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إرشادات
هذا التقرير ذو أهمية كبيرة في التعرف على الشخصية، و تطوير األعمال، وتحسين األداء لألفراد والمؤسسات.

النتائج المبينة في التقرير هي توصيات من أجل المساعدة على استكشاف التفضيالت والتوجهات لصاحبة التقرير
(المشاركة)، وكذلك من أجل مساعدة المؤسسات على التعرف على سمات الشخصية، والتعامل معها في مجاالت

العمل والتوظيف والتطوير وتحسين األداء الفردي والمؤسسي.

النتائج والمعلومات في هذا التقرير مبنية على إجابات المشاركة عن األسئلة واالستبانات الواردة في التقييم. عند
تفسير هذا التقرير يجب أن تكون المشاركة، أو المؤسسة المعنية، على وعي ومعرفة بمحدودية هذه األدوات

والقياسات. وبالتالي فال يقبل نظام مابس أي تبعة أو مسؤولية لما يترتب على استعمال هذا التقرير.

بناء على النتائج والمعلومات في هذا التقرير يمكن تقييم نوع السلوك الذي تتميز به المشاركة، وكذلك تفكيرها
وتوجهاتها وتفضيالتها.

من المهم مالحظة ما يلي عند استعمال هذا التقرير:

 نتائج هذا التقرير مبنية على طرق وحسابات علمية دقيقة ومقننة.1.

 نتائج التقرير مبنية على إجابات المشاركة، مما يعني أنها تعكس تقييم المشاركة لنفسها.2.

 ينبغي استعمال المؤشرات في هذا التقرير ألغراض االستكشاف، والتخطيط الوظيفي، واالستشارات3.
المهنية فقط، وليس لغرض قرارات التوظيف، أو التعيين، ألن التوظيف يحتاج إلى مصادر أخرى للمعلومات

كالمؤهالت والخبرة السابقة، والسيرة الذاتية، والمقابالت وغيرها.

لقراءة متخصصة لهذا لتقرير يرجى التواصل مع مستشار نظام مابس.

 www.mapsprofiles.com ولمزيد من التفاصيل حول نظام مابس يمكنكم زيارة موقع مابس
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الفروق الفردية 

الفروق الفردية Individual Differences ظاهرة عامة في جميع الكائنات. وتعني الصفات التي يمتاز بها إنسان عن غيره فيما يتعلق
بالصفات الجسمية والعقلية والسمات الشخصية والتفكير والشعور و السلوك. فنجد لكل فرد قدراته، واستعداداته، وميوله،

وأنماطه في التفكير، وطبيعة المهنة. كما أن لكل فرد تفضيالت خاصة به في مأكله، وملبسه، وعالقاته، وتوجهاته. لذلك يجب اعتبار
الفروق الفردية بين الناس أمرا طبيعيا.

والناس ليسوا سواء فيما وهبهم اهللا من قدرات واستعدادات وذكاء، وكلها تؤثر على عمل األفراد وأدائهم ، وسعادتهم كذلك.
ويستعمل العلماء مقاييس واختبارات متنوعة للتعرف على الفروق الفردية، والكشف عن العوامل الرئيسة التي تميز بين شخص

وآخر من حيث السمات الشخصية، والذكاء، واالستعدادات، والقدرات، والنواحي اإلدراكية واالنفعالية. لذلك من المهم أن يعرف
اإلنسان ما يحب من عمل وما هو مستعد له وقادر عليه. وبناء عليه يمكن تشبيه شخصية اإلنسان ببصمة اإلبهام، ليست هناك

بصمتان متشابهتان. كما ال توجد شخصيتان متطابقتان؛ فكل شخصية متفردة بسماتها وميزاتها.

أهمية اكتشاف الفروق الفردية :
للتعرف على الفروق الفردية أهمية كبيرة ألسباب عدة منها:

أن الناس الذين يدركون األمورر بطرق مختلفة يتصرفون بطرق مختلفة
أن الناس ذوو الشخصيات المختلفة يتعاملون مع غيرهم بطرق مختلفة

تؤثر الفروق الفردية في التخطيط الدراسي والوظيفي
تساعد على اختيار الحل المناسب للمشكالت والخالفات األسرية، وغيرها

تسهم في االختياراألفضل للموظفين المناسبين، وزيادة اإلنتاجية واألداء

مجاالت الفروق الفردية:
و تبدو واضحة بين األفراد في الطول والوزن والشكل العام، ودقة الحواس وقوتها. وبعض الفروق النواحي الجسمية: 

 الجسمية ال تظهر إال من خالل العمل والنشاط الذي يقوم به الفرد، كالمهارة اليدوية، والدقة في استخدام األصابع،
والتنسيق بين اليد والعين.

ويمكن إدراكها والحكم عليها من خالل االختبارات والمقاييس التي تبين مقدار ما يملكه الفرد من كل قدرةالقدرات العقلية: 
عقلية عامة أوخاصة، فنية، أو رياضية، أو لغوية، أو ميكانيكية أو غيرها.

وتتمثل في مالحظة سلوك الشخص، في إقدامه على عمل معين أو إحجامه عنه، أو حبه أو النواحي الوجدانية والمزاجية: 
كرهه له، ومدى ميوله واتجاهاته ورغباته نحو هذا الشيء، أو العمل أو النشاط، أو الطريقة ونحو ذلك.
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العالقة بين المؤشرات

من المهم التمييز بين العوامل الثابتة التي ال يمكن للفرد تغييرها، كالظروف الخارجية المؤثرة عليه، والعوامل التي

تحت سيطرته حيث يمكنه أن يتحكم بها. فالموهبة فطرية ال يمكن اكتسابها، وهي نمط متكرر من التفكير،
والشعور، والسلوك الذي يمكن تطبيقه بشكل منتج. أما المهارة فيمكن تعلمها واكتسابها وهي المقدرة على اتباع
خطوات معينة إلنجاز عمل معين أو مهمة معينة. والمعرفة كذلك يمكن تعلمها واكتسابها أيضا من خالل التعليم

والتدريب والممارسة.

القدرة واالستعداد والميل 

 :Ability لكل شخص قدرة معينة على أداء مهمة أو مهمات معينة في عمله. ولكل شخص نقاط قوة القدرة
 ونقاط ضعف في قدرته على أداء مهمات معينة أو فعاليات معينة. وبصورة عامة يوجد نوعان من القدرات:

قدرات عقلية وقدرات جسدية.

 :Aptitude هو القدرة الطبيعية (الفطرية) على الحصول على المعرفة والمهارة، وهو الموهبة. االستعداد
 فالموهبة، كما ذكرنا، فطرية ال يمكن اكتسابها، وهي نمط متكرر من التفكير، والشعور، والسلوك الذي

يمكن تطبيقه بشكل منتج.

 :Interest هو نزعة سلوكية عامة لدى الفرد تجعله ينجذب نحو فئة معينة من فئات النشاط. الميل هوالميل
 حب الفرد لنشاط معين ورضاه عنه، وتركيز ذهنه فيه، واالستعداد إلى بذل أقصى مجهود فيه، واالستمرار

فيه أطول وقت ممكن. الميل شعور عند الفرد يدفعه إلى االهتمام واالنتباه بصورة مستمرة إلى موضوع
معين، ويكون هذا االهتمام او االنتباه مصحوبا باالرتياح من قبل الفرد. وبذلك يُعتبر الميل مكوّنا نفسيا

يوجه الفرد ألنماط سلوكية معينة.
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نظام التقييم متعدد الجوانب 

  لقياس أنماط التفكير والذكاء والميول

بعد أبحاث مستفيضة استغرقت سنوات، أنتجت شركة ألفا البريطانية للتدريب Alpha Training نظاما شامال متعدد
الجوانب للتعرف على أنماط التفكير، والسلوك، ومؤشرات الذكاء، سهل االستخدام، يساعد على فهم الذات

واآلخرين. يجمع نظام “مابس” ، بطريقة متكاملة، عددا من أفضل األدوات لمساعدة األفراد، والمسؤولين، ورجال
األعمال، والتربويين، واالستشاريين، والطالب، على رفع ادائهم في أعمالهم، ووظائفهم، وتعلمهم، سواء على مستوى

المؤسسات أو المستوى الشخصي واألسري.

نظام مابس ليس اختبارا للشخصية، ولكنه أداة الكتشاف طبيعة السلوك، والتفكير، والشعور، والتوجهات
األكاديمية والوظيفية، وغيرها ليحقق للموظفين ورجال األعمال والمستشارين والمهتمين بالتربية أهدافا مهمة،

مثل:

 منح الفرد دليال علميا شامال عن ذاته، يكشف له التوجهات والميول واالستعدادت والقدرات.1.

 إيجاد رؤية مسبقة تفيد المسؤولين والمطورين والباحثين حول جوانب طرق التفكير والذكاء واالتجاهات2.
المهنية واالستعدادات ونحوها.

 تعزيز قدرات الفرد والموظف على التكيف االجتماعي الفعال، في بيئة العمل بما يحقق له التفرد واالنسجام3.

والسعادة.
 حماية الفرد من مشكلة سوء التوافق، أو ما يسمى (تزييف النوع) حيث العواقب الناتجة عن وجود فجوة بين4.

الميول الطبيعية ومجال العمل الذي يمارسه الشخص. وهي آثار خطيرة نفسيا وجسميا على المدى القريب
والبعيد.

وزيادة على هذه األهداف األربعة، فقد روعي في نظام مابس أن يكون عمليا سهال ويحقق إضافة فعالة وذات قيمة
عالية، فهو:

 يوفر أربعة مؤشرات في تقرير واحد، في حين أن أكثر المقاييس في العالم تقدم مؤشرا واحدا.1.

 مقنن على البيئة العربية، وليس نسخة مستوردة.2.

 مبني على أساسين ال على واحد، وهما: بحوث تشريح الدماغ، ونظريات علم النفس المعرفي.3.

 يعتمد في تفسيره على فكرة فجوة التوافق (تزييف النوع) وتقدير خطورتها على الحياة الشخصية.4.

 سهل ومختصر وسريع النتيجة، وقليل الكلفة بمقارنته بأنظمة القياس العالمية األخرى.5.

 يوفر معلومات وبيانات إحصائية مهمة جدا للمحللين والباحثين والمطورين والمعنيين بالتخطيط6.
االستيراتيجي، وصانعي القرار. (هذه الخدمة تطلب بشكل مستقل).
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  مؤشرات نظام مابس

  يضم “مابس” أربعة مقاييس في أداة واحدة. هذه المقاييس هي:
  

رمز هوالند للميول المهنيةالذكاءات المتعددةالذكاء العاطفيبوصلة التفكير 

، وهو نسخة مطورة لقياس أنماط التفكير (مشابه لمقياس هيرمان)، يحدد طريقة التفكير انطالقا من أربعةبوصلة التفكير1.
 أنماط:

ويغلب على أصحابه االهتمام بالفكرة العامة المجملة، والتجارب وحب لتغيير، واكتشاف األشياء التفكير الشامل: 
 والطرق الجديدة، واإلبداع واالبتكار.

ويغلب على أصحابه االهتمام بالعالقات االجتماعية، واأللفة مع اآلخرين واالهتمام بهم التفكير االجتماعي: 
 ورعايتهم.

ويغلب على أصحابه االهتمام بالتنفيذ والتخطيط والترتيب والدقة في العمل والحياة. التفكير التنفيذي: 
ويغلب على أصحابه االهتمام بتحليل األمور والمواقف، والموضوعية، واالهتمام باألدلة التفكير التحليلي: 

 والبراهين، والمعطيات الكمية واألرقام.

ويعني فهم الشخص للجوانب العاطفية لنفسه ولآلخرين، ومهارته في التعامل معها، وتتحدد بأبعاد أربعة:  الذكاء العاطفي: 2.
وتعني معرفة الشخص لذاته وانفعاالته، وكيفية تأثيرها على سلوكه وقراراتهالوعي بالذات: 

وتعني قدرة الشخص على التحكم بعواطفه وانفعاالته إدارة الذات: 
ويعني وعي الشخص لعواطف اآلخرين وانفعاالتهم. الوعي االجتماعي: 

وتعني كيفية التعامل مع اآلخرين وإدارة االرتباط بهم. إدارة العالقات مع اآلخرين: 

وهي تلك القدرات المتنوعة بحسب مجال نشاطها، ومنها:  الذكاءات المتعددة: 3.
وهو المتعلق بالقدرات والمهارات المتصلة بالتعبير باللغة. الذكاء اللغوي: 

وهو المتعلق بقدرات الرياضيات والمنطق عموما.الذكاء الرياضي: 
ويتعلق بقدرات حاسة البصر والرؤية البصرية.الذكاء البصري: 
ويتعلق بالقدرات ذات الصلة بحاسة السمع والصوت والنغم. الذكاء السمعي: 
ويتعلق بالقدرات والمهارات والرياضات التي تؤدى بحركة الجسم واألطراف.الذكاء الحركي: 

و يتعلق بالقدرة على إدارة العالقات االجتماعية. الذكاء االجتماعي: 
يتعلق بقدرات ومهارات التأمل ذات الصلة بالتعامل مع الذات.ذكاء الذات: 

ويقيس ميول الشخص وتوجهه المهني عبر ستة أنماط:  رمز هوالند: 4.
نسبة لألعمال التي تمارس بالجهد البدني في الواقع الميداني وخارج المباني. الواقعي: 

المتعلق بالبحث عن المعلومات والتعامل مع االرقام والتفاصيل. االستقصائي: 

المتصل باألعمال والهوايات اإلبداعية والفنية. الفني: 
ويتعلق باألعمال االجتماعية التي يكون التعامل والتفاعل فيها مع الناس.االجتماعي: 

ما يتصل بالمبادرة والجرأة والقيادة والقدرة على االقناع واالستكشاف المغامر: 
ويتعلق بالتعامل مع المعلومات واألعمال المعتادة وفق القوانين واألنظمة.التقليدي: 
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38385768

Q1Q2Q3Q4
التحليليالتنفيذياالجتماعيالشامل

يهيمن على Sample النمط التحليلي في التفكير
موجز تفضيالت من ينتمي لهذا الصنف:

في تطوير الذات وبناء الخبرات: 1.
يفضل لغة األرقام والمقاييس والمقارنات، ويهتم بالتحليل واالستنتاج.

يضيق من نقص المعلومات ويسعى إلى استيفائها.

يفضل التدرب أو ممارسة العمل منفردا.
في التواصل والحياة االجتماعية: 2.

الدقة والبرهان لديه مطلب ضروري، ويهتم بالتأكد من الجدوى.
لغته موضوعية ومتوازنة.

يحب تطبيق القانون وال يتساهل مع المخالف.
احتماالت القوة والضعف: 3.

تركيزه على الحقيقة والمنطق قد يفوت عليه بعض المصالح.
يعيش اللحظة بشكل واقعي وال يتأثر العواطف.

يجيد إدارة المال.
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 النمط التحليلي

 يغلب على Sample النمط التحليلي في التفكير، مما يجعلها تفضل لغة األرقام وتمتلك قدرة نوعية على التعامل مع المعلومات
ذات األرقام والجداول واإلحصاءات، تستند إلى الدقة في كافة األمور وتحب العمل مع الحقائق وتتعامل معها بعناية. تضيق

من نقص المعلومات وتهتم باستيفائها بدقة ثم تحليلها واالستنتاج منها. تعتني بدراسة الجدوى وتقييم النتائج و التركيز
عليها وتعتمد على الدالئل والبراهين والمصادر الموثقة، ولديها استعداد جيد على االستدالل االستنتاجي من معلومات

وبيانات سابقة. تعالج القضايا وتحدد الخيارات بالتحليل والتعليل واالعتماد على العقل المجرد والمنطق، بعيدا عن الحدس
والعاطفة، وتفضل دائما التعامل مع الحقائق الراسخة بدال من األشياء غير المؤكدة.

عقالنية في قراراتها. وأهدافها واضحة في ذهنها وتعمل لها بوضوح. وإذا أرادت أن تتخذ قرارا مصيريا أو غير مصيري
فإنها تفكر في األمر مليا وتجمع المعلومات وتقارن وتدقق في التفاصيل وتبحث الفائدة المتوقعة. تحدد خياراتها بعيدا عن

العاطفة وتنفق المال على الضروريات وما يكون له جدوى ثابتة وأكيدة. وال تتأثر كثيرا بالعواطف وتعيش اللحظة بشكل
واقعي بعيدة عن الخيال. وال تستمتع كثيرا بالمنجزات البشرية التي تقوم على الفنون واألذواق والمشاعر. ال تمنعها الدقة

وتغليب المنطق من بناء عالقات متينة مع اآلخرين أو تقديم الخدمة لهم. ومع ذلك فهي ال تعتني كثيرا بالحرص على استدامة
العالقات الودية.

ترى Sample وجوب تنفيذ القوانين وعدم التساهل مع المخالفين. تعجبها اللغة الموضوعية والمواقف المحايدة، وكثيرا
ما تبدو في نظر بعضهم جافة المشاعر وجادة أكثر مما ينبغي. والواقع أنها ال تجد متعة في الغوص في مشاعر الناس أو

التلطف معهم، وهذا ال يعني عدم سعيها في ممارسة ذلك. وهي غالبا تجيد اإلنصات واالستماع بهدوء من أجل أخذ
المعلومات والتحقق منها. ولديها قدرة جيدة على تفسير الظواهر واألحداث والتعرف على أسبابها. ولديها طاقة تحمل

عالية، ووتنجز افضل عندما تكون منفردة. وقد تستعيد طاقتها بعد التعب ببقائها منفردة وبعيدة عن الناس.

تجد متعة في الحسابات والمعادالت الرياضية وتفهّم األرقام وقوائم البيانات، وكذلك التعامل مع المعايير والقياسات
والموضوعات اإلحصائية والمقارنات الرقمية. وتتعامل بمهارة مع الشؤون المالية وتفهم بسهولة الموضوعات التقنية

والعلمية والهندسية، وتتأذى من القرارات العاجلة وتميل إلى معالجة األمور بطريقة منطقية هادئة تستند إلى الدقة دون
ظهور العاطفة أو التأثر بها.

  تنجح كثيرا في األعمال ذات العالقة باإلداراة المالية والحسابات والتحليل واالستنتاج والبحث والرقابة، وخصوصا ما كان
 منها بعيدا عن مراعاة الناس أو التواصل معهم.
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الذكاء العاطفي
الذكاء العاطفي Emotional Intelligence (EI) يعني القدرة على التعرف على مشاعرنا ومشاعر اآلخرين، وتحفيز أنفسنا،
وإدارة مشاعرنا ومشاعر اآلخرين. بعبارة أخرى، الذكاء العاطفي 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.

يتألف الذكاء العاطفي من أربع قدرات:
معرفة الفرد بمشاعره، وكيف تؤثر على تفكيره وسلوكه، ومعرفة نواحي القوة والضعف لديه، وعي الذات :  1.

 وثقته بنفسه.
قدرة الفرد على التحكم بمشاعره وسلوكه، وإدارتها بطريقة صحية، وأخذ زمام المبادرة، وااللتزام، إدارة الذات :  2.

والتكيف مع الظروف المتغيرة.
قدرة الفرد على فهم شعور اآلخرين، وحاجاتهم، واالهتمام بهم من خالل تعبيراتهم، والشعور الوعي االجتماعي :  3.

بالراحة اجتماعيا، والتعرف على ديناميات العالقات في جماعة أو منظمة.
القدرة على تطوير عالقات جيدة مع اآلخرين والحفاظ عليها، والتواصل بشكل واضح، إلهام إدارة العالقات :  4.

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

 

يساعدك الذكاء العاطفي على:
 إدامة تواصل الشخص مع نفسه وبيئته الداخلية والخارجية حتى في الوقت الذي يركز فيه ذهنيا على العمل.1.
 استمرار التواصل مع مشاعر اآلخرين، وما يقومون به.2.
 الثبات على القيم الخاصة عن طريق الفصل بين الرغبات السطحية واألنانية وبين االحتياجات العاطفية التي تدعم3.

استمرارية الحياة الشخصية واالجتماعية.
 منع المشكالت عن طريق تعزيز الوعي بها، قبل استفحالها.4.
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مؤشرات الذكاء العاطفي 

فهم الذات 
تعي Sample مشاعرها وتدرك قوتها وضعفها، وتفسر أحيانا سبب اتخاذها لموقف ما، لكنها أحيانا تشعر بغموض وغرق في الشعور وضعف
في االستقرار، مما يجعلها أحيانا تكرر الخطأ. ينبغي أن تتعرف على ذاتها أكثر وتكشف مزاجها وما يؤثر فيها ومتى وكيف يتولد لديها شعور ما.

هي جيدة في التعرف على ذلك ولديها ثقة جيدة، وتحتاج إلى مزيد من التعرف على ذاتها.

إدارة الذات 
لدى Sample قدرات جيدة في التحكم بمشاعرها، وتحتاج إلى مزيد من العناية لضبط عواطفها وما ينتج عنها من قرارات وردود أفعال.

يساعدها اإلصرار على رفع مستوى التحكم في ذاتها من أجل نجاحات أكثر. ينبغي أال تجعل الملل يسيطر عليها، وال تسمح للموقف السلبي أن
يولد موقفا سلبيا آخر. ينبغي أن تزرع الفرح وتستثمر كل المواقف لصالحها.

فهم اآلخرين
غالبا تتفهم Sample مشاعر اآلخرين وتقف بجانبهم، وقد تهتم بتقدير مواقفهم، وهذا يجعل شعورها االجتماعي جيدا. أحيانا ال تعنيها مشاعر

الناس وال تسعى للسؤال عن حالهم أو مشاركتهم مناسباتهم. لديها فرصة جيدة في تطوير فهمها للنواحي االجتماعية وتعزيز الروابط وتثبيت
مبدأ العالقات الجيدة والمحافظة عليها.

إدارة العالقات 
Sample على ساعدها قد سلوكياتهم تفسير على وقدرتها اآلخرين لمشاعر تفهمها ّإن .عليها والمحافظة االجتماعية العالقات بناء في جيدة
االندماج الجيد مع الناس وبناء عالقات طيبة. اهتمامها باآلخرين وقدرتها على المبادرة والتشجيع والمكافأة جعل لها قيمة وتقديرا في نظر

اآلخرين. عليها أن تحافظ على مواقفها الجيدة وبذل مزيد من التفاعل اإليجابي والعطاء. 
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الذكاء الذاتيالذكاء االجتماعيالذكاء السمعيالذكاء الحركيالذكاء البصريالذكاء المنطقيالذكاء اللغوي

51575966545752

مؤشرات الذكاءات المتعددة
  الذكاء يعني مدى قدرة عقل اإلنسان على التعلم والتفكير وحل المشكالت والتكيف مع البيئة. وهو موجود لدى كل إنسان منذ

والدته. وتتنوع مظاهره وتختلف قوة وضعفا لدى الفرد الواحد. وينتج عن ذلك أنواع متعددة من الذكاءات ال يقل عددها عن سبعة،
وتعمل بشكل متكامل. ويمكن تنميتها لدى الشخص عند وجود الحافز واألسلوب المناسب.

وفي واقع الناس يتم توظيف الذكاءات كثيرا بشكل عشوائي؛ لذا يساعد نظام مابس على معرفة ترتيب هذه الذكاءات، وال يعني هذا
اختبارا للذكاء. إن المعرفة بترتيب أنواع الذكاءات يساعد في االستثمار األمثل لطاقة العقل ويسهل عمليات التطوير .

  يشير المخطط فوق إلى ترتيب ذكاءات Sample وتحديد مستويات تفضيلها واستعمالها لها. وفيما يلي وصف عام لألنواع السبعة
المشهورة من الذكاءات:

Body الذكاء الحركي
المتصفات بهذا الذكاء مياالت لتعلم األشياء من خالل تحسسها بيديهن وممارستها عمليا، وهن يعبرن عن أفكارهن ومشاعرهن بتمثيلها حركيا

باليدين أو بكل الجسم. لديهن قدرة على تصور حركات اآلخرين وتقليدهم. ويرين أن تمثيل الدور وسيلة للتعبير الواضح والطريف. وقد تظهر
لديهن براعة في األعمال اليدوية الدقيقة، وإدراك أهمية التوازن والقوة والسرعة، ويتوافق هذا مع استعداد جيد للرياضات البدنية واأللعاب

الحركية. يساعد هذا الذكاء في االرتقاء باألداء في الوظائف التي تتطلب مهارات حركية لليدين واألصابع أو لألطراف، كما يظهر في األلعاب
الرياضية والحركات البهلوانية والجراحة والنقش.

Visual الذكاء البصري
هذا الذكاء يعزز قدرات تصور األشياء واألحجام والمسافات واأللوان، وربما تتفوق من تتصف به في مهارات تتعلق بالرسم والخط وتشكيل

األشياء وفهم الخرائط ورسمها. من السهل عليها إدراك ما تنظر إليه بصورة إجمالية وتفصيلية، كما أنها تفهم عالقات ما تنظر إليه وارتباطات
األجزاء التي تشاهدها، وتدرك جيدا تقدير المسافات واالتجاهات، وتجد متعة في الجماليات الهندسية والتصاميم المعمارية وتناسق األشياء

شكال ولونا. هذه االستعدادات لديها تستحق العناية منها في تطويرها. يمكن استثمار هذا الذكاء في األعمال المتعلقة بالهندسة المعمارية،
  يتبع في الصفحة التالية... والفنون البصرية والديكور وما له عالقة باألبعاد المكانية.
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... تابع مؤشرات الذكاءات المتعددة
Logical ذكاء الرياضيات أو المنطق

وصاحبته تجد من السهل عليها التعامل مع األرقام والمعادالت واألشكال الهندسية، وتجد متعة في التعرف على أنماط التشابه
واالختالف، وتحليل الموضوعات واستنتاج الحلول، ولديها قدرة جيدة على التفكير بشكل منطقي وتعليل الظواهر وتوقع األسباب.

وبإمكانها التعامل مع الحسابات والنظريات والمعادالت بشكل عادي، وتستطيع وضع االفتراضات من أجل صناعة الحلول. تنجح
صاحبة هذا الذكاء أكثر في األعمال التي تتطلب المنطق والدقة والمالحظة واالستنباط، كالهندسة والمحاسبة والبرمجة والمحاماة. 

People الذكاء االجتماعي
وتميل صاحبته إلى التعامل مع اآلخرين و االندماج فيهم. ولديها طاقة جيدة تساعدها على التحدث مع الناس، ولديها مهارة كافية
لتفهّم مواقف الناس من خالل تعبيرات وجوههم. وهي قادرة على التواصل والتأثير والمشاركة في حل الخالفات، كما أنها مهيأة

لألعمال اإلشرافية ولتولي مبادرات ذات عالقة بالنفع العام واإلصالح واألعمال التطوعية. يتعزز الذكاء االجتماعي بالمشاركة في
األنشطة المدرسية والجامعية والنوادي االجتماعية، والمحافظة على العالقات واستثمار قدرات التواصل اإليجابي. الذكاء االجتماعي

يسهم في نجاح األعمال ذات العالقة المباشرة بالناس، كالطب والتدريس وأعمال التجارة، والقيادة وتقديم االستشارات.

Auditory الذكاء السمعي
وتتمتع صاحبته بحس مرهف لنغمات الصوت، وتستطيع بمهارة أن تميز بين أنغام الصوت ومستوياته، مما يزيد طاقتها في التعلم

عندما يكون الكالم الذي تسمعه منسق األصوات ومتالئم الحركات والسكتات، ولذلك تتضايق من التشويش الصوتي. إن قدرتها على
إدراك أنواع اإليقاعات يساعدها في حفظ النصوص وتذكرها كلما كانت ذات وزن ونغم، كالقصائد واألناشيد والتالوات والنصوص
األدبية الراقية، وبإمكان من تفضل هذا الذكاء تحويل النصوص العادية إلى نصوص ذات أنغام تترنم بها وتحفظها. هذا الذكاء يؤدي

إلى سرعة التأثر العاطفي بنوع الصوت المسموع. تظهر إبداعات صاحبات هذا الذكاء في كل األعمال ذات العالقة بالصوت المؤثر
كاإلنشاد والتالوة واإللقاء ونحو ذلك. 

 Self ذكاء الذات
  هذا الذكاء يمنح صاحبته استعدادا جيدا للتأمل والوقوف مع نفسها وفهمها وتوجيهها. لذا فإنها قد تقضي أوقاتا في التأمل في

قدراتها وسبل تطويرها وكيف تحقق نجاحات أكثر. يستهويها التفرد والتفكير في مشروعات شخصية تشبع الثقة التي تتمتع بها، وهي
بذلك مستعدة للتعلم من األخطاء. ويجدر بها االعتزاز بشخصيتها دون إهمال اإلفادة من اقتراحات اآلخرين. إن طبعها في قيادة ذاتها

يفيدها في تعزيز تحمل المسؤولية، ويساعدها في النجاح في مشوار التعلم. في ميدان الحياة يسيطر ذكاء الذات على المفكرين
والقادة واألطباء النفسيين.

 Verbal الذكاء اللغوي  
وهو القدرة على التعبير اللغوي واستعمال الكلمات، وهو يساعد على استيعاب مفردات كثيرة وعبارات جمالية منوعة، وتستمتع

صاحبة الذكاء اللغوي بتلك العبارات وتتذكرها جيدا، كما تتأمل قواعد اللغة وتستوعبها، وكذا تدرك نواحي الجمال في الفنون
األدبية. إن حسها اللغوي يجعلها تطرب لإلبداعات الشعرية والخطابية. ولديها القدرة على صياغة التعبيرات البليغة كتابة ومشافهة.

قراءة الكتب واآلداب تزيد من ذكائها اللغوي، ومشاركتها في الحوارات ترفع مهارتها، وتجعلها بارعة أكثر في التعبير عن أفكارها
ومشاعرها، وأكثر تأثيرا وإقناعا. تسهل عليها األعمال والمهن التي تتطلب دقة التعبير وقوة التاثير، كما في اإلعالم والدعاية

والخطابة والتدريس، والمحاماة. 
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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
Investigative 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. وتقول 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 Holland Occupational Code (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.

ما الوظيفة المناسبة؟ ومن الموظف المناسب؟ 
يساعد الرمز الوظيفي (HOC) على معرفة طبيعة العمل المناسبة. لذلك ينصح بأن تكون الوظيفة أو العمل يتفق مع التفضيالت، مما

يزيد من فرص النجاح.
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، في مجال تحديد العمل المناسب لشخص معين. وقد دلت األبحاث على أن الرغبة في الوظيفة هي

أفضل من االستعداد، أو المميزات. فالرغبة هي األكثر أهمية في عملية اختيار الوظيفة.
يساعد هذا التقرير على التعرف على اختيار الوظيفة للشخص أو اختيار الشخص للوظيفة. مع مالحظة أنه ال يوجد أي أحد أو أي

اختبار يضمن التطابق الكامل.

تنبيه مهم 
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.

الرمز الوظيفي HOC ل Sample مبين في الصفحة التالية.
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عالمات الميول المهنية لك هي:

CESAIR

212224171923

Sample رمز هوالند المهني لSRE:النمط المهني المهيمن هوS

  الحروف الستة RIASEC المبينة أعاله تعبر عن األنماط الستة ودرجة كل منها. رمز هوالند المهني هو تشكيلة من ثالثة من
هذه الحروف الستة ذات الدرجات األعلى.

الحرف األول يشير إلى طبيعة المجال المهني األكثر مالءمة، واألقرب إلى الميل والرغبة، بحيث تكون فرص النجاح أكبر.
والحرف الثاني يشير إلى المجال الذي يلي ذلك في مالءمته للميول المهنية... وهكذا.

  فيما يلي تظهر السمات والتفضيالت من حيث طبيعة الشخصية ومدى توافقها مع بيئة األعمال ومناشط الحياة. وهذا يعين
على اختيار المجال المالئم، ويهيء للعمل في مهنة تقع ضمن االهتمام الطبيعي الذي يحقق متعة العمل وعظمة اإلنجاز.

  S االجتماعي النمط
Sample كانت كلما أكثر مسرورة وتكون ،لهم النفع يحقق وما اآلخرين رعاية في طاقتها أكثر لصرف ومستعدة ،لبقة متعاونة ودودة
بين الناس تتحدث معهم وتستمع ألحوالهم، وهذا يمثل تفضيلها في التفاعل مع البيئة االجتماعية. تستطيع التعبير عن نفسها بشكل

جيد. تناسبها بيئة التعلم التي تغلب عليها الشؤون اإلنسانية والعالقات وتسود فيها الحوارات عبر المجموعات. قد ال تميل لبذل جهد
بدني كبير أو جهد عقلي عميق. وقد ال ترغب فيما يتطلب العمل مع األجهزة واألدوات. من األعمال ذات الصلة الوثيقة بميولها

الطبيعية تلك األعمال المتعلقة بمقابلة الناس وتعديل سلوكهم، والتي تقدم لهم الخدمة مباشرة كالتعليم والعالقات واإلرشاد
 والتمريض. 

R وبما أن التفضيل الثانوي هو الواقعي
فإن Sample ضمن التفضيل األول السابق تميل إلى نوع األعمال التي يمكن أن تمارس في الميدان وأرض الواقع، وذات الطابع

 الحسي والمباشر.
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عالمات الميول المهنية لك هي:

CESAIR

212224171923

Sample رمز هوالند المهني لSRE:النمط المهني المهيمن هوS

    اكتشف التخصصات الدراسية المناسبة والمهن المناسبة لك

  أثبتت البحوث المتعلقة برمز هوالند المهني أن الشخصيات تزدهر في البيئات الدراسية والمهنية التي تناسبها. يوفر رمز

هوالند طريقة أولية للتعرف على التخصصات الدراسية والمهن المناسبة لك. يساعدك استكشاف التخصص الدراسي
والمهني المناسب لك على تطوير خطة مهنية هادفة إلكمال الدراسة الجامعية بنجاح.

    في الجدول التالي قوائم بالتخصصات الجامعية والمجاالت الدراسية والمهنية المناسبة لك، وكذلك الهوايات المفضلة
لديك.

الهوايات المفضلةالمهن المناسبةالتخصصات الدراسية المناسبة

اإلرشاد
النفسي

التمريض
العالج الطبيعي

السفر
اإلعالن

العالقات العامة
التعليم

اجتماعي وواقعي (عملي)
معلم طيران

مختصّ في عالج طبيعي
رجل مباحث في شرطة اآلداب والمخدرات

مدرب لياقة بدنية
خبير عالج باألشعة

مختص في القياسات السمعية
مشرف على معالجة األفالم (تشطيب الصور)

مختص في تطوير الوظائف
ممارس عالج طبيعي

مدرب رياضي
مساعد طبيب العظام
مساعد طب األسنان

مشرف في مصنع
حرس حدود

مُسعف المعالجة التنفسية

المشاركة
في الفرق الرياضية

حضور الحفالت
المشاركة في االجتماعات

التطوع مع مجموعات العمل االجتماعية
مساعدة اآلخرين
التعليم والتدريب

التعرف على أصدقاء جدد
رعاية األطفال

عدم توافق الموهبة الطبيعية لإلنسان مع عمله أو دراسته يؤدي إلى الكآبة، وربما المرض
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Holland Occupational Code (HOC) العالقات بين الحروف في رمز هوالند الوظيفي    

.RIASEC يتألف رمز هوالند من ثالثة حروف من الحروف الستة
SAI مثال: الرمز

S الحرف األول: اجتماعي
A الحرف الثاني: فني

I الحرف الثالث: استقصائي

يعني الرمز SAI أن النمط المهيمن هو النمط االجتماعي S وهو ذو التأثير األكبر،
يليه النمط الفني A الذي يأتي في الدرجة الثانية من حيث التأثير، ثم النمط االستقصائي I وتأثيره

قليل.
هناك ثالثة أنواع من العالقات تربط بين الحروف كما هي موضحة في الشكل المجاور، هي:

عالقة التجاور Adjacent يمثلها الخط األحمر السميك
عالقة البديل Alternate يمثلها الخط األزرق

عالقة التضاد Opposite يمثلها الخط األسود

معايير تقييم رمز هوالند الوظيفي 
توجد أربعة معايير لتقييم الرمز الوظيفي، وهي:

 :Degree of Consistency درجة التماسكAdjacent وهي مقياس االتساق في رمز الشخص أو رمز البيئة، وتعبر عنها عالقة التجاور
S كلما كان التجاور قريبا كانت درجة التماسك أعلى. في المثال السايق نرى أن النمط االجتماعي . A ولكنه ليس ، مجاور للنمط الفني

I مجاورا للنمط االستقصائي . S التماسك بين  A و S أكبر من التماسك بين  .I و
 :Differentiation ويقيس الفروق في العالمات بين الحروف التي ترمز لألنماط. كلما كانت الفروق في العالمات درجة التفاضل

 كبيرة كلما كان التفاضل (الفرق) كبيرا. في الرمز SAI في المثال السابق لو كانت قيم األنماط الثالثة هي 15، 20، 24 فالتفاضل فيها
أفضل مما لو كانت القيم 17، 18، 20.

 :Congruence وهو التوافق بين نمط الشخص (الرمز الوظيفي للشخص) والرمز الوظيفي لبيئة العمل. أفضل درجة التوافق
 التوافق هو ما كان الرمز الوظيفي مطابقا لرمز البيئة، مما يعني الرضا الوظيفي، واالستقرار، واألداء الجيد. فلو كان الرمز الوظيفي

للشخص هو ESA وكان رمز البيئة الوظيفية هو ESA، مثال، فالتوافق كبير. أما لو كان رمز البيئة الوظيفية EIA فالتوافق أقل.

نستخلص من نظرية هوالند أن األفراد يتجهون نحو المهن التي:

تسمح لهم بممارسة مهاراتهم وقدراتهم التي يتميزون بها.
تلبي حاجاتهم الشخصية وتولد لديهم الشعور بالرضا.

تعبر عن اتجاهاتهم وقيمهم.
تعبر عن مدى إلمامهم ومعرفتهم بذاتهم.

لذلك فإن الدقة في اختيار الوظيفة تعتمد على ثالثة أمور أساسية:

معرفة الذات
معرفة الوظيفة ومتطلباتها

تطابق وانسجام بين القدرات الشخصية للفرد مع متطلبات البيئة المهنية عند االختيار المهني.
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من مجاالت تطبيق نظام مابس

الصحة والسعادة
السالمة من مشكلة تزييف النوع Falsification of Type (مصطلح وضعه كارل يونج عالم النفس)، ويعني مجمل الحالة التي

ال تتفق فيها مواهب اإلنسان واتجاهاته الطبيعية وقدراته مع األعمال واألنشطة التي يمارسها، فينتج عن ذلك مجموعة آثار
ونواتج تتمثل في الضغوط المزمنة، والقلق و الكآبة والتوتر والخمول وعدد من األمراض العضوية والنفسية، وكل الظروف

التي ال يكون اإلنسان فيها سعيدا.
الوقاية مما أشارت له الباحثة آرلين تايلور من عواقب تزييف النوع المتمثلة في تأثر الذاكرة والفص األمامي للدماغ،

واليقظة الفائقة، واإلجهاد ، ومشكالت احترام الذات.

 

عالم المال واألعمال
اختيار الموظف المناسب للوظيفة المناسبة، من حيث طريقة التفكير، ونمط الشخصية، والقيم، والتوجهات، وذلك

لمساعدة المؤسسة على تحقيق أهدافها.
زيادة فعالية التدريب لتحقيق التميز للمنظمات. وذلك بمعرفة نواحي التطوير المطلوبة لكل موظف ومعرفة نقاط قوته

واستثمارها.
تطوير القدرات والتوجهات القيادية لألفراد لتحسين األداء الفردي والمؤسسي.

الحصول على مزيد من المعرفة والمهارات والتوجهات والسلوك لمساعدة األفراد في مسعاهم للتطوير الوظيفي بطريقة

فعالة.

 

التعليم
مساعدة الطالب في قراراتهم نحو تحديد مستقبلهم التعليمي والدراسي بطريقة منهجية.

رفع ثقة الطالب بنفسه وتعزيز الحافز الذاتي من خالل معرفته لتفضيالته األكاديمية.

 

الزواج واألسرة
تطوير التعامل واحترام السمات الفردية، من خالل معرفتها وأسلوب التعامل األنسب معها.

حسن استثمار المواهب وتوجييها في وقت مبكر.
اتباع أنماط الحياة السعيدة.
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مزايا أخرى لنظام مابس للمجموعات والمنظمات 
(للحصول على هذه المزايا اتصلوا بممثل نظام مابس)

يضع نظام مابس بين يدي مسؤولي التخطيط وصانعي القرار ومديري الموارد البشرية ومسؤولي التطوير معلومات فاحصة جمعية
وإحصائية، تكشف لهم وضع المنظمة بسرعة خاطفة وتساعدهم على التقييم الصحيح، وبناء الخطط السليمة والقرارات الرشيدة.

 
1. مثال يمكن الحصول على لقطة مركبة في
مجال أنماط التفكير تجمع كل أفراد العينة

المفحوصة في رسم بياني واحد، ليتمكن
مسؤول التخطيط أو التقييم أو االستشاري
أومسؤول الموارد البشرية بلمحة واحدة أن
يأخذ تصورا عن وضع المنظمة العام ومدى

انسجام فريقها مع خططها االستراتيجية.

باإلضافة إلى معرفة اتجاه كل فرد.

 
2. كما يمكن الحصول على اللقطة الشاملة

التي تعرض كل أفراد العينة في مخطط واحد
مدمج يبين المتوسط العام لتفكير المنظمة،

كما في الشكل هنا.
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تابع مزايا أخرى لنظام مابس للمجموعات والمنظمات 
 

of Gravity 3. ويمكن التعرف على مركز الثقل
Center في المنظمة من حيث أماكن تموضع 

أفرادها بين أنماط التفكير األربعة المعيارية:
 الشامل واالجتماعي والتنفيذي والتحليلي كما

في الشكل.

 
4. ويمكن دمج مراكز الثقل ألفراد المجموعة
في نقطة واحدة تبين تموضع تفكير المنظمة

بدقة بين أنماط التفكير األربعة في بوصلة
التفكير، كما في الشكل.:

 
5. ويقدم نظام مابس أيضا جدوال بخالصة

النتائج لكل أفراد المجموعة، بحيث يستطيع
الباحث أن يرى نتيجة أفراد المجموعة من

خالل ستة عشر مؤشرا أو معيارا، تضم
المقاييس األربعة لمابس. وهي نتيجة مهمة

للبحث واإلحصاء والتخطيط في رأس المال
البشري. كما في الجدول المجاور.
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يهدف مقياس مابس إلى التعرف على شخصية اإلنسان وتفكيره وسلوكه وتوجهاته، من أجل تطوير عمله وأداءه، وتحسين أداء
المؤسسة التي يعمل فيها. وحيث إن أداء المؤسسة يعتمد على أداء األفراد العاملين فيها، فقد تم تطوير نظام مكمل لمقياس مابس

لتقييم وتحليل أداء المؤسسات، وهو نظام أوبام OPAM. تتلخص األسس والمبادئ التي يقوم عليها نظام أوبام بما يلي:

 أداء األفراد والعاملين يعتمد على عوامل داخلية تتعلق بالفرد نفسه (كالمعرفة والمهارة، والرغبة في العمل)، وعوامل1.
خارجية تتعلق بالمؤسسة (كاإلدارة والقيادة، وتوفر الموارد، وبيئة العمل وظروفه).

 تعتمد الحلول والمبادرات لتحسين أداء المؤسسة على التشخيص الدقيق ألسباب ضعف األداء والعوامل المسببة له.2.

 التدريب والتطوير هو واحد من الحلول التي يتم اللجوء إليها إذا ثبت أن ضعف األداء سببه قلة المعرفة والمهارة لدى3.
العاملين.

  أحد األسباب المهمة لضعف األداء، الذي تتغاضى عنه كثير من المؤسسات، هو رغبة الموظفين في العمل وارتباطهم به4.

Engagement.وهو أمر في غاية األهمية 

 يشمل نموذج أوبام تسعة عوامل أو مجاالت (نطاقات) تؤثر على أداء األفراد العاملين في المؤسسات، تنقسم هذه العوامل5.
إلى نوعين: ستة عوامل خارجية (تتعلق بالمؤسسة)، وثالثة عوامل داخلية (تتعلق بالموظف)، كما هو موضح في الشكل

أعاله.
 نظام أوبام لتطوير األداء البشري هو أداة ومنهجية لتحليل وقياس أداء األفراد والمؤسسات على ضوء هذه العوامل6.

التسعة، وتشخيص مواطن القوة والضعف فيها، ووضع الحلول الفعالة لتحسين أدائها واالرتقاء بها إلى مستوى التميز،
بطريقة علمية.

 الهدف األساس لنظام أوبام لتطوير األداء البشري هو: جعل الناس يقومون بعملهم بشكل أفضل، وبصورة أذكى لتحقيق7.
نتائـج أكثر فعاليـة... وأكثر كفـاءة... وأقل. أخطـاء... وأقل كلفة... وأكثر رضا للمتعاملين والعاملين.

 نظام أوبام مصمم لتحليل وقياس األداء البشري في الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، والوزارات8.
والدوائر الحكومية، لزيادة اإلنتاجية ورفع األداء بطريقة علمية توفر الجهد والوقت والمال.
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