
نقاط قوتي



تحدید نقاط القوة في المعلمین والطالب
"مفتاح اإلنجازات العظیمة والسعادة ھو ممارسة قوتك ، ولیس 

تصحیح أخطائك وأوجھ قصورك. الخطوة األولى ھي معرفة نقاط قوتك 
 "...

(البروفیسور مارتن سیلیجمان)

"مأساة الحیاة الحقیقیة لیست أن كل واحد منا لیس لدیھ ما یكفي من 
القوة ؛ المأساة ھي أننا ال نستخدم القوة التي لدینا.

) باكنغھام وكلیفتون(



ما ھي نقاط القوة؟
 نقاط القوة ھي قدرة موجودة في كل شخص. یتیح اكتشاف نقاط القوة رؤیة

 وعمل ، مما سیؤدي إلى النجاح والتحفیز وإدراك اإلمكانات في المجال الذي
.نشارك فیھ

 ُتعرَّف نقاط القوة على أنھا خاصیة (من خالل السلوك - التفكیر - الشعور)
 أجیدھا ، ویمكن مالحظتھا في مواقف مختلفة بمرور الوقت ، وھذا یجعلني

.أشعر بالرضا ، ویسعدني ویطورني

 نقاط القوة ھي مزیج من القدرة / المیل الطبیعي إلى جانب المعرفة والمھارات
 التي یكتسبھا الشخص طوال حیاتھ ، من خالل بذل جھود كبیرة لتحویل القدرة

.الطبیعیة إلى قوة



أھمیة معرفة نقاط القوة والعمل معھا:
- تعرف على الشخص الممیز في المعلم والطالب عن كثب ، خاصة نقاط قوتھم ومواھبھم الطبیعیة.

- یسمح لھم بتجربة النجاح مًعا من أجل تقویة شعورھم بالقدرات الذاتیة وتحسین عالقتھم مع بعضھم البعض.

- المساھمة في تحقیق القدرات الذاتیة للطالب والمعلمین من خالل تمكینھم من االستفادة القصوى من مواھبھم الطبیعیة 

ونقاط قوتھم.

*** ولكن من المھم جًدا مالحظة أن تصمیم بیئة عمل ممتعة ومریحة ، والتي ستساھم ، قدر اإلمكان ، في الرفاھیة النفسیة 

والعقلیة للطالب والمعلمین في اللقاء الفردي ، ھي قضیة مھمة للغایة وحتى في لقاء عبر اإلنترنت.

كیف یرتبط كل ھذا بالساعة الفردیة؟ 

فرضیتي ھي أنھ إذا كان المعلمون والطالب یعرفون نقاط قوتھم ویعملون ویتعاملون معھا ، فإنھم سیختبرون تجارب 

أكثر إیجابیة بشكل عام داخل المدرسة وخاصة في اللقاء الشخصي مثل ساعة فردیة ، سیرغبون في الوصول إلى 

الساعة الفردیة ، ویكونوا أكثر متفرغین عاطفًیا للقاء وأكثر إبداًعا. مما یؤثر على اللقاء الفردي وسیعزز الروابط بین 

المعلم وطالبھ وتنمیة التعاطف بین المعلم والطالب.



 نقاط القوة ھي خاصة او قدرة (من خالل السلوك ، والتفكیر ،
 والشعور) أجیدھا ، ویمكن مالحظتھا في مواقف مختلفة

 بمرور الوقت ، وتجعلني أشعر بالرضا ، وتجعلني سعیًدا ،
.وتطورني

 نقاط القوة ھي مزیج من القدرة / المیل ، جنًبا إلى جنب مع
 .المعرفة (األشیاء المكتسبة) والمھارات الستخدام ھذه القدرة



:فعالیة لتحدید نقاط القوة بین المعلمین والطالب
 بطاقات (انظر البطاقات المرفقة أدناه - أو یمكن أن تكون البطاقات لعبة محوسبة) تحتوي كل بطاقة على صورة 6
 تشیر إلى ذاتیة الشخص وقدراتھ - وتجدر اإلشارة إلى أن اختیار الصور ھو مصمم حسب احتیاجات كل مدرسة

:( وكل مجتمع

:صورة الفم -1
والسؤال ماذا یقول فمي عني؟ - ماذا یقول فمي عني بماذا انا ممیز وقوي (یتعلق بالذكاء اللغوي)

:صورة الطبیعة -2
والسؤال ھو ماذا تقول طبیعتي عني؟ - ماذا تقول طبیعتي عني بماذا انا ممیز وقوي (یتعلق بالذكاء الطبیعي)

:صورة القلب -3
ماذا یقول قلبي عني؟ - ماذا یقول قلبي عني بماذا انا ممیز وقوي (المرتبط بالذكاء الشخصي والشخصي) 

:صورة الید -4
ماذا تقول یدي عني؟ - ماذا تقول یدي عني بماذا انا ممیز وقوي (حسب ذكاء الحركة)

:صورة العین واألذن -5
 ماذا تقول عیني وأذني عني؟ - ماذا یقول عیني واذني عني بماذا انا ممیز وقوي (اعتماًدا على الذكاء المكاني 

والموسیقي)
:تصویر الدماغ -6

ماذا یقول عقلي عني؟ - ماذا یقول دماغي عني بماذا انا ممیز وقوي (اعتماًدا على الذكاء المنطقي) 



 ضع البطاقات *

 مقلوبة وفي كل

 مرة یختار

 المرشد أو أحد

 المعلمین أو

 الطالب بطاقة

 واحدة وبالتالي

 یجیب جمیع

 المشاركین على

 السؤال في

:الجدول المرفق



الصورة- السؤال الجواب مكانھا ھو أولویتي 

الشخصیة

(الرقم من 1 إلى 6)

صورة فم   

صورة 

طبیعة

  

صورة قلب   

صورة ید   

صورة لذنین 

وعینین

  

صورة دماغ   

 قد یواجھ بعض المشاركین صعوبة في تحدید األولویات ، وھنا من الضروري سؤال الزمالء من حولك والسماح ألفراد األسرة واألصدقاء
 بمساعدتھ. بھذه الطریقة یجد جمیع  المشاركین نقاط القوة لدیھم وسیتمكن المعلمون والطالب من تخطیط لقاءاتھم للساعة الفردیة وفقًا لنقاط القوة

.المشتركة أو المالئمة


