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 استبيان "مابس" 
بسرعة ومن دون  يرجى ا0جابة عن ا.سئلةكما أنه ليس ھناك إجابات صحيحة أو خاطئة. يقيس ھذا ا&ستبيان نواح متعددة من التفضي�ت الشخصية. وھو ليس اختبارا. 

تكون ا0جابات نابعة من مشاعرك الحقيقية، فالھدف ھو أن تفھم  من المھم أيضا أن. من المھم ا0جابة عن جميع ا.سئلة، وبخ�فه & يمكن الحصول على النتيجة. تكلف
  ولكن مرتبط بمقدار معرفة ا0نسان لنفسه. نفسك كما ھي وليس كما تريدھا أو يريدھا ا8خرون أن تكون. النجاح ليس مرتبطا بنمط معين من أنماط الشخصية،

   :1القسم 

  العمر:   ا�سم با�نكليزية:   ا�سم بالعربية:

 الوظيفة: 
 

 :التعليم   :البلد (الدولة)
 

  التاريخ:   البريد ا�لكتروني:  أنثى ����ذكر          ���� :الجنس

 :كما يلي 4 – 1لكل عبارة مستعم� مقياسا من  (ع) انظر إلى العبارات ا.ربع في كل مجموعة من المجموعات التالية، وقرر مدى انطباقھا عليك. أعط ع�مة: 2القسم 

 انطباقامات للعبارة ا)كثر ع& 4
  عليك

ع&مات للعبارة التي تلي ذلك  3
  في ا�نطباق عليك

(ع&متان) للعبارة التي تلي  2
  ذلك في ا�نطباق عليك

(ع&مة واحدة) للعبارة ا)قل  1
  انطباقا عليك

 يجب أن � تتكرر الع&مة نفسھا ضمن المجموعة. صحح إن اقتضى ا)مر.

 الع&مة العبارة   الع&مة العبارة  

5  

a. قبل الحكم عليھاتمحيصھا وا.شياء أو ا.فكار  أحبذ تحليل   

10  

a.  أھتم بالحجج وا.دلة والبراھين في إبداء الرأي   

b.  بالترتيب ا8خربعد  اواحدأحبذ إنجاز ا.عمال   b. أحبذ النواحي العملية من دون ا0غراق في الخيال   

c. ل Dمبتكرةحلول إيجاد أفكار أو طرق أو  أفض    c. علحب وخيال خصب  لدي�   والمبادرة �ستط

d. قات  أحرص�   منفتح مع ا8خرين أتواصل معھم بسھولة .d    مع مختلف ا.شخاص مودةعلى تطوير ع

6  

a. وليس العاطفة المنطقختار البدائل على أساس أ   

11  

a. صلبة وحقائق أحب أن تكون ا8راء مبنية على معايير علمية   

b. في العمل دقة والنظاموالترتيب ال أحب   b.  وا&لتزام بالنظام  على التقاليدأھتم كثيرا بالمحافظة   

c. بالنظرة Hمور أھتمIالمستقبلية الشاملة ل   c.  أھتم بالفن والجمال والتجديد وا0بداع   

d.  أتعاطف مع ا8خرين وأراعي مشاعرھم    d.  أحترم آراء ا8خرين ووجھات نظرھم   

7  

a. توثيقھا قبل إصدار ا.حكام أھتم بجمع الحقائق و   

12  

a. نقد ا.شياء وا.فكار قبل الحكم عليھا أحبذ    

b.  شياء وا.فكارل الدقيقة تفاصيلالبأھتمI   b. بةأن تكون ا.مور  أحبذKومنظمة ُمرت    

c. فكار قبل إصدار ا.حكامIأحبذ التفكير ورسم صور ذھنية ل   c.  بل الحكم عليھاقإدراك ا.مور بالتأمل والتفكير فيھا أحبذ   

d.  يھمني كثيرا تحسس مشاعر ا8خرين وا&ستماع لھم   d.  قات الشخصية وبناء الثقة مع الناس�   أحرص على تقوية الع

8  

a. علميةاعتماد مقاييس وا.رقام  أحبذ لغة   

13  

a. العلمية والھندسية ا.ساليبفھم وتطبيق  أحرص على   

b. م بالتنفيذقبل القيا أرى أن التخطيط الجيد أمر ضروري   b. المنظم المستمر حسب ما ھو مخططالثابت  العمل أحبذ   

c. التفاصيل المملةدون الحاجة إلى بالبديھة  أكثر ا.مور يمكن فھمھا   c. ر وا.فكار الجديدة ا0بداع وا&بتكا أحب   

d. المادية الجوانبأكثر من  والمعنوية الروحية بالجوانب أھتم   d.  عليھم ورعايتھمأحب مساعدة ا8خرين والعطف   

9  

a. من المھم أن يكون ا0نسان موضوعيا وليس عاطفيا   

14  

a.  ة قبل ا0د&ء برأييKأھتم كثيرا بجمع المعلومات وا.دل   

b. وعدم ا&كتراث كثيرا للنظريات  ِبواقِِع ا.ُمورِ  أھتم   b. النظام والمحافظة على الوقت و الدقة على أحرص   

c. ل Dجزئيات الا&ھتمام ب قبل لكبيرةا إدراك الصورة الكلية أفض   c.  ت واتساع ا.فق أعتبر سعة الخيال�   أمر مھم في حل المشك

d. ت  ھمتفھم مشاعرأعتبر أن الحوار مع ا8خرين و�   التسامح وتجاوز ا.خطاء أساس حل المشك�ت .d   كفيل بحل المشك
 

  . فكر في سلوكك المعتاد، وليس في الحا&ت ا&ستثنائية. كن صادقا مع نفسك في إجاباتك.عليك التاليةكل عبارة من العبارات  عن مدى انطباق �يرجى وضع ع�مة : 3القسم 

  العبارة دائما غالبا أحيانا قلي& أبدا

مةَ       Dًدا كيَف أواجُه المواقَف المتأزD15 أعرُف جي 

ًدا      D16 أسلوُب إدارِتي مرٌن بالقدِر المطلوِب ويمكُن توظيفُُه جي 

ُة التي تتسبKُب في سلوِك العاِمليَن معي      Kُة أو المھني Kًدا سواٌء الشخصيDُم الدوافَع المختلفَة جي K17 أتفھ 

قاتٍ       Dللمناوَرِة عنَد مواجھِة معو ً� 18 دائًما أجُد سب

فُق مع قَِيمي ا.ساسيKةِ       K19 سلوِكي في عملِي يت 

ةِ أنا فخوٌر بطريقتِ       K20 ي في التعاُمِل مع العامليَن ذوي الطباِع الحاد 

ِة لكلD فردٍ       Kيعتِمُد على ا&حتياجاِت الخاص ، Uخريَن على أساٍس فرديVوافَع ل K21 أخلُق الد 

ِة على التعاُوِن والتنسيقِ       K22 نجاِحي & يتحقُق بعزلٍة عن ا8خريَن، بْل ھو نتيجٌة للُجھوِد المشتَركِة المبني 

َة واضحٌة لي تماًما      Kقَِيمي ا.ساسي K23 أنا على يقيٍن أن 

 24 قادٌر على توصيِل  أفكاِري بوضوٍح إلى أعلَى مستوياِت ا0دارةِ      

 25 يDًدا كيَف تؤثُر السياسُة على أنشطِة ھذه المنظَمةِ أعرُف ج     

 26  أشجُع العامليَن معي على التواصِل مع ا0داراِت ا.خَرى ومساعدِتھا     

 27 يمكنِني شرُح قَِيمي ا.ساسيKة جيDًدا للعاِمليَن معي ولزم�ِئي ورؤساِئي     

 28 واٍع للتعاُمِل مع ا.موِر وفًقا للموقِف الذي أواجُھهأستعيُن بمختلِف أساليِب القيادِة بشكٍل      

ِة والضعِف للعاِمليَن معي      K29 أدرُك نقاَط القو 

 30 أطلُب المساعدَة من زم�ِئي بانتظامٍ      

  ...وأكمل الصفحة  أقلب
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  : 4القسم 

. 1إذا كانت العبارة & تصفك بالمرة أعطھا . 5ى أن العبارة تصفك تماما أعط للعبارة إذا كنت توافق عل إزاء كل عبارة من العبارات التالية. � يرجى وضع ع�مة
  لبيان مدى انطباق العبارة عليك. 5و  1استعمل الع�مات بين 

 5 4 3 2 1 العبارات 

      أنا حساس تجاه مزاج ومشاعر من ھم حولي.  31

      في المجموعة أنا أتعاون وأبني على أفكار ا8خرين. 32

      استمتع با.لعاب التي تشتمل أناسا آخرين.  33

      استمتع بأنشطة المجموعة والمناسبات ا&جتماعية. 34

      عندي قدرة طبيعية على فرز الحجج بين ا.صدقاء. 35

      أحتاج إلى أن أتأكد ما ھي (الفائدة) قبل أن أتعلم شيئا. 36

      بشكل مستقل عن ا8خرين.أستمتع بالعمل أو التعلم  37

      أعرف نفسي جيدا وأفھم لماذا أتصرف كما أفعل.  38

      أفكر باستق�ل وأعرف ما بذھني.  39

      أحب الخصوصية والھدوء للعمل والتفكير 40

      أنا قادر على شرح المواضيع الصعبة وجعلھا واضحة.  41

      ا.لدي مفردات جيدة واستخدمھا جيد 42

      أحب أن أفكر بصوت عال، .تحدث عن المشاكل، وأطرح ا.سئلة. 43

      أستمتع بأخذ م�حظات مكتوبة وأعرف قيمة ذلك.  44

      أتعلم  جيدا من المحادثات، وا&ستماع إلى ا8خرين. 45

      دائما أفعل ا.شياء خطوة خطوة. 46

      ط والع�قات بين الخبرات أو ا.شياء. أستطيع أن أرى أو أختار ا.نما 47

      لدي قدرة للتعامل مع ا.رقام والمسائل الحسابية. 48

      أرتب، وأختار ا.ولويات، وأميل إلى العمل من خ�ل قائمة للمھمات.  49

      استمتع با.لغاز، والكلمات المتقاطعة والمسائل المنطقية. 50

      البيانية والعروض البصرية مھمة لتعلمي الخرائط، والرسوم  51

      يمكنني تصور الذكريات والمشاھد أو ا.ماكن بسھولة. 52

      يمكنني بسھولة تفكيك ا.شياء كأجزاء ووضعھا من جديد معا. 53

      لدي شعور جيد با&تجاھات. 54

      رون.أنا م�حظ، وكثيرا ما أرى ا.شياء التي & ي�حظھا ا8خ 55

      لدي إحساس جيد بالتوازن وأتمتع بالحركات البدنية. 56

      أحب أن أفكر في المشاكل في الوقت الذي أفعل شيئا مثل المشي أو الركض.   57

      أنا ماھر في التعامل مع ا.شياء. 58

      أتعلم بشكل أفضل عندما أقوم بشيء لنفسي. 59

      ينفذ صبري بسھولة. 60

      أستطيع أن أتذكر الكلمات بسھولة عند سماعي اللحن. 61

      أستمتع في تأليف ا.لحان.   62

      عندما أستمع إلى الموسيقى أشعر بتغير في المزاج. 63

      يمكنني التقاط أصوات ا8&ت الفردية في قطعة موسيقية معقدة 64

      الھاتف عن طريق ترديدھا كإيقاع.يمكنني أن أتذكر أشياء مثل أرقام  65

  :5القسم 

  العبارة 

  ما ھي وظيفتك الحالية؟ 66

 ما مقدار استمتاعك بوظيفتك الحالية؟ 67
استمتع  ����

 بوظيفتي كثيرا
استمتع بھا  ����

 نوعا ما
& أحبھا و&  ����

 أبغضھا
أبغض  ����

 وظيفتي نوعا ما 
أبغض  ����

  وظيفتي كثيرا

  ما ھي أھم ث�ث ھوايات تفضلھا؟ 68
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  : 6القسم 

. 1إذا كانت العبارة & تصفك بالمرة أعطھا . 5ى أن العبارة تصفك تماما أعط للعبارة إذا كنت توافق عل إزاء كل عبارة من العبارات التالية. � يرجى وضع ع�مة
  لبيان مدى انطباق العبارة عليك. 5و  1استعمل الع�مات بين 

 5 4 3 2 1 العبارات 

      أحب استخدام الخيال وا.صالة &بتكار أفكار جديدة 69

      أفضل معرفة ما ھو متوقع مني بالضبط 70

      أحب أخذ الدور القيادي في العمل 71

      أفضل التفكير التحليلي لحل المشك�ت 72

      التعامل مع ا8&ت، أو ا.دوات، أو النباتات، أو الحيوانات  أحب  73

      أحب أن أساعد الناس بأي طريقة 74

      أحب ا0بداع والرسم والعمل في المواقف غير المرتبة  75

      أحب وجود تعليمات واضحة &تباعھا 76

      أنا إنسان طموح أحب المنافسة وخوض المخاطر 77

      القيام بالتجارب والعمل في المختبرات أحب  78

      أستمتع با.نشطة التي تتطلب مھارات بدنية أو حركية 79

      أحب العمل كجزء من فريق 80

      أنا مبدع ومنفتح ومخترع وصاحب أفكار أصلية 81

      أحب تنظيم ا.شياء والعمل مع البيانات واتباع التعليمات 82

      أحب التأثير في الناس وإقناعھم 83

      أحب العمل مع ا.رقام والرسوم البيانية 84

      أستمتع با.نشطة اليدوية 85

      أحب تدريب وتعليم ا8خرين 86

      أحب ابتكار أفكاري ا0بداعية وتصميمھا والتعبير عنھا 87

      أحب السياسات وا0جراءات في العمل 88

      أحب أن أبدأ مشروعي الخاص (عملي الخاص) 89

      أحب البحث والتفكير والتجريب 90

      أحب تركيب ا.شياء أو تجميعھا 91

      أستمتع بالمشاركة في ا.نشطة الجماعية  92

      أستمتع با.نشطة ا0بداعية 93

      أفضل العمل المنظم والمرتب 94

      أستمتع بقيادة وإدارة ا8خرين 95

      أستمتع با.نشطة العلمية والرياضية والبحثية 96

      أستمتع با.نشطة البدنية والعمل خارج المباني 97

      أستمتع بالتعرف على الثقافات ا.خرى 98

 
��� 

  يرجى تسليم ھذا ا�ستبيان، بعد إكماله، إلى المدرب، أو منسق التدريب أو إرساله بالفاكس أو البريد ا�لكتروني إلى: 

Alpha UK Training  
PO Box 120385, Dubai, UAE, Tel:  + 971 (04) 351 6993, Fax: + 971 (04) 351 6994, Email: dubai@alphatraining.co.uk, www.alphatraining.co.uk 


