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 أنماط التفكير

أنماط التفكير – مقياس مابس
فيما يلي نتيجة مابس ألنماط التفكير المفضلة لديك.  

 58365158

التحليليالترتيبياالجتماعيالشامل

Q1Q2Q3Q4

 

   

 مالحظات:

قراءة األرباع تبدأ من الربع األمامي األيمن1.
 باتجاه عقرب الساعة.

ترتيب األلوان يتبع عجلة األلوان الطبيعية.2.

 

المميزاتالرمز اللونيالربعالرمز

Q1تفكير إبداعي، نظرة شاملة، تفكير استراتيجي، النظرأصفراألمامي األيمن
للمستقبل، تصورات، استكشاف، خيارات متعددة،

تجارب، ابتكار، بديهة

Q2االهتمام بالعالقات مع اآلخرين، رعاية اآلخرين،أحمرالخلفي األيمن
مشاعر، عواطف، االنسجام والتوافق مع اآلخرين،

معاني إنسانية

Q3الخلفي
األيسر

تنفيذ، إجراءات، تفاصيل، ترتيب، طرق وأساليب،أزرق
نظام، إدارة الوقت، انضباط، األمن والسالمة، إيثار

النواحي العملية

Q4األمامي
األيسر

تحليل، حقائق، بيانات وأرقام، منطق، تركيز، جدوى،أخضر
معايير،تقييم، أدلة، نتائج
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الذكاء العاطفي  

 
 الذكاء العاطفي  

الذكاء العاطفي هو «القدرة على التعرف على مشاعرنا ومشاعر اآلخرين، وتحفيز أنفسنا، وإدارة مشاعرنا ومشاعر اآلخرين، والنعامل معهم بطريقة جيدة». بعبارة
أخرى، الذكاء العاطفي Emotional intelligence (EI) هو القدرة على التعرف، والتقييم، والتحكم بمشاعرنا ومشاعر اآلخرين.

يعمل كثير من الباحثين على اكتشاف العوامل المؤثرة في الذاكاء العاطفي. وأغلب ما تم التوصل إليه هو أن الذكاء العاطفي يتكون من قسمين: قسم يتعلق بفهم اإلنسان
لعواطفه ومشاعره، وقسم يتعلق بفهم اآلخرين وطريقة التعامل معهم، أي المهارات االجتماعية في التعامل.

 

ينسى اآلخرون ماذا تقول، وينسون  
ماذا تفعل، ولكنهم لن ينسوا كيف

 تجعلهم يشعرون

  

يتألف الذكاء العاطفي من أربع قدرات: 

القدرة على معرفتك بمشاعرك، وكيف تؤثر على تفكيرك وسلوكك، ومعرفة نواحي  –وعي الذات

 القوة والضعف لديك، وثقتك بنفسك.

القدرة على التحكم بمشاعرك وسلوكك، وإدارتها بطريقة صحية، وأخذ زمام المبادرة،  –إدارة الذات

وااللتزام، والتكيف مع الظروف المتغيرة.

القدرة على فهم شعور اآلخرين، وحاجاتهم، واالهتمام بهم من خالل تعبيراتهم، –الوعي االجتماعي

 والشعور بالراحة اجتماعيا، والتعرف على ديناميات العالقات في جماعة أو منظمة.

القدرة على تطوير عالقات جيدة مع اآلخرين والحفاظ عليها، والتواصل بشكل  -إدارة العالقات

 واضح، إلهام اآلخرين والتأثير فيهم، والعمل بشكل جيد في الفريق، وإدارة الصراع.
 

  
عالماتك في الذكاء العاطفي

فيما يلي مؤشرات الذكاء العاطفي لك:

 

 

37وعي الذات

46إدارة الذات

39الوعي االجتماعي

47المهارات االجتماعية

 
  

يساعدك الذكاء العاطفي على: 

إدامة التواصل مع نفسك وبيئتك الداخلية والخارجية حتى في الوقت الذي تركز فيه ذهنيا على العمل.
استمرار التواصل مع مشاعر اآلخرين، وما يقومون به.

الثبات على القيم الخاصة بك عن طريق الفصل بين الرغبات السطحية واألنانية وبين االحتياجات العاطفية التي تدعم استمرارية الحياة الشخصية واالجتماعية
منع المشاكل، عن طريق تعزيز الوعي بها، قبل استفحالها
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الذكاء المتعدد
   

 الذكاء المتعدد

مؤشر الذكاء المتعدد مصمم لمساعدتك على معرفة مجال (أو مجاالت) الذكاء األفضل لديك. ويمكن لهذه النتائج أن تكون مفيدة أيضا في معرفة نمط التعلم الذي
تفضله لمساعدتك على النجاح في تعليمك ودراستك. كما يجب أن يفكر المعلمون في جميع أنواع الذكاء ويعطوه القدر نفسه من األهمية. في نظم التعليم التقليدية، يتم

غالبا التركيز على تنمية الذكاء في اللغة والرياضيات. نظرية الذكاء المتعدد تعني أن المعلمين يجب أن يعرفوا أن هناك أنواعا متعددة من الذكاء، مما يقتضي أن
يتعاملوا مع نطاق واسع

من المهارات. كما يحتاج الطالب إلى أن يشاركوا ويتفاعلوا في عملية التعلم من خالل تفعيل تشكيلة واسعة من الذكاء، مما يساعدهم على فهم أعمق للموضوع.

يأتي الطالب إلى الفصل بمهارات ذكاءات متنوعة. مما يعني أن لكل طالب نواحي قوة ونواحي ضعف في أنماط التعلم. وعندما يتم تقييم الطالب يجب على المعلمين
اتباع طرق متنوعة للتدريس. تقول نظرية الذكاء المتعدد، إن أفضل طريقة لتقييم الطالب هي السماح لهم بشرح المادة التدريسية بطريقتهم المفضلة مستعملين في ذلك

ذكاءات مختلفة.

  
مؤشر الذكاء المتعدد لك مبين فيما يلي:

 العالمةالذكاء 

 40اللغوي

 52 المنطقي (الرياضيات)

 37 تصوري

 50 الجسدي

 46 الموسيقي

 57 االجتماعي

 62 المفكر

التعلم المفضل عن طريقالتفضيالتنواحي القوةمجال الذكاءاالحتياجات

الكتب، األشرطة، ورقة اليوميات، أدواتلفظي / لغوي
الكتابة، الحوار المناقشة، المناظرة،

القصص، الخ.

االستماع وتتبع الكلمات، التحدث،
القراءة والكتابة، الناقشة والمناظرة

الكتابة، القراءة، رواية القصص،
الكالم، االستظهار، والعمل على حل

األلغاز

الكتابة والقراءة، حفظ التواريخ،
التفكير من خالل الكلمات، رواية

القصص

رياضي /
منطقي

أشياء مجردة للتفكير واالستكشاف، المواد
العلمية، رحلة إلى القبة الفلكية والمتحف

العلمي..الخ

العمل مع العالقات واألنماط،
التصنيف، التنظيم، الملخصات

طرح األسئلة، العمل مع األرقام،
التجربة، وحل المشاكل

الرياضيات، المنطق، حل المسائل،
التعليل األنماط

بصري /
مكاني

المجسمات، الفيديو، األفالم، الشرائح، فن،
ألعاب خيال، األلغاز، الكتب المصورة،

الرحالت إلى المتاحف، الخ.

التعامل مع الصور واأللوان،
التصور، الرؤية

الرسم، البناء، التصميم، اإلبداع،
أحالم اليقظة، النظر في الصور

الخرائط ، وقراءة المخططات،
والرسم، األلغاز، تخيل األشياء

وتصورها

جسدي /
حركي

لعب األدوار، الدراما، بناء أشياء، الحركات
الجسدية، الرياضة البدنية واأللعاب، التعلم

من خالل الممارسة العملية، الخ.

اللمس، الحركة، المعرفة من خالل
التحسس الجسدي

الحركة، اللمس والتحسس، لغة
الجسد

األلعاب الرياضية، األعمال اليدوية،
استخدام األدوات

اإلنشاد طول الوقت، رحالت إلى الحفالتموسيقي
الموسيقية، العزف في البيت والمدرسة،

المعدات الموسيقية، الخ.

الغناء، منوعات، االستماع إلى
الموسيقى

اإلنشاد، العزف على األدوات
الموسيقية واالستماع لها

التقاط األصوات، تذكر األنغام
واأللحان، اإليقاع واإلنشاد

أصدقاء، فريق ألعاب، التجمعاتاجتماعي
االجتماعية، أحداث المجتمع، نوادي،

موجهين ومشرفين، الخ.

المقارنة والربط ، المشاركة، إجراء
المقابالت، التعاون

الكالم مع الناس، وجود أصدقاء،
االنضمام إلى مجموعات

القيادة، التنظيم، فهم الناس،
التواصل، حل الصراعات، البيع

أماكن هادئة، أوقات للتفكير، مشاريع ذاتية،مع الذات
خيارات، الخ.

العمل بمفرده، لديه فضاء، التأمل،
القيام بمشاريع ذاتية

العمل بمفرده، التأمل، الهوايات
الخاصة

إدراك نواحي القوة والضعف،
وتحديد األهداف، فهم الذات
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رمز هوالند الوظيفي  

 نظرية هوالند في الميول المهنية  

قام هوالند بتطوير نظرية في االختيار المهني قائمة على أن الميول المهنية هي احد مظاهر الشخصية، وأن وصف الميول لفرد ما هو وصف لشخصيته. أي أن اختيار
األفراد للمهن إنما يعبر عن شخصياتهم المهنية.  

يفترض هوالند ستة أنماط للشخصية وهي:

Realistic النمط الواقعي

النمط البحثي Investigative (يسمى أيضا النمط االستقصائي)

Artistic النمط الفني

Social النمط االجتماعي

Enterprising (المغامر) النمط التجاري

Conventional النمط التقليدي

كذلك توجد ستة أنماط للبيئة، بالتسمية نفسها (واقعية، اجتماعية، فنية، تجارية، بحثية، تقليدية). تقول النظرية أن كل فرد ينتمي إلى واحد من أنماط الشخصية األساسية الستة
التي كونتها الوراثة والبيئة. وقد تتصل ميوله وتصرفاته بنمط واحد أو نمطين أو ثالثة أنماط، ولكن بمقادير مختلفة. يعبر عن هذه األنماط الستة بكلمة RIASEC المكونة من

األحرف األولى لألنماط الستة. رمز هوالند الوظيفي Code Occupational Holland (HOC) هو تشكيلة من ثالثة من الحروف الستة، مثل الرمز AES يعني أن
التفضيل الوظيفي هو فني (Artistic) أوال، يليه التجاري (Enterprising) ثم االجتماعي (Social). وكلما تطابق نمط الشخصية مع نمط البيئة زاد الرضا الوظيفي

للشخص، وزادت قدرته على إظهار المهارات واإلفادة منها. الرمز الوظيفي HOC لك مبين فيما يلي:

    
CESAIR

 

 رمز هوالند الوظيفي  

الشكل السداسي أعاله يبين التشابه واالختالف
بين األنماط الستة. األنماط المتجاورة متشابهة.
فمثال، النمطان الطبيعي Realistic, والبحثي

 Investigative - يمثالن رغبات متشابهة 
Realistic ولكن النمطين المتقابلين، الطبيعي 
واالجتماعي Social، يمثالن رغبات مختلفة. 

األولالثانيالثالثالرمز  

IRSSRIوظيغتك الحالية

IRSSRIالوظيفة التي ترغب بها

  

أي وظيفة تناسب شخصيتك؟  

يساعدك الرمز الوظيفي Code Occupational Holland (HOC) على معرفة طبيعة العمل المناسبة 

لك. لذلك ينصح بأن تختار الوظيفة أو العمل الذي يتفق مع تفضيالتك، مما يزيد من فرص نجاحك.

تتأثر مالئمة االختيار المهني إلى حد كبير بمدى معرفة الفرد بذاته، ومعرفته بطبيعة المهن، وبالضغوط

االجتماعية، والفرص المتوفرة في المجتمع التي تحدد إلى درجة كبيرة البيئة المهنية للفرد.

للرمز الوظيفي HOC فوائد كثيرة، وخاصة للطلبة، لتحديد توجهاتهم الدراسية واألكاديمية، وكذلك لمن يريدون

تغيير وظائفهم. وقد دلت األبحاث على أن الرغبة في الوظيفة هي أفضل من االستعداد، أو المميزات، لتوقع نوع

الوظيفة المطلوبة. فالرغبة هي األكثر أهمية في عملية اختيار الوظيفة.

يساعدك هذا التقرير على التعرف على اختيارك الوظيفي، أو طبيعة عملك الحالي. كما يساعدك على أن

تستكشف وتتعلم أكثر ما يمكن حول نفسك وحول عالم التعليم وعالم الوظائف، مع مالحظة أنه ال يوجد أي

اختبار أو أي شخص يضمن ذلك مائة في المائة.

   

  

تنبيه هام  
ينبغي استعمال نموذج RIASEC ومؤشر HOC ألغراض االستكشاف، والتخطيط الوظيفي، واالستشارات المهنية فقط. يجب عدم استعمال النتائج لغرض التوظيف، أو

قرارات التعيين، أو تصنيف طلبات التوظيف.
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Map Your MAPS
  شخصيتك، تعليمك، أسرتك، عملك، وصحتك

ال تهدر وقتك وجهدك في محاولة إدخال وتد مربع في ثقب دائري!

اعرف ما هو مناسب لك. اعرف نفسك، اعرف اآلخرين، واعرف تفضيالتك وحياتك لتحسين حياتك
الشخصية، وعالقاتك االجتماعية واألسرية، ورضاك في عملك ووظيفتك.

   

عدم توافق الموهبة الطبيعية لإلنسان مع عمله أو
دراسته يؤدي إلى الكآبة، وربما المرض 

   
  

 التربية والتعليم  

يحتاج بعض الطلبة إلى طريقة مختلفة في التعليم، أو التوجه األكاديمي، ليحققوا النجاح واالزدهار في دراستهم.
ولكن هناك، غالبا، من يحاول إجبارهم على إدخال الوتد المربع في الثقب الدائري. فقد يحاول الوالدان إجبار

ولدهما على سلوك تربوي أو تعليمي معين مخالف لطبيعتهم. والسبب في ذلك هو عدم معرفتهما (أي الوالدين)
بأن هناك فروقا فردية، واختالفات في الشخصية. أو بسبب تفضيلهما لنمط معين من الشخصية. وقد أثبتت

األبحاث أن ذلك يؤدي إلى اضطرابات نفسية وعصبية.

 الزواج واألسرة

تحتاج العالقات الزوجية واألسرية الناجحة إلى يفهم اإلنسان ما هو مطلوب في هذه العالقات لتكون سعيدة
وناجحة. وإذا لم يوجد هذا الفهم فربما ينتهي األمر إلى «األمور جيدة إلى حد ما» مكرسا عالقتك في محاولة

إدخال الوتد المربع في الثقب الدائري. األمر ليس في إيجاد شريك الحياة المناسب، ولكنه يتعلق في فهمك لنفسك،
وفهم شريك حياتك لكي تكون العالقة ناجحة.

 الوظيفة والعمل

عدم التوافق بين طريقة عمل الدماغ وطبيعة العمل أو الوظيفة يتسبب في الكآبة والمرض. إذا لم تكن طبيعة
الوظيفة مناسبة لشخصيتك فسيؤدي ذلك إلى كلفة عالية في التعليم والتدريب، كما ينتج عنه انخفاضا في اإلنتاجية.

إذا كان لديك ثقب دائري فحاول أن تجد وتدا دائريا. وإذا كان لديك وتد مربع فقط، فيجب أن تبحث عن وتد
دائري.

 الصحة – تزييف النوع

«تزييف النوع» مصطلح وضعه عالم النفس «كارل يونغ» يصف به األفراد الذين يحاولون القيام بعمل ما
يخالف تفضيالتهم الطبيعية. تزييف النوع يعني الحالة التي تكون فيها الموهبة الطبيعية لإلنسان ال تتفق مع

المهارات أو األعمال التي يقوم بها في الحياة. وعندما يكافأ اإلنسان على عمل ال يتفق مع تفضيالته الطبيعية،
فإنه غالبا ما يعاني من ضغوط مزمنة، وقلق، أو كآبة، أو حتى مرض، كما تقول الدكتورة كاترين بن زقر.

وتضيف بن زقر: «عندما يحاول البعض موائمة تفكيرهم الطبيعي، وأنماط عملهم، مع ما يريده اآلخرون في
الوظيفة أو العمل، يؤدي ذلك إلى التوتر، والضغط. اإلنسان ال يكون سعيدا وال فعاال إذا كان يتصرف بطريقة

تخالف طبيعته». تدعى هذه الحالة «كلفة تزييف النوع».

كذلك وجدت الباحثة الدكتورة «آرلين تايلور» مجموعة من األعراض الناتجة من «تزييف النوع» أطلقت عليها
أعراض باس Syndrome Stress Adaption Prolonged (PASS) والتي تشمل: 1. اإلجهاد، 2.

اليقظة الفائقة، 3. تغيير في نظام المناعة، 4. تأثر الذاكرة، 5. تغيير في كيمياء الدماغ، 6. تداعي وظيفة الفص
األمامي للدماغ، 7. الكآبة، 8. مشاكل احترام الذات.

ال توجد شخصية، أو نمط تفكير، أو وظيفة جيدة أو سيئة – فلكل من هذه جوانب قوة، وبعض جوانب ضعف.
المهم في ذلك كله هو:  

 ال تهدر وقتك وجهدك في محاولة إدخال وتد مربع في ثقب دائري.  
 استمتع بنتائج اختبار «مابس»!
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