
  عّلم الهاّم 

رون الحقـائق التـي عّلمـتهم تجعل تالميذك يتعّلمون ويتـذكّ لي كمعّلم هو أن هدفك األوّ 
ل مـن سلـسلة طـرق عمليـة  األوّ األمـر يمكن أن يكون هذا تحدٍّ، لـذلك فهـذا هـو. إياها

  . ما تعّلموهارو  ويتذكّ ا يتعّلمو  كيلمساعدة تالميذك

 عّلم الهامّ 

 ٪ ٢٠ حـصيلة هـي لنتـائجمن ا٪  ٨٠، تقول عادة أّن ٨٠/٢٠فمبدأ باريتو، أو قاعدة 
ًال عــاِلم اقتــصاد إيطــالي، الــذي الحــظ أّن هــذا المبــدأ كــان قــد اقترحــه أوّ . مــن األســباب

هـذا المبـدأ ال . أغلبية األراضي في إيطاليا كانت تمتلكها األقلية الصغيرة من الـسكان
٪  ٢٠ي العــالم يملكــه مــن الغنــى فــ٪  ٨٠ –مقيــاس عــالمي يــزال ينطبــق اليــوم علــى 

من سكان العالم، ولكن هناك تطبيقـات عديـدة أكثـر يمكـن أن نجـدها فـي نـواٍح أخـرى 
 .في الحياة

. المنتجـــاتمـــن ٪  ٢٠مـــن األربـــاح تـــأتي مـــن ٪  ٨٠فـــي األعمـــال التجاريـــة، غالًبـــا 

٪  ٨٠ يحّققــون المبيعــات المــسؤولين عــنمــن ٪  ٢٠يمكــن أن يعنــي هــذا أيــًضا أّن 
 أصــحابمعظــم . مــن الزبــائن٪  ٢٠مــن الــشكاوى تــأتي مــن ٪  ٨٠ومــن المبيعــات 

  .٪ هو المفتاح لتشغيل مشروع تجاري ناجح ٢٠ أّن تحديد األعمال يوافقون على

  العديم األهميةحّدد القليل األساسي والكثير 

؟ كمـا هـو فـي األعمـال دورات تدريبيـة أو  تدريبيـةنـدوات في المبدأ م هذايترجَ  فكيف
 هنــاك.  مــن المعلومـات٪٢٠ ي أهـمّ  علــى المعّلمـين أن يعرفـوا مــا هـالتجاريـة، يجـب

 ليـست كّلهـا، ولكـن للطـالب تقـديمها يمكـن المعلومـات التـي كمية غيـر محـدودة مـن



التـي ٪ مـن المعلومـات ٨٠، مبـدأ بـاريتو قنـاإذا مـا طبّ . لشركتك أو لوظائفهم مناسبة
أّي  تمييــز، تحتــاجون إلــى كمدّرســين. ليــست مناســبة هــي علــى األرجــح يــتّم تدريــسها

  .أقّل أهميةوأّي منها هي  ُتعتبر حيوية التي المعلومات من

   إلى الطالب٪٢٠ الـ أوصل

 فالحريـــة فـــي. ٪ األساســـية٢٠ فقـــط الــــ يعّلمـــون المعلمـــين، فـــإّن مثاليـــةال الحالـــة فـــي

 مــين مــن المعلّ كــالًّ  بــال شــك تنــّشط قــل أهميــة األأو تافهــة الالمعلومــات لــتخّلص مــنا

!  الحقــــائقأهــــمّ  فقــــط يجــــري تدريــــسهم أنــــه الطــــالب عــــرف، وخاصــــة إذا الطــــالبو 

ــا  هــذا كــونقــد ال ي ،لألســف ــدائًم  الدراســي جامنهــاليكــون ا عنــدما ، وخــصوصً اواقعيًّ
 التركيـزر قـرّ يو   مـا حلقـة دراسـيةسـرعة ضبط للمعّلم  ومع ذلك، يمكن.اإلزاميًّ  المتّبع

وحـّدد  أكبـر قـدر مـن الفائـدة تحمـل  التـيالجوانـب حـّدد. جوانب معينـة علىنوعًا ما 
 يمكــــن الــــسماح .التركيــــزالتعلــــيم و  فــــي الوقــــت الــــذي يقـــضيه، ســــواء فــــي ولويـــاتاأل

 هـي المحتويـات مـن ا أيًّـواعرفـي يجب أن!  هذا المبدأ“سرّية”لتالميذك باالشتراك في 

وفـي  تقيـيم فـي الأداء جيـد علـى الطـالب  وهذا سوف يساعد.لتركيز عليهاليتّم ا أهمّ 
  .ظائفهمو 

 الفوائد

 ولكنـه، تـدريسوقـت ال فقط من فعاليـة وقـدرة يزيد األساسية ال٪ ٢٠  الـالتركيز على

 يمكـن .أكثـر مـن غيرهـا التـي يحتـاجون إليهـا بالمعرفـة كطالبـ تجهيـز اأيـضً يضمن 
ــ مّ اهــعلــى مــا هــو  لتركيــزل قــضاء المزيــد مــن الوقــت ســينللمدرّ  ــي هــذا مــاو  احقًّ ن مّك

 ! الجميعيفوزوهكذا . هذه المعلومات الهاّمة بطريقة كاملةفهم  الطالب من


