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    حرصت وزارة التعليم العالي على توفير جميع متطلبات النجاح والتميز لطلبتها من بيئات حاضنة 
لإلبداع ومرافق متميزة سعيا لتحقيق معايير الجودة الشاملة في عملية التعليم ونقل المعرفة. وتحرص 
المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية من خالل كافة إداراتها ومرافقها عامة وقسم اإلرشاد الطالبي 
بالكليات خاصة على تعزيز التواصل  الطالبي  الوظيفي  والتوجيه  الخريجين ومراكز التدريب  وتوجيه 
بينها وبين خريجيها المتميزين الذين يسهمون في خدمة وطنهم على مختلف األصعدة والمجاالت. 

تقليدا جامعيا أو  تشكل  التي  األحداث  لتغطية  "جامعيون"  مجلة  من  إصدار العدد األول  ويأتي     
األحداث التي تشكل هوية وذاكرة كليات العلوم التطبيقية مثل ملتقى الخريجين الثالث الذي نظمته 
كلية العلوم التطبيقية بصحار بتاريخ 13 مارس 2018م، والذي هدف إلى لم شمل الخريجين وتعزيز 

الوطن ورفعته.  التواصل معهم والتأكيد على أهمية الخريج في بناء 
   ويسعى اإلصدار أيضا إلى تسليط الضوء على بعض من المواضيع المختلفة التي تهم الطالب أثناء 
دراسته مثل الطرق التي تساهم في تطوير أداء الطلبة وصقل خبراتهم ومهاراتهم، إضافة إلى احتوائه 
على مقابالت مع عدد من الخريجين المتميزين الذين كانت لهم بصمة واضحة في الكليات، األمر الذي 

يسهم في مزيد من التواصل بين الكليات وخريجيها كجزء من األهداف التي نسعى لتحقيقها.
        ختاما، فإننا ندعو إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز المناخ المحفّز لإلبداع، ومضاعفة الجهد 
من أجل تعميق كل ما من شأنه إنجاح المسيرة التعليمية بالكليات وتتويجها باإلنجاز، راجيين للجميع 

مزيدًا من التقدم والنجاح.

كلمة مدير عام كليات العلوم التطبيقية 
د.عبدالله بن علي الشبلي



تحت شعار ) بكم نفتخر (  
كليات العلوم التطبيقية تحتفل بخريجيها للدفعات 2001 – 2002 – 2003م

سعياً من وزارة التعليم العالي ممثلة في المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية لمد جسور التواصل مع 
خريجيها من الدفعات السابقة من مخرجات التخصصات التربوية وامتداد للملتقيين السابقين األول والثاني 
اللذين أقيما في كليتي العلوم التطبيقية بالرستاق ونزوى في عامي 2016م و 2017م ، استضافت كلية العلوم 
و  و 2002   2001 الدفعات  نفتخر ( من  بكم  الثالث 2018 تحت شعار )  الخريجين  التطبيقية بصحار ملتقى 
2003م وذلك تقديراً لهؤالء الخريجين وفخراً بدورهم الكبير الذي قدموه لبناء هذا الوطن، حيث أقيم الملتقى 
بتاريخ 13 مارس 2018م تحت رعاية سعادة الدكتور / سعيد بن حمد الربيعي أمين عام مجلس التعليم في 

تمام الساعة السابعة مساءاً بحرم الكلية ) قاعة عمان ( .
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أهداف الملتقى :

- اإلحتفاء بالخريجين والخريجات وتعزيز روح اإلنتماء والوالء بين الكلية و الخريجين .
الذكريات  وخريجيها وتبادل  الكلية  بين  التعاون  تعزز مسيرة  أن  شأنها  من  تواصل  جسور وعالقات  بناء   -

. والمستقبل  والحاضر  الماضي  جوانب  واستعراض  والمستجدات 
- عرض قصص نجاحاتهم من خالل الملتقى ) تجربة خريج ( .

 برنامج الملتقى :

في تمام الساعة السابعة مساءاً تم إفتتاح حفل ملتقى الخريجين الثالث 2018 ) بكم نفتخر ( تحت رعاية سعادة 
الدكتور / سعيد بن حمد الربيعي أمين عام مجلس التعليم . إبتداء الحفل بالسالم السلطاني وآيات من الذكر 
الحكيم تلته كلمة للوزارة ألقاها الدكتور / عوض بن علي المعمري عميد الكلية ومن ثم كلمة الملتقى ألقاها 
األستاذ/ عاصم بن سالم الشيدي أحد خريجي الدفعات المستهدفة ومن ثم تم عرض فلم عن تطور كليات 
العلوم التطبيقية منذ نشأتها في سبعينيات القرن الماضي إلى وقتنا الحالي . تال ذلك فيديو تهاني من قبل 
الدكتور المدير العام وعدد من أعضاء هيئة التدريس الذين درسوا هذه الدفعات، ثم تم إلقاء قصائد من قبل 
الخريجين والخريجيات ) األستاذ/ خالد بن علي المعمري واألستاذه/ وفاء بنت سالم اليعقوبية ( . بعد ذلك 
تم إجراء سحب على الهدايا العينية المقدمة من الشركات الراعية، تال ذلك فيديو تهاني للخريجين من أعضاء 
الكليات ثم توجيه بعض األسئلة الحوارية مع الجمهور تاله السحب  القدامى من مختلف  التدريسية  الهيئة 
الثاني على الهدايا المقدمة من الجهات الراعية بعد ذلك تم عرض فيلم تسجيلي عن الخدمات التي تقدمها 
المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية للخريجين. بعد ذلك تم تكريم الجهات الراعية ومن ثم تقديم هدية 
تذكارية لراعي الحفل ثم السالم السلطاني معلناً ختام الحفل. بعد ذلك تم التوجه إلى خارج القاعة لتناول وجبة 

العشاء .



ركز الدكتور العميد في كلمته على أهداف الملتقى مبيناً أهمية تقوية العالقة بين الخريجين وبين 
كلياتهم التي تخرجوا منها بما يخدم حياتهم المهنية والتعرف على انطباعاتهم ومدى الربط بين ما 
تعلموه في هذه الكليات من معارف ومهارات أكاديمية وبين الحياة العملية، مبيناً أن منظومة كليات 
العلوم التطبيقية هي امتداد لكليات التربية سابقاً وهي حالياً تواكب التطورات والتغيرات المتالحقة 
لمواكبة احتياجات سوق العمل ورفده بالطاقات الشبابية المتسلحة بالمعرفة من خالل دراسة عدد من 
التخصصات التي يتطلبها سوق العمل الحالي كالهندسة وتقنية المعلومات وغيرها من التخصصات، 
الكليات قد تم تزويدها بالعديد من المرافق المتخصصة التي تتماشى مع تطور  إضافة إلى أن هذه 
المنظومة التعليمية وذلك كالمختبرات العلمية والورش الهندسية مع رفدها بكوادر أكاديمية احترافية 
وإنشاء أقسام جديدة تواكب هذه التطورات . أيضاً تم إبراز دور الكليات في خدمة المجتمع المحيط 
بها من خالل رسالتها التعليمية في تنمية المجتمع بتقديم عدد من الدورات التعليمية والتثقيفية . 
مشيراً إلى أن تنظيم مثل هذه الملتقيات ليشكل فرصة حقيقية للحوار وتنمية العالقة وتطويرها بين 

الكليات ومخرجاتها .

كلمةالوزارة
ألقاها الدكتور/ عوض بن علي المعمري

عميد كلية العلوم التطبيقية بصحار
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التربية  كليات  بوابات  إلى  منذ دخولهم  للخريجين  الجميلة  الذكريات  مشاعر  التعبير فيها عن  تم 
لتلقي العلم ومن ثم تخرجهم متسلحين بالعلم والمعرفة للمساهمة في بناء أجيال مستقبل عمان. 
كذلك تم الوقوف على عدد من الجوانب اإليجابية التي ساهمت في بناء شخصيات هؤالء الخريجين 
كاألسابيع الثقافية والمسابقات العلمية والمسرحيات وغيرها من الفعاليات التي شارك بها عدد كبير 
الخريجين في تلك  الجميلة لدى هؤالء  الذكريات  إلى بعض  الخريجين. كذلك تمت اإلشارة  من هؤالء 
الصروح العلمية التي منحتهم الطاقات اإليجابية من خالل محاضرات والمشاركات في التربية العملية 
التي كان لها الدور الفاعل لاللتقاء مع الطالب في بيئة العمل الحقيقية بمساعدة الهيئة األكاديمية من 
كليات التربية التي عملت على اكتشاف الطاقات الكبيرة لدى هؤالء الخريجين في مختلف المجاالت 
كالشعر والمسرح واإلخراج والثقافة واالعالم واإلدارة والتي أصبحت هذه الطاقات تتبوأ أمكنة مرموقة 
في المجتمع لما وفرته تلك الكليات من بيئات مناسبة الستيعاب أفكارهم وتطلعاتهم نحو سماوات 

التجديد واالبتكار .
ولجميع  الملتقيات  هذه  مثل  إقامة  على  العالي  التعليم  الشكر لوزارة  توجيه  تم  الكلمة  ختام  وفي 
القائمين على تنظيم هذا الملتقى بالثناء والتقدير مع دعوة الخريجين إلى العمل على حضور مثل هذه 
اللقاءات باستمرار ولو كانت في غير مظلة رسمية بهدف استمرار البسمة والفرحة التي يغذيها مثل 

هذا اللقاء .

كلمة الخريجين
ألقاها الخريج/ عاصم بن سالم الشيدي



• ما سبب اختيارك لتخصص كيمياء / أحياء ؟
رغبة مني في دراسة الكيمياء ، كونها من المواد المحببة لي ، وتزامن األمر مع وجود تخصص فرعي في مادة أرها مادة تعرفني 

بما يتضمنه جسمي من أجهزة وأعضاء وطريقة عملها باإلضافة إلى تفاصيل المملكة الحيوانية والنباتية.
•  وهل كان اختيارك نتاج رغبة خاصة أم مواكبة المجتمع ؟   

رغبة خاصة ، ألن هذا اختياري ومستقبلي .
• هل شعرت بالندم الختيارك هذا التخصص ؟

لم أندم على العكس استمتعت جيداً بدراسة تخصص كيمياء / أحياء ، ألنها تتعامل مع حياتنا اليومية ، باإلضافة إلى وجودي مع 
مجموعة متميزة ومتعاونة من زمالء الدراسة ، وال أنسى الدور الكبير إلدارة كلية التربية بصور وباألخص الكادر األكاديمي في قسم 

العلوم الذين كانوا بمثابة األخوة الذي يرشدون ويعلموننا من خبراتهم وعلمهم .
• ما هي المهن التي شغلتها منذ التخرج وحتى اآلن ؟

عضو فني برامج بدائرة البرامج األكاديمية بالمديرية العامة لكليات التربية ) كليات العلوم التطبيقية حالياً ( من أكتوبر 2002 ولغاية 
مارس 2010

نائب مدير دائرة البرامج األكاديمية من مارس 2010 ولغاية نوفمبر2012
مدير دائرة خدمات المراجعين بمكتب الوزيرة من ديسمبر 2012 ولغاية ديسمبر 2016

مدير عام مساعد لشؤون البعثات من يناير 2017 ولغاية اآلن.

حوار مع الخريج / حمد بن خلفان الحارثي 
مدير عام مساعد لشؤون البعثات

المديرية العامة للبعثات
وزارة التعليم العالي
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• ما هي المهارات والقدرات الالزمة للشخص ليصبح ناجحاً ويمتهن هذه المهنة ؟
أهم المهارات والقدرات ، هي أن يكون الشخص واثق بنفسه ومقتنع بما يقوم به ، ويقدر مهاراته ، االستفادة من تجارب وخبرات 
األخرين مهما كان عمرهم أو وظيفتهم ، وال ننسى التواضع في التعامل مع األخرين ، والموظفين الذين يعمل معهم ، فالعمل بروح 

الفريق الواحد هو أحد أسباب نجاح العديد من الدوائر في تطورها وتميزها
• ما هي الفرص الوظيفية لخريج كيمياء / أحياء ؟ 

أهم الفرض الوظيفية تكون في مجال التربية والتعليم ) تعليم الطلبة ، تأليف المناهج وتطوير طرق التدريس ( يمكن كذلك العمل 
في التدريس الجامعي في ذات المجال  التربوي.

• ماهي المجاالت المختلفة التي من الممكن أن يتوظف بها ويزاول مهنته ؟
أتوقع فقط مجال التربية بشقية في التعليم المدرسي والجامعي.

• هناك من يعتقد بأن الجامعة هي مرحلة لصقل الشخصية وبوابة ذلك المهارات الالصفية. فما رأيك ؟
هذا اعتقاد صحيح ، فتواجدي بكلية التربية بصور ساهمت في صقل مهاراتي من خالل المشاركة في األنشطة الطالبية المختلفة ، 
والتي عززت من شخصيتي وثقتي بنفسي ، واكتسب العديد من الخبرات من خالل االحتكاك بأعضاء هيئة تدريس من مختلف الدول 

والمدارس الفكرية ، والتي ولله الحمد استفدت منها في عمل خالل السنوات السابقة
• هل تنصح طالب التعليم العام بدخول اختبار تحديد الميول، الختيار الكلية المناسبة له ؟

ال أرى أهمية في دخول اختبار تحديد الميول ، بل يترك األمر للطالب الختيار ما يراه مناسب ، ألن االختبارات بطبيعتها توتر الطلبة
• كيف يمكن للطالب تحديد التخصصات األنسب له ؟

يمكن للطالب ذلك من خالل تقييمه لمهارات التي يمتلها واهتماماته ، ومن ثم يمكن له البحث عن المجاالت التعليمية التي يتطلق 
لدراستها وتحقق طموحه ، ألن قناعة الطالب بالتخصص الذي يختاره يسهم بصورة كبرة في تفوق الطالب دراسياً .

وال ضير من استشارة اآلخرين ، على أن ال يترك الطالب لألخرين في تحديد تخصصه ، ألنها تكون مبنية على رغابتهم وليس رغبات 
الطالب . 



• ما سبب اختيارك لتخصص الرياضيات ؟ وهل كان اختيارك نتاج رغبة خاصة أم مواكبة المجتمع ؟ 
اختياري للتخصص كان ايمانا مني بأن الرياضيات عقل وفن وتذوق فهي تفتح العقل و تنمي الذاكرة وتزرع في النفس حب المعرفة 

و االكتشاف  ,وتكسب القدرة على حل المشكالت عن طريق تحديد جوانب المشكلة وحلها بأسلوب علمي في التفكير. 
• هل شعرت بالندم الختيارك هذا التخصص ؟

على العكس تخصص الرياضيات اعتبره  اضافة كبيرة  في حياتي العلمية والعملية فالرياضيات أكسبتني العديد من المهارات الهامة 
في الحياة كالتحليل واالستنتاج وحل المشكالت بطريقة علمية ومنطقية.

• ما هي المهن التي شغلتها منذ التخرج وحتى اآلن ؟
تدرج وضعي األكاديمي من معيد )1999-2004(  إلى  مدرس مساعد ) 2004-2008 ( إلى مدرس )2008-2013( إلى أستاذ مساعد 

)2013-2016( ومنها إلى مساعد العميد للشؤون األكاديمية المساندة  حتى اآلن.
• ما هي المهارات والقدرات الالزمة للشخص ليصبح ناجحاً ويمتهن هذه المهنة ؟

ال بد للمعلم أن يمتلك مهارات أساسية في التدريس فالمعلم العصرى من  يستخدم أساليب فعالة في التدريس كى يصل لمعايير 
عالية الجودة في ايصال المعلومات واألفكار بطريقة سلسة و سهلة حتى يفهمها المتعلم .

حوار مع الخريجة / د. شريفة بنت عبدالله المحروقية   
مساعد العميد للشؤون األكاديمية المساندة 

كلية العلوم التطبيقية بنزوى
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• ما هي الفرص الوظيفية لخريج التربية )تخصص رياضيات( ؟ والمجاالت المختلفة التي من الممكن أن يتوظف بها ويزاول مهنته ؟
يركز التخصص على إعداد معلم رياضيات بتخصصاته  المختلفة للعمل في المؤسسات التربوية الحكومية والخاصة والعمل بالوظائف 

المساندة كاإلدارة المدرسية و األشراف التربوي والمناهج .

• هناك من يعتقد بأن الجامعة هي مرحلة لصقل الشخصية وبوابة ذلك المهارات الالصفية. فما رأيك ؟
بالفعل تعد األنشطة الطالبية  من األساليب التربوية التي تهيئ الطالب الجامعي للحياة العملية بعد التخرج، عبر اكتسابه مهارات 
متنوعة تسهم في زيادة معرفته بالعالم من حوله، وتكوين شخصيته القيادية القادرة على التصرف في المواقف والقادرة على 
التفكير السليم والمتزن. كما أن األنشطة الطالبية لها دور في استغالل طاقات الطالب وأوقات فراغهم  بما هو مفيد ونافع، وتسعى 

إلى كسر الروتين أثناء أوقات الدارسة.

• هل تنصح طالب التعليم العام بدخول اختبار تحديد الميول، الختيار الكلية المناسبة له ؟
اختبار تحديد الميول أحد المعينات التي تساعد الطالب الجامعي لإللحاق بالتخصص الذي يناسب ميوله ومستواه ولكن من وجهة 

نظري ال ينبغي االعتماد عليه كليا لعدم مصداقيته.

• ما مدى فعالية هذا االختبار على أرض الواقع ؟ وهل باإلمكان أن تذكر بعض األمثلة ؟
آلية تطبيقه تحتاج إلى مزيد من المراجعة، فمن أبرز  إن اختبار الميول وان كان مهما لتحديد المستوى الحقيقي للطالب إال أن 

التي يؤدى من خاللها االختبار بحسب ما قرأت. والنمطية  األسئلة وصعوبة بنوده  سلبياته طول 

• كيف يمكن للطالب تحديد التخصصات األنسب له ؟
لتحديد ذلك ثم يضع  باختبار تحديد الميول  الناس بذلك وقد يستعين  أعلم  اكتشاف قدراته وميوله شخصيا ألنه  للطالب  يمكن 
خيارات متنوعة للتخصصات مع مراعاة عدة اعتبارات كاحتياجات سوق العمل مثال مستعينا بذلك بالعائلة  ومرشده األكاديمي 
ومن هم على دراية أكثر منه وقد يجلس ويتحدث مع العديد من المتخصصين في المجاالت المختلفة لكي يطلعوه على الصعوبات 

والتخصصات الدقيقة التي سوف تواجهه مستقبالً.



ما سبب اختيارك لتخصص العالقات العامة؟ وهل كان اختيارك نتاج رغبة خاصة أم مواكبة للمجتمع؟
الذي نصحني  أحد المعلمين  بناء على تشجيع من  لشموليته، وكذلك  لهذا المجال  لحبي  العامة  العالقات  لتخصص  اختياري  جاء 

يتيحها بعد التخرج. التي  الوظيفية  للفرص  وذلك  باختيار هذا التخصص 
هل شعرت بالندم الختيارك هذا التخصص؟
بل على العكس فقد اتخذت القرار الصائب.

ما هي المهن التي شغلتها منذ التخرج وحتى اآلن؟
بعد عامين من التخرج توظفت في وزارة التعليم العالي كأخصائية نشاط ثقافي في مركز الخدمات الطالبية بالمديرية العامة لكليات 

العلوم التطبيقية، وها أنا أُكمل 4 سنوات ولله الحمد.
ما هي المهارات والقدرات الالزمة للشخص ليصبح ناجحا ويمتهن هذه المهنة؟

هذه الوظيفة تتطلب وبشكل أكبر مهارة االتصال لكون الموظف دائم التواصل مع الموظفين والطلبة بكليات العلوم التطبيقية، 
وكذلك أهمية امتالك مهارة الكتابة الصحفية واإلعالمية لتغطية أخبار الفعاليات واألنشطة التي يقيمها المركز بشكل دوري. إضافة 

إلى مهارة العمل الجماعي والتي تعتبر من المميزات األساسية لهذا العمل.

حوار مع الخريجة / أصيلة بنت مرهون الحراصية   
أخصائية نشاط ثقافي بمركز الخدمات الطالبية  
بالمديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية           
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ما هي الفرص الوظيفية لخريج العالقات العامة؟ وما هي المجاالت المختلفة التي من الممكن أن يتوظف بها ويزاول مهنته؟
يعتبر تخصص العالقات العامة من أكثر المؤهالت الدراسية تنوعا وشمولية وطلبا من قبل المؤسسات والشركات، فال تكاد تخلو هذه 
المؤسسات من قسم مختص بالعالقات العامة. وكذلك يمكن لخريج العالقات العامة العمل على نطاق أوسع مثل الصحافة واإلعالم 

باعتبارهما ذات صلة بالمجال الدراسي ذاته.
هناك من يعتقد بأن الجامعة هي مرحلة صقل الشخصية وبوابة ذلك المهارات الالصفية. فما رأيك؟

هذا الكالم صحيح، لكن من ناحية شخصية - لألسف- لم أعِ هذا الكالم إال بعد إنهاء دراستي الجامعية والعمل في قسم يختص 
للمجتمع. وإبرازه  الطالب  والمهارات في صقل شخصية  األنشطة  أهمية هذه  الالصفية. فقد تعلمتُ  الطالبية  باألنشطة 

هل تنصح طالب التعليم العام بدخول اختيار تحديد الميول، الختيار الكلية المناسبة له؟
يختلف األمر بحسب طبيعة الطالب، فالبعض قد حدد سلف المكان الذي سيدرس فيه والتخصص الذي يرغب بدراسته. أما الطالب 
الدراسي بعد فأنصحه بعمل هذا االختبار الذي يساعده في فهم شخصيته وميوله أكثر، ويحفزه  اآلخر الذي لم يحدد مستقبله 

الختيار المكان والتخصص المناسبين له.

ما مدى فعالية هذا االختبار على أرض الواقع؟ وهل باإلمكان أن تذكر بعض األمثلة؟
أفضل عدم اإلجابة على هذا السؤال كوني ال أملك المعلومات الكافية عن نتائج هذا االختبار وفعاليته من عدمها.

كيف يمكن للطالب تحديد التخصصات األنسب له؟
يجب أن يعي الطالب اهتماماته والمواد الدراسية التي يفضلها في المدرسة، فهذا الموضوع له أثر كبير في تحديد رغبته والتخصص 

الذي يرغب بدراسته في المستقبل، إضافة إلى ذلك ضرورة تعرف الطالب على
مواهبه وقدراته والتي من شأنها أن توضح له المسار الذي ينوي أن يسلكه واختيار ما يناسبه من تخصصات. 
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اكتشف نمط شخصيتك!

الواقعية

المحققة

الفنية

اإلجتماعية

المبادرة
التقليدية

حدد ميولك
 لتحدد التخصص المناسب لك 

كثير من الناس يختارون اختيارا سيئا سواء تعلق األمر بالدراسة أو بالعمل، ثم يعيشون بعد ذلك في 
الدكتور  نموذج  عليك  ولهذا سنعرض  به،  ما يقومون  مع  تناسق  في  ليست  ألن شخصياتهم  تعاسة 
هوالند لتحليل الشخصيات والذي سيساعدك على التعرف على نوع العمل الذي يتماشى وينسجم مع 
شخصيتك. الدكتور جون هوالند هو أستاذ في جامعة جون هوبكينز، كرس كل حياته من أجل البحث، 
كما قام بابتكار هذا النموذج المعروف حول العالم. نظريته هذه باإلضافة إلى مجموعة أدوات التقييم 

ساهمت في مساعدة الماليين حول العالم، كما أنها معززة بالمئات من األبحاث والدراسات.
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الشخصية الواقعية ) الواقعي – الفاعل(:

التعامل مع األشياء بدل  المنزل وأبتكر أشياء بيدي. أفضل  أن أعمل خارج  أنا عملي، نشيط، لدي مهارات جسدية جيدة، وأحب 
األشخاص واألفكار كما أستمتع بالبحث عن حلول لمشاكل واقعية وليست مجردة )نظرية(. بعض األحيان أجد صعوبة في التعبير 

عن أفكاري عن طريق الكلمات أو التعبير عن أحاسيسي تجاه اآلخرين.

يتسم هذا الشخص باألعمال البدنية التي تتطلب مجهودا ومهارة وقوة وتناسقا. من سمات هذه الشخصية أن صاحبها صريح، ثابت، 
وعملي، يحب التعامل مع اآلالت واألدوات، يحب األعمال التي تتطلب تقنية ومهارة معينة، غالبا ما يحب العمل اليدوي أو العمل 

بواسطة اآلالت واألدوات واألشياء، والتفاعل مع الحيوانات.

معماري، مزارع، مهندس، رائد فضاء، طيار، طبيب أسنان، سائق، كهربائي، إطفائي، جيولوجي، فنون الحرب، عمل مساج، مخبري، 
التربية  حيوانات، سمكري،  حديقة  في  عامل  نادل،  بيطري،  طبيب  جراح،  صيدلي، شرطي،  ممرض،  حداد،  سيارات،  ميكانيكي 

البدنية، ربة بيت، عالم أحياء، بناء، نجار، أنثروبولوجي، عسكري.

أنثروبولوجي، معماري، فنان، مدير فني، رسام كاريكاتير، عامل سيراميك، مصمم فساتين، رقص/كوريغرافي، تصميم أزياء/
الخياطة الراقية، عارضة أزياء، مخرج سينيمائي، مصمم أثاث منزلي، مصمم ألعاب فيديو، نافخ زجاج، مصمم غرافيك، التصميم 
الداخلي للبيت، صانع مجوهرات، موسيقي، رسام، مصور، صانع خزف، نحات، مصمم ويب، خبير في تطوير الويب، نقاش على 

الخشب.

سمات هذه الشخصية:

األعمال المناسبة لهذه الشخصية :

الشخصية الفنية ذات الصبغة الواقعية: 

الشخصية الواقعية ) الواقعي – الفاعل(:



أفضل القيام بحل المشاكل المجردة وأن أفهم العالم المادي. أستمتع بحل المشاكل المعقدة، كما أحب التحديات الفكرية وأفضل 
التفكير في المشاكل بدل التعرض لها. ال أحب الحاالت المنظمة، وال الكثير من القوانين والقواعد التي يتعين االلتزام بها، كما ال أحب 

العمل محاطا بكثير من الناس. اآلخرون قد يصفونني على أني تحليلي، فضولي، محافظ واستقاللي.

                سمات هذه الشخصية:

يتسم هذا الشخص بكونه يفضل العمل عن طريق النظريات والمعلومات، التفكير، التنظيم، والفهم. من سمات هذه الشخصية أيضا: 
التحليل، الفضول، واالستقاللية، العقالنية، يحب إجراء التجارب واإلشراف على البحوث.

      األعمال المناسبة لهذه الشخصية :

عالم كمبيوتر، مصمم برامج الحاسوب، اقتصاد، مهندس، أستاذ التعليم العالي، محام، رياضي/إحصائي، الطب، باحث في المجال 
الطبي، فيزيولوجي، بروفسور، عالم نفساني، محلل نفساني، البحث والتطوير، العلوم، خبير تطوير الويب.

 الشخصية المحققة )المفكر(:



17

أفضل الحاالت الغير منظمة، والتي أستطيع من خاللها التعامل مع المشاكل عن طريق التعبير الشخصي في وسائل فنية. أفضل 
العمل لوحدي، ولدي حاجة كبيرة للتعبير عن نفسي، كما أني حساس وعاطفي. أفضل وصف نفسي بأني استقاللي، أصلي، استقرائي، 

وتعبيري. أستمتع بالفرص التي تسمح لي بابتكار أشياء جديدة وأن أكون محاطا بأشخاص مبدعين.

                  سمات هذه الشخصية:

يتسم هذا الشخص بكونه يفضل األعمال اإلبداعية، األصيلة، وغير المنهجية، التي تحفز القدرة على اإلبداع واالبتكار. من سمات هذه 
الشخصية أيضا: التخيل، عدم التنظيم، المثالية، األحاسيس والمشاعر، غير عملي، غير منظم، لديه حدس، ابتكاري، يعتمد على 
األحاسيس، الخيال، واإللهام. يحب االشتغال باألفكار، األشياء المجردة والمفاهيم. كما أن هذا النوع من الناس يتسمون بالعفوية 

واالنفتاح.

    األعمال المناسبة لهذه الشخصية :

الكتابة اإلبداعية، شاعر، الفنون الجميلة، مصمم أزياء/الخياطة الراقية، مخرج أفالم، مصور، اللغات، مسرحي.

 الشخصية الفنية )الفنان(:     



أنا ودود، مسؤول، إنساني، متعاون، ومعطاء. أهتم بمصلحة اآلخرين، كما يسعدني مساعدتهم على إيجاد حلول لمشاكلهم وكذا 
تطوير أنفسهم نحو األفضل. أقوم بالتعبير عن نفسي بشكل جيد وأقوم بحل المشاكل عن طريق الحوار أو إعادة ترتيب العالقات. 

أرى نفسي كقائد جيد، مرح ومحقق لألهداف.

              سمات هذه الشخصية:

يفضل صاحب هذه الشخصية األعمال التي لها طابع خيري اجتماعي يساهم في مساعدة اآلخرين، شفائهم أو تطويرهم نحو األفضل. 
من سمات صاحب هذه الشخصية أنه: متعاون، لطيف، اجتماعي، متفهم، صبور، يعتني باألشخاص. يحب األعمال التي تكون ضمن 

فريق، التفاعل االجتماعي، بناء العالقات، واالرتقاء بالمجتمع.

     األعمال المناسبة لهذه الشخصية :

ناشط ، العدالة االجتماعية، العناية باألطفال، التعليم/االستشارات/التدريس األكاديمي، التعليم المبكر لألطفال، علم الشيخوخة، 
العام،  الطب  نفساني،  محلل  نفساني،  عالم  مروض،  خبير تغذية،  ممرض،  العالي،  التعليم  الصحة/الطب،  الدولية،  الدراسات 

األعمال االجتماعية، مدرب.
الشخصية الفنية ذات الصبغة االجتماعية( أستاذ موسيقى/أستاذ رقص/أستاذ آداب/أستاذ لغة، أستاذ لغة إنجليزية، التعليم/

االستشارات أو التدريس، صحفي، لغات، عالم نفساني، محلل نفساني، مترجم.

 الشخصية اإلجتماعية )المساعد(:
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لدي سهولة كبيرة في استعمال الكلمات وأستطيع استعمالها بشكل ممتاز أثناء عملية البيع أو القيادة. أفضل المهمات االجتماعية 
الطموحة وأستمتع بإقناع اآلخرين بوجهة نظري. رغبتي في اإلنجاز تأتي من جعل األشياء تتحقق وأن أتواجد في المكان الذي توجد 

فيه الحركة. اآلخرون قد يصفونني على أني نشيط، مغامر، واثق من نفسي، مهيمن، ومتحمس.

                  سمات هذه الشخصية:

يفضل صاحب هذه الشخصية البيئات التنافسية، القيادة، التأثير في اآلخرين والبيع. من سمات صاحب هذه الشخصية أنه: طموح، 
مهيمن، نشيط، واثق من نفسه، مغامر، نشيط، حماسي، متفائل. هذا النوع من الشخصيات يكون مهيمنا، مقنعا، مؤثراً، ومحفزاً 

لآلخرين، تحمل المسؤولية، تحمل المخاطر، المبادرة، والمنافسة.

 

        األعمال المناسبة لهذه الشخصية :
ناشط، مساعد إداري، أعمال ، اقتصاد، مدير التنفيذي، مناظر، مقاول، التخطيط للمهرجانات و الملتقيات، الدراسات الدولية/
التطوير العالمي، جمع التبرعات، تسيير فندق، مسؤول موارد بشرية، التأمين، العالقات الدولية، مترجم، محام، اإلدارة، مستشار 
إداري، محلل أبحاث السوق، مدير مكتب، السياسة، العالقات العامة، العقار، شراء )الصفقات(، المبيعات، سمسار البورصة، التسويق 

عبر الهاتف، مدرب، األمم المتحدة، وزير.

    الشخصية الفنية ذات الصبغة المبادرة:

 ممثل، اإلشهار/التسويق/العالقات العامة/تطوير محتوى الويب/الكتابة االحترافية، وكيل، التواصل/الصحافة/وسائل اإلعالم/
اإلذاعة، مناظر، مصمم أزياء/الخياطة الراقية، عارضة أزياء، مخرج سينيمائي، منتج أفالم، مضيفة بالطائرة، محام، ناشر، مغني، 

مرشد سياحي، مترجم.

 الشخصية المبادرة )المقنع(:



 الشخصية التقليدية )المنظم(:

أحب األعمال المنظمة بشكل كبير، العمل في إطار سلسلة مرتبة من األوامر، وال أحب أن أكون القائد. أحب أن تمشي الحياة في 
تناسق مع ما تم التخطيط له، كما أني أكثر فعالية في األعمال المعرفة بشكل جيد. قد أصف نفسي بأني توافقي، إنسان مسؤول 
ولديه ضمير، عملي، هادئ، جدير بالثقة واالعتماد عليه، ومثابر. أشعر بعدم االرتياح عندما ال أطلع على القوانين التي يجب االلتزام 

بها والعمل في إطارها.

             سمات هذه الشخصية:

يفضل األعمال التي تتطلب الدقة، تخضع لقوانين وضوابط معينة يتطلب احترامها، األعمال المنظمة، والتي ال تتسم بالغموض 
واإلبهام. من سمات صاحب هذه الشخصية أنه: يحب التطابق، يتسم بالكفاءة والفعالية، عملي، غير متخيل، وغير مرن، يتسم 
بضمير حي وبالشعور بالمسؤولية. أصحاب هذا النمط يتسمون بأنهم منطقيون، منظمون، ومنهجيون. يميلون لاللتفات للجزئيات 
ويهتمون بها، يقدرون الدقة جيدا، جديرون بالثقة. يحبون األشياء العملية، القياسات الكمية )في عالقة مع األرقام(، والبيئات 

المنظمة، كما أنهم يلتزمون باتباع القواعد والعمل في إطارها.

      األعمال المناسبة لهذه الشخصية :

محاسب/مستشار ضريبي، خبير بشؤون التأمين، اإلدارة، مسؤول إداري، مدقق حسابات، القطاع المصرفي، صراف في بنك، أعمال، 
مراسل محكمة،  الواجهة/خبير تطوير الويب،  الحاسوب/تصميم  الحاسوب/برمجة  علم  كاتب،  أمين صندوق،  قابض،  اقتصاد، 
خدمة الزبائن، مدير قاعدة البيانات التعليم/االستشارات/التدريس، مهندس، المالية، محلل مالي، التأمين، الخدمات المصرفية 
االستثمارية، محام، المكتبة و علم المعلومات/مسؤول األرشيف، اللسانيات، اإلدارة، محلل أبحاث السوق، الرياضيات، االقتصاد 
الرياضي، أستاذ رياضيات، مدير مكتب، صيدلي، مدقق لغوي/مصحح/مراجع، الشراء )الصفقات(، مستقبل ، وزير، اإلحصائيات، 

كاتب تقني.

نموذج هوالند السداسي لتحليل الشخصيات

https://ejaaby.wordpress.com  نقل من موقع
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عُموماً وألفراده خصوصاً،  المُجتمعِ  الخير في  العمل على تحقيقِ  أجل  المساعدةِ والجهد مِن  التطوعيّ هو تقديمُ  العمل 
ويقومُ به اإلنسان طواعيةً دون إجبارٍ من اآلخرين على فعله، فهو إرادةٌ داخليّة، وغَلَبةٌ لِسُلطة الخير على جانبِ الشرّ، ودليلٌ 

على ازدهارِ المُجتمع، فكلّما زاد عددُ العناصر اإليجابيّة والبنَاءة في مجتمعٍ ما، أدّى ذلك إلى تطوّره ونمّوه. 

وللعمل التطوعيّ العديدُ مِنَ الفوائد والمُميزات التي تجعلهُ يتميّزُ عن أيّ نوعٍ من أنواع األعمال األُخرى، ومن أهم فوائدِهِ 
ومُميّزاتِهِ:

- الحصولِ على العديدِ من الخبرات المُهمّة والمهارات التي تحملُ نتائجَ إيجابيّةٍ للمُتطوّعِ نفسه، والمُؤسّسة التي يعمل 
لصالحها أيضاً .

 - األنشطة التطوعيّة تُساهمُ في المُحافظةِ على تطوّر المُجتمع.
- يُساعدُ المتطوّعين على االستفادةِ من وقت فراغهم .

- تخفّفُ األعمال التطوعيّة مِنَ المُشكالت المُؤثرة على المجتمع واألفراد. 
- يساهمُ العملُ التطوعيّ في زيادة قدرة المُتطوّعين على التّواصل الفعّال مع اآلخرين .

تحقيق العدد

العمل التطوعي
عطاء بال حـــــدود



 بلقيس احلراصية : شاركت يف أكرث من 150 عمل تطوعي يف خمتلف اجملاالت .

 زهراء الشيدية : التطوع فطرة بشرية فعلينا استغاللها بالشكل الصحيح .

 جواهر السعيدية : وجدت نفسي يف عامل التحدي واثبات الذات .

سميه املعمرية : أضافت يل هذه اجلماعة الكثري من الثقة وحب اخلري . 



23

وعن التطوع قالت الخريجة/ زهراء بنت محمد الشيدية تخصص 
عالقات عامة من كلية العلوم التطبيقية بصور: اإلنسان بطبعه 
ال يستطيع العيش بمفرده، بل يحتاج إلى أن يكون ضمن مجتمع 
ومع مجموعة، اخترت أنا بأن أشارك مجتمعي وأن أكون متطوعه 
له بكل ما يخدمه وأقدم له يد الخير والعطاء متى احتاج ذلك. 
الطاقة  استبدال  مشروع   : لمجتمعي  التطوعية  أعمالي  ضمن 
الفترات  بين  الشواطئ  وتنظيف  الشمسية  بالخاليا  الكهربائية 
على  تعليمهم  أجل  من  األولى  الحلقة  مدارس  مع  بالتعاون 
التعاون وروح العطاء والتطوع للمجتمع دون رد مقابل . كذلك 
أيضاً مشروع : ال تقل لي شكراً  بل ساعد شخص آخر، وهو مشروع 
لفئة الحلقة األولى يحثهم على مساعدة اآلخرين . التطوع فطرة 
حولنا  من  وتوجيه  الصحيح  بالشكل  استغاللها  فعلينا  بشرية 

الستغاللها لخدمة المجتمع ومن فيه .

وعن التطوع قالت الطالبة/ جواهر بنت علي السعيدية تخصص 
 : بصور  التطبيقية  العلوم  كلية  من  تطبيقية  حيوية  تقنية 
شاركت في برنامج اإلجادة التطوعي وهو برنامج يعني بتطوير 
بالصف  المدارس  وطالبات  طالب  لدى  اإلنجليزية  اللغة  مهارات 
سامية  أهدافاً  البرنامج  تضمن  عشر،  والثاني  عشر  الحادي 
استطاع منظموه أن يحققوها، ومن تلك األهداف رفع المستوى 
روح  وغرس  الطالب  لدى  اإلنجليزية  اللغة  مادة  في  الدراسي 
المنافسة وحب التعلم لديهم، بادر أعضاء جماعة صوت التميز 
بالحضور في  التزامهم  البرنامج وذلك من خالل  باحتضان فكرة 
األيام التي يتم فيها تدريس الطالب الستقبالهم، تطوع عدد من 
طالب الكلية لتدريس هؤالء الطالب من باب حب الخير والعطاء . 
أجاد المعلمون في عطائهم فكان لزاماً على طالبهم أن يجيدوا 

و يحسنوا.
منذ أن التحقت في جماعة صوت التميز وجدت في نفسي ذلك 
الشغف الالمحدود وتلك الثقة العظيمة وذلك اإلصرار والتحدي، 
وجدت نفسي في عالم التحدي واثبات الذات وجدت نفسي بين 
سطور ترددت على أفواه الطالب والكادر األكاديمي مثمنين لي 



ذلك اإلنجاز وذلك التميز الباهر وكان ذلك لي بمثابة العكاز الذي 
جاهدة  سأعمل  الالمحدود  ولشغفي  نفسي  إلثبات  عليه  أسند 

ألجعل اسم جماعة صوت التميز في منصات التميز و الرقي .
المعمرية  سعيد  بنت  سمية  الطالبة/  قالت  التطوع  وعن     
 : بصور  التطبيقية  العلوم  كلية  من  معلومات  تقنية  تخصص 
ضمنها  من  كان  والتي  التطوعية  واألعمال  اإلبداع  أفكار  قامت 
برنامج اإلجادة التطوعي الذي يهدف إلى تطوير مهارات اللغة 
عشر  الحادي  بالصف  المدارس  وطالبات  طالب  لدى  اإلنجليزية 
والثاني عشر، الفكرة بدأت من الطالبة / راية الراسبيه الرئيسة 
لوزارة  العامة  المديرية  التواصل مع  للجماعة، فقد تم  السابقة 
كل  ومن  مدارس  أربع  ترشيح  وتم  بالوالية  والتعليم  التربية 
السنة  في  برنامج  تنفيذ أول  وقد تم  وطالبة  25 طالب  مدرسة 
الماضية بتاريخ 2017/11/5م واستمر لمدة شهر كامل، في ذات 
هذا  تميز  حيث  الطالب  لدى  كبيراً  جذباً  البرنامج  لقي  السنة 
البرنامج بوجود مدرسين من طالب الكلية وهذا كان له دوراً في 
ومشرفات  مشرفين  وبوجود  للطرفين،  اإلبداعي  الجانب  صقل 
المدارس  طالب  يستقبلون  التميز  صوت  جماعة  أعضاء  من 
لتعريفهم بمكان القاعة الدراسية. تجدد البرنامج في هذا العام 
2018م في شهر نوفمبر وكان ايضاً لمدة شهر حيث تم تكريم 

للمتميزين  الطالب والطالبات جميعاً وكانت هناك جوائز خاصة 
والمتميزات باإلضافة إلى تكريم المدرسين الذين أجادوا وأبدعوا 
لي هذه  أضافت  إلى طالبهم،  بسهولة  الفكرة  تصل  أن  أجل  من 
الجماعة الكثير من الثقة وحب الخير ولو كان صغيراً استطعت 
تجاوز ما كان شبه مستحيل كما كنت أعتقد ولكن حب الخير فوق 

كل شيء .
   وعن التطوع قالت الطالبة/ بلقيس بنت محمد الحراصية 
التطبيقية  العلوم  كلية  من  الدولية  األعمال  إدارة  تخصص 
أكثر من 150 عمل تطوعي في مختلف  بنزوى: شاركت في 
المجاالت مثل  تنظيف األفالج والشواطئ، ورعاية المسنين، 
المعسرة،  العيد للعوائل  توزيع كسوة  إفطار صائم،  توزيع 
شاركت في تنظيم حفل خاص لأليتام وذوي االحتياجات الخاصة 
، شاركت في يوم العمال وتوزيع الهدايا لهم وصندوق الشتاء 
، زيارة المرضى في المستشفى وتوزيع هدايا لهم، شاركت 
في تثقيف األقران وعمل ورشات تطوعية وإرشادية . قمت 
مشروعهم  إنشاء  كيفية  عن  المدارس  لطالب  ورش  بعمل 
الخاص والبدء في سوق العمل، وأيضاً قدمت ورش عن كيفية 
استغالل خامات البيئة . شاركت في تجميع المبالغ المالية 

والتبرع بها لكافة األغراض واالحتياجات .
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8 ساعات على كرسي أمام الكمبيوتر، لمدة خمسة أيام في األسبوع يمكن أن تؤثر سلبا على صحتك، وقد 
يتفاقم األمر طبعا لو زاد الوقت عن ذلك، ولكن ماذا إذا كنت مضطرا لذلك، لظروف خاصة، أو ألن طبيعة 

العمل تستلزم ذلك؟
األطباء والخبراء حددوا 9 نصائح، ذكرها موقع )ويب إم دي( الطبي األمريكي، تساعدك في الحفاظ على 

صحتك أثناء العمل، حاول االلتزام بها.

9 نصائح لتحسين صحتك في العمل  

أوال: السعرات
يمكن للوجبات السريعة التي تتناولها في العمل أن تضيف الكثير من السعرات 
الحرارية، التي ستؤدي إلى زيادة وزنك، خاصة إذا كنت تشتهى هذا النوع من 
الطعام كل يوم. وتقول دون جاكسون، خبيرة التغذية وعضو الجمعية األمريكية 
لذلك  تشتهيها،  فلن  السريعة  األطعمة  عن  ذهنك  إذا غاب  الغذائية،  للحمية 
البد من الوقوف واستنشاق الهواء النقي واالبتعاد عن تلك األطعمة أثناء فترة 
الراحة، وفي حالة الشعور بالجوع يفضل أكل الفاكهة الطازجة مثل الكرز أو العنب 

كوجبات خفيفة في المكتب.

ثانيا: الماء
شرب الماء بمعدل 8 إلى 10 أكواب يوميًّا تساعدك في تجنب الجفاف، باإلضافة 
مثل  للمياه،  مصادر جيدة  على  تحتوي  كالفواكه،  األطعمة،  الكثير من  أن  إلى 
البرتقال والجريب فروت والعنب والبطيخ والتفاح. وتنصح دون جاكسون بشراء 
زجاجات مياه كبيرة، وضبط المنبه على الكمبيوتر الخاص بك لشرب الماء كل 

منتظمة. بمعدالت  فترة 

ثالثا: المشي
حركة الجسم من األمور المهمة خالل اليوم للحفاظ على صحتك، وتنصح جاكسون 
بممارسة المشي في أوقات الغداء والراحة خالل يوم العمل، ألن المشي يساعد 
وينصح  العمل،  ضغوط  عن  الناتج  التوتر  وخفض  الحرارية  السعرات  حرق  في 
بالعثور على شريك لممارسة المشي، الكتساب مزيد من التشجيع على المشي 

يوميًّا، حتى في أكثر االيام ازدحاما بالعمل.



رابعا: الرقبة
تتسبب متالزمة شد عضالت الرقبة في آالم مبرحة للرقبة والظهر، نتيجة لبقائهما في حالة ثبات لفترات طويلة في بيئة العمل، 
رقبتهم في  الذين يستعملون  األشخاص  اآلالم  المتحدة، وتصيب هذه  الواليات  البيئية في  الصحة  لعلوم  المعهد الوطني  حسب 
التحدث بالهواتف لفترات طويلة أثناء يوم العمل، لذلك ينصح باستعمال سماعات الرأس للحديث على الهاتف، وممارسة تمارين 

بسيطة للرقبة والظهر أثناء فترة الجلوس الطويلة.

خامسا: العين
إجهاد العين مشكلة أخرى يمكن أن تحدث أثناء العمل بسبب الجلوس لفترات طويلة أمام الكمبيوتر، وهو ما قد يسفر عن اإلصابة 
بالصداع وصعوبة التركيز وزيادة حساسية العين للضوء، وفقا لبحث أجرته كلية طب العيون بجامعة كاليفورنيا، ولتالفي ذلك، يجب 
أن تكون المسافة بين العينين والشاشة تقريبا بطول الذراع، مع ضبط المسافة لتكون مريحة، وتمكنك من قراءة ما على الشاشة 

دون الحاجة للضغط على العينين.

سادسا: الراحة
أخذ الفترات الكافية من الراحة مهم جدا للحفاظ على الصحة أثناء العمل، حيث يقول الدكتور جوناثان كريمر، اختصاصي الصحة 
التوتر وتعزيز مستويات  الراحة واإلجازات تساعد في خفض  إن فترات  النفس لألعمال:  النفسية ورئيس جمعية استشارات علم 
التركيز الذهني، خاصة إذا كان هناك توتر ناتج عن المشاكل والضغوط المستمرة في العمل، حيث يؤثر التوتر سلبا على جهاز المناعة 

بالجسم التي قد تؤدي إلى اإلعياء.

سابعا: السهر
وعالقاتهم  صحتهم  على  يؤثر  بشكل  وأعمالهم  مشاريعهم  على  بشدة  يركزون  األشخاص  من  الكثير  إن  كريمر:  الدكتور  يقول 
المجتمعية وحالتهم النفسية بشكل عام، ويضيف كريمر أن العمل لساعات طويلة والسهر يؤديان إلى حالة نفسية تدعى االحتراق 
الذاتي، حيث تصل مستويات التوتر النفسي والعصبي لنسب عالية تؤثر سلبا على الجسم وتعرضه لإلصابة بالمرض بشكل مباشر.

ثامنا: المطهرات
جميع األدوات الموجودة على مكاتب العمل تحمل آالف الجراثيم التي قد تعرضك لألمراض، حيث أكدت الجمعية األمريكية لعلم 
األحياء الدقيقة أن الجراثيم تعيش على األسطح الصلبة، وتظل في حالة نشطة لعدة أيام على تلك األسطح، وقد تنتقل عدوى الزكام 
مثال عن طريق هاتف المكتب المشترك، لذا ينصح بشدة استعمال المطهرات اليدوية وبخاخات تنظيف األسطح بشكل مستمر لتالفي 

اإلصابة بالعدوى.

  تاسعاً: االجهاد 
تعرّف إلى عوارض اإلجهاد، وال تنتظر أن يصيبَك حتى تعالجه. من أفضل الطرق لمعالجة اإلجهاد قبل أن تصاب به هو أن تحدد 

أولوياتك المهنية وأال تقبل مسؤولية واجبات معينة ال قدرة لك على تحمّلِها

بقلم/ كريم صالح

 https://al-ain.com/article/39616
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كـيـف أجـعـل                         
تـفـكـيـري إيـجـابـي 

دائـمــًا؟
ايجابية تجاه  أن تولد نظرة تفائلية  التغييرات اإليجابية في حياتك، باستطاعتك  التفكير اإليجابي يقودك نحو كثير من 

والجسدية.. النفسية  ايجابي على صحتك  والتي بدورها ستؤثر بشكل  للحياة  نظرتك 
في بعض األوقات تواجهنا أحداث أو مواقف تجعل من الصعب ان نحافظ على تلك النظرة اإليجابية، لكن باستطاعتك أن 
تأخذ خطوات تجاه جعل أي موقف يواجهك يتحول لشيء ايجابي في حياتك وستحصد بذلك فوائد كثيرة لذاتك وثقتك 

بنفسك، هذه النصائح ستجعل من نمط وأسلوب تفكيرك يتغير تدريجيا ليكون ايجابي…

اقضي وقتاً أكثر مع األشخاص اإليجابين
لو كنت محاطاً بأشخاص سلبيين أو كثيري الشكوى، فانك تزيد بذلك من احتمالية نقل سلبيتهم لنفسك. حاول قضاء 
وقت أكثر مع أناس ايجابين في حياتهم، خصص وقتا ألفراد عائلتك لتشكل دورا في حياتهم، فهذا يزيد من نقل 

إيجابية تفكيرهم لطريقة تفكيرك.
من المستبعد أن تكون سلبياً إن كنت محاطاً بأشخاص إيجابيين في حياتك. 

تحمل مسؤوليتك تجاه حياتك وتصرفاتك
عندما تواجهك المشاكل والصعوبات في حياتك اليومية، ال تلعب دور الضحية، اعترف لذاتك أن لك دور ولوال تلك 

الصعوبات لما كان للحياة معنى، خذ زمام المبادرة وتحمل مسؤوليات ما يواجهك من صعوبات.
تقبلك في تحمل المسؤولية سوف يساعدك كثيراً في التعلم من أخطائك وسيجردك من الشكوى ولوم األخرين.

فكر في أن تقدم شيئاً لمجتمعك
واحدة من أفضل الطرق التي تجعلك تشعر بشعور جيد هي أن تفكر فيما تستطيع تقديمه للمجتمع من حولك، 

االعمال التطوعية لها نكهة خاصة ستشعر بها عندما تقدم شيئا تساعد فيه األخرين، ستعطيك إحساس ايجابي رائع 
تجاه حياتك وستقودك للتفكير اإليجابي المستمر.

إقرأ ما يزيد من طاقتك اإليجابية والروحانية
خصص وقت من كل يوم تقرأ فيه ما يشجعك على التفكير اإليجابي، إقرا ما تستطيع من القران الكريم، مقاالت عن 
التفكير اإليجابي، أو أقوال جميلة تزيد من بريق يومك.. سيكون إضافة كبيرة لنمط تفكيرك إن عودت نفسك على 

القراءة اإليجابية فهي ستغمر عقلك وقلبك بدون أن تدري.



اعتني بنفسك وبصحتك
اعتنائك بنفسك سيزود طاقاتك اإليجابية ويطلقها في حياتك، احرص على توفير الوقت الكافي لراحتك بعد تعبك، احرص 
على التمرين واألكل الصحي، احرص على صحتك الجسدية وحسن مظهر جسمك إن كنت تحتاج لزيادة أو نقصان في الوزن 

فتابع ذلك. حرصك واعتنائك بصحتك الجسدية يحسن من صحتك النفسية و يوجهك بقوة نحو التفكير االيجابي. 

حول أفكارك السلبية الى إيجابية
لن تستطيع أن تنجح في تحويل نمط تفكيرك الى ايجابي إن ام تتغلب على افكارك السلبية وتتعرف عليها فور ورودها 

اليك، سيطر عليها وال تجعلها تسيطر عليك. ال تسمح لها بأن تغلبك بل حولها لحقيقة إن كانت كذلك و اعترف بها لنفسك 
وقل في ذاتك انك تعرف ما هي وما سوف تفعل تجاهها وماذا سوف تضيف لك، فكل فكرة سلبية لها مثيلتها اإليجابية، أنت 

تختار فاختار ما يقويك ال ما يضعفك.

خطط واعمل ألهدافك
من السهل أن تكون ايجابي تجاه المشاكل عندما يكون لك أهداف تعمل عليها، األهداف ستعطيك دفعة ايجابية في مقابل 
ان تسيطر على الصعوبات التي تواجهك حيث أنه، من غير ان يكون لك أهداف في حياتك، فمن الصعب أن تأخذ قرارات 

بسهولة تدفعك نحو التقدم.

كن على علم وحذر من توابع التفكير السلبي
اقضي بعض الوقت وفكر في النتائج المحتملة من وراء التفكير السلبي، فهي عادةً ما سوف تكون نبوءة تجاه ما سوف 

يحدث وما ستحصل عليه، على سبيل المثال، الشخص الذي يفكر ” أتوقع أن ال أحصل على فرصة لمقابلة العمل الذي قدمت 
عليها” سيقدم بشكل سيء في المقابلة إن حصل عليها، و كنتيجة لذلك سيقلل من فرصة حصوله على الوظيفة تلك. حضر 

قائمة بكل االتجاهات واالفكار السلبية التي تؤثر على حياتك، هذه االفكار بالتأكيد تؤثر سلبياً على تصرفاتك، عالقاتك، 
وأحاسيسك.. لذا حضر قائمة مضادة لها بالطرق واالفكار االيجابية والحظ كيف ستؤثر من ناحية ايجابية.

قدم المدح لألخرين
ابحث عن أسباب لتمدح بها األخرين من حولك، كن حقيقيا وصادقا في مدحك وإثنائك، كرر المدح باستمرار وعود نفسك 

على ذلك، هذا سوف يساعدك على النظرة اإليجابية تجاه األخرين ويجعلك تركز على الشق الجيد في الناس من حولك. حضر 
قائمة امتنان واقراها يومياً . هناك حقيقة ثابتة في علم النفس تقول “من يشعر باالمتنان لما ينعم به، ال يمكن أن يشعر 
بالشفقة على نفسه” .  ابدأ بعمل قائمة بالنعم التي تشعر باالمتنان لوجودها في حياتك، ستعرف جيدا كم من المفترض 

أن تكون شاكراً.. هذه الطريقة ستساعدك على التركيز على اإليجابيات في حياتك بدالً من التفكير باألشياء السيئة التي 
تواجهك، إن عودت نفسك على الشعور باالمتنان سيصبح التفكير اإليجابي عادة في حياتك.

بقلم/ صالح أبو خليل
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الدنيا  وكأن  مصدره..  ال نعرف  أحيانا ينتابنا شعوراً غريب     
تضيق علينا .. يا تُرى كيف لنا أن نكتشفه ؟ وكيف لنا أن نتخطاه 
؟ وكيف لنا أن نسيطر عليه؟ أنه الشعور بالقلق كثيراً من طالب 
من  خطية  مرحلة  في  ألنهم  ليس  به  يشعرون  من  هم  العلم 

التعامل معه.. العمر وإنما ألنهم ال يتقنون  مراحل 

الطالبة فلنحلق في سماء المعرفة  إليك أخي الطالب وأختي     
معه. علينا التعامل  يسهل  القلق حتى  عالم  ونكتشف 

دعنا أوال نتعرف على معنى القلق.
القلق : هو حالة من الشعور بعدم االرتياح واالضطراب والتوتر 
تصيب الفرد وتؤثر في عملياته العقلية كالتركيز والتذكر واالنتباه 

والتي تعتبر من متطلبات النجاح في االمتحان.
ولو جئنا إلى أهم مصادر القلق فهناك مصادر مباشرة تؤثر في 

وضع الطالب وهي:
- الطالب أنفسهم: وهو شعور الطالب بعدم استعداده الكافي 

االمتحانات. لخوض 
فهو  للطالب  الرئيسي  المصدر  هو  المعلم  وألن  المعلمون:   -

مطبات دراسية   

من يضع االختبارات فمن هنا البد أن يقوم المعلم بتوفير الجو 
المناسب للطالب ويقوم بدوره بتشجيع الطالب وتخفيف ما به 

للتحضير لالمتحان. بمساعدته  وذلك  قلق  من 
ابنائهم  بمستقبل  الزائد  اآلباء  اهتمام  خالل  من  اآلباء:   -

بأنفسهم. الثقة  تفقدهم  المستمرة  والتحذيرات 
األعراض المصاحبة للقلق: 

- فقدان الشهية
- التوتر 

- األرق
- الشعور بالضيق النفسي

- تسارع خفقان القلب
- كثرة التفكير باالمتحان قبل وبعد

- ارتعاش االطراف ) اليدين والقدمين (
- الشعور بالصداع

- الشعور بالمغص والتقلبات المعوية
- جفاف الفم



عوامل ظهور أعراض القلق:
ألنها  للقلق  عرضة  األكثر  الشخصية  وهي  القلقة:  الشخصية   -

القلق. سمة  تحمل 
التهيؤ  االستذكار الجيد وعدم  االستعداد: وذلك بعدم  - عدم 

النفسي.
- االفكار والتصورات الخاطئة عن االمتحان وما يترتب عليه من 

نتائج.
- نظام االمتحانات وإجراءاتها تبعث الرهبة والخوف.

التقليدية  التنشئة  طريق  عن  االسرة  قِبل  من  تعزيز الخوف   -
العقاب. كاستخدام 

- أهمية التفوق الدراسي للطالب وخاصة ذوي الحساسية منهم.
بانه موضع  اذا شعر الطالب  نفسها وخاصة  التقييم  مواقف   -

يرتفع. عنده  القلق  مستوى  فإن  تقييم 
الطالب سلوك قلق االمتحان  التعليم االجتماعي: قد يكتسب   -

المؤثرين فيهم. الطالب  القلقين من  لنموذج  تقليداً ومحاكاة 
االستعداد لالمتحان:

حتى يتحقق التفوق البد أن يستعد الطالب استعدادا جيدا قبل 
فترة االمتحانات وذلك عن طريق:

- االستذكار والمراجعة المنتظمة منذ بداية العام الدراسي.
- القيام بالمراجعة الجادة ما قبل االمتحان.

- االستعانة بنماذج المتحانات سابقة.
خفيفة  وجبات  تناول  خالل  من  الجسمية  بالصحة  االهتمام   -

االفطار. وجبة  على  والتركيز 
- تناول االغذية الغنية بالفيتامينات مثل الحليب والتمر والتي 

تعمل على زيادة الدم وتنمية خاليا الدماغ.
الثقة بالنفس:

أوال : الثقة بالله تعالى.
ثانيا: الثقة بقدراتك وكفاءتك التعليمية

تصاحب االمتحانات وتسبقها فترة من القلق قد تزيد عند البعض 
وقد تنقص عند آخرين.. أما الشيء اليسير من القلق فهو مطلوب 

لكي يدفع الطالب إلى المزيد من االهتمام.
الوقاية من القلق:

- ال تسهر إلى وقت متأخر من الليل.
- توقف عن االستذكار في وقت مناسب حتى تحظى بقدر كافٍ 

من النوم والراحة.
- استيقظ قبل صالة الفجر بساعة لقراءة ملخصاتك التي كتبتها 

سابقاً.
يوم االمتحان:

- االستيقاظ مبكراً
- تناول وجبة االفطار

- توكل على الله

عالية علي الهنائية
جامعة السلطان قابوس
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