  ال�سكن  دور  يت�سح  فهنا 

يخلو من الفوائد.

فر�سة  لنا  تتيح  ال�سكن  يف  الإق��ام��ة  ث��م 

وهناك  الطالبية،  الأن�سطة  يف  امل�ساركة 

اأث��ر  لها  الأن�سطة  ه��ذه  اأن  ت��وؤك��د  درا���س��ات 

اإيجابي مبا�سر وموؤثر يف �سخ�سية املتعلمني، 

لأن��ه��ا حت��ق��ق اإ���س��ب��اًع��ا مل��ي��ول��ه��م ورغ��ب��ات��ه��م 

وحاجاتهم، فثبت بهذا اأن مثل هذه الأن�سطة 

على  الطالب  متكني  يف  حيوًيا  دوًرا  تلعب 

اكت�ساب القدرات املهمة.

ي���وؤدي بك  الأه���ل  م��ع  امل��ن��زل  والعي�س يف 

لالعتماد عليهم يف كثري من الأعباء املنزلية، 

اأما العي�س يف املهجع فيعطيك فر�سة لتحمل 

اإجن��از  يف  ال���رتدد  وع��دم  نف�سك،  م�سوؤولية 

اأعمالك وواجباتك، �سواء منها ال�سخ�سية اأو 

الدرا�سية اأو احلياتية.

ال�سكن  يف  الإق���ام���ة  اأن  ال��ق��ول  ع�����س��ارة 

عظيمة،  مهمة  فوائد  من  تخلو  ل  اجلامعي 

اللغة  مم��ار���س��ة  فر�سة  تعطينا  ال��ت��ي  فهي 

وامل�ساركة يف الأن�سطة، كما اأنها تزيد الإن�سان 

ا�ستقاللً واعتماًدا على نف�سه اأكرث من غريه، 

فيجب علينا –كمتعلم اللغة العربية- اأن نغتنم 

هذه الفر�سة، ون�ستفيد منها حق ال�ستفادة.

يا�شر اأ�شعد 

ق�شم اللغة العربية

من سرق نجاحي؟

نماذج نبوية في التعليم التفاعلي

فوائد عظيمة للسكن الجامعي

أ. د. عالء السرابي 




