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نظام التقييم متعدد الجوانب

مقياس »

نماط التفكير والتعلم والذكاء

لمساعدة األفراد ،والتربويين ،واالستشاريين ،واإلداريين على رفع مستوى
أدائھم في مجاالت األعمال وعلى المستوى الشخصي واألسري









التطوير القيادي
التدريب والتطوير
التطوير الوظيفي
االختيار والتوظيف
بناء فريق العمل
التعليم والتوجه األكاديمي
العالقات األسرية

اكتشف نفسك واكتشف اآلخرين

نظام التقييم متعدد الجوانب »مابس«

التطبيقات

»مابس« نظام شامل متعدد الجوانب للتعرف على أنماط التفكير ،والسلوك ،ومؤشرات
الذكاء ،وغير ذلك ،تم تصميمه بناء على أبحاث مستفيضة استغرقت سنوات عديدة.
وھو نظام فعال ،سھل االستخدام ،يساعدك على فھم نفسك وفھم اآلخرين.

»مابس« مقياس متعدد الجوانب لتقييم أنماط التفكير ،والتعلم ،والذكاء ،والسلوك
والعواطف .لذلك له تطبيقات واسعة في مجاالت عديدة منھا:
 التطوير القيادي :تطوير القدرات والتوجھات القيادية لألفراد لتحسين األداء
على مستوى األفراد والمؤسسات.
 التدريب والتطوير :زيادة فعالية التدريب بأنواعه المختلفة لتحقيق التميز
للمؤسسات.
 التطوير الوظيفي :الحصول على مزيد من المعرفة والمھارات والتوجھات
والسلوك لمساعدة األفراد في مسعاھم للتطوير الوظيفي بطريقة فعالة
 االختيار والتوظيف :اختيار الرجل المناسب للوظيفة المناسبة ،من حيث طريقة
التفكير ،ونمط الشخصية ،والقيم ،والتوجھات ،وذلك لمساعدة المؤسسة على
تحقيق أھدافھا.
 بناء فريق العمل :تطوير مجموعات العمل ،وبناء قدراتھم للعمل معا بطريقة
منظمة وفعالة ،وكيفية توثيق أواصر العالقة والتعاون لتحقيق األھداف
المشتركة.
 العالقات األسرية :تطوير األواصر والعالقات األسرية وتقويتھا والمحافظة
عليھا ،والمساعدة على تحقيق مفھوم األسرة القوية.
 التعليم والتوجه األكاديمي :مساعدة الطالب في قراراتھم لمستقبلھم التعليمي
والدراسي ،وزيادة الثقة بأنفسھم في أدائھم الدراسي ،وذلك عن طريق معرفة
تفضيالتھم األكاديمية والوظيفية.

يجمع نظام »مابس« ،بطريقة متكاملة ،عددا من أفضل األدوات لمساعدة األفراد،
والمسؤولين ،ورجال األعمال ،والتربويين ،واالستشاريين ،والطالب ،على رفع ادائھم
في أعمالھم ،ووظائفھم ،وتعلمھم ،سواء على مستوى المؤسسات أو المستوى الشخصي
واألسري.
الفكرة األساس في نظام »مابس« ھي أن اإلنسان كائن مركب من عدد من العناصر
واألبعاد ،كنمط الشخصية ،وأنماط التفكير ،والسلوك ،وطرق التعلم ،والتوجھات،
والعواطف .ولكي يستطيع اإلنسان أن يطور ذاته ويرفع أداءه ،ويفھم اآلخرين
ويطورھم كذلك ،يحتاج إلى أن يفھم نفسه ،ويعرف قدراته ،ويميز طريقة تفكيره،
وتوجھاته .وھذا ما يقدمه »مابس«.
»مابس« ليس اختبارا للشخصية ،ولكنه أداة الكتشاف طبيعة السلوك ،والتفكير،
والشعور ،والتوجھات األكاديمية والوظيفية ،وغيرھا

مؤشرات مقياس »مابس« MAPS Indicators
يضم »مابس« عدة مقاييس في أداة واحدة .ھذه المقاييس ھي:

أنماط التفكير
أنماط التفكير تعني كيفية معالجة المعلومات في ذھن اإلنسان .فطريقتنا في التواصل،
وكيفية تفسير المعلومات من خالل ھذا التواصل ،تعتمد على طريقة عمل الدماغ في
الفھم والتفسير واتخاذ القرارات ،وھو ما ندعوه بنمط التفكير.

الذكاء المتعدد
لكل إنسان جوانب متعددة في الذكاء .فھناك من ھو ذكي في الرياضيات ،أو في اللغة،
أو في الفن ،أو األلعاب الرياضية ،أو التعامل مع اآلخرين ،وغير ذلك .مؤشر الذكاء
المتعدد يقيس ھذه الجوانب وغيرھا ،مما يساعد اإلنسان على معرفة أبعاد الذكاء لديه.

الذكاء العاطفي
الذكاء العاطفي يعني قدرة اإلنسان على التعرف على عواطفه  ،وتقييمھا ،والتحكم
بھا وإدارتھا .وكذلك قدرته على التعرف على عواطف اآلخرين  ،وتقييمھا ،وكيفية
التعامل معھا .يعطيك مقياس »مابس« مؤشرات لما لديك من ھذه القدرات.

التوجه الوظيفي
يُعرَ ف ھذا المؤشر برمز ھوالند الوظيفي ،Holland Occupational Code
وھو رمز يتكون من ثالثة أحرف يبين طبيعة الوظيفة المناسبة لشخصية اإلنسان ،أو
الوظيفة التي يفضلھا ،أو يرغب بھا ،بحيث تكون فرص نجاحه فيھا كبيرة....

تأھيل المدربين واالستشاريين في إدارة مقياس ”مابس“
يمكنك أن تكون مدربا واستشاريا في نظام »مابس« وذلك بإكمال دورة تدريبية
والحصول على شھادة اعتماد إلدارة المقياس ،حيث يتيح لك ذلك أن تدرب اآلخرين
وتقدم االستشارات في مجاالت التطبيق المختلفة .وقد صمم البرنامج التدريبي لنظام
»مابس« ليفتح لك مجاال واسعا في التدريب واالستشارات.
عند حصولك على شھادة في ھذا البرنامج يحق لك تدريب اآلخرين على استعمال
المقياس .كما يحق لك تقديم استشارات فيه.

البرنامج التدريبي لنظام ”مابس“
يتم في دورة »مابس« التعرف على تفاصيل أبعاد المقياس ،واألسس العلمية لعملية
القياس ،وأنواع المقاييس ومزاياھا وكيفية إدارتھا وتطبيقھا.

ماذا سيحصل عليه المشاركون في دورات مابس؟
سيحصل كل مشارك في الدورة على:
 استبيان »مابس« مع تقرير نتائج االستبيان مجانا.
 شھادة مدرب معتمد في إدارة مقياس »مابس« وتفسيره.
 المادة التدريبية إلدارة المقياس على قرص مدمج حيث يمكنك تدريب اآلخرين
على إدارة ھذه المقاييس.
 أسعار مخفضة للمقياس.
 إدراج اسمك في موقع اإلنترنيت كمدرب واستشاري معتمد في إدارة المقياس.

مزايا نظام »مابس«










نظام »مابس« متعدد الجوانب
مبسط ومختصر
قصير ال يستغرق أكثر من  15دقيقة إلكماله
»مابس« ليس اختبارا للشخصية
»مابس« أداة متكاملة تعطي أربعة مؤشرات
مبني على نظريات وأبحاث علمية
سھل االستعمال
قليل الكلفة بالنسبة لما يتضمنه من أبعاد ومؤشرات
متوفر على اإلنترنيت ،حيث يعطي نتائج وتقارير في الحال

أنماط التفكير
نمط التفكير ،أو طريقة التفكير ،ھو الطريقة المفضلة الستعمال اإلنسان لقدراته العقلية للقيام بفعالياته في الحياة ،وكيفية فھم
المشكالت وحلھا ،ومواجھة التحديات األخرى في حياته.
يفترض كثير من الناس أن ھناك طريقة واحدة صحيحة لتفكير اإلنسان .وقد نتج عن ھذا االفتراض قدر كبير من التعصب للرأي،
وإساءة ،وتوترات بين الناس ،ومشكالت في التواصل والعالقات .ويعود قسم كبير من سوء الفھم والتفاھم بين األفراد إلى استعمال
نمط معين واحد من التفكير وافتراض أن جميع الناس يستعملون ھذا النمط دون غيره.
يساعدك مقياس »مابس« على معرفة نمط التفكير الخاص بك الذي تستعمله في حياتك التخاذ القرارات ،وحل المشكالت ،والتعبير
عن رؤاك وتوجھاتك .ھذه المعرفة لنمط تفكيرك تساعدك على فھم نواحي القوة لديك في تواصلك مع اآلخرين ،كما تساعدك على
فھم اآلخرين ولماذا يتصرفون بالطريقة التي يتصرفون بھا.
يقوم نموذج »مابس« لقياس التفكير على بحوث تشريح الدماغ ونظريات علم النفس المعرفي ،وقد تم تطويره بعد دراسة اثني عشر
نموذجا ألنماط التفكير ،منھا نموذج مقياس ھيرمان.

مؤشر الذكاء العاطفي
الذكاء العاطفي ھو قدرة اإلنسان على التعامل االيجابي مع ذاته ومع اآلخرين حيث يحقق اكبر قدر من السعادة لنفسه ولمن حوله.
كان كثير من الناس يعتقد انه ال مكان للعواطف في العمل حيث بينت معظم الدراسات التي أجريت في السبعينيات من القرن
العشرين أن القادة والمديرين يعتقدون أن العمل )يحتاج إلى عقولنا وليس إلى قلوبنا(.
لكن المشھد بعد ذلك اختلف تماما ،فالدراسات واإلحصاءات الحديثة التي أجريت في العشرين سنة الماضية أظھرت بشكل واضح
أن القائد الناجح ھو الذي يؤثر في اآلخرين ويحرك في نفوسھم مشاعر الحب والوالء ،وأن ذالك يحتاج إلى توافر مھارات في القائد
تختلف عن مھارات الذكاء العقلي  ،IQأال وھي مھارات الذكاء العاطفي .EQ
ھناك أربعة أبعاد أساسية للذكاء العاطفي ،ھي:
 معرفة الذات
 معرفة اآلخرين

 إدارة الذات
 إدارة العالقات والتعامل مع اآلخرين

يتضمن مقياس »مابس« مؤشرا للذكاء العاطفي يتألف من قياس األبعاد األربعة المذكورة ،مما يساعدك على تنمية مھارات الذكاء
العاطفي ،واالرتقاء بمستوى إدارة الذات وإدارة اآلخرين ،في مجال العمل والمجال الشخصي.

مؤشر الذكاء المتعدد
في نظم التعليم التقليدية ،ھناك تركيز قوي على تنمية الذكاء اللغوي والذكاء في الرياضيات .نظرية تعدد الذكاء تقول أن ھناك
أنواعا أخرى من الذكاء ينبغي على المعلمين أن يفكروا فيھا بالقدر نفسه من األھمية .لذلك يجب عليھم أن يتعرفوا ويدرسوا طائفة
واسعة من المھارات حيث أن إشراك معظم أنواع الذكاء ،أو كلھا ،يمكن أن تساعد الطالب على فھم الموضوع بشكل أعمق.
يأتي الطلبة إلى الصف بمستويات مختلفة من المھارات وأنواع من الذكاء المتنوع .لذا ،فلكل طالب مواطن قوة وضعف وأساليب
تعلم خاصة به .وعندما يتم تقييم الطالب ،فعلى المعلمين أن يتعرفوا بدقة على مواطن القوة والضعف لطلبتھم ،األمر الذي سيسمح
لھم بتقديم أفضل للمواد التي يدرسونھا.
يتضمن مقياس »مابس« مؤشر أنواع الذكاء ،حيث يقيس ما لدى الفرد من ذكاء في مجاالت :الذكاء اللفظي  /اللغوي  ،الذكاء
المنطقي  /الرياضي ،الذكاء البصري  /المكاني ،الذكاء الجسدي  /الحسي ،الذكاء الموسيقي ،ذكاء العالقات ،وذكاء معرفة الذات.

مؤشر ھوالند الوظيفي HOC
يستند ھذا المؤشر على نظرية ھوالند في الميول المھنية .تقوم نظرية ھوالند ) (1994 - 1985في االختيار المھني على أن
الميول المھنية ھي احد مظاھر الشخصية ،وأن وصف الميول لفرد ما ھو وصف لشخصيته .أي أن اختيار األفراد للمھن إنما يعبر
عن شخصياتھم المھنية.
يفترض ھوالند ستة أنماط للشخصية )يعبر عنھا بكلمة  RIASECالتي تعبر عن أوائل الحروف لستة أنماط( ،ھي:
النمط الواقعي Realistic
النمط الفني Artistic
النمط التجاري )المغامر( Enterprising

النمط االستقصائي Investigative
النمط االجتماعي Social
النمط التقليدي Conventional

كذلك ھناك ستة أنماط للبيئة )طبيعة العمل( ،بالتسمية نفسھا )واقعية ،اجتماعية ،فنية ،تجارية ،استقصائية ،تقليدية(.
تقول النظرية أن كل فرد ينتمي إلى واحد من أنماط الشخصية األساسية الستة التي كونتھا الوراثة والبيئة .وقد تتصل ميوله
وتصرفاته بنمط واحد أو نمطين أو ثالثة أنماط ،ولكن بمقادير مختلفة ،وبالتالي فيعبر عن ھذه األنماط بثالثة حروف وھو ما يعرف
برمز ھوالند الوظيفي ھوالند  ،Holland Occupational Codeأو  HOCاختصارا .وكلما تطابق نمط الشخصية مع نمط
البيئة زادت قدرة اإلنسان على إظھار مھاراته واإلفادة منھا .تتأثر مالئمة االختيار المھني إلى حد كبير بمدى معرفة الفرد لذاته،
ومعرفته لطبيعة المھن والوظائف ،والضغوط االجتماعية ،والفرص المتوفرة في المجتمع التي تحدد إلى درجة كبيرة البيئة المھنية
للفرد.
يتضمن مقياس »مابس« أسئلة عن وظيفتك الحالية ومدى حبك لھا ،وكذلك الوظيفة التي ترغب بھا أو تتمناھا فيعطيك رمز ھوالند
لوظيفتك الحالية ،والوظيفة التي ترغب بھا.
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شخصية اإلنسان تشبه بصمة اإلبھام ،ليست ھناك
بصمتان متشابھتان .كما ال توجد شخصيتان متطابقتان،
فكل شخصية متفردة بسماتھا وميزاتھا.
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