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الحياة مليئة بالفرص

بــأن  شــعار أحملــه فــي حياتــي وأردده دائمــًا 
الحيــاة مليئــة بالفــرص، وال يمكن اغتنام هذه 

الفــرص إال لمــن يُبصــر بهــا ويســعى لهــا..

ومــن أعظــم مــا ينبغــي الســعي مــن أجلــه 
الــذات والتعــرف  لــه هــو اكتشــاف  والعمــل 
وجوانــب  التميــز  ومواطــن  قدراتهــا  علــى 

االســتعداد..

فذلــك كلــه ممــا يعيننا علــى اختيــار المجاالت 
التــي تتناســب معنــا، واألخــذ  والتخصصــات 

بالفــرص الكثيــرة المتاحــة لنــا فــي الواقــع.

وليتنــي قبــل ســنوات حصلــت علــى مشــورة 
فهــم  علــى  تســاعدني  ونصيحــة  صادقــة 
المســارات  واختيــار  وامكانياتــي  نفســي 

بهــا. والتمســك  لــي  المناســبة 

هندســة  بتخصــص  شــغوفًا  كنــت  فقــد   
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وكنــت  الثانويــة،  المرحلــة  فــي  الحاســوب 
أقــرأ عنــه كثيــراً، وحصلــت فــي الجامعــة علــى 
تخصــص مختلــف عنــه، ونصحني أحــد األقارب 
ــأن الفــرص المســتقبلية  بالمواصلــة فيــه، وب
هــذا  لخريجــي  ســتكون  العمــل  ســوق  فــي 

التخصــص.

لتعثــري  ســبب  النصيحــة  هــذه  فكانــت 
لألســف،  الجامعــة  بعــد  ومــا  الجامعــة  فــي 
الجامعــة  فــي  وأمضيــت ســنتين اضافيتيــن 
محــاواًل إكمــال التخصــص، والتخــرج منــه بــأي 
معــدل، وخــال تلــك المــدة حاولــت االنتقــال 
أكثــر مــن ســبع مــرات لتخصصــات وجامعــات 

مختلفــة لــم أوفــق فيهــا كلهــا..

ومحاولــة  التعثــر  مــن  المــدة  تلــك  وخــال 
النهــوض والبحــث عــن إجابــات وافيــة قــرأت 
الكثيــر حــول التخصصــات، ســواء مــن مجات 
كثيــرة كنــت أتابعهــا وأشــتريها بشــكل دوري، 
أو مــن بعــض مواقــع االستشــارات النفســية 
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العامــة، ومــن بعــض الكتــب النافعــة والتــي 
اســتطاعت اإلجابــة علــى الكثيــر مــن األســئلة 

لــدي ولكــن بعــد فــوات األوان.

لــم أعــرف أن ســبب معاناتــي الرئيســي لــم 
يكــن ســوى تواجدي فــي التخصص الخاطئ 

إال متأخــراً. 

وهــذا مــن أحــد األســباب التــي قادتنــي لمجــال 
االرشــاد المهنــي واألكاديمــي دون أن أشــعر، 
الطلبــة  مســاعدة  مــن  أتمكــن  ولعلــي 
ذواتهــم  علــى  التعــرف  فــي  والخريجيــن 

لهــم. المتاحــة  الكثيــرة  والفــرص 

ولهــذا كتبــت هذا الدليــل المختصر وجمعت 
هــذا  فــي  والمختصيــن  الخبــراء  أقــوال  فيــه 
المجــال آمــًا فــي أن يكــون معينــًا للشــباب 

علــى اختيــار المســار المناســب..

محمد إسحاق
22 أكتوبر 2020م



مــن  أفضــل  تخصــص  يوجــد  ال 
اشــخاص  هنــاك  بــل  تخصــص.. 
كيــف  ويعرفــون  ُمبدعــون 
دراســتهم  مــن  يســتفيدون 
فــي  تخصصهــم  ويوظفــون 
وهنــاك  الصحيــح،  المــكان 
يســلكون  عاديــون  اشــخاص 
الطــرق التقليديــة والُمبتذلــة فــي 
ويتخرجــون  الجامعيــة  الدراســة 
ويتكدســون  غيرهــم  تخــرج  كمــا 
أبــواب  علــى  واآلالف  بالمئــات 
المؤسســات الحكوميــة والخاصة 
ووظيفــة  الفــرج،  ينتظــرون  وهــم 
المــال. مــن  القليــل  عليهــم  تــدر 

د. ياسر بكار
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هل تقبل بهذا العرض؟؟

خضــراء  جزيــرة  هنــاك  ان  لكــم  قلــت  لــو 
عليهــا  يوجــد  وال  البحــر  وســط  معزولــة 
علــى  تســكنوا  أن  منكــم  ونــود  ســكان، 
هــذه الجزيــرة لمــدة أســبوع واحــد فقط، مع 
توفيــر كل مــا تحتاجونــه مــن أكل وشــرب 
والمقابــل  ومابــس  للتخييــم  ومعــدات 
250 ألــف دوالر تأخذونهــا بعــد انقضــاء هــذه 

المــدة اليســيرة فهــل تقبلــون بذلــك؟؟

العــرض  بهــذا  ســيقبل  الكثيــر  أن  أعتقــد 
الُمغــري والذي ســيغير من حيــاة الكثيرين. 

فبالرغــم مــن عــدم وجــود أي خطوط هاتف 
أو انترنــت علــى هــذه الجزيــرة فــإن وجودهــا 
فــي مــكان جميــل ُمطــل علــى البحــر مــع 
للعيــش  الضروريــة  المســتلزمات  توفــر 
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هــذا  قبــول  يشــجع  واغــراء  جــذب  عامــل 
العــرض المغــري.. أليــس كذلــك؟؟

ولكــن اإلشــكال الــذي يقــع فيــه الكثيريــن 
المعــروض  المبلــغ  علــى  التركيــز  هــي 
وعلــى الصــورة الجميلــة التــي ســمعوها 
عــن الجزيــرة فهــل تجــري األمــور هكــذا فــي 
الحيــاة؟؟ وكــم نســبة الذيــن يســألون عــن 
التحديــات الموجــودة فــي الجزيــرة ومصيــر 

ــابقًا؟؟ ــا س ــوا إليه ــن ذهب الذي

ذهــب  مــن  كل  أن  لكــم  قلــت  لــو  فمــاذا 
نجــد  ولــم  قــط  يرجــع  لــم  الجزيــرة  لهــذه 
ــات ُمفترســة مــع  ــراً، وأن عليهــا حيوان ــه أث ل
وجــود الكثيــر مــن التقلبــات الجويــة مــن 
وبــركان  مســتمرة  وأعاصيــر  عاتيــة  أمــواج 
فهــل  لحظــة  أي  فــي  ينفجــر  قــد  خامــل 
ســتكون الرغبــة فــي الذهــاب كمــا هــي؟؟ 
أم ســيمتنع الكثيريــن إن لــم يكــن الــكل 

إليهــا؟؟ الذهــاب  علــى 
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هــذه القصــة الرمزيــة هــي مثــال قريــب لمــا 
التخصــص،  اختيــار  فــي  الطلبــة  يعيشــه 
للتخصــص  تشــبيه  هــي  فالجزيــرة 
الطلبــة  عليــه  يُقــدم  الــذي  الجامعــي 
دون بحــث وســؤال وقــد يكتفــي البعــض 
بمــا يحملونــه مــن معلومــات وتصــورات 
عامــة عــن التخصــص، فهــل ال زلــت ترغــب 
بالذهــاب إلــى هــذه الجزيــرة المعزولــة؟؟



اختيــار  عمليــة  علــى  تُقبــل  حيــن 
المهــارات  أواًل عــن  ابحــث  التخصــص 
فــي  الموجــودة  والعمليــة  الدراســية 
فيهــا  تحقــق  كنــت  والتــي  نفســك، 
مــن  بغيرهــا  مقارنــة  النتائــج  أعلــى 
المــواد وتميــل لهــا أيضــًا، وذلــك مــن 
خــال خبرتــك فتــرة الدراســة بالمدرســة 
ثــم انظــر لُمختلــف التخصصــات التــي 
تفكــر بااللتحــاق بهــا، ثــم ابحــث عــن 
التــي  والعمليــة  الدراســية  المهــارات 
وُقــم  التخصصــات  تلــك  تحتويهــا 
بعمليــة تقاطــع بينهمــا. بحيــث تختــار 
يحتــوي  الــذي  الجامعــي  التخصــص 
علــى أكبــر قــدر ممكــن مــن المهــارات 
التــي تتناســب معــك، ومــا تتقنــه مــن 
فترتــك  خــال  وعمليــة  دراســية  زاويــة 

الدراســية
رائد يوسف الريمي
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ــار  ــى اختي ــرة عل ــل المؤث العوام
التخصــص المناســب

هنــاك الكثيــر من العوامــل التي تؤثر على 
اختيــار الطالــب للتخصــص الجامعي أذكر 

منها:

اختيــار  مشــوار  فــي  عامــل  أول  الرغبــة: 
وفــرق  الرغبــة،  هــو  المناســب  التخصــص 
بيــن أن يكــون الطالب معجبًا بالتخصص 
فقــط وال يعــرف عنــه الكثيــر، وبيــن الرغبــة 
الســؤال  بعــد  بالتخصــص  الفعليــة 
المعلومــات  ومعرفــة  عنــه  والبحــث 
الوافيــة عــن التخصــص ســواء عبــر ســؤال 
الخريجيــن مــن التخصــص أو العامليــن فيه 
والمختصيــن فــي مجــال اإلرشــاد المهنــي 

واألكاديمــي.

إلــى  الوصــول  يســهل  زمــن  فــي  ونحــن 
مختلــف المعلومــات حــول التخصصــات 
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فهنــاك  مثيــل،  لــه  يســبق  لــم  بشــكل 
التخصصــات  أصحــاب  مــن  الكثيــر 
وفــي  التواصــل  وســائل  مختلــف  علــى 
تخصصاتهــم،  عــن  يتحدثــون  اليوتيــوب 
الجامعــات  مختلــف  فــي  تجاربهــم  وعــن 
والوظائــف، وتتــاح الكثيــر مــن المواقــع عبــر 
التــي تتكلــم عــن التخصصــات  االنترنــت 

تفصيلــي. أو  عــام  بشــكل 

المختصيــن  مــع  التواصــل  يســهل  كمــا 
االتصــال  وســائل  ومختلــف  الهاتــف  عبــر 
المتــاح مــن بريــد الكترونــي وبرامــج تواصل 

وغيرهــا كثيــر.

بعــض  تعتمــد  والقــدرات:  المهــارات 
الشــخص  امتــاك  علــى  التخصصــات 
مهــارات وُقــدرات معّينــة قبــل التوجه إليها، 
فمجــال التصميــم العمــاري يتطلــب مــن 
واســعة  ُمخيلــة  مــع  للرســم  حــب  لديــه 
وقــدرة علــى اإلبــداع والرســم، ومجــال طــب 
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األســنان يتطلــب خفــة باليــد والقــدرة علــى 
الدقيقــة  األجهــزة  ُمختلــف  مــع  التعامــل 

والحساســة مــع ثبــات اليــد.

مهــارات  يتطلــب  تخصــص  كل  وهكــذا 
للطالــب  وينبغــي  مختلفــة،  وقــدرات 
والقــدرات  المهــارات  علــى  التعــرف 
الموجــودة لديه والبحث عن التخصصات 

ولقدراتــه. لــه  المناســبة 

المعــدل  يؤثــر  الدراســي:  المعــدل 
اختيــاره  فــي  الطالــب  علــى  الدراســي 
للتخصــص الجامعي، وقــد يدفعهم دفعًا 
لتــرك تخصصــات  أو  لتخصصــات معينــة 
أخــرى، ويجــد الطالــب نفســه فــي بعــض 
األحيــان أمــام خيــارات صعبــة وســط ترقــب 
الكثيريــن مــن حولــه بســبب معدلــه ومــا 
الــذي ينبغــي عليــه دراســته فــي الجامعــة.

يضمــن  ال  عــال  معــدل  الطالــب  واحــراز 
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لــه النجــاح فــي كل التخصصــات، وعلــى 
الطالــب البحــث عــن مناســبة التخصــص 
الــذي يرغــب بــه أواًل، وهــل يمتلــك القــدرة 

عليــه أو ال مــع النظــر لبقيــة العوامــل.

الفــرص  تختلــف  المتاحــة:  الفــرص 
الظــروف  حســب  المتاحــة  الوظيفيــة 
بلــد،  كل  فــي  عــام  بشــكل  االقتصاديــة 
وتتأثــر باألزمــات التــي تحصــل دون ســابق 
فيــروس  أزمــة  فــي  حصــل  كمــا  انــذار 
ويصعــب  )2020م(،  العــام  فــي  كورونــا 
التنبــؤ بالمســتقبل البعيــد بشــكل دقيــق، 
الطالــب  الــذي يعيشــه  الحالــي  والواقــع 
بعــض  علــى  الطلــب  فيــه  ويجــد  حاليــًا 
ال  قــد  الحالــي  الوقــت  فــي  التخصصــات 
الجامعــة  مــن  تخرجــه  حيــن  الــى  يســتمر 
فالمتطلبــات تتغيــر وســوق العمــل يتغير.

 والواقــع يشــهد أن المتميــز فــي أي مجــال 
يحصــل علــى فرصة لــه في المجال ســواء 
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كانــت فــي عمــل وظيفــي أو فــي مجــال 
الفرصــة  صناعــة  فــي  أو  الحــرة  األعمــال 
المناســبة لــه فــي ســوق العمــل وغيرهــا 
أن  المتاحــة، وهــذا ال يعنــي  الفــرص  مــن 
يلجــأ اإلنســان للتخصصــات دون مشــورة 

وبحــث وتفكيــر.

مــن  الكثيــر  ينظــر  المالــي:  المــردود 
الطلبــة الــى المــردود المالــي للتخصــص 
الــذي يطمحــون إليــه، ويعتقــد الكثيــر مــن 
الشــباب المــردود المالــي العالــي يوجــد 
والطــب  الهندســية  التخصصــات  فــي 
البشــري بشــكل حصــري وهــذا الــكام غيــر 

دقيــق.

هــذه  خريجــي  مــن  عــدد  فهنــاك 
التخصصــات يعملــون فــي وظائــف ذات 
ــة  ــط مقارن ــط أو دون المتوس ــل متوس دخ
يعتمــد  واألمــر  التخصصــات،  بقيــة  مــع 
علــى الشــخص ومــدى جديتــه فــي الترقــي 
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وتحســين مــن مســتواه واكمــال دراســته 
مطلوبــة  أدق  جوانــب  فــي  والتخصــص 

التخصــص.  فــي 

 وال يعنــي ذلــك عــدم وجــود مهندســين 
وأطبــاء يحققــون الدخــل المرتفــع فهنــاك 
وغيرهــم  عظــام  أو  القلــب  فــي  جراحيــن 
لتميزهــم  كبيــرة  مبالــغ  علــى  يحصلــون 

تخصصاتهــم. فــي  وتفردهــم 

والقصــد هــو تصحيــح المفهــوم الســائد 
بيــن الطلبــة، وكــم مــن تخصــص ال يُقبــل 
عليــه الطلبــة بكثــرة وال يلتفتــون لــه يجني 
إذا  األمــوال  مــن  الكثيــر  الكثيــر  صاحبــه 
ــة،  ــرص المتاح ــر للف ــار والنظ ــن االختي أحس
فالمــردود المالــي عامــل مهــم يُنظــر فيــه 
والفــرص  الشــخص  لقــدرات  النظــر  مــع 

العوامــل. وبقيــة  المســتقبلية 

بيئة العمــل وطبيعته: بعض الوظائف 
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منتظــم  غيــر  عمــل  نظــام  تتطلــب  قــد 
)نوبــات( والبعــض اآلخــر قد يتطلب الســفر 
وكثــرة التنقــل مــن منطقــة ألخــرى أو مــن 
بلــد آلخــر، وهــذا العامــل قــد يرتبــط ببعــض 
التخصصــات ارتباطًا وثيقــًا فنظام العمل 
الطائــرات  صيانــة  هندســة  مجــال  فــي 
يعتمــد علــى نظــام النوبــات وقــد تســتمر 
نوبــة العمــل بشــكل مســتمر إذا حصــل 
والعامليــن  المهندســين  فــي  نقــص  أي 

فــي صيانــة الطائــرات.

الطائــرات  هندســة  مجــال  يتطلــب  كمــا 
األمانــة  درجــات  أقصــى  وصيانتهــا 
اآلخريــن،  بــأرواح  لتعلقــه  والمصداقيــة 
والخطــأ أو التقصيــر المتعمــد دون الرجوع 
قــد  العمــل  رأس  علــى  للمســؤولين 
يتســبب فــي خســارة الشــخص لوظيفتــه 
الطائــرات  صيانــة  فــي  العمــل  ورخصــة 

دائــم. بشــكل 
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عــن  الخاطئــة  الُمعتقــدات 
التخصصــات: انتشــرت مقولــة بيــن الطلبة 
يحتــاج  أمورهم بأن مجال الطــب  وأوليــاء 
للفهــم،  يحتــاج  الهندســة  ومجــال  للحفــظ 
العامــة  المعتقــدات  هــذه  مثــل  وصــارت 
النقــاش،  تقبــل  ال  التــي  الُمســلمات  مــن 
يتطلبــان  التخصصيــن  كا  أن  والصحيــح 
مهــارات متنوعــة وقــدر مختلــف مــن الحفــظ 
والفهــم قــد يغلــب علــى أحدهمــا باإلضافــة 
فــي  الطالــب  لهــا  يحتــاج  أخــرى  لمهــارات 

. لتخصــص ا

المصطلحــات  لحفــظ  يحتــاج  فالطــب 
وأســماء األدويــة واألمــراض ويحتــاج كذلــك 
إلــى فهــم طبيعــة جســم االنســان وعمــل 
علــى  واألدويــة  األمــراض  وتأثيــر  األعضــاء 

الجســم وغيــر ذلــك كثيــر. 

كمــا يتطلــب عمــل الطبيــب الكثيــر مــن 
التعامــل  كمهــارة  االجتماعيــة  المهــارات 
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خصوصياتهــم  ومراعــاة  المرضــى  مــع 
والخــوف مــن اهلل فــي أداء العمــل وغيــر 
ذلــك مــن المهــارات والمتطلبات الازمــة 
لنجــاح الطبيــب فــي مهنتــه وقبــل ذلــك 

فــي دراســته.

ــاس: يســمع الطلبــة المقبليــن  كالم الن
النصائــح  مــن  الكثيــر  الجامعــة  علــى 
مــن  الســوق  واقــع  عــن  والمعلومــات 
مصــادر كثيــرة ومتنوعــة حولهــم، وقــد يجد 
مــن ينصحــه بدخــول تخصــص مــا باعتبــاره 
مــن التخصصــات المطلوبــة فــي الســوق 
المضمونــة  الوظيفــة  بعدهــا  وســيجد 
وغيــر ذلــك مــن المقــوالت التــي تــرد علــى 
التخصــص  اختيــار  مرحلــة  فــي  الطلبــة 

الجامعــي.

وينبغــي علــى الطلبــة البحــث والســؤال 
عــن مصــادر المعلومــات المقدمــة لهــم 
والتأكــد  والوظائــف  العمــل  ســوق  عــن 
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ــر المنقــول وصحتــه، ولــو  مــن مصــدر الخب
اختيــار  يصلــح  فــا  الخبــر  بصحــة  ســلمنا 
طلــب  عليهــا  يوجــد  التــي  التخصصــات 
في الســوق إال إذا كانت تناســبك وتمتلك 

القــدرة والرغبــة فيهــا.

التخصــص:  صعوبــة  أو  ســهولة 
ســهل  أو  صعــب  تخصــص  مقولــة  هــل 
كل  علــى  وتنطبــق  صحيحــة  مقولــة 
بعــض  يتفــوق  لمــاذا  التخصصــات؟؟ 
ويحــرز  الرياضيــات  تخصــص  فــي  الطلبــة 
الدرجــات العاليــة ويفشــل البعــض اآلخــر.. 
هــل هــو بســبب الصعوبــة والســهولة؟؟ 

رفــع  أدوات  مــن  أداة  أحضرنــا  لــو  ومــاذا 
 10 وأحضرنــا  كيلــو   30 وزنهــا  األثقــال 
ــل  ــم عم ــل يمكنه ــا، فه ــخاص لحمله أش
ذلــك جميعــًا؟؟ الواقــع يشــهد أن البعــض 
ســيعتبر هــذا الــوزن خفيفــًا وقــد يصعــب 

آخــرون!! علــى  حملهــا 
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هــو  اختلــف  الــذي  مــا  لكــن  واحــد  الــوزن 
العشــرة  مــن  شــخص  كل  اســتعداد 
وهكــذا  األثقــال،  حمــل  علــى  وقدرتهــم 
بالنســبة للتخصصــات فمــا كنــت تمتلــك 
القــدرة عليــه ســيكون ســهًا عليــك، ومــا 
صعبــًا  ســيكون  عليــه  القــدرة  تمتلــك  ال 
بــذل  تتطلــب  التــي  بالتحديــات  مليئــًا  أو 

فيــه. للنجــاح  إضافيــة  جهــوٍد 

التخصــص للطالــب  وال يكفــي مناســبة 
للتميــز فيــه بــل ال بــد مــن اجتهــاد وحــرص 

إلحــراز أعلــى الدرجــات كذلــك.



مســتقبل،  لــه  ليــس  تخصصــك 
فائــدة،  دون  ســتعود  دراســتك 
معدلك وشــهادتك لــن توظفك، 
والكثيــر مــن الكلمــات الســوداوية 
فــي طريقــك، ســواًء دخلــت هــذا 
التخصــص برغبتــك أو كان خيــارك 
وكأنــك  مســارك  أكمــل  الوحيــد، 
فــي موعــد مــع تحقيــق أحامــك، 
الــرزق والتوفيــق بيــد ربــك ال بــكام 
نفســك  مــن  تقلــل  ال  غيــرك، 
وجهــدك، يكفيــك أن اهلل معــك.

الدكتور عبداهلل آل جرمان
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قصتي في اختيار التخصص

» لمــا كنــت فــي نهاية الصــف األول ثانوي، 
قامــت إدارة المدرســة بتخييرنــا فــي اختيــار 
أو  العلمــي  ســواء  التخصــص،  مجــال 
ــر( مــن الطــاب  األدبــي، وكنــت كـــ )الكثي
ال أعــرف الكثيــر مــن )قدراتــي(، وال أعــرف 
كيــف أصــوغ )رغباتــي(، ولــم يتــم شــرح 
ــة( لنــا بشــكل كاٍف،  ــرص الوظيفي )الف
ســواء مــن المدرســة أو مــن قبــل أهالينــا. 

كنــت أميــل للمــواد األدبيــة، لكــن كانــت 
توصيــة أهلــي أن أدخــل المجــال العلمــي، 
المســتقبل،  فــي  )ُفرصــًا(  أكثــر  فهــو 
وكانــت العبــارة الســابقة عبــارة عامــة تقال 
لكثيــر مــن األبنــاء دون تمييز بيــن رغباتهم.

ــي( بنــاًء علــى  اختــرت التخصــص )العلم
مــن  وبتوصيــة  ووالدتــي،  والــدي  رغبــة 
بعــض األقــارب. درســت فــي الصــف الثانــي 
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ثانــوي ونجحــت، رغــم أنــي ال أميــل لبعــض 
الصــف  وفــي  التخصــص،  بهــذا  المــواد 
التخصــص  بتغييــر  قمــت  ثانــوي  الثالــث 

للمجــال )األدبــي( بنــاًء علــى ميولــي.

لمــا تخرجــت من المرحلة الثانوية جاءتني 
خريجــي  مــن  ســماعها  المعتــاد  الحيــرة 
المرحلــة الثانوية، مــا هــو التخصــص 
كبيــرة  الحيــرة  لي؟ كانــت  المناســب 
المناســب،  التخصــص  اختيــار  فــي 
والنصائــح العامــة ممــن حولــي مــن األهل 

الحيــرة. مــن  زادت  واألصحــاب 

عندهــا وقعــت بنفــس الخطأ الــذي وقعت 
بــه أيــام دراســتي فــي المرحلــة الثانويــة، 
)المحاســبة(  تخصــص  باختيــار  وقمــت 
بــأن  األقــارب  بعــض  نصيحــة  علــى  بنــاًء 
فــي  متعــددة  وظيفيــة(  )فرصــًا  لهــا 
هــي  هــل  أالحــظ  لــم  المســتقبل، لكن 

توافــق )رغباتــي( و)قدراتــي( أم ال. 
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التخصــص  بهــذا  دراســيًا  فصــًا  درســت 
ثــم حذفــت هــذا الفصــل الدراســي لعــدم 
شــعوري بالميــل لتلك المــواد، واحترت أي 
التخصصــات ينبغــي أن أقــوم بالتحويــل 

لهــا.

نصحنــي أحــد األصدقــاء وأقنعنــي، أنــه مــا 
دمــت أميــل للمــواد األدبيــة، أن أتخصــص 
بـــ )اللغــة العربيــة( التــي كنــت أعشــقها 
ســأكون  وأنــي  الثانويــة،  المرحلــة  فــي 

مبدعــًا فــي مجالــي.

العربيــة،  للغــة  بالتحويــل  قمــت  فعــًا، 
ودرســت فيهــا مــدة ســنتين وكان معدلــي 
دراســتي،  فتــرة  خــال  لكــن  مرتفعــًا، 
أدركــت أنــي اختــرت التخصــص بنــاًء علــى 
)رغبتــي( و )قدراتــي( لكنــي لــم أنتبــه للــــ 
)فــرص الوظيفيــة( وندرتهــا فــي هــذا 

المجــال.
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أذكر حينها تم اإلعان من قبل وزارة التربية 
المعلميــن  تعييــن  يتــم  أنــه  والتعليــم 
لكافــة التخصصــات مــا عــدا خريجــي اللغــة 
العربيــة لاكتفاء، قــررت أن أغير تخصصي 
الحيــرة  فــي  اإلعــان، ووقعــت  بعــد ذلــك 
التــي وقعــت فيهــا أول مــرة، ولــم أتعلــم 

مــن أخطائــي.

عندهــا استشــرت بعــض أصحابــي وقامــوا 
)الشــريعة(  فــي  للتخصــص  بإرشــادي 
فهــي لهــا فــرص وظيفيــة متعــددة فــي 
لهــذا  بالتحويــل  قمــت  المســتقبل. 
واحــد  دراســي  فصــل  وبعــد  التخصــص، 
ــة( جيــدة  ــرص الوظيفي أدركــت أن )الف
ــاعدني  ــي( تس ــص، و)قدرات ــذا التخص به
ــس  ــرعي لي ــص الش ــن التخص ــاح، لك للنج

هــو المجــال األنســب لـــــ )رغباتــي(.

الدراســة،  عــن  التوقــف  قــررت  أنــي  أذكــر 
بســبب  كبيــر  ليــأس  حينهــا  ووصلــت 
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حياتــي  فــي  لــي  حصــل  الــذي  التخبــط 
دائمــًا  متفوقــًا  كنــت  أن  بعــد  الدراســية 
قــد  أحيانــًا  اليــأس  المدرســة، شــعور  أيــام 
يؤثــر علــى مســيرة األشــخاص، خاصــة بعــد 
التجــارب التــي قــد يعتقــد الشــخص أنهــا 
ســلبية فــي حياتــه، لكــن فيمــا بعــد أدركــت 
أن هــذه التجــارب كانــت حافــزاً لــي للتقدم.

التــي  بالخطــوة  مــرة  ألول  قمــت  حينهــا 
كان ينبغــي علــّي القيــام بهــا فــي البداية، 
وهــي البحــث الحقيقــي عــن المجــال الذي 
فــي  األساســية  الخطــوات  فيــه  تجتمــع 

المناســب:  التخصــص  اختيــار 
الرغبــة + القــدرة + الفــرص الوظيفية 

. لمستقبلية ا

لتحديــد  األنســب  الخطــوة  وكانــت 
ذلك، هي البحث عما يناســب شخصيتي 
طريــق  عــن  )أنــا(  لــي  األنســب  ومعرفــة 
معرفــة نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف فــي 
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التــي  شــخصيتي، ومعرفــة التخصصــات 
ــا  ــل له ــي أمي ــب الت ــزز الجوان ــن أن تع يمك
ــار التخصــص، وهــذا  وفقــًا ألساســيات اختي

مــا كنــت أحتاجــه وأبحــث عنــه.

قررت حينها أن أتخصص في علم النفس، 
وهــو التخصــص الــذي يوافــق )رغباتــي( 
وظيفيــة  )فــرص  ولــه  )قدراتــي(  و 
ــتقبلية(، وفــي أول يــوم دراســي لــي  مس
فــي هــذا القســم وضعــت هدفــًا لــي أن 

أكــون متميــزاً فــي هــذا المجــال.

لــي  دافعــًا  الســابقة  تجربتــي  وكانــت 
فتــرة  كانــت  حينهــا  إيجابــي،  بشــكل 
دراســتي ممتعــة، وكثيــر مــن المــواد التــي 
أدرســها أفادتنــي وفقــًا لرغبتــي فــي هــذا 
التخصــص، والحمــد هلل واصلــت دراســتي 
تعيينــي  وتــم  الشــرف.  بمرتبــة  وتخرجــت 
ــه. ــت من ــذي تخرج ــم ال ــذات القس ــداً ب معي
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الفــرح حينهــا كان كبيــراً، وأجمــل  شــعور 
مــا حققتــه أنــي تخرجــت بالتخصــص الــذي 
تمنيــت  الــذي  بالمــكان  وعملــت  أحــب، 
أن أعمــل بــه يومــًا مــا. واآلن أكتــب لكــم 
هــذه الكلمــات وأنــا ُمبتعــث مــن الجامعــة 
خــارج  والدكتــوراه  الماجســتير  لدراســة 
المملكــة، وأرجــو أن أحقق مرادي وأن أصل 

لمــا أرجــو الوصــول إليــه.

 وهــذه المرحلــة وصلــت لهــا بعــد توفيــق 
اهلل ثــم باختيــاري لتخصصــي بنــاًء علــى 
الخطــوات األساســية الختيــار التخصــص: 
الرغبــة + القــدرة + الفــرص الوظيفية 

ــتقبلية.  المس

أرى  أنــي  تجربتــي،  ســرد  مــن  أردتــه  ومــا 
اختيــار  فــي  يحتــارون  الطــاب  مــن  كثيــراً 
الجامعيــة،  المرحلــة  فــي  التخصــص 
فــأردت أن أســاهم فــي إرشــادهم بمــا قــد 
يســاعدهم فــي اختيــار التخصــص، وأن ال 
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يقعــوا ببعــض األخطــاء التــي قــد يندمــون 
عليهــا مســتقبًا، واالســتفادة مــن تجــارب 

اآلخريــن.«

كتبها: األستـاذ عبدالكريم بن رياض 
العبدالكريم 

أخصائي أول موارد بشرية ماجستير في 
علم النفس الصناعي والتنظيمي - 

هيئة الغذاء والدواء



البعــض  يدخــل  أن  يُؤســفني 
تخصصــًا ألن ســوق العمــل يحتاجــه 
ــه الماشــي”. دع ســوق العمــل  أو “ألن

. ُجــك يحتا
ــى  ــخص مت ــأن الش ــة ب ــة تام ــدي ثق  ل
وُمحبــًا  وشــغوفًا  ُمبدعــًا  كان  مــا 
ألهــم  هدفــًا  ســيكون  لتخُصصــه 
الشــركات، بــل ربمــا يكــون هــو مــن 

ويؤسســها. الشــركات  يقــود 
 مــن يفكــر فــي تخصــص يجلــب لــه 
المــال قــد يحصــل عليه لكن ســيظل 
نمطيــًا فــي وظيفتــه ال يثيــر نقعــًا وال 
صليــًا، فــي حيــن مــن يتخصــص فيما 
يرغــب، ويحــب مــا يقــوم به، ســيتقدم 

ويتطــور ويؤثــر ويُلهــم..

عبداهلل المغلوث
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خاتمة

نحتــاج فــي هــذا الزمــن إلــى التحلــي بالجــد 
والعزيمــة، فــا نحتــاج إلــى طــاب عادييــن 
وإنمــا  وتخصصاتهــم  مجاالتهــم  فــي 
نحتــاج إلــى طلبــة ُمبدعيــن وُمتميزيــن فــي 

مجاالتهــم.

ســردي  فــي  البعــض  معــي  يختلــف  وقــد 
والقــدرة  الرغبــة  مبــدأ  أو  رفــق  لنظريــة 
التــي  التخصــص  اختيــار  فــي  والفرصــة 
عبدالكريــم  الدكتــور  قصــة  فــي  ذكرتهــا 
فقــد  )بالمناســبة  العبدكريــم  ريــاض  بــن 
ترقــى فــي العديــد مــن المناصــب وأكمــل 
الماجيســتير فــي علــم النفــس الصناعــي 
والتنظيمــي(، وبالنســبة لي فهي طريقة 
المناســبة،  الخيــارات  تحديــد  فــي  ســهلة 

الجميــع. تناســب  وقــد ال 

فهنــاك مــن يمتلــك مــن العزيمــة واإلصــرار 
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واإلبــداع والــذي يَُمكُنــه مــن إيجــاد الفرصــة 
صناعتهــا  أو  العمــل  ســوق  فــي  لنفســه 
بالرغــم مــن عــدم تواجدهــا، وال أرى ذلــك 

أمــراً يمكــن للجميــع القيــام بــه.

واألمــر باختصــار هــو اجتهاد فــي البحث عن 
مشــاورة  مــن  لــك  المناســب  التخصــص 
وجــد  عمــل  ثــم  هلل،  واســتخارة  وبحــث 
الوظيفيــة  الفــرص  عــن  والبحــث  للتميــز 

لــك. المناســبة 

وما من مجتهد إال وله نصيب، وكل ميسر 
لمــا خلــق لــه، واألرزاق مكتوبــة وُمقــدرة مــن 

اهلل وعلينا الســعي لها.

ومــن وجــد فــي هــذا الكتيــب مــن فائــدة فــا 
يبخــل فــي نشــره وايصالــه للطلبــة ولمــن 
قــد يســتفيد منــه، ومــن وجــد فيــه خلــًا أو 
قصــوراً وال يخلــوا أي عمــل مــن ذلــك فــا 
تبخلــوا علــّي بتوجيهاتكــم ونصائحكــم.
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لمجموعــة  الكتيــب  نهايــة  فــي  وأتقــدم 
والــذي  والمميزيــن  المبدعيــن  مــن 
كل  أن  وأجــزم  الكثيــر،  منهــم  تعلمــت 
مــن ســيتابعهم فــي حســابات التواصــل 
االجتماعــي أو يقــرأ لهــم ســيجد الكثيــر مــن 

والنفــع. الفائــدة 

بــكار  ياســر  الدكتــور  منهــم:  وأخــص 
ــك  ــار تخصص ــف تخت مؤلــف كتــاب كي
الريمــي  رائــد  والدكتــور  الجامعــي؟، 
تخصصــك؟،  تحــدد  كتــاب  كيــف  مؤلــف 
والدكتــور  الشــبيلي،  علــي  والدكتــور 
مشــعل بــن عبدالعزيــز الفاحــي صاحــب 
والرائعــة، واألســتاذ  الملهمــة  المؤلفــات 
المبــدع ياســر بــن بــدر الحزيمــي، والدكتــور 
فريــد التونــي، وغيرهــم كثيــر ممــن ال يســع 
المجــال لذكرهــم أقــول لهــم شــكراً لكــم 
علــى العلــم الذي نشــرتموه، وشــكراً لكم 
علــى الــدور اإليجابــي الــذي تقومــون فيــه. 

http://www.saaid.net/book/17/8970.pdf
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كيف أختار المسار الجامعي المناسب؟

وأختــم كامــي بكلمــة للدكتــور علــي بــن 
محمــد الشــبيلي وفقــه اهلل قــال فيهــا: »ما 
البديــل للنفــط، إن البديــل الحقيقــي 
ــود  ــم وق ــباب.. إنه ــم الش ــط ه للنف
إن  فيهــا،  التغييــر  ومحــور  األمــة 
التحــدي الحقيقــي هــو بنــاء الشــباب 

ــة«. ــة صحيح بطريق



https://gumroad.com/l/VZAQX



