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 م علمنا ما ينفعناالـلـه ،م ال علم لنا إال ما علمتناالـلـه ،صحبه أجمعني و وعىل آلهالـلـه

بعد االنتهاء من عمل هذا الكتاب ال يسعني إال أن أتقدم  ...ًزدنا علام وانفعنا مبا علمتناو

األبناء األحباء و تي الغاليةجزيل الشكر إىل أرسيت الكرمية ممثلة بزوج وبعظيم االمتنان

الذين منحوين الوقت الطويل ألن أختيل بنفيس وأغلق ) الرين وريان، وتيامء،و مريان،(

الجهد الذي كان عىل  وباب مكتبي للقيام بهذا الجهد العظيم الذي استنزف مني الوقت

 .فلهم مني كل التحية والتقدير والعرفان.. .جودي بني أرسيت وحساب

ًأيضا إال أن أشكر مركز ديبونو ممثل باملدير العام األستاذ ثائر حسني، وال يسعني 

واملدير التنفيذي األستاذ رياض األزايدة وموظفيه الذين قاموا بتشجيعي وحثي عىل القيام 

 وأخص بالذكر السيد فيصل حسني الذي كانت له بصامت واضحة يف إخراج ،بهذا العمل

 .الصورة التي هي عليه اآلناألشكال الواردة يف هذا الكتاب ب

كام يسعدين أن أتقدم بجزيل الشكر إىل اآلنسة هيا كمركجي التي قامت مبراجعته 

ًلغويا، وإىل األخصائية النفسية آالء الذياب التي قامت مبراجعته علميا ٍّ. 

  من وراء القصدالـلـهو 
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 مصطفى قسيم الهيالت. د 

 drmustafaheilat@yahoo.com  
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 مقدمة 

 

 الخربة ؛جاءت فكرة هذا الكتاب بعد أن مررت بخربتني عىل قدر كبري من األهمية 

األوىل متثلت بوصويل إىل مرحلة اإلشباع إىل حد ما مبا يتعلق مبقياس هريمان وأمناط 

ري وفًقا التفكري من خالل دراستي وإرشايف عىل أربع رسائل ماجستري تناولت أمناط التفك

َّلنظرية السيطرة الدماغية لهريمان، ولنظرية حكومة الذات العقلية لسترينبريغ يف تخصص  ََّّ َّ
َّعلم النفس الرتبوي وبعد قيامي بثالث دراسات علمية بحثت يف أمناط التفكري وعالقته  ّ

 Global Position) مبتغريات متعددة بينام متثلت الخربة الثانية باستعاميل املتكرر لجهاز 

System) )GPS(شيوع استخدامه لدى  وً، الذي يبدو واضحا للعيان مدى انتشاره

 إذ يساعد هذا الجهاز مستخدميه عىل الوصول لوجهتهم بأقرص ،الكثريين يف اآلونة األخرية

 .هادرة للوقت وأرسعها دون الدخول يف تشعيبات مضللة والطرق

 يطرحه هذا الجهاز، هو أين أنت يالحظ أن أول سؤال) GPS(إن املستخدم لجهاز 

وبعدها .. .أو ماذا تريد؟،.. .أو ما هي وجهتك؟،.. .، ليس أين تريد الوصول؟،...اآلن؟

من هنا جاءت فكرة هذا الكتاب .. .أيرسها للوصول إىل هدفك، ويرشدك إىل أقرص الطرق

جل تحديد املساعدة لكل فرد طموح من أ وعزيزي القارئ الذي بني يديك ليقدم يد العون

إن بلوغ الفرد ملا يصبو إليه يتطلب منه بالبداية معرفة أين ...،الوصول إليها وأهدافه

فمعرفة اإلنسان للموقع الذي يقف عليه .. .غايته؟، وأين هو اآلن من هدفه.. .يقف؟،

رسعة أكرث للوصول إىل تلك الغاية املنشودة التي يحلم بالوصول  وسيقوده بسهولة أكرب

 .إليها

هي نقطة االنطالق وأول خطوة يف طريق الـ ألف ميل .. .أين أنا؟،.. . أقف؟،أين

 .لتكون أنت ما تريد، ولتجني مثار حلم جميل تصبو إليه

إن هذا الكتاب جاء ليساعدك لتجيب عىل عدة أسئلة أوالها أين أنت اآلن؟ حيث 

  هذا السؤال إىل إذ تشري إجابتك عن.. .،سيساعدك عىل تحديد أمناط تفكريك التي تفضلها
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ّأنك بدأت تدرك إمكانياتك العقلية والنفسية وموقعك الحقيقي الفعيل، ّ َّ ما أنت عليه  وَّ

وبعد تحديدها سيساعدك هذا الكتاب عىل اإلجابة عن السؤال الثاين املتمثل بـ .. .اآلن،

من أين تريد أن تصل؟، حيث يقدم لك هذا الكتاب بناء عىل إمكانياتك األهداف التي 

معرفة  وبعد مساعدتك عىل تحديد ما أنت عليه اآلن و...املمكن أن تحققها بتميز وإبداع،

أهدافك التي ترنو نحوها سيساعدك هذا الكتاب عىل اإلجابة عن السؤال الثالث املتمثل 

االسرتاتيجيات التي  وبـ كيف تصل إىل هدفك؟ حيث يقدم لك هذا الكتاب الطرق

 . اقتدار وةَّستوصلك إىل هدفك بفاعلي

ًقد جاء هذا الكتاب بخمسة فصول؛ حيث تناول الفصل األول عرضا مبسطا و  ً

 َّاملواقف الحياتية، وًأساليب التفكري مدعام ذلك باألنشطة والدماغ وًوميرسا عن التفكري

ًجاء الفصل الثالث موسوما  والتفكري،) أساليب(جاء الفصل الثاين ليتناول تصنيف أمناط و
ًجاء الفصل الرابع معنونا بالدراسات التي  والتفكري،) أساليب(مان ألمناط بـمقياس هري

َّاستخدمت نظرية السيطرة الدماغية لهريمان سواء أكانت عربية أم أجنبية، يف ما جاء  َّ َّ َّ
 .ًالفصل الخامس موسوما بإجابات التامرين واملواقف واألنشطة الواردة يف منت الكتاب

 العيل القدير أن يوفقني يف هذا الكتاب لتقديم ما ميكن أن هالـلـًوختاما أرجو من 

 . من وراء القصدالـلـه و،تستفيد منه أكرب رشيحة من أبناء األمة

 مصطفى الهيالت. د 

  

 



  
 

 

  

 

 

 

 

 

 الفصل األول

 مدخل إىل التفكري 

 والدماغ وأساليب التفكري 
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 ولاألالفصل 

  أساليب التفكريوالدماغ و مدخل إىل التفكري

 

 

  Thinking and Thinking skillsمهاراته والتفكري

ة املستمرة التي َّيعرف التفكري يف أبسط صوره عىل أنه سلسلة من النشاطات العقلي

التي ال تتوقف طاملا أن اإلنسان يف  وًيقوم بها الدماغ عند تعرضه ملثري قادما من الحواس،

 .حالة يقظة

 وهبها لإلنسان ليستمر الـلـههو هبة من  و،َّ وظيفة طبيعية للدماغُّوعليه فالتفكري يعد

َّهو من الظواهر النامئية التي تتطور عرب مراحل  و،رقيه وتطوره وإعامر الكون يف وجوده َّ
َّهو ميزة ميز  و,تعقد عملياته وتفرده وّالتي تعكس تعقد العقل البرشي و،العمر املختلفة

 فمن خالل رحلته الطويلة ،اإلنسان عن غريه من املخلوقات - تعاىل وسبحانه - الـلـهبها 

اقة من العصور البدائية َّالشَّ ٍّ مارا بالعصور الوسطى إىل عصور الحضارة استطاع اإلنسان أن ،َّ
 ًتعقيدا بتطور املجتمع وأن هذه املشكالت تزداد صعوبة و.يواجه مشكالت ال حدود لها

ّاه العام يشمل كل أنواع النشاط العقيل أو السلوك املعريف  فالتفكري مبعن,تغرياته الرسيعةو ّ
األحداث بدالً من معالجتها عن طريق  والذي يتميز بتوظيف الرموز يف معالجة األشياء

ّالنشاط الظاهري املحسوس أو املادي  & Sternberg (قريقورينكو ويعرف سترينبريغ و،ّ

Grigorenko, 1997 (كيفية  وَّلية تؤثر بشكل مبارش يف طريقةَّالتفكري عىل أنه عملية عق

 .َّالتمثيالت العقلية داخل العقل البرشي ومعالجة املعلومات وتجهيز

ٍّ التفكري عىل أنه استكشاف مرتو للخربة بهدف (De Bono, 2003) يف ما يعرف ديبونو 
رار، أو  أو اتخاذ ق،قد تكون هذه الغاية أو الهدف تحقيق الفهم و،الوصول إىل غايات محددة

 يؤكد و أو القيام بعمل ما من أجل االستمتاع أو اإلنجاز،، أو الحكم عىل األشياء،حّل مشكلة
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أنه ليس هناك تعريف محدد للتفكري، ألن معظم التعريفات قد تكون مرضية  ديبونو عىل

 وقد ينظر له ،ّعند أحد مستويات التفكري؛ فقد ينظر البعض للتفكري عىل أنه نشاط عقيل

 .كّل هذا صحيح عند مستوى معني من التفكري واملنطق، وآخرون عىل أنه تحكيم العقل

 املستوى البسيط : عىل أن هناك مستويان من التفكري هام(Paul, 1984)ويؤكد بول 

 إجراء املقارنات وتذكرها وفهمها واكتساب املعرفة والذي يتضمن مهارات مثل املالحظة

 املستوى املركب الذي يتضمن النقد و،الرتكيب البسيطة ومهارات التحليل و،التصنيفاتو

 ،بدائل وحلول وإبداع أفكار و،اتخاذ القرارات وآراء وإعطاء وجهات نظر و،إصدار أحكامو

 .حّل املشكالت وإدارة التفكري، والقيام بعمليات تنظيمو

لة والتفكري بشكل عام بحاجة إىل أن يستثار من خالل موقف أو طرح أسئلة أو مشك

محاولة البحث عن  و فيتكون لديه دافع التفكري،تحفز دافعيته وتحرك وتتحدى عقل الفرد

 .حّل لهذه املشكلة

وضع الطلبة  و،إن وضع الفرد بشكل عام يف مواجهة مشكلة يعمل عىل تنمية تفكريه

عليه فيجب عىل  وًإجابات يعمل عىل تنمية تفكريهم أيضا، ويف مواقف تحتاج إىل حلول

ألعامل (املهتمني توفري الفرص الالزمة  والقامئني عىل الرعاية واملعلمني واألمهات واآلباء

 ،لحدوث التفكري بني من هم مسؤولني عنهم من أطفال سواء أكانوا أبناء أم طالب) العقل

صغار أم كبار؛ فعند طرح سؤال عىل الطفل أو تكليفه مبهمة ما يجب إعطاءه الفرصة 

التأكيد عليه من خالل التلفظ بذلك رصاحة  و،جابة أو القيام باملهمةالكافية يك يفكر يف اإل

 ِّما رأيكم أن نفكر.. .أو للتجريب... لألطفال لديكم دقيقتان أو ثالث دقائق للتفكريكأن نقول 

لن أسمح ألحد .. .أرجو منكم التفكري.. .التفكري رضوري.. .؟ما رأيكم أن نحاول... ؟ًمعا

 .واباإلجابة قبل أن تفكر

وعىل صعيد آخر هناك كثري من األخطاء التي ميارسها القامئون عىل الرعاية بخصوص 

ِّ فقد يفكروا الكبار باإلنابة عن األطفال من خالل طرح األسئلة ؛تعليم التفكري لدى األطفال

 إجابتها مبارشة دون إفساح املجال لهم بالتفكري، أو من خالل طرح أسئلة عليهم وعليهم

ِّبدائل مبارشة األمر الذي ينعكس عىل طبيعة التفكري، وعىل صد الباب يف  واءاتتقديم إيحو

  أو من خالل طرح أسئلة عىل مجموعة من ،إيقافها وِّالحد منها وتخيالتهم ووجه أفكارهم

 

 



 17مدخل إىل التفكري والدماغ وأساليب التفكري : الفصل األول
 

  اإلجاباتبذلك قد تكون واستقبال إجابات مبارشة دون إعطاء وقت كاف للتفكري، واألطفال

 أو من خالل تكليف األطفال ،الغاية املنشودة و السؤال املطروحبعيدة كل البعد عن

 .تقديم املساعدة الفورية ألدائها ومبهامت معينة

َّالتفكري وفًقا للنظرية الدماغية َّ 

َّووفًقا للنظرية الدماغية  التعلم،  والتفكري َّ تم التناظر ما بنيفإنه) ّاالتجاه العصبي(َّ

 َّ يحدث يف القرشة الدماغية سواء أكان يف الجانب األيرسالتفكري وفالتعلم هو التفكري،

)Left Brain(، أو الجانب األمين من الدماغ )Right Brain(.ّقد أكد االتجاه العصبي  و
ّ يحدث نتيجة منو مادي فعيل للدماغ، فالتحدث عن التعلم يعني )التعلم(عىل أن التفكري  ّ

كيفية  وي التحدث عن فسيولوجية الدماغالتحدث عن التفكري يعن والتحدث عن التفكري

 ,Sousa(. الذي يعني زيادة التفكري وبالتايل زيادة التعلم و،ّزيادة النمو املادي للدماغ

2001(  

املؤثر  وّنحن بصدد الحديث عن النمو املادي للدماغ إهامل الدور الكبري ووال ميكننا

ئة الغنية واملتنوعة باملثريات عىل منو إثرائه، حيث تعمل البي والذي تلعبه البيئة يف زيادته

ًكام ونوعا) التفرعات الشجرية(َّالشجريات العصبية  بالتايل فإن تواجد الطفل يف بيئة  و،ٍّ

 ،َّانكامش شديد يف منو الشجريات العصبية ومحدودة املثريات قد يؤدي إىل تناقص وفقرية

 للعمل عىل إثراء البيئات باملثريات الثقافة بكل عنارصها و،املدرسة و،هنا يأيت دور األرسةو

َّالتي تنعكس إيجابا عىل عملية التعلم  ). Jensen, 2001(التفكري  وً
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 َّالشجريات العصبية وَّالخلية العصبية: (1) شكل

 

ومن الجدير بالذكر أن التغيري الذي يحدثه التعلم ال يشتمل فقط عىل شكل الدماغ 

ّخربة جديدة مير بها  وَّية بل يتعداه إىل أن كّل تجربةفحسب من ناحية منو الشجريات العصب
ّالفرد تغري فعليا من الرتكيب الكيميايئ الكهربايئ للدماغ ّ ّعندما يتلقى املخ مثريا من أي نوع  و،ٍّ ً

َّيتم تنشيط عملية االتصال بني الخاليا ًكلام كان املثري جديدا و،ّ ًميثل تحديا فغالبا تنشط وَّ ً  
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ترتك  و،أما إذا مل يكن املثري ذا مغزى للمخ فسوف تأخذ املعلومات أولوية أقلخاليا أكرث، 

إذا كان تقدير املخ لليشء بأنه مهم بالقدر الكايف لحفظه يف الذاكرة  و،ًأثرا ضعيًفا فقط

َّيسمي العلامء عملية نقل اإلشارات الكيميائية  وّ يتم حفظه يف الذاكرةفإنه ،طويلة املدى َّ
َّباإلضافة إىل التغيريات الحقيقية يف ، َّ إىل الذاكرة طويلة املدى بعملية التذكرَّالكهربائية

ّالرتكيب الكيميايئ الكهربايئ يف الدماغ  فإن إثراء البيئة يعمل عىل ،َّمنو الشجريات العصبية وّ

 وهذا يعني أن الخاليا ،َّثقل الدماغ مع زيادة تفريعات الشجريات العصبية وزيادة حجم

َّ مام يوفر خاليا تدعيمية بشكل أكرث، األمر ،ة تتصل بشكل أفضل مع بعضها البعضالعصبي
 . )2002بوزان،  (الذي ينعكس عىل مرونة الدماغ يف تعديل بنائه

َّإن تطور تقنيات تصوير الدماغ البرشي مكنت العلامء من التعرف عىل اآللية التي  َّ ّ
ّ حيث تعد الخاليا ،لم عند اإلنسانيستدل من خاللها عىل حدوث عملية التع أن ميكن

ّتعد الكيفية التي تنظم بها  و،هي اللبنات األساسية للتعلم) النيورونات (َّالعصبية

نقاط  و،َّ والكيفية التي ترتبط شجرياتها العصبية ببعضها البعض،النيورونات نفسها

 (Caine & Caine, 2000) .نلمسه من مظاهر التعلم و هي ما نراه،تشابكها

َّمن الجدير بالذكر أن القرشة الدماغية عند اإلنسان تنقسم إىل نصفي كرة يربطهام و
َّخلية عصبية يسمى الجسم الجاسئ)  مليون300(َّكبري يتكون من حوايل بناء   أو الجسم  َّ

 أن لكّل نصف كرة منهام وظائفه املختلفة عن اآلخر،و Corpus Callosum الثقني

عىل جميع اإلشارات الصادرة  و،ىل الجزء األمين من الجسميسيطر نصف الكرة األيرس عو

 أي األشياء التي ،َّالنشاطات املنطقية وهو املسؤول عن اللغة و،من الدماغ إىل الجسم

هو  وَّ أما نصف الكرة األمين فيتحكم يف الجزء األيرس من الجسم،تحدث يف ترتيب محدد

كذلك  وً التي تحدث معا يف نفس الوقتاألشياء وَّاملسؤول عن إدراك األشياء املكانية

 )Springer & Deutsch, 2003( .َّالنشاطات الفنية
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 نصفي الدماغ: (2) شكل

 

مع أن كّل نصف كرة متخصص يف وظائف محددة إال أنه ليس هناك حدود مطلقة 

 فمن النادر أن يكون ،هام يف تفاعل مستمر مع بعضهام البعض وبني وظائف نصفي الكرة

ًاآلخر نشطا متاما، وصفني خامًالأحد الن َّعىل الرغم من الحقائق العلمية هذه إال أننا يف  وً
قد أدى هذا الشيوع  و،َّحياتنا اليومية نستخدم النصف األيرس أكرث بكثري من النصف األمين

ًإىل إصابة النصف األمين املبدع املتخيل بالضمور عند كثري من البرش متاما مثلام يحدث مع 
 )Barnes, 2003 (.ت التي ال تستخدم لفرتة طويلةالعضال

 أو الثقافة بشكل عام ، أو املدرسة،َّإن األنظمة الرتبوية سواء عىل مستوى األرسة

 التحليل وتعمل عىل تطوير قدرات النصف األيرس من خالل االهتامم باملهارات اللغوية

معه يف أوقات مامرسة املنطق والدقة عىل حساب النصف األمين الذي يقترص التعامل و

ُّاملرتبطة به عمليات التخيل والهوايات عىل األغلب  َّاملرئية وَّالنشاطات العملية واإلبداع وَّ

ٍّالتفكري الحر، إن هذا ما يحدث فعليا عىل الرغم من أن الطفل يولد بدماغ مقسم إىل و ّ
ملختلفة استمر ظروفها ا وكلام استمر الطفل يف التعامل مع البيئة وقسمني متكافئني،

 .)Suusa, 2001(تدعيم ذلك إىل هيمنة أحد نصفي الدماغ عىل حساب النصف اآلخر 

هذه النتيجة بقولهام  (Springer & Deutsch, 2003) ويؤكد كّل من سربنجر وديتستش

َّينمي وظائف الجانب األيرس من الدماغ مام ينعكس  وأن التعليم الحايل يف املدارس يركِّز ِّ
 .يقود إىل إضعاف منو وظائفه و الجانب األمينًسلبا عىل
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ّاملهام الخاصة بكلِّ نصف كرة دماغي: (3)شكل  َّ 

 

عىل أن أحد أهم أسباب الرتكيز عىل تنمية الجانب األيرس هو ) 2002(ويؤكد بوزان 

يشري إىل أن عدد كبري من املشاكل التي  و،كيفية عمله ليس إال وعدم معرفتنا بالدماغ

َّ أثناء استخدامنا لقدراتنا العقلية ال تنبع من نقص يف قدرات الدماغ األساسية تواجهنا يف َّ
ًبالتايل فإن فهام أوسع  و،كيفية استخدامها وبل عن معرفة غري صحيحة لهذه القدرات

 كام ،التغلب عليها وطريقة عمله قد يساعد عىل مواجهة هذه املصاعب ولبنية الدماغ

بعدم الثقة هذا الشعور الذي يعاين منه معظم الناس عندما يساعدنا عىل تقليص الشعور 

 . َّيتعلق األمر باستثامر القدرات العقلية التي منتلكها أقىص استثامر

  Thinking Styles  التفكري)أساليب(أمناط  

َّيطور عدة طرق ويستخدم الفرد  اسرتاتيجيات أثناء تفاعله مع البيئة بكافة  وأساليب وِّ

مواقف بحاجة إىل تفكري من أجل الوصول لحلٍّ ما  وًوصا عندما يواجه مشكالت خص،مكوناتها

عند تكرار الفرد لطريقة أو أسلوب أو اسرتاتيجية معينة بشكل متكرر  وأو التخاذ قرار معني،

عند التعامل مع املواقف املختلفة فقد تثبت وترسخ لديه، وعندما يريد الفرد التفكري يف 

َّ يسهل عليه التفكري باألسلوب السابق نفسه مرة تلو األخرى،نهفإَّاملرات القادمة   هذا ما  وِّ
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 هكذا وَّطريقة سلوكية معينة يف التفكري، ومسار أن للدماغ و،)بعادات التفكري(َّيسمى بـ 

ًطريًقا أو مسارا سهالً ومعبدا وال ) مجرى األعصاب(باالستخدام املتكرر يجد التيار أو و ً
 ،الطريقة ذاتها وواإلسرتاتيجية  سيتخذ عىل الدوام املسار نفسهفإنهلذا ٍّيقاوم عمليا، 

بالتايل تصبح هذه االسرتاتيجية أو الطريقة مفضلة لدى الفرد ليس لسبب سوى أنه و

ٍّحياة األفراد اليومية بشكل عام توجهها إىل حد كبري أمناط معتادة  واعتادها واستسهلها، ِّ َّ
لكل من هذه  وأصبحت عادات وأساليب محددة،و السلوك تأصلت ومن التفكري

لفئة واحدة جوانب ضعف، وال شك أن تفضيل الفرد  والطرق جوانب قوة واالسرتاتيجيات

 ًطرق التفكري مييل عليه طريقة أو أسلوبا يف مواجهة املشكالت وأو أكرث من اسرتاتيجيات

مواقف متعددة من  وبَّواملواقف اليومية املختلفة مضعًفا قدرته وإمكاناته يف جوان

 فإنهبهذا فإن عدم مالءمة هذه الطريقة مع مواقف جديدة أو مشكالت معينة  و،الحياة

الشعور  وبالتايل الفشل وعدم الكفاءة وستكون النتيجة الحتمية هي الوقوع يف األخطاء

 .َّمبشاعر سلبية مرافقة لهذا الفشل

 :مثال

 تستيقظ من النوم كّل ،ما عليها وما لها تعرف ،تيامء تعمل مدير تنفيذي لرشكة تسويق

تخرج إىل العمل  و،ًتتناول الفطور أيضا بطريقة روتينية معينة و،صباح بطريقة معينة

ًيف العمل أيضا تقوم بأعامل محددة مخطط لها مسبًقا،  و،بالكيفية ذاتها عند كل صباح

 .ٍّويعنيها الزمن بشكل كبري جدا

 وملاذا تخرجني ؟،ملاذا تتناولني الطعام هكذا.. . األسئلةيف كلِّ يوم تسألها والدتها نفس

 .؟ملاذا تنظرين إىل الساعة هكذا و؟،إىل العمل بهذه الكيفية

تناول الطعام بهذه  و،ألين أفضل االستيقاظ هكذا.. .ويف كل يوم تكون إجابة تيامء

 .ًالخروج أيضا بهذه الكيفية هي التي أفضلها والطريقة،

أن  وامء بشكل يومي يعكس طريقة معينة أثناء معالجة األمورإن ما تقوم به تي

أن  و،معالجة األمور بهذه الطريقة يعكس اعتامد تيامء عىل أحد جانبي الدماغ يف املعالجة

الذي  وَّهذا االعتامد عرب عن نفسه عىل شكل أسلوب معني تبنته تيامء يف عملية التفكري

 .بعه تيامء بشكل يوميبشكل واضح يف صورة السلوك الذي تت وظهر

  تشري الدراسات إىل أن نصفي الدماغ لهام املسؤولية الكاملة يف تحديد أمناط التفكري
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أن أكرث األفراد لهم أفضلية متميزة لنمط  و،التي تنعكس عىل السلوك بطبيعة الحالو

رس أي األي والبعض بارع يف كال النمطني األمين وواحد أو أكرث من أمناط التفكري األخرى

 ).(McGarthy, 2001النمط املتكامل 

ساهم بشكل كبري يف ) Suusa, 2001(َّإن مفهوم السيطرة الدماغية كام يرى سوسا 

َّالتعلمية التعليمية، خاصة إذا علمنا أن البيئة املدرسية قد صممت لتؤثر عىل َّالعملية  َّ ََّّ
ً أن املدرسة تفضل نوعا معينا من َّ حيث بني،املختلفة لدى الطلبة) التفكري(أساليب التعلم  ً

  .التعلم وأساليب التفكري

َّإن االعتقاد بأن بعض الطلبة ال ميلكون القدرة العقلية ليكونوا أكفاء اعتقاد خاطئ 
ّفقد يكون السبب الحقيقي وراء اعتقادهم أنهم غري أكفاء هو أن أمناط تفكريهم ال 

ِّاملقيمني  وعىل املدرسني و،التقويم ودريستتطابق مع أمناط تفكري من يقومون بعملية الت
 ). 2004سترينبريغ، (يتواصلوا معهم  وأخذ أمناط تفكري الطلبة إذا أرادوا أن يصلوا إليهم

 إىل أن الطلبة الذين يتعلمون من خالل طرائق )Herrrman, 2002(وأشار هريمان 

َّنتائج أعىل يف العملية َّتدريس تتوافق مع منط السيطرة الدماغية السائد لديهم يحققون 
َّالتعلمية التعليمية بعكس أولئك الطلبة الذين يتعلمون بطرق غري متوافقة مع منط  َّ

 عىل أهمية معرفة (Sousa, 2001) كام أكد سوسا .َّالسيطرة الدماغية السائد لديهم

ِّوظائف جانبي الدماغ من قبل املعلمني واملربني ألنهم غالبا ما يعلمون طلبتهم ً  بالطريقة ِّ

 وبالتايل فهم بحاجة ملعرفة الكثري عن أمناط تعلم طلبتهم حتى يصلوا ،التي تعلموا بها

 .بطلبتهم ملستوى التميز

َّتعرف أساليب التفكري بأنها مجموعة من الطرق أو االسرتاتيجيات الفكرية التي 
يئته عندما تواجهه أعتاد الفرد عىل أن يتعامل بها مع املعلومات املتاحة لديه عن ذاته أو ب

 .(Harrison & Bramson, 1982)مشكالت ما 

 أساليب التفكري بأنها اسرتاتيجيات مكتسبة ملواجهة (Fromm)  َّيف ما عرف فروم

 ميكن الحكم عىل أساليب التفكري املستخدمة من خالل ،مشكالت الحياة اليومية املختلفة

أخرى ال نتوصل من  و،عينه تواجهنا فبعضها يساعد يف التوصل لحلول مشكالت م؛نتائجها

هذا يعتمد عىل مالءمة األسلوب املستخدم يف مواجهة املوقف الذي  و،خاللها إىل أي حلول

 و أسلوب الحياة حيث يفرتض أدلر أن  )  Adler( وأسلوب التفكري كام يراه  أدلر، نواجهه
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يرى بأنها الكّل  و,ائفهامنط الحياة هو مبدأ النظام الذي متارس شخصية الفرد مبقتضاه وظ

ُّالذي يفرس لنا تفرد اإلنسان العتوم، ( أي أن لكّل شخص منط حياة ال مياثله فيه أحد ,ِّ

2007 .( 

 عىل أنها الطرق) Thinking Styles(أساليب التفكري ) 2004(ِّويعرف سترينربغ 

 ,ارهمتنظيم أفك واكتساب معارفهم واألساليب املفضلة لألفراد يف توظيف قدراتهمو

يؤكد سترينربغ أن الفرد  و،املواقف التي تعرتض الفرد والتعبري عنها مبا يتالءم مع املهامتو

 ,ميتلك أكرث من أسلوب للتفكري مام يتيح له املجال يف التعامل مع مختلف جوانب الحياة

َّإذ أن األسلوب املستخدم من قبل الفرد يف التعامل مع املواضيع األدبية يختلف عن 
 كام أن أساليب التفكري لدى الفرد تختلف باختالف ,َّبه يف مواجهة املسائل الحسابيةأسلو

أن نجاح الطلبة أو فشلهم يف التعليم إمنا يعزى إىل تناغم أو تنافر  و,األدوار التي يقوم بها

 .أساليب تفكري الطلبة واألساليب املستخدمة من قبل املعلمني والطرق

حيث يرى أن , ول من استخدم مفهوم أسلوب التفكري أTorance" تورنس"وقد كان 

 حيث يعالج النصف ؛ يف معالجة املعلومات,الفرد مييل إىل استخدام أحد نصفي الدماغ

َّاأليرس املعلومات املتعلقة باملهام اللغوية بطريقة منطقية  يف ما يعالج النصف ،َّكلية وَّ

هذا ما يؤكد  و,َّ بطريقة تحليلية مجزئةّالضبط العضيل واألمين املعلومات املتعلقة باإلدراك

 ).2004العتوم، (التفكري وأن لكّل فرد أسلوبه الخاص يف التفضيل

إمنا هو تفضيل  وفإن أسلوب التفكري ليس قدرة) 2004( ًوبناء عىل تعريف سترينربغ

 يف  إذ تشري القدرة إىل مدى جودة الفرد؛ِّيوضح كيفية استخدام القدرة التي ميتلكها الفرد

هذا يعني  و، يف ما تشري األساليب إىل كيف يحب الفرد أداء يشء ما،إمكانية أداء يشء ما

ًأننا ال منلك أسلوبا واحدا  أن لدى كل فرد مساحة واسعة من أساليب التفكري املختلفة و،ً

كذلك القدرة عىل تنويعها لتالءم  و,)قد يطلق عليها بروفيالت من األساليب( املتنوعةو

َّأن هذه األساليب تتنوع عرب  و, التي يكون الفرد بصدد التعامل معهااملواقف واملهامت
 لكنهم ،َّعليه فيمكن أن يكون األفراد متطابقني يف القدرات العقلية و،مسرية الحياة

 أن من الرضوري التناغم ما بني أساليب التفكري وٍّميتلكون أساليب تفكري مختلفة جدا،

 َّالقدرات العقلية نورد بعض األمثلة ولتوضيح أساليب التفكري و،املهام التي يواجهونهاو

 :كام هو آتو
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  :(1)مثال 

َّالرين ثالث طالبات متفوقات يدرسن يف مدرسة واحدة تم ترشيحهن  وسلمى ولينا َّ ِّ
َّمبا أنهن يتمتعن بقدرات عقلية مرتفعة  و،مدرسة اليوبيل يف العاصمة عامن لاللتحاق يف

 ،املقاييس املعتمدة من قبل املدرسة وَّن بعد اجتيازهن االختبارات العقليةَّفقد تم قبوله

َّأثناء الدراسة أحبت لينا معلمة اللغة العربيةو أسلوبها املتسم بالدقة يف التدريس  وُّ

 بينام أحبت سلمى معلمة ،تحديد اإلجراءات والزمن وِّاملتسلسل املنظم املبني عىل الضبط

بناء العالقات  واحرتام اآلخرين وِّلتدريس املبني عىل العاطفةأسلوبها يف ا والعلوم

بعد أن  و،أسلوبها يف التدريس وَّاالجتامعية بدرجة كبرية، يف حني أحبت الرين معلمة الفن

 بينام اختارت ، فاختارت لينا تخصص املحاماة؛َّانتهت املرحلة املدرسية دخلن الجامعة

عند سؤالهن عن  و،ن تخصص هندسة العامرة يف ما اختارت الري،سلمى تخصص الطب

ِّسبب اختيار تخصصاتهن أجابت لينا أنها ال تحب أن تخرج عن النص فهي تحب العمل 
 بينام أجابت سلمى أنها تحب القيام ،ضمن إجراءات محددة مسبًقا واملنظم ضمن إطار

عزت الرين  و،رسم البسمة عىل شفاههم وَّباألعامل اإلنسانية من أجل مساعدة اآلخرين

ًالعمل بعيدا  و،املغامرة واإلبداع والخيال واختيارها تخصص هندسة العامرة لحبها الرسم

التحاقهن بالعمل كانت لينا قاضية  وبعد تخرجهن من الجامعة والروتني، وعن القوانني

 .الرين مهندسة مبدعة وسلمى طبيبة متميزة و،مشهورة

َّلية متشابهة فهن ذوات قدرات عقلية الرين بقدرات عق وسلمى ولقد تشاركن لينا َّ
قد  واختلفن يف أسلوب التفكري، و،مرتفعة بدليل اجتيازهن متطلبات مدرسة اليوبيل

ٍّبشكل كبري جدا بني أساليب  و فقد كان هناك تناغم واضح،نجحن يف اختيار مستقبلهن

 .مجال العمل واملهام التي اخرتنها من حيث التخصص وتفكريهن

سلمى درست  ولينا درست تخصص الرين ورين درست تخصص سلمىلنفرض أن ال

هل من املتوقع نجاحهن .. .كن يتمتعن بنفس أساليب تفكريهن يف املثال و...،تخصص لينا

 يف املستقبل؟ 

ذلك لعدم تطابق  والتميز، وٍّاإلجابة ستكون من الصعب جدا أن يحققن هذا النجاح

  .مهنة مستقبلهن من جهة أخرى وناختيار تخصصاته وأساليب تفكريهن من جهة
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  :(2)مثال 

 ،يف الصفوف السابقةُّوليد طالب مجتهد كان يحب مادة العلوم طيلة فرتة دراسته 

ّعند وصوله للصف األول الثانوي انتقل ملدرسة جديدةو ً فبدأ شيئا فشيئا بالنفور من ،ِّ ً

ِّعند انتهاء العام الدرايس مل تؤهله درجاته من اجتياز مادة الفيزياء  وحصة الفيزياء،
حب  إىل أن وجد عمالً عند صا،أخذ بالبحث عن عمل و،بعدها كره املدرسة و...،بنجاح

أصبح وليد من أشهر مصلحي السيارات  و،والده الذي كان يعمل يف مجال إصالح السيارات

ِّبعد فرتة جاء مدرس الفيزياء إلصالح سيارته وتفاجأ من أن مصلح السيارات  و،يف املنطقة
ِّاملشهور هو نفسه طالب الفيزياء الكسول الذي كان يدرسه قبل ست سنوات الذي كان 

 :صاحب املحل و دار حوار بني وليد،مغادرة املحل وبعد إصالح سيارتهو ،)بالغبي(ينعته 

 ؟ أتعلم يا أبو صالح أن هذا املعلم هو السبب يف تريك املدرسة:وليد

 ؟ ملاذا:أبو صالح

ٍّ كان مدرس فيزياء من وجهة نظري فاشالً جدا:وليد ِّ. 

 ؟ملاذا و:أبو صالح

 ..).،وحدة الشغل و،وحدة كهرباء و،وحدة املحركات(ِّ كان يدرسنا الفيزياء :وليد

َّمل يقم يوما بتجربة عملية أمامنا وً مل نرى يوما محركًا،كالم فقط.. .نظري كان يوزع  و،ً

 .)ّعميل% 30 و،ّنظري% 70(َّالدرجات بطريقة غري منطقية 

 ؟ ما املشكلة بذلك:أبو صالح

ُّكنت أحب  و30من  28ّ يا أبو صالح كان مجموع عالمايت عىل الجانب العميل :وليد
ًالحصص العملية كثريا كان مجموع درجايت  و،ّ لكن مشكلتي كانت تكمن بالجانب النظري،َّ

مل أمتكن من النجاح يف مادة الفيزياء بالرغم من أنني كنت أعشق الفيزياء  و70 من 20

ما حدث معي حدث مع الكثري  و،بعدها قررت عدم إكامل دراستي و،ًكثريا َّالتطبيقية

 .ن تركوا املدرسة ألسباب مامثلةالذي

 بني طريقة  و)أسلوب تفكريه(والسؤال هنا هل كان هناك تناغم بني ما يفضله وليد 

 ؟تدريس معلم الفيزياء

  حيث أنه ال يوجد تناغم بني طريقة،إن اإلجابة عىل هذا السؤال واضحة وضوح الشمس 
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َّيد فهو يحب التطبيق العميلأساليب التفكري لدى ول وَّالتدريس يف الغرفة الصفية طريقة  وُّ

 ليس ،بالتايل تركه للمدرسة وَّ مام أدى إىل إخفاقه يف مادة الفيزياء،التدريس نظرية فقط

ٍّهذا فحسب فمعلمه مقتنع كل االقتناع بأن وليد طالب غبي جدا فكم يا ترى هناك ( .ّ

 )؟مثل وليد يف مدارسنا" نعتقد وكام نظن"أغبياء 

 :(3)مثال 

 ،لغة جزلة وء طالبة موهوبة فهي كاتبة وشاعرة مرموقة تتمتع بخيال خصبآال

ًالتقويم، تعاين كثريا يف  و مسجلة يف مساق القياس،دراسات عليا يف الجامعة هي طالبةو
 ،مل تنجح به ورغم تفوقها يف كل املساقات إال أنها أخفقت يف هذا املساق وهذا املساق

 .عىس وى علََّّفقررت إعادة املساق مرة أخر

 : فتقول،َّتتحدث عن معاناتها يف هذا املساق

َّأنا أدرس بطريقة كلية شمولية مبا هو  و،الحقائق وِّاملدرس يهتم بالتفاصيل الدقيقة وَّ

 .بني السطور

 .أنا ال أحبها و،ٍّاإلحصائيات بشكل كبري جدا واألسامء وهو يركِّز عىل األرقام

ُّأنا أحب  و،َّرفية اململة الواردة يف الكتاب املرتجم أصالًهو يركِّز يف االمتحانات عىل الح
  .ًأكرث تعبريا من لغة الكتاب وأجزل وبلغتي التي أعتقد أنها أوضح أن أكتب

ُّأنا أحب أن يكون جزء من أسئلته عن  و،هو يركِّز عىل األسئلة ذات اإلجابات القصرية
 .عن وجهة نظري ورأيي

الكتابة عىل السبورة التي ال  و مسرتسالً يف الرشحمن وقت املحارضة% 90هو يأخذ 

النقاش  وهو ال يفتح مجاالً للمشاركة و...ُّأنا أحب أن أشارك و،لو للحظة ويكاد أن يفارقها

 . ّالعلمي

 .أنا أنظر لنفيس عىل أنني قمة اإلبداع و،َّهو ينظر إيل عىل أنني قمة الغباء

 ...والنتيجة أنني رسبت يف املساق

ِّغباء كام يعتقد مدرس (َّهنا هل الطالبة آالء تعاين من ضعف قدراتها العقلية السؤال 
  أم أن هناك؟التي ال تؤهلها ألن تكون طالبة يف برنامج الدراسات العليا) التقويموالقياس 
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أسلوب و )قد يكون حالها حال طلبة كثريين غريهاو(سوء توافق بني أسلوب تفكري آالء 

  ؟تقويم يف التدريسال وِّمدرس القياس

حتى يف  وَّمؤسساتنا الرتبوية ومع األسف موجودة يف مدارسنا وإن هذه الظاهرة

َّاملؤسسات الرتبوية يف املجتمع مبا فيها  وً فغالبا ما تنظر الثقافة،ٍّثقافتنا بشكل كبري جدا
 مع مرشدين بشكل ما إىل األفراد الذين ال تتفق أساليب تفكريهم ومدراء وِّمن مدرسني

ًغالبا ما تعطي  و،تلك التي تقدرها هذه املؤسسات عىل أنهم أغبياء أو أنهم غري طبيعيني
أمناط التفكري  وهذه املؤسسات أو الثقافة بشكل عام قيمة مرتفعة للعديد من أساليب

  .دون غريها

  :(4)مثال 

َّإن هذا املثال يعرب عن قصة حقيقية وقعت مع زميل يل أكمل دراساته العل  يا يف كنداِّ

 فعندما ،بإبداعه يف إحدى الجامعات األردنية واآلن أحد أساتذة الجامعة املعروفني بعلمههو و

من دراسته عىل ) َّست ساعات دراسية( يف برنامج الدكتوراه حصل يف الفصل األول لتحقأ

ِّيف الفصل الثاين حصل يف أحد املساقات عىل درجة كاملة فوجئ مدرس  و،تقدير مقبول
) 22(ِّقال له أنا أدرس يف هذه الجامعة منذ  و...،طلبه للقدوم إىل املكتب و،ساق منهامل

َّللمرة األوىل يحصل أحد الطلبة عىل درجة كاملة يف هذا املساق فام هو السبب من  وسنة
ِّاملدرس يحدث الطالب(وجهة نظرك   التعليمو قال له الطالب ببساطة إن نظام الرتبية.. .،)ِّ

أنت يف هذا  و)الورقة والقلم(ًالعايل املوجود يف األردن أعدنا جيدا المتحانات التعليم و

لهذا السبب  و)ّنهايئ و،ثاين و،امتحان أول(املساق اتبعت نفس نظام التقييم يف األردن 

 بينام حصلت عىل درجات مقبولة يف املساقات ،حصلت عىل درجة كاملة يف املساق

 .ًاألبحاث مل أمارسه يوما وملعتمد عىل املشاريعاألخرى ألن نظام التقييم بها ا

بالتايل  وأصبح مفضًال بالنسبة له وَّإن هذا الطالب تعود عىل نظام تقييم من صغره

َّمل يتعود عىل أنظمة تقييم من نوع آخر كالتي كانت يف املساقات  و،أبدع يف هذا املساق
  .ً نوعا ماَّبالتايل عادت عليه بنتائج سلبية واألخرى فلم يفضلها
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 :حقائق حول الدماغ

 ِّالتعلم يزيد من النمو املادي للدماغ ِّ ُّ. 

 ٍّيتغري الدماغ فسيولوجيا حني ينغمس يف بيئة غنية باملثريات. 

 املواد التي يفرزها ونشاطه ويؤثر الغذاء بشكل كبري عىل عمل الدماغ.  

  يف جعلت حجمه لكن التالف و،سم100 × سم100تبلغ مساحة دماغ اإلنسان بحدود
 .بالصورة التي هو عليها اآلن

 

 

 تالفيف الدماغ:  (4)  شكل

 

 َّأيرس مرتبطني بألياف عصبية تسمى الجسم الجاسئ و أمين،يتكون الدماغ من نصفي كرة َّ. 

 ميكن استخدام الجانبني  ويعالج كّل جانب من الدماغ أمور مختلفة عن الجانب اآلخر
 .اًمع

  كغم1.4 -1.3من وزن الجسم مبتوسط % 2وزن الدماغ . 

  أكسجني و جلوكوز،من طاقة الجسم% 2يستهلك الدماغ. 

  جالون دم يف الساعة8يصل للدماغ . 

  كأس ماء يوميا12 -8يحتاج الدماغ من ٍّ. 
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  مقطع طويل لدماغ برشي داخل الجمجمة: (5)شكل 

 

 مليار خلية، مقارنة بالقرد الذي 100 من ًأكرث أعضاء الجسم تعقيدا، إذ يحوي أكرث 

 . مليار خلية10يحوي دماغه عىل 

 10 %َّفقط من خاليا الدماغ عصبية ومسؤولة عن التفكري والباقي خاليا غروية. 

  من طاقة أدمغتنا1000/ 1نستخدم . 

 ز استخدام الحواس التي تزود الدماغ مبعطيات حسية قو َّالبيئة الغنية هي التي تحفِّ َّية َِّّ
 .ِّومتنوعة وشاملة

 َّالتامرين الرياضية الخاصة بالدماغ هي القراءة َّ فهي كالتامرين الرياضية بالنسبة ؛َّ
 .لعضالت الجسم
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 )القراءة(صورة رمزية تشري إىل إمكانية مامرسة الدماغ للرياضة  : (6)شكل 

 

 أشمل وإدراك أفضل وُّمن الرضوري إرشاك جميع الحواس لتحقيق تعلم. 

 أمر ،ِّيف سياقها الطبيعي وَّعايشة أو املشاركة يف األحداث الحقيقية كام حصلتامل 
ّالرشاء فإن خربات املعايشة تتم يف  وَّالتفكري، فإذا أردنا أن نتعلم البيع وُّرضوري للتعلم

 .)إشغال جميع الحواس(السوق 

 إىل تقليل املناعةَّ مام يؤدي ،األدرينالني والتهديد يفرزان هرمون الكورتيزول والتوتر 
يقلالن من إفراز هرمون السرياتونني  و،َّقتل الخاليا الدماغية املرتبطة بالذاكرةو
 .َّمام يطلق العنان لألطفال ليكونوا عدوانيني وعنيفني) هرمون السعادة(

 سهولة أكرث من  وًالشخص الذي يكتب باليد اليرسى يستعمل العني اليرسى أيضا مبهارة
 .العني اليمنى

 

 

  اليد اليمنى بالنصف األيرس وارتباط اليد اليرسى بالنصف األمينارتباطميثل : (7)شكل 
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 بالتايل فهم ليسوا واألشخاص الذين يستخدمون اليد اليرسى هم أقلية يف كلِّ املجتمعات 
 .َّالقاعدة العامة التي يبنى عليها تنظيم املجتمع

  ٍّيلعب التدريب دورا مهام يف تحديد السيطرة  .َّالدماغيةً

 َّسنة تتحدد السيطرة الدماغية بصورة أكرب) 4 -2(خالل  و،يستعمل الطفل كلتا يديه. 

 َّتلعب الوراثة دورا مهام يف السيطرة الدماغية لصالح أحد نصفي الدماغ الكرويني ٍّ ً. 

  ًتلعب إصابات الدماغ يف املراحل الجينية أو الطفولة األوىل دورا يف موضوع السيطرة َّ
 .َّغيةالدما

  : التفكري)أساليب(مبادئ أمناط 

 ،ًعددا من املبادئ التي تحكم أساليب التفكري لدى األفراد) 2004(حدد سترينربغ 
 :منها

أن االتفاق بني  و،ليست القدرات نفسها واألساليب هي تفضيالت يف استخدام القدرات  -
ًالقدرات يخلق نوعا جيدا من التكامل الناجح واألساليب  يكون أفضل من الذي وً

 .توظيف أي منها بشكل منفرد

  :مثال

اختارت مسار الرسالة  و،ِّختام طالبة دراسات عليا متميزة يف تحصيلها األكادميي 
ٍّإلنهاء متطلبات مرحلة املاجستري، فهي تحب القيام بعمل إبداعي كالرسالة لكن لألسف  و،ُّ

قد ال تكون و ، بالرسالة نحو األمامالسري  فلم تستطع،َّليس لديها القدرات الفعلية لذلك
َّالقدرات التي جعلتها تتفوق أكادمييا هي نفسها التي ستجعلها تتفوق يف كتابة الرسالة ٍَّّ، 

هي كذلك حيث  و.إمنا قد تؤهلها القدرات التي متتلكها الجتياز االمتحان الشامل بتميزو
   . أبدعت به واختارت االمتحان الشامل

  :مثال

" اإلعالن  ومؤسسة املتميزون للدعاية" َّن مصمم لوحات دعائية مبدع يف عبد الرحم 
بعد فرتة استلم منصب املدير يف  و،ِّإال أنه كان يرغب يف العمل اإلداري داخل املؤسسة

 ُّال يحب االلتزام و،غري منظم وّإال أنه ال يتمتع بخصائص املدير فهو عشوايئ يف عمله ،املؤسسة
ال  و،إال أنه اختار هذه الطريق بنفسه.. .،ّانطوايئ وّخيايل بعض اليشء و،القوانني وباألنظمة

ارتياحه يف  وَّبني أساليب تفكريه مام انعكس ذلك عىل عدم سعادته ويوجد تطابق بني قدراته
  .عمله
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 .كذلك القدرات وهناك حاجة ألن تتفق اختيارات الحياة مع أساليب التفكري املفضلة  -

  :مثال

َّتخرج عادل من الثانوية العامة قرر أن يلتحق بالجامعة بتخصص املحاماة  أن بعد  َّ َّ
 عىل ،الدخل املرتفع والتحدي و، العايل)الربستيج(ًاعتقادا منه أن هذا التخصص سيحقق له 

 إال أن درجاته كانت دامئًا ،قد دخل هذا التخصص و،ِّالرغم من عدم حبه لهذا التخصص
 إال أنه غري ،ّوضعه املادي مرتفع وًأصبح محاميا وتخرج و،عةأقل من املتوسط يف الجام

ما زال يعتقد  و،ّدامئًا يلوم نفسه ألنه مل يدرس التخصص الذي كان يحبه و،سعيد يف حياته
  .أنه لو درس علم النفس لكان أكرث سعادة يف حياته

فع هو من د وفهو بذلك اختار أسلوب حياة مل يتطابق مع أسلوب تفكريه املفضل 
 .مثن اختياره

 .ليس فقط منط أو أسلوب واحد واألفراد لديهم بروفيالت أو مجموعة من األمناط  -

  :مثال

 يف نفس الوظيفة فكالهام مبدع ويحيى موظفان يعمالن يف نفس املؤسسة ومحمود 
 ،ُّكّل منهام يحب العمل لوحده و)D( لديهام هو منط التفكري السائديبدو أن النمط و
ّعاطفي بعض اليشء  و،)B(ٍّ اختالف بينهم فيحيى منظم يف عمله إىل حد ما لكن هناكو
)C(.ّفوضوي يف عمله  وّ بينام محمود عشوايئ)D(،صارم يف اتخاذ القرارات  و)A(.  

لكن هناك بعض األساليب التي تتناسب  و،أخرى سيئة وال توجد أساليب تفكري جيدة  -
 .رىال تتناسب مع مواقف أخ و،مع موقف معني

 فعند الحديث عن القدرات ميكن الحديث عمن هو ،إن املسألة هي مسألة مالءمة
فًقا  وسيئة ولكن عند الحديث عن أمناط التفكري تكون األمناط جيدة و،أسوأ وأفضل

ً فاألسلوب الذي يتالءم جيدا يف إطار معني رمبا يتالءم بشكل يسء أو ال يتالءم ،للسياق
 .عىل اإلطالق يف موقف آخر
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  :مثال

متتاز املعلمة ندى املتخصصة يف العلوم  و،َّسلمى معلمتان يف مدرسة ثانوية وندى 
 بينام املعلمة سلمى ،)D(اإلبداعي هي من ذوي منط التفكري  و،بأنها ناجحة يف عملها

قد  و،ًهي أيضا ناجحة يف عملها و)A(  التحلييلاملتخصصة يف األدب من ذوي منط التفكري
  .ُّ يتم تحليله بشكل ناقداإلبداعيالعمل  و،إبداعي يكون االنتقاد

ًإن األفراد ال يستخدمون أسلوبا واحدا فقط  - وفًقا   بل يعملون عىل تغيري هذه األساليب,ً
  . الفرد بالرغم من غلبة بعض األساليب عىل شخصية،للموقف الذي يتعاملون معه

  :مثال 

َّبأنه يترصف بطريقة خاصة به تجاه أحمد معروف عنه يف املؤسسة التي يعمل بها  
َّال يحب العمل الجامعي و،املواقف املختلفة  ال تعنيه املناوشات الصغرية يف العمل، و،ُّ

َّيفكر بطريقة كليةو َّ أما أصحابه الذين يشاركونه الحي،.َّمستقبلية وِّ العيش  والسكن وَّ
بس تكون أجمل عليه عندما  فهو يرى أن املال؛َّفيعرفونه بأنه يفضل النمطية يف اللبس

  .يلبس كتلك التي يلبسها أصحابه

 .يختلف األفراد يف قوة تفضيلهم  -

يختلف األفراد يف درجة تفضيلهم لنمط التفكري، فقد يفضل شخص العمل 
ٍّاالجتامعي بدرجة كبرية جدا يفضل آخر  و،َّيقيض معظم وقته يف الجمعيات الخريية وَّ

َّيقيض بعضا من وقته يف الجمعيات الخريية ووسطةَّالعمل االجتامعي بدرجة مت ً. 

 .َّيختلف األفراد يف مرونتهم األسلوبية  -

 تشري الدراسات إىل أنه كلام كان األفراد أكرث مرونة كانوا أكرث تكيًفا مع املواقف 
  .البيئةو

  :مثال

ُّحسن طالب يف املدرسة الثانوية يحب أن تكون األشياء كام يريدها   ل عمليفض و،َّ
 ، املدرسةزمالئه يف و،أخوته يف البيت وكان يلقى االنتقاد من والديه و،َّاألشياء بطريقته الخاصة

 . الفتقاره املرونة،هو غري سعيد يف حياته و،ال يوجد له أصدقاء حميمنيو
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  :ٍّاألساليب تكتسب اجتامعيا  -

تعلمها  و،بيئته وشخصأساليب التفكري من خالل التفاعل بني ال وُّيتم اكتساب أمناط 
مؤسسات املجتمع  و،املعلمني و،ِّاملربيني و،َّمسؤولية جامعية مشرتكة بني الوالدين

 .الثقافة و،املختلفة

ًأن هذه األساليب قابلة للتغيري تبعا لتباين مراحل الحياة عىل الرغم من أنها تتمتع   -
 .ِّبالثبات النسبي

 ا يكون من األفضل أن يعري انتباهه للتفاصيل،ٍّعندما يكون الشخص مستجدا يف عمله رمب
عندما  و،إذا مل يفعل ذلك رمبا يقع يف املشاكل و،ألنه ال يوجد شخص آخر يفعل ذلك عنه

صاحب خربة فرمبا يكون لديه بعض العاملني الذين يعريون انتباههم  وًيكون قدميا
ٍّما عليه إال النظر بشكل كيل شمويل و.للتفاصيل ٍّ. 

 .ب قابلة للقياس األسالي -

ُّسيتم  وفقرة) 120(َّأمناط التفكري مكون من  وًلقد بنى هريمان مقياسا ألساليب 
 . عنه بالتفصيل الحًقاالحديث

 .تعليم أساليب القياس وميكن تدريس   -

مهامت محددة  وميكن تعليم أساليب التفكري من خالل تكليف األفراد بأنشطة
 استخدام أجزاء الدماغ األربعة وفًقا لنظرية هريمان من شأنها تدريبهم عىل ،لهامخطط 

 َّالورش التعليمية و فاعلة، كام ميكن تعليمها من خالل عقد الربامجإعاملها بطريقةو
  .َّاملحارضات املعدة لذلكو

 .األساليب ذات القيمة يف وقت معني رمبا ال تكون ذات قيمة يف وقت آخر  -

غري من مرحلة ألخرى فقد يكون منط التفكري ذو القيمـة إن أساليب التفكري املفضلة قد تت 
) A(التحلـييل  بينام قد يكون منـط التفكـري ،هو الفعال) B(هو النمط املنظم يف مرحلة املدرسة 

هو الفعال يف مرحلة ما بعد الجامعة ) D(اإلبداعيمنط التفكري  و،َّهو الفعال يف املرحلة الجامعية
 ًقد تكون القدرات املتطلبـة للنجـاح يف العمـل مختلفـة متامـا  ليس هذا فحسب ف.مرحلة العمل

 يحتـاج ّعىل سبيل املثال الكاتـب األديب  و،َّعن تلك املتطلبة للنجاح يف املراحل الدراسية املختلفة
 

 
 



 36 مقياس هريمان ألمناط التفكري 
 

بعد مروره بسنوات عديدة قد يصبح نفسه ناقد  و،حتى يبدع) D (هألن يكون منط تفكري
 .درات قد تتغري من وقت آلخرالق وبذلك فاألمناط و،ّأديب

 .األساليب ذات القيمة يف مكان ما رمبا ال تكون ذات قيمة يف مكان آخر -

قد يجد  و،ِّقد يستعمل املدرس نفس األسلوب يف تدريس شعبتني من نفس املساق
مل  والقى تفاعالً بني الطلبة مع إحدى الشعب وًأن األسلوب الذي يستخدمه كان مناسبا

ًنفس اليشء قد ال يكون أسلوب البيع نفسه مناسبا مع  و.مع الشعبة األخرىًيكن مناسبا 
األساليب ذات القيمة يف مكان ما رمبا ال تكون ذات قيمة  وبذلك فاألمناط و.أكرث من زبون
   .يف مكان آخر
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 الفصل الثاين

 التفكري ) أساليب(ف أمناط تصني

 

 

ِّمن خالل استعراض الرتاث النفيس الرتبوي حول أمناط التفكري َّ تبني أن هناك عدة ،ِّ َّ
أمناط التفكري مختلفة عن بعضها البعض يف إطار الطرق أو األساليب  وتصنيفات ألساليب

ُّسوف يتم عرض و ،املواقف التي تواجههم والتي يفضلها األفراد يف تعاملهم مع املشكالت
 :عىل النحو اآليت وبعض هذه التصنيفات

 Harrison & Bramson, 1982  برامسون وتصنيف هاريسون 1-

بوضع تصنيف  )Harrison & Bramson, 1982(برامسون  وقام هاريسون
َّيخزن عددا من االسرتاتيجيات املعرفية أثناء  وَّبينا أن الطفل يكتسب وألساليب للتفكري، ً ِّ

يقوم الفرد  و،ضعف ولكّل من هذه االسرتاتيجيات جوانب قوة و، مع البيئةتفاعله
 بتوظيف تلك االسرتاتيجيات لتصبح أسلوب تفكري يتسم بالثبات عند مرحلة املراهقة

َّتصبح مناذج أساسية مفضلة تحدد سلوك الفرد يف حياته العملية ومرحلة الرشدو ال شك  و،َّ
رث من اسرتاتيجيات التفكري يفرض عليه طريقة أو أن تفضيل الفرد لفئة واحدة أو أك

عندما ال تتالءم هذه الطريقة  و،ًأسلوبا يف مواجهة املشكالت واملواقف اليومية املختلفة
قد أشارا هاريسون وبرامسون  و،عدم الكفاءة ومع املوقف تؤدي به للوقوع يف األخطاء

 م أسلوب واحد من أساليب التفكري،إىل أن غالبية أفراد املجتمع األمرييّك يفضلون استخدا
 من أفراد ) %2(أن  و، من أفراد املجتمع األمرييكِّ يفضلون استخدام أسلوبني) %35(أن و

َّقد تم تصنيف أمناط التفكري إىل  و،املجتمع األمرييكِّ يفضلون استخدام ثالثة أساليب
 ): (Harrison & Bramson, 2002عىل النحو اآليت  و،خمسة أمناط
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  The Synthesists ّ التفكري الرتكيبي -أ

َّأصيل يختلف عام يقوم به  ويقصد به قدرة الفرد عىل القيام بعمل يشء جديدو 
ُّيفضل الفرد الرتكيبي التأمل و،اآلخرون ُّيحب اكتشاف شيئني  و،التكامل والدمجو ُّالتخيل وّ

ليات املقارنة أو االتفاق ال يهتم بعم وال عالقة بينهام، وأو أكرث كانا لغريه غري مهمني
ليس الحقائق  والجدير باالهتامم لديه هو االستنتاجات من الحقائق و،ِّالجامعي بالرأي

 تكمن جوانب قوته و،ًهو أقل األمناط انتشارا وتفضيالً يف املجتمع األمرييكِّ و،نفسها
  :جوانب ضعفه مبا هو آتو

 جوانب الضعف جوانب القوة

التجديـد بطريقـة  ويكافح من أجل التغيـري .ن األساليب األخرىًأقل تأثرا بالعاطفة م
 .مبالغ بها

 يهـتم بـالتغيري و،قراراته صائبة عىل األغلب
 .ذو نظرة ناقدة و،التجديدو

ـى ـن الرصاع حـت ـث ـع ـري  ويبـح ـان ـغ ـو ـك ـل
 .رضوري

 .ًينصب اهتاممه أحيانا عىل التنظري . مبتكر،ميتلك القدرة عىل فتح آفاق جديدة

ِّجيد للمواقـف التـي تحتـوي عـدم مستثمر 
 .التناقضات ومواقف الرصاع واتفاق

 .هدفه هو عدم حدوث اتفاق بني األفراد

ُّيـهـتم و ،متكامـلـة و،ـشـاملة و،َّنظرـتـه تأملـيـة
 .بالفروض

ـزام ـدم االلـت ـا ـع ـه أحياـن ـدو علـي ـدم  وًيـب ـع
 .االهتامم بالتفاصيل

 

  The Idealistsّ التفكري املثايل  -ب

امليل إىل التوجه  و،ة الفرد عىل تكوين وجهات نظر مختلفة تجاه األشياءيقصد به قدرو 
يكون له  و،بحاجات الناس واالهتامم مبا هو مهم للمجتمع و،التفكري يف األهداف وِّاملستقبيل

 يدرك أن الناس يختلفون و،األشياء والناس وَّشمولية تجاه املشكالت ووجهات نظر واسعة
ُّ أي يشء مبجرد اتفاقهم عىل األهداف كام أن الفرد املثايل يحب أن لكن ميكنهم االتفاق عىلو َّ

ًيراه اآلخرون إنسانا متعاونا، ًمشجعا و،ًمتفتحا وً ّلديه حس أخالقي و،ذو فائدة و،ِّ جدير  و،ّ
 ماُّيبذل الفرد املثايل عند حلِّ مشكلة  وِّيرحب بتعدد وجهات النظر، و،ُيعتمد عليه و،بالثقة
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 ،القيم واملشاعر، و،العواطف و،ستطيع ألن أهم يشء عنده هي األحكامأقىص ما ي
 تكمن جوانب قوته و،%37ًهو األكرث تكرارا يف املجتمع األمرييكِّ بنسبة  و،االنفعاالتو
 .جوانب ضعفه مبا هو آتو

 جوانب الضعف جوانب القوة

لدـيــه الـقــدرة ـعــىل تحفـيــز  وٌّاجتامـعــي،
 .اآلخرين

تخاذ القرار بسبب تعـدد ًيأخذ وقتا طويالً ال
 .الخيارات التي يطرحها

املـهـارة ـعـىل جـمـع  ولدـيـه الـقـدرة و،ٌّنـظـري
 .املعلومات

 .ًيسعى جاهدا لالقرتاب من الكامل

ـارة يف حــث اآلخــرين عــىل املشــاركة  ِّاملـه

ـة ـات النـظـر ـعـىل  و،َّالجامعـي ِّيرـحـب بوجـه
 .اختالفها

َّ ـمــام يـســبب ـلــه ،يعنـيــه أدق التفاـصــيل
 .اإلجهاد

 .َّتظهر عليه املشاعر العاطفية برسعة .حرتام القيما

 .قد يخفي املعلومات الصعبة .َّاالنفتاحية وُّالتقبل

 

   The Pragmatistsّ التفكري العميل -ج

َّيقصد به قدرة الفرد عىل التحقق مام هو صحيح أو خاطئ يف ضوء الخربة و
 ،َّ أن األشياء تحدث بطريقة تدريجيةّ يعتقد الفرد ذو التفكري العميل،َّالشخصية املبارشة

ليس هناك دور  و،ما يهمه هو ما يحدث و،القيم عنده لها أوزان متساوية والحقائقو
 مييل لالهتامم بتكوين االسرتاتيجيات و،املشاعر إال إذا كانت مناسبة للموقف وللعواطف

ًيهتم بأن يكون محبوبا ومقبوالً عىل ا و،اإلجراءات إلمتام عمل ماو  يتصف باملرونة و،ألقلُّ
ثاين أقل أسلوب تفضيالً بعد  وِّهو األسلوب األكرث حداثة يف التاريخ الغريب، و،التكيفو

  :جوانب ضعفه مبا هو آت وتكمن جوانب قوته وِّاألسلوب الرتكيبي،
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 جوانب الضعف جوانب القوة

 .نالرسعة يف موافقة آراء اآلخري .ُّالقدرة العالية عىل تحمل الغموض

 .الرسعة يف الوصول للحلِّ .َّيربز املهارات القيادية

 .َّيسعى إىل كسب منافع شخصية .بأقرص الطرق وًيركِّز كثريا عىل الحلِّ

ًيهــتم كثــريا بالتكتيكــات و،ٌّعمــيل و،ٌّحيس ُّ 
 االسرتاتيجياتو

 .الحلول الوسط أكرث ما يعنيه

ـا  ـرث فيـه ـي تـك ـد األفـضـل يف املواـقـف الـت ُّيـع
 . املعقدةاملواقف

 

  .ينصب اهتاممه عىل التجريب

 

  The Analystsّالتفكري التحلييل  -د

االهتامم  وَّبطريقة منهجية و بحرصيقصد به قدرة الفرد عىل مواجهة املشكالتو 
ّيهتم الفرد ذو التفكري التحلييل  والتخطيط الحذر قبل اتخاذ القرار،و ،األرقام وبالتفاصيل ُّ

يتبع  و، لذلك مييل إىل أفضل طريقة لحلِّ املشكلة املعروضة عليه،بالطريقة أو الصيغة
َّالفرد التحلييل الطريقة العلمية يف حلِّ املشاكل التي تواجهه من خالل تحديد املشكلة ّ، 

هو ينظر إىل العامل  و،َّمييل ليكون له نظرية ألي يشء و،توليد البدائل و،جمع املعلوماتو
ِّهو األسلوب األكرث انتشارا بعد األسلوب املثايل و،منظم ومرتب وٍّمبنظور منطقي عام أن  و،ً

جوانب ضعفه مبا هو  ووتكمن جوانب قوته ،من أفراد املجتمع األمرييكِّ يفضلونه% 35
 :آت
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 نقاط الضعف نقاط القوة

ــل  .لديه قدرة عىل االستنباط و،ٌّعقالين و،ٌّعميل ــن أـج ــت ـم ــتخدام الوـق ــرط يف اـس يـف
 .لتحليلاو التخطيط

ينظر إىل املشكلة نظرة مختلفـة عـن نظـرة 
 .اآلخرين

 .لديه نقص يف التغذية الراجعة

ٌّتحـلـييل يف املواـقـف الـتـي تحـتـاج  وٌّمنطـقـي
 .لذلك

 .غري مرن و،شديد الحرص

 .ِّغري جيد يف التنبؤ .بناء النامذج وُّيهتم بالخطط

 .َّ الكليةتنقصه النظرة .املعلومات ولديه مهارة يف جمع التفاصيل

  .يتصف بالثبات

 

  The Realistsّالتفكري الواقعي  -ه

التجريب من خالل الرتكيز عىل  ويقصد به قدرة الفرد عىل االعتامد عىل املالحظة
تفضيل  وّ يعتمد الفرد ذو التفكري الواقعي عىل االستمتاع باملناقشات املبارشة،الحقائق

يتجه دامئًا نحو  و،االختصار يف كلِّ يشء و،َّلواقعيةَّالنواحي العلمية املرتبطة بالجوانب ا
تكمن و ،%24نسبة تفضيل هذا النمط يف املجتمع األمرييكِّ هي  و،إنجاز النتائج الصحيحة

  :جوانب ضعفه مبا هو آت وجوانب قوته
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 جوانب الضعف جوانب القوة

ّلديـه تصـور واضـح عـن  وٌّتجريبي، و،ٌّعميل
 .ِّجيد ومستقرئ ،النتائج

 .التبسيط املبالغ فيه

ِّجيد يف وضع التصنيفات بعد الحصول عـىل 
 .املعلومات

 .أقل تحمالً يف املواقف الغامضة

 .صعوبة تغيري رأيه .النتائج وًيركِّز كثريا عىل الحقائق

ـاليب األـخـرى يف  ـن أـصـحاب األـس أفـضـل ـم
 .َّاملواقف التي تتطلب موضوعية

 .االستجابة الفورية

 .التأكيد املبالغ فيه عىل الحقائق امللموسة .األدوات وَّباهه األشياء الواقعيةتلفت انت

 .الرتكيز الشديد عىل النتائج .تصحيح األخطاء وِّجيد يف تبسيط األمور،

  .القرار الصارم ويجيد الحسم

 

عىل وجود أساليب  )Harrison & Bramson, 1982(ويؤكد هاريسون وبرامسون 
َّ حيث تشري الدالئل العلمية إىل أن األفراد ال ،مع بني أكرث من أسلوبتفكري متعددة تج

 إذ أن معظم الناس يظهرون تفضيالً ألسلوب ،ِّيفكرون بشكل كامل باستخدام أسلوب واحد
ًالبعض اآلخر يظهرون تفضيالً ألسلوبني معا  و)قد يستخدمون األساليب األخرىو( ،واحد

 :التفكري املتعددةيف ما ييل أساليب  وٍبشكل متساو،

 ّالتحلييل - ّالتفكري املثايل. 

 ّالواقعي - ّالتفكري التحلييل. 

 ّاملثايل - ّالتفكري الرتكيبي. 

 ّالواقعي - ّالتفكري املثايل. 

 ّالواقعي - ّالتفكري العميل. 

 ّالعميل - ّالتفكري املثايل. 

 ّالعميل - ّالتفكري التحلييل. 
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 ّالرتكيبي - ّالتفكري التحلييل.  

 ّالعميل - ّلتفكري الرتكيبيا. 

 ّالواقعي - ّالتفكري الرتكيبي. 

 تصنيف سترينربغ  2-

Theory of Mental Self Government By Robert Sternberg, 1990  

َّبني سترينربغ يف نظرية حكومة الذات العقلية أن أشكال الحكومات التي نراها ما  َّ َّ
تعكس  وثل الطرق البديلة التي تنظم أفكارنا، فهي مت؛هي إال انعكاس ملا يدور يف عقولنا

قد تناول سترينربغ ثالثة  و،األساليب التي ميكن لألفراد أن يحكموا أنفسهم بها والطرق
  )Sternberg & Zhzng, 1998(: هي وًعرش أسلوبا للتفكري حسب خمس فئات

َّتعد نظرية حكومة الفرد العقلية الذاتية من أكرث النظريات روا  َّ َّ قبوالً لدى  وًجاُّ
 ,َّهذه النظرية تشبه تفكري األفراد بتفكري الحكومات من حيث الوظيفة و،علامء النفس

قامت بتقسيم  و،لكلِّ بعد من هذه األبعاد مستويات و،النزعة و املجال، املستوى،الشكل
ِّأساليب التفكري إىل ثالثة عرش أسلوبا تندرج ضمن خمسة مجاالت متيز بعض األفراد عن  ً

 )2004سترينبريغ، (: هي عىل النحو اآليت و،طريقة التفكري وبعضهم اآلخر يف أسلوب

  :ّ الجانب الوظيفي للسلطة:أوالً

 :يشمل ثالثة أساليب من حيث الوظيفة التي تؤديها السلطةو

َّيفضل هؤالء إدراك طرقهم الخاصة لعمل األشياء :Legislativeّاألسلوب الترشيعي  -1 ِّ، 
ابتكار  ِّيفضل هؤالء و،كيف سيفعلونه وقرروا بأنفسهم ما سيفعلونِّو يفضلون أن ي

َّ يتميز ،غري املصاغة من قبل وِّيفضلون املشكالت غري املعدة مسبًقا وَّقوانينهم الخاصة
من املهن التي  و،مخطط ومصمم و،مجدد و،ّالفرد بهذا األسلوب بأنه ابتكاري

 صانع ، املستثمر، الفنان، املخرتع،تب الكا، األديب، العامل:تتناسب مع الترشيعيني
 . الراقصة، املصمم، امللحن، النحات، املدير العام،ّ املهندس املعامري،السياسة

 ِّيفضلوا املشكالت املوضوعة و يحتمل أن يتبعوا القواعد:Executiveّاألسلوب التنفيذي  -2
 ألنظمة دون يحتمل أن ميلؤوا الفراغات املوجودة داخل ا و،املصاغة من قبل وسلًفا
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تقديم  و،ِّيفضلون تطبيق القواعد عىل املسائل و،ابتكار أنظمة جديدة بأنفسهم
ذ ،دروس بناء عىل أفكار اآلخرين وأحاديث َّ يتميز الفرد بهذا األسلوب بأنه منفِّ

 ،ّ الرشطي،ّ املحامي:من املهن التي تتناسب مع التنفيذيني وللخطط املصاغة مسبًقا،
املدير  و مساعد املدير،، بعض األطباء، رجل إطفاء الحريق،جرة سائق األ،ّالجندي

 .ّالتنفيذي

 اإلجراءات و يحتمل أن يقيموا القواعد:Judicial functionّاألسلوب القضايئ  -3
 األفكار وَّيقيمون األشياء الواقعية و،ِّيفضلون املشكالت التي يحلل فيها الفرد املشكالتو

يشمل أنشطة الحكم التي تبدأ  و،نقد القوانني وألحكاممييلوا إىل إصدار او ،املوجودة
كذلك تقييامت الحّل  و،املستمرة أثناء الحلِّ واألنشطة املستثارة وقبل حلِّ املشكلة،

اد، القضاة:من املهن التي تتناسب مع القضائيني و،إمتامهبعد   ،ِّ مقومو الربامج،ُّ النقَّ
ِّاملقيمون بشكل  و، محللو األنظمة،عات مدراء املبي، ضباط التحقيقات،االستشاريون

 .الحساباتو مراقبو التعاقدات و،عام

  :ّ الجانب الشكيل للسلطة:ًثانيا

  :هيو يشمل أربعة أساليب من حيث الشكل الذي قد تأخذه السلطة

 يتصف هؤالء األفراد بأنهم مندفعون نحو هدف :monarchicalّاألسلوب املليك  -1
ُّ كام أنهم مستقلون ، إنجاز أعاملهم بدقة عاليةِّيوجهون طاقتهم نحوو واحد

يعتمد  و،يكونون مدفوعني من ذاتهم يف تحقيق طموحاتهم و،بأفكارهم عن اآلخرين
 ، يحلون املشكالت بأرسع ما ميكن متجاهلني جميع العقبات،عليهم يف إنجاز املهامت

 .ينقد يفقد التبرص بأولويات اآلخر و،ٍّحاسمني جدا للمواقف املختلفةو

يف  الرتتيب ومييل الفرد يف هذا األسلوب إىل التنظيم :hierarchicalّاألسلوب الهرمي  -2
أولويات محددة عند القيام يف  و كام أنه يسري يف خطوات منظمة,إنجاز أعامله

قد يكون موظفو املنظامت  و،يكون أكرث قبوالً للتعقيد من الشخص املليّكو ،األعامل
 .هم من ذوي هذا األسلوب

 يقوم الفرد يف هذا األسلوب بالعديد من املهامت يف آن :oligarchic َّسلوب األقليةأ -3
يتصف  و،َّواحد بدون أولويات أو أهداف محددة مام يجعله يقع تحت ضغوط كثرية

ًأيضا بأنه مدفوع من خالل العديد من األهداف التي غالبا ما تكون متناقضة ً. 
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الء األفراد بأنهم مدفوعون من خالل  يتصف هؤ:anarchicّاألسلوب الفوضوي  -4
يرفضون األنظمة  و، عشوائيون يف معالجة مشكالتهم،األهداف وخليط من الحاجات

 أهدافهم غري واضحة و،يقاومون أي نظام يرون أنه يقيدهم و،ًخصوصا الصارمة منها
ُّيجدون صعوبة يف التكيف مع عامل العمل أو  و،ذلك بسبب عدم تأملهم لهاو

األفكار  و فهم يؤلفون أجزاء مختلفة من املشكالت،هناك ويأخذون من هناو ،املدرسة
 .ّالتنظيم الذايت وينقصه االنضباط ،بطريقة مبتكرة

  :جانب مستوى السلطة: ًثالثا

 :حيث ينقسم األفراد يف هذا املجال إىل قسمني

 كبريةِّ يفضلون هؤالء التعامل مع القضايا ال:global )ّالعاملي(األسلوب الشامل  -1
يسرتسلون يف  و،مييلون للتجريد و،ال يحبونها ويتجاهلون التفاصيل واملجردة،و

 لذا من الواجب ،هذا قد يوقعهم باملشاكل ومييلون للعمل يف عامل األفكار، والتفكري،
 .عليهم توخي الحيطة والحذر

 مييل أصحاب هذا األسلوب إىل املشكالت امللموسة التي :local ّاألسلوب املحيل -2
 باإلضافة إىل ،َّ مع الرتكيز عىل الدالئل الحسية املبارشة،تتطلب العمل مع التفاصيل

بني  وبالرغم من االختالف الظاهر بني أفراد هذا األسلوب و،نفعيونو أنهم واقعيون
هذا  و؛ِّبأسلوب جيد وّاألفراد من األسلوب الشمويل إال أنهم يستطيعون التعامل معهم

 فعندما يحاول أشخاص شموليون إمتام .ًهام جانبا يتجاهله اآلخريعود إىل تناول كّل من
 . رمبا يتعاملون مع املشكالت الكربى تاركني التفاصيل،مرشوع

  : جانب مدى السلطة:ًرابعا

 :حيث يشتمل هذا املجال عىل أسلويب تفكري 

ؤون يشري هذا األسلوب إىل األفراد الذين ينشغلون الش و:internal ّاألسلوب الداخيل -1
ّ إذ يحب الفرد هنا ، فهم مييلون إىل أن يكونوا انطوائيني نحو املهمة منعزلني،َّالداخلية

ًالعمل منفردا بعيدا عن تأثري اآلخرين  باإلضافة لتفضيلهم استخدام ذكائهم يف األشياء ،ً
 .ليس مع اآلخرينو أو األفكار
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َّ يتميز ،ّلداخيل يعمل الفرد هنا عكس األسلوب ا:externalّاألسلوب الخارجي  -2
َّبالحساسية االجتامعية وَّباالنبساطية  يبحث عن املشكالت التي تكفل ،ِّحب العمل وَّ

 .له العمل مع اآلخرين

 : جانب النزعة إىل السلطة:ًخامسا

 :يشتمل عىل أسلوبني هامو 

ّاألسلوب الليربايل التحرري -1 ّ liberal: مييل ذوي هذا األسلوب إىل تفضيل ما وراء 
ُّيحبون  و،اإلجراءات املوجودة وغري متقيدين بالقوانني و،اإلجراءات وعد املوجودةالقوا

ً متحدين دوما ،الحياة وُّيحبون التجديد يف كلٍّ من العمل و،املواقف الغامضة ِّ
  كالطالب الذين يتململون يف مكانهم برسعة،التعقيدات املفروضة عليهم والضوابط

 .َّبصفة عامةو

 ُّ يحب ذوي هذا األسلوب التمسك بالقواعد:conservationاألسلوب املحافظ  -2
 كام ،املعقدة ويسعون إىل تجنب املواقف الغامضة و،اإلجراءات املوجودةو األنظمةو

َّيسعون أيضا إىل إنجاز املهامت املوكلة إليهم بالطرق التقليدية املجربة يكونون  و،ً
إن مل تكن موجودة فقد  و،اأكرث سعادة عند وجودهم يف بيئة منظمة معروفة مسبًق

 .ينظموها هم بأنفسهم

  Torrance Thinking Style By  تصنيف تورنس  3-

ُّيعد تورنس  ُّأول من استخدم منط التعلم) Torrance & Paul, 1978(بول  وُ
ً وعده مرادفا ألسلوب معالجة املعلومات ،التفكري يف أواخر السبعينياتو َّ

Information Processing،فيه أن األفراد يستخدمون أحد نصفي الدماغ يرى و 
ُّاألمين أو األيرس يف عملية التعلم قد اهتم تورنس مبفهوم السيطرة  و،التفكري وَّ

ّعرفها بأنها ميل الفرد إىل  وHemisphericity أو Brain Dominance َّالدماغية
أشار  و،وماتاالعتامد أكرث عىل وظائف أحد نصفي الدماغ دون اآلخر يف معالجة املعل

  :هي و،ًتورنس إىل أن هنالك ثالثة أمناط مختلفة للتفكري تبعا للنصف املسيطر

 منط التفكري املرتبط بنصف الدماغ األيرس؛ مييلون األفراد ذو النمط األيرس ألن  -أ
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نظاميني  و،مشاعرهم ويضبطوا انفعاالتهم و،يكونوا جيدين يف تذكُّر األسامء
ِّيفضلوا األعامل  و،الكتابة والبحث واطات التجريبجادين يف نشو منضبطني

ِّتسلسيل تتابعي وِّيعالجوا املعلومات بأسلوب تحلييل واملخطط لها بعناية، هم  و،ِّ
َّأكرث فعالية يف معالجة املعلومات اللفظية  املعلومات املتعلقة بالوقت وَّالرقمية وَّ

 ضعفاء ، واحد يف آن واحدِّيفضلوا التعامل مع مشكلة واحدة أو متغري و،الزمنو
ّيف عمل أشياء فكاهية، أسلوبهم جاد يف حلِّ املشكالت  موضوعيني عند إصدار ،َّ

 . ويفضلوا املعلومات الواضحة التي ثبتت صحتها سابًقا،األحكام

 مييلون األفراد ذو النمط األمين إىل ؛منط التفكري املرتبط بنصف الدماغ األمين  -ب
 تذكُّر الوجوه و،البحث عن االختصاصات غري املؤكدة و،ةقراءة األفكار الرئيس

 ،يعتمدون عىل الحدس و،جيدون يف تفسري لغة اإلشارة و،التخيالتو الصورو
 ُّيحبون ابتكار األفكار و،َّيتعاملون مع عدة أشياء أو مشكالت يف نفس الوقتو
 إىل يستجيبون و،االكتشاف وَّيتعلمون عن طريق البحثو ،األساليب الجديدةو

َّالحركية أفضل من التعليامت اللفظية وَّالتعليامت البرصية ِّيعربون عن  و،َّ
ذاتيون يف  و،ِّيفضلون اختبارات النهاية املفتوحة و،انفعاالتهم برصاحة ومشاعرهم

 َّذوو عقلية مبدعة، و،َّجيدون يف عمل أشياء فكاهية و،أو إصدار األحكاماملعلومات 
ُّيحبون التعامل مع املشكالت  وتجديد املستمر عنوانهم، وال،َّ بتلقائيةيترصفونو

َّيستجيبون للمواقف العاطفية أكرث من املواقف املنطقية و،املعقدة ِّيفضلون  و،َّ
 .ِّالتدريس من خالل العرض البرصي الحريكِّ

 مييلون األفراد ذوو النمط املتكامل إىل استخدام وظائف كال ؛منط التفكري املتكامل -ج
املهام املختلفة يف  التعامل مع و،األيرس يف معالجة املعلومات وً معا األمينالنصفني

ليس لديهم فرق  و،األسامء بنفس الجودة و فهم يتذكَّرون الوجوه،شتى املواقف
 ،يف التعامل مع مشكلة واحدة أو التعامل مع عدد من املشكالت يف وقت واحد

يتساوى تفضيلهم  و، بلغة اإلشارةالتعبري وِّ قدرتهم يف التعبري اللفظيتتساوىو
 ،املجرد وّيتساوى تفضيلهم للتفكري الحيس و،َّالبرصية وَّالسمعيةو َّللمثريات الحركية

ِّيفضلون  و،الغامضة واملعلومات الواضحة و،املعقدة وتفضيلهم للمشكالت البسيطةو
ًالتي تتضمن متغريا واحداالبحوث  نفس َّالبحوث التي تتضمن عدة متغريات ب وً
 .الدرجة
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 النصف األمين من الدماغ النصف األيرس من الدماغ

  )ّ خيايل، حريكّ،ّبرصي(ّغري لفظي  ّلفظي

 ُّتصور تركيز

 ّ ارتجايل،ّكيل  خطوة خطوة، متتايل، محدد،منظم

 . حلوله غري مبنية عىل قواعد أو براهني،ّحديس ّمنطقي

 محسوس مجرد

 أكرث من عمل عمل واحد

 ّتركيبي ّتحلييل

 ّفكاهي ّجدي

 

 Roger Sperryوتعود فكرة الدماغ املنقسم إىل قسمني إىل العامل روجر سبريي 
َّالذي بني أنه عند قطع األلياف التي تربط نصفي الدماغ  و م1959معاونوه يف عام و
يبدو أن كّل جزء مسؤول  ويعمل كل جزء بطريقة مستقلة عن اآلخر،) الجسم الجاسئ(

َّتلفة من العمليات أو الوظائف البرشيةعن أنواع مخ َّ بني 1960يف عام  و،َّمن السلوكيات وَّ
َّالوظائف الحيوية الخاصة بالحواس وسبريي أن نصفي الدماغ متامثالن يف الشكل َّ أما من ،َّ

 حصل سبريي 1983يف عام  و،التفكري فهام مختلفان عن بعضهام وَّناحية الوظائف النفسية
َّأكَّد عىل أن نشاطات معينة تدبر عن طريق الدماغ املجزأ إىل جزئني، و عىل جائزة نوبل ّ

َّأن عملياتنا  و،أنه يف النهاية يعتمد الناس عىل كال الجانبني من الدماغو أيرس وأمين
َّومعالجاتنا العقلية للمهامت التعليمية تتكامل من مكان ما عىل خالف مواضيع أخرى َّ، 

ٍّيل مهم جداأشار إىل أن التكامل العقو  .هو مؤرش لظهور اإلبداع وَّ
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 Ned Herrmann تصنيف نيد هريمان    4-

ِّتعد نظرية الدماغ الكيل  َّ ُّ ُ  (Whole Brain Theory) لـ نيد هريمان واحدة من 
َّالنظريات التي تسلط الضوء عىل مجموعة من العمليات الدينامكية َّ فهم  وتزيد الوعي و،َّ

يرى و .)Carolyn, 2012(ِّاملؤسيس  وِّاهم يف التطور املجتمعيتس و،اآلخرين والنفس
ًهريمان أن طريقة تفكرينا املفضلة تؤدي إىل أن نستخدم جزءا واحدا من الدماغ أكرث من  ً

 فتكنولوجيا ،ِّيؤدي هذا إىل تطور ذلك الجزء من ناحية النشاط العقيل و،األجزاء األخرى
عن ) َّالتفضيالت املعرفية(َّأسلوب التفكري املفضل ّالدماغ الكيل تعطينا األساس لقياس 

واألمناط هذه األجزاء  و،طريق قياس درجة السيطرة الناتجة عن األجزاء األربعة للدماغ
 :هياملفضلة املرتبطة بها 

 

 

 و الوظائف املرتبطة بكلِّ جزء ّمنوذج هريمان الرباعي : (1)شكل 

 

 ومنط التفكري )The Left cerebral Brain Thinking(ّنصف الدماغ األيرس العلوي  -  أ
ً يفضل الشخص الذي يكون مسيطرا لديه هذا ،)A(يرمز له بالرمز واملرتبط به  ِّ

يعالج املشكالت بطرق  و،طرق مدروسة والقضايا بدقة والجزء التعامل مع الحقائق
ُّيحب التعامل باللغة و،الدقة وَّالعقالنية وتخضع للمنطق لتعامل مع ا و،األرقام وُّ

 ،ًاألحداث بعيدا عن العاطفة ومييل إىل تحليل األفكار و،)Technical(التقنيات 
 .تقييمها وِّيفضل تحليل الحقائق و،يهتم باألداء املرتفع يف العملو
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ومنط التفكري  )(The Left Limbic Brain Thinking ّنصف الدماغ األيرس السفيل -ب
ًيتصف الشخص الذي يكون هذا الجزء مسيطرا  ،)B(يرمز له بالرمز واملرتبط به 

َّلديه بأنه يفضل الطرق التقليدية يف التفكري، هو  و،ُّمنظم يحب الحقائق املرتبة وِّ
أن تكون بيئة  و،األفكار واحدة تلو األخرى وِّمتسلسل يفضل التعامل مع األشياء

ِّيفضل  و،األمان مع طرق العمل املحددة وويشعر بالرضا ،ثابتة والعمل مستقرة
الوسائل  وُهو مخطط يف صياغة األساليب و،املغامرة واالستقرار عىل املخاطرة واألمن

ُّيهتم  و،َّمييل إىل إنجاز املهامت قيد العمل يف الوقت املناسب و،لتحقيق الغاية منها
 .ّلديه قدرة عىل التخطيط التشغييل و،بتفاصيل األشياء

ومنط التفكري  )The Right Limbic Brain Thinking(ّنصف الدماغ األمين السفيل  -ج
 يكون الشخص املسيطر لديه هذا الجزء متعاطًفا ،)C(ويرمز له بالرمز املرتبط به 
ُّلديه القدرة عىل استخدام اللغة  و،)Intuitive(لديه حدس  واألحداث وتجاه الناس

أعضاء  وجسداملتمثلة مبهارات االتصال عن طريق لغة ال وَّغري الشفوية وَّالرمزية
يعالج املشكالت  و،يشعر بالتعاطف مع اآلخرين و،تعابريه وتجميل الوجه و،الجسم

ُّشعوره بالحامس عندما يحب فكرة  و،َّليس بطريقة منطقية وَّبطريقة عاطفية
يستمتع بالتفاعل  و،َّالتجارب التي لها جذور عاطفية وينزع إىل الحقائق و،جديدة

 .مع أبناء املجتمع

ومنط التفكري  )The Left cerebral Brain Thinking(ّلدماغ األمين العلوي نصف ا  -د
ً وميتاز الشخص الذي يكون مسيطرا لديه هذا ،)D(ويرمز له بالرمز املرتبط به 

 ،ال تعنيه التفاصيل و،ّليس جزيئ وٍّاألشياء بشكل كيل ويدرك الصور والجزء بأنه يرى
يستمتع بعمل  و،األفكار الجديدة واألشياءالتجريب للوصول إىل  وِّيفضل التغيريو

 ،يبحث عن بدائل أخرى ليك يقتنع و، ال يقتنع بسهولة،َّعدة أشياء بنفس الوقت
قدرة عىل  و،َّلديه حساسية عالية تجاه املشكالت والتحديات ويستمتع باملخاطرو

ال  و،تراكيب غري مألوفة ووضعها مع بعضها البعض بطرق وإعادة ترتيب األفكار
ال  و،ّيحب أن يجد روابط بني األشياء و،يل إىل عمل األشياء دامئًا بالطريقة نفسهامي

ليس عىل املنطق يف  والعاطفة ويعتمد عىل اإلحساس و،مييل إىل االلتزام بالقوانني
التخطيط  وُّ لديه قدرة عالية عىل التخيل،ّهو شخص حديس و،مواجهة املشاكل

 .ِّاالسرتاتيجي
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 فكري مميزات أمناط الت

 ّ مميزات منط التفكري املرتبط بنصف الدماغ األيرس العلوي:أوالً

)The Left cerebral Brain Thinking( 
 باللون األزرق و،)A(ويرمز له بالرمز 

 التحليليون/ النظريون 

 

 

 )A(منط التفكري  : (2)شكل 

 

ِّيفكر  و،قمنط وَّ مبوضوعيةتحليل األمور و،املحارضات) A(ِّيفضل ذو منط التفكري 
ًتفكريا ناقدا  َّإحصائيات وبياناتتعنيه املخرجات عىل شكل  و،ُّيحب التعامل مع الحقائق و،ً

اتخاذ  و،تقييم النتائج و،ِّيركِّز عىل الهدف النهايئ و،ُّيحب التعامل مع التقنيات و،أرقامو
 .ًبعيدا عن العاطفة وَّالقرارات الصارمة بناء عىل مالحظاته الشخصية
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  )1(مترين 

 ؟)A(ما الذي يحبط ذو منط التفكري 

.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

 

 

 ّتفكري املرتبط بنصف الدماغ األيرس السفيلمميزات منط ال: ًثانيا

)The Left Limbic Brain Thinking( 
 باللون األخرض و،)B(ويرمز له بالرمز 

 املنظمون

 

 

 )B(منط التفكري  : (3)شكل 

مييل ألن يكون  و،ُّالتعلم من خالل العمل املنظم املخطط) B(ِّيفضل ذو منط التفكري 
ًإداريا ناجحا وٍّتشغيليا َّيحب العمل التنفيذي امليداين التطبيقي و،ٍّ َّ َّ  جراءاتيركِّز عىل اإل و،ُّ

 ُّيحب العمل ضمن أجواء آمنة  و،اإلجراءات املكتوبة والطرق وُّيهتم بالوقت و،تفاصيلالو
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َّيفضل الطرق التقليدية يف التفكري  وُّيحب امتالك زمام األمور، و،منضبطة  ،)محافظ(ِّ
ُّيحب التعلمو  ،َّاملكاين وَّالتاريخي وَّيعنيه التسلسل الزمني و، خطوة خطوةالعمل وُّ
رؤية أفكاره تتقدم  وًشغوف للعمل تبعا للنظام و،َّيحتفظ بعالقة صارمة مع األمور املاليةو

 . يعجب بنفسه كونه أداة لتنفيذ األشياء،بالتدرج

 

  )2(مترين 

 ؟)B(ما الذي يحبط ذو منط التفكري 

.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

 

 

 ّ مميزات منط التفكري املرتبط بنصف الدماغ األمين السفيل:ًثالثا

)The Right Limbic Brain Thinking( 
 باللون األحمر و،)C(و يرمز له بالرمز 

 اإلنسانيون

 

 )C(منط التفكري : (4)شكل 
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 ،َّيئالقرا وَّالعمل الكتايب و،نقاش املجموعات و،َّالعمل التعاوين) C(ِّ يفضل ذو منط التفكري 
 ،بناء عالقات مع اآلخرين ومتثيل األدوار، يسعى إىل التواصل و،تجميل الوجه ولغة الجسدو
 .ِّاألخالقي وِّااللتزام الروحي و،َّالبديهة الحسية و،املشاعر املرهفة وميتاز بالعاطفة الجياشةو

 

 )3(مترين 

 ؟)C(ما الذي يحبط ذو منط التفكري 

.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

 

 

   ّمميزات منط التفكري املرتبط بنصف الدماغ األمين العلوي: ًرابعا

)The Left cerebral Brain Thinking( 
 باللون األصفر و،)D(و يرمز له بالرمز 
 املكتشفون واملبدعون

 

 

 )D(منط التفكري : (5)شكل 
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ِّاألنشطة الحرة من مثل العصف الذهني) D(ِّيفضل ذو منط التفكري  ات التشبيه وَّ
ِّالجيد مع ُّميتاز بتكيفه  و،َّالنظرة الكلية و،َّالخرائط العقلية و،َّالصور البرصية وَّاملجازية

ُّال يحب العمل ضمن طرق  و،َّالعنارص املجزأة يف يشء جديد وُّيحب دمج املفاهيم و،البيئة
مييل  و،دِّقد يكون متمر و،ُّيهتم باملستقبل و،ً ويعتمد عىل الخيال كثريا،مرتجل و،ةَّمقيد

 .الجرب و،التحدي و،للمخاطرة

 

 ):4(مترين  

 ؟)D(ما الذي يحبط ذو منط التفكري 

..............................................................................................................  
.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

 

 

  َّالخصائص السلبية ألمناط التفكري

قد نطلق عليها  و،َّأخرى سلبية وَّإن لكلِّ منط من األمناط األربعة جوانب إيجابية
َّبعد أن تم تناول الجوانب اإليجابية  و،الجوانب املضيئة لكلِّ منط وًأحيانا الجوانب املظلمة َّ

َّ سيتم توضيح الجوانب السلبية الحًقا،سابًقا  :يوضح ذلك) 6( الشكل و،ُّ

 

 َّجوانب سلبية ألمناط التفكري وَّإيجابيةِّيوضح وجود جوانب : (6)شكل 
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ّ الخصائص السلبية لنمط التفكري املرتبط بنصف الدماغ األيرس العلوي:أوالً َّ 

)The Left cerebral Brain Thinking( 
 باللون األزرق و،)A(و يرمز له بالرمز 
 التحليليون/ النظريون 

 

 

 )A(منط التفكري : (7)ل شك

 

 ):5( مترين 

 ؟)A(َّما الخصائص السلبية لذي منط التفكري 

.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 
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ّالخصائص السلبية لنمط التفكري املرتبط بنصف الدماغ األيرس السفيل: ًثانيا َّ 

)The Left Limbic Brain Thinking( 
 باللون األخرض و،)B(و يرمز له بالرمز 

 املنظمون

 

 

 )B(منط التفكري  : (8)شكل 

 ):6(مترين 

 ؟)B(َّما الخصائص السلبية لذي منط التفكري 

.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
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ّ الخصائص السلبية لنمط التفكري املرتبط بنصف الدماغ األمين السفيل:ًثالثا َّ 

)The Right Limbic Brain Thinking( 
 باللون األحمر و،)C(الرمز و يرمز له ب

 اإلنسانيون

 

 

 )C(منط التفكري : (9)شكل 

 

 ):7(مترين 

 ؟)C(َّما الخصائص السلبية لذي منط التفكري 

.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
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ّ الخصائص السلبية لنمط التفكري املرتبط بنصف الدماغ األمين العلوي:ًرابعا َّ 

)The Left cerebral Brain Thinking( 
 باللون األصفر و،)D(و يرمز له بالرمز 

 املبدعون واملكتشفون

 

 

   )D(منط التفكري : (10)شكل 

 

 ):8(مترين 

 ؟)D(ط التفكري َّما الخصائص السلبية لذي من

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 
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 َّاألنشطة املفضلة ألمناط التفكري

األنشطة التي تعمل عىل زيادة التفضيل لنمط التفكري املرتبط بنصف الدماغ األيرس : أوالً
 ّالعلوي

)The Left cerebral Brain Thinking( 
 باللون األزرق و،)A(و الذي يرمز له بالرمز 

 التحليليون/ النظريون 

 

 

 )A(منط التفكري : (11)شكل 

 

 ):9(ين متر

لـنمط التفكـري ) السـيطرة(املهام التي من شـأنها زيـادة التفضـيل  واقرتح بعض األنشطة
)A(؟ 

.............................................................................................................. 
..............................................................................................................  

.............................................................................................................. 

..............................................................................................................  
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 األنشطة التي تعمل عىل زيادة التفضيل لنمط التفكري املرتبط بنصف الدماغ األيرس :ًثانيا
 ّالسفيل 

)The Left Limbic Brain Thinking( 
 باللون األخرض و،)B(و الذي يرمز له بالرمز 

 املنظمون

 

 

 )B(منط التفكري : (12)شكل 

 

 ):10(مترين 

لـنمط التفكـري ) السـيطرة(ها زيـادة التفضـيل املهام التي من شـأن واقرتح بعض األنشطة
)B(؟ 

..............................................................................................................  
.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 
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 األنشطة التي تعمل عىل زيادة التفضيل لنمط التفكري املرتبط بنصف الدماغ األمين :ًثالثا
  ّالسفيل

)The Right Limbic Brain Thinking( 
 باللون األحمر و،)C(و الذي يرمز له بالرمز 

 اإلنسانيون

 

 

   )C(منط التفكري : (13)  شكل

 

 ):11(مترين 

لـنمط التفكـري ) السـيطرة(من شـأنها زيـادة التفضـيل املهام التي  واقرتح بعض األنشطة
)C(؟ 

.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 
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  األنشطة التي تعمل عىل زيادة التفضيل لنمط التفكري املرتبط بنصف الدماغ األمين:ًرابعا 
 ّالعلوي

)The Left cerebral Brain Thinking( 
 باللون األصفر و،)D(و الذي يرمز له بالرمز 

 املكتشفون واملبدعون

 

 

 )D(منط التفكري : (14)شكل 

 

 ):12(مترين 

لـنمط التفكـري ) السـيطرة( التي من شـأنها زيـادة التفضـيل املهام واقرتح بعض األنشطة
)D(؟ 

.............................................................................................................. 
..............................................................................................................  

.............................................................................................................. 
 .............................................................................................................. 
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 َّ املفضل ألمناط التفكريُّالتعلم

ّالتعلم األفضل لذوي منط التفكري املرتبط بنصف الدماغ األيرس العلوي: أوالً ُّ 

)The Left cerebral Brain Thinking( 
 باللون األزرق و،)A(و يرمز له بالرمز 

 النظريون
 

 

 )A(منط التفكري : (15)شكل 

 

 ):13(مترين 

 ؟)A(خاللها ذو منط التفكري َّما هي أفضل الطرق التي يتعلم من 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 
..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................
..............................................................................................................  

.............................................................................................................. 
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ّ التعلم األفضل لذوي منط التفكري املرتبط بنصف الدماغ األيرس السفيل:ًثانيا ُّ 

)The Left Limbic Brain Thinking( 
 باللون األخرض و،)B(و يرمز له بالرمز 

 املنظمون

 

 

 )B(منط التفكري : (16) شكل

 

 ):14(مترين 

 ؟)B(َّما هي أفضل الطرق التي يتعلم من خاللها ذو منط التفكري 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 
..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................
..............................................................................................................  

.............................................................................................................. 
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ّ التعلم األفضل لذوي منط التفكري املرتبط بنصف الدماغ األمين السفيل:ًثالثا ُّ 

)The Right Limbic Brain Thinking( 
 باللون األحمر و،)C(و يرمز له بالرمز 

 اإلنسانيون

 

 

  )C(منط التفكري : (17)شكل 

 

 ):15(مترين 

 ؟)C(َّما هي أفضل الطرق التي يتعلم من خاللها ذو منط التفكري 

..............................................................................................................  
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

............... ...............................................................................................
.............................................................................................................. 

..............................................................................................................  
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ّالتعلم األفضل لذوي منط التفكري املرتبط بنصف الدماغ األمين العلوي: ًرابعا ُّ 

)The Left cerebral Brain Thinking( 
 باللون األصفر و،)D(و يرمز له بالرمز 
 املكتشفون واملبدعون

 

 

  )C (منط التفكري: (18)شكل 

 

 ):16(مترين 

 ؟)D(َّما هي أفضل الطرق التي يتعلم من خاللها ذو منط التفكري 

.............................................................................................................. 
..............................................................................................................  

.............................................................................................................. 
.................................................................................................... ..........

.............................................................................................................. 
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 فكريالوظيفة األكرث مالءمة ألمناط الت وُّاللغة األكرث مناسبة

الوظيفة األكرث مالءمة لذوي منط التفكري املرتبط بنصف الدماغ  وُّ اللغة األكرث مناسبة:أوالً
 ّاأليرس العلوي

)The Left cerebral Brain Thinking( 
 باللون األزرق و،)A(و يرمز له بالرمز 
 التحليليون/ النظريون

 

 

 )A(منط التفكري : (19) شكل

 

 ):17(مترين 

 ؟)A(الوظيفة األكرث مناسبة لذي منط التفكري  وُّما اللغة األكرث مالءمة

.............................................................................................................. 
..............................................................................................................  

.............................................................................................................. 
................................................................... ...........................................   
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الوظيفة األكرث مالءمة لذوي منط التفكري املرتبط بنصف الدماغ  وُّاللغة األكرث مناسبة: ًثانيا
 ّاأليرس السفيل

)The Left Limbic Brain Thinking( 
 باللون األخرض و،)B(و يرمز له بالرمز 

 املنظمون

 

 

 )B(منط التفكري : (20)شكل 

 

 ):18(مترين 

 ؟)B(يفة األكرث مناسبة لذي منط التفكري الوظ وُّما اللغة األكرث مالءمة

.............................................................................................................. 
..............................................................................................................  

.............................................................................................................. 
 ..............................................................................................................

..............................................................................................................  
.............................................................................................................. 
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الوظيفة األكرث مالءمة لذوي منط التفكري املرتبط بنصف الدماغ  وُّاللغة األكرث مناسبة :ًثالثا
 ّاألمين السفيل

)The Right Limbic Brain Thinking( 
 باللون األحمر و،)C(و يرمز له بالرمز 

 اإلنسانيون

 

 

 )C( التفكري منط: (21)شكل 

 

 ):19(مترين 

 ؟)C(لوظيفة األكرث مناسبة لذي منط التفكري ا وُّما اللغة األكرث مالءمة

.............................................................................................................. 
..............................................................................................................  

.............................................................................................................. 
 ..............................................................................................................

..............................................................................................................  
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الوظيفة األكرث مالءمة لذوي منط التفكري املرتبط بنصف الدماغ  وُّ اللغة األكرث مناسبة:ًرابعا
 ّاألمين العلوي

)The Left cerebral Brain Thinking( 
 باللون األصفر و،)D(و يرمز له بالرمز 
 املكتشفون واملبدعون

 

 

 )C(منط التفكري : (22)شكل 

 

 ):20(مترين 

 ؟)D(الوظيفة األكرث مناسبة لذي منط التفكري  و مالءمةُّما اللغة األكرث

.............................................................................................................. 
..............................................................................................................  

.............................................................................................................. 
 .............................................................................................................. 
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      وفًقا ألمناط التفكريخصائص األرسة

 ّ خصائص األرسة من ذوي منط التفكري املرتبط بنصف الدماغ األيرس العلوي:أوالً

)The Left cerebral Brain Thinking( 
 باللون األزرق و،)A(و يرمز له بالرمز 
 التحليليون/ النظريون 

 

 

 )A(منط التفكري : (23)شكل 

 

 ):21(مترين 

  كيف تبدو هذه األرسة؟،)A(وي منط التفكري ما خصائص األرسة من ذ

.............................................................................................................. 
..............................................................................................................  

.............................................................................................................. 
 .............................................................................................................. 
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  ّن ذوي منط التفكري املرتبط بنصف الدماغ األيرس السفيل خصائص األرسة م:ًثانيا

)The Left Limbic Brain Thinking( 
 باللون األخرض و،)B(و يرمز له بالرمز 

 املنظمون
 

 

 )B(منط التفكري : (24)الشكل 

 

 ):22(مترين 

 ؟ كيف تبدو هذه األرسة،)B(ما خصائص األرسة من ذوي منط التفكري 

.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 
 ..............................................................................................................

..............................................................................................................  
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
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ّ خصائص األرسة من ذوي منط التفكري املرتبط بنصف الدماغ األمين السفيل:ًثالثا  

)The Right Limbic Brain Thinking( 
 باللون األحمر و،)C(و يرمز له بالرمز 

 اإلنسانيون

 

 

 )C(منط التفكري : (25) شكل

 

 ):23(مترين 

 ؟ كيف تبدو هذه األرسة،)C(ما خصائص األرسة من ذوي منط التفكري 

.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 
 ..............................................................................................................

.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
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 ّ خصائص األرسة من ذوي منط التفكري املرتبط بنصف الدماغ األمين العلوي:ًثالثا

 )The Left cerebral Brain Thinking(  
 باللون األصفر و،)D(و يرمز له بالرمز 
 املكتشفون واملبدعون

 

 

 )D( التفكري منط: (26) شكل

 

 ):24(مترين 

 ؟ كيف تبدو هذه األرسة،)D(ما خصائص األرسة من ذوي منط التفكري 

.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

........ ...................................................................................................... 
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 التفكري) أساليب(حقائق حول أمناط 

 90 %ّمام نتعلمه تقليدي يعتمد عىل املحارضات أو مشاهدة مسلسالت َّ برامج  وَّ
ال تستثري يف األساس إال  و،ُّأقلها إثارة للدماغ وهذه أدىن املعطيات و،َّإذاعيةو َّتلفزيونية

 .)Jensen, 2001 (الجانب األيرس من الدماغ

 تامد عىل أحد جانبي الدماغ أكرث من اآلخر أثناء معالجة مييل األفراد إىل االع
 .)السائد(يشار إىل ذلك بالجانب املسيطر واملعلومات،

  َّميكن أن يعرب عن سيطرة أحد جانبي الدماغ لدى األفراد عىل شكل أسلوب معني ِّ
ُّيتبناه الفرد يف عملية التعلم َّ  .التفكري وَّ

  ُّيشري أسلوب التعلمLearning style إىل الطريقة التي يتعلم بها الفرد يف استقباله أو َّ

 .تحليله للمعلومات

 أسلوب التفكري يعتربان عادات ملعالجة املعلومات  وُّأسلوب التعلمInformation 
Processing Habits )  ،2004سترينبريغ.( 

 رباع َّوفًقا لنموذج هريمان فالسيطرة الدماغية هي ميل الفرد إىل االعتامد عىل أحد أ
  .الدماغ بدرجة أكرب من األرباع األخرى

 َّالجامعات بناء عىل نظرية وظائف  وأن أمناط التفكري السائدة لدى طلبة املدارس
ِّاللغوي وِّنصفي الدماغ تركِّز عىل التفكري التحلييل هي من  و،ِّاملنطق الريايض وُّ

 .(Sousa, 2001) اختصاص الجانب األيرس من الدماغ

 ِّمن التباين بني الطالب يف األداء املدريس، وتفرس  %) 20( حوايل تفرس القدرات
من التباين بني العامل يف وظيفة معينة، ورمبا تكون أساليب التفكري أحد %) 10(

 ).2004سترينبريغ،  (مصادر التباين غري املفرس سواء أكان ذلك يف املدرسة أو يف العمل

 التفكري) أساليب(آراء املؤلف حول أمناط 

  يكمل منطا التفكريD وB بعضهام أحيانا ألن ذي منط التفكري ًD يبنيو يرسم السياسات 
ًإال أن التعاون بينهام نادرا ما يكون  ،لتنفيذها Bيحتاج لذي منط التفكري  والخطط
 .ًممكنا



 79التفكري ) أساليب(تصنيف أمناط : الفصل الثاين
 

 

 قد يكون التعاون بني ذي منط التفكري Dمنط التفكري  وA قد يكمالن بعضهام  وًكبريا
 بعض محكات التقويم التي يستخدمها ذو D يقرتح ذو منط التفكري  إذ قد،البعض

قد يقرتح  وDالكاتب ذو منط تفكري  وAّ فالناقد األديب ذو منط تفكري ،Aمنط التفكري 
 .A معايري النقد التي يستخدمها ذو منط التفكري Dذو منط التفكري

 يف الوقت   سبيل املثالعىل و...قد يكون الفرد نفسه ذو منطي تفكري أو ثالثة أو أربعة
هو الذي ينفذ  و،)D(ة َّالسياسات املستقبلي ويصنع املعايري ونفسه فهو الذي يخطط

)B(،املعايري تعمل كام خطط لها  ويحكم عىل أن الخطط وهو الذي يجب أن يتأكد و
)A(،ًلكن األفراد غالبا ما يشعرون بأنهم  وعليه فليس هناك منط أفضل من آخر، و

 .ًحا يف منط أو يف آخرأكرث ارتيا

  من الصعب أن يكون هناك اتفاق أو تعاون كبري بني ذي منط التفكري)A(ذي منط  و
من الصعب أن  و، فمن الصعب أن نجد طبيب ال يتحمل رؤية الدم،)C(التفكري 

 .التسلط مع الدفء و،املنطق مع اإلحساس و،تجتمع العاطفة مع الرصامة

 ط التفكري املؤسسة التي ال تحوي عىل ذي من)D(،يكون هدفها  وّ سوف تقلد غريها
 سيكون )B(املؤسسات التي ال تحوي منط التفكري  و،اللحاق خلف املؤسسات األخرى

املؤسسات التي ال تحوي منط  و،لديها العديد من الخطط التي تحتاج إىل تنفيذ
 ططمعرفة أي الخ و،التأكد من تنفيذها و ال تنجح يف تقويم خططها)A( التفكري

  .ُّأيها غري الناجحة والسياسات الناجحةو

 َّاملعلم الذي يشجع طالبه للتعبري عن أنفسهم بحرية االبتكار،  وعىل اإلبداع وانطالق وِّ
املعلم الذي يركِّز عىل التحليل  و،)D(مييل إىل تفضيل الطلبة ذوي منط التفكري 

 ،)A(التفكري  لبة ذوي منطالبيانات مييل إىل تفضيل الط واألرقام ووالنقد، والتفاصيل
 َّيتبع الطرق التقليدية يف التدريس واملعلم الذي يؤكِّد عىل قبول الطلبة لوجهة نظرهو
املعلم الذي يركِّز عىل  و،)B(التقويم مييل إىل تفضيل الطلبة ذوي منط التفكري و

ِّالتعلم التعاوين َّالتطوعية  وَّعيةُّيهتم باألعامل االجتام و،َّعىل استثارة دافعية طلبته و،ُّ
 .)C(َّالخريية مييل إىل تفضيل الطلبة ذوي منط التفكري 

  َّقد يكون هناك نسبة ضئيلة جدا من أفراد املجتمع ممن يفضلون أمناط التفكري ٍّ
 .األربعة
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 إجابة مثل  و،ًنجاحا مع الطلبة وَّقد يتساءل البعض عن طريقة التدريس األكرث فاعلية
أساليب التفكري، حيث أن أفضل طريقة تدريس  ول أمناطهذا السؤال تكون من خال

ِّهي الطريقة التي تتناغم بها طريقة تعلم املتعلم طريقة التعليم التي يستخدمها  وُّ
  .املعلم

  ،َّكثرية هي األسئلة الرتبوية التي ميكن اإلجابة عنها من خالل أمناط أو أساليب التفكري
، )ّالتعلم التعاوين( أفضل من خالل املجموعات َّهل يتعلم الطفل" ومن هذه األسئلة 

 ، إن هذا السؤال كغريه من األسئلة الكثرية التي تؤكِّد أمناط"َّأم أن يتعلم وحده 
إن اإلجابة عن مثل هذا السؤال تكون .. .،أساليب التفكري أنه صيغ بطريقة خاطئةو

ِّإن طريقة التعلم التعاوين أفضل لذوي منط ال.. .كام هو آت َّ، الذي يتعلم )C( تفكريُّ

َّأن طريق التعلم الفردية تكون أفضل طريقة  و،التفاعل وأفضل من خالل املشاركة ُّ

ً الذي يحب العمل منفردا،)D(ُّتعلم لذوي منط التفكري   . َّبطريقته الخاصة وُّ

 مثال

َّمريم مهندسة زراعية تعمل يف مؤسسة إنتاج بذور النباتات العطرية   د بذور الورو(َّ
لها اسم معروف لجودة  و،الشتل واملؤسسة ذات ماض عريق يف إنتاج البذور و،)املختلفة
ٍّتتبع هذه املؤسسة طرقا ذات طابع تقليدي  و،املهتمني وسمعتها الحسنة بني الزبائنو إنتاجها ً

ُعند تعيني املهندسة مريم طلب منها تقديم أو إبداع  و،َّوفق قواعد علمية ثابتة يسري محدد

 التحديث و طريقة جديدة يف السنة إلنتاج البذور أو الشتل من أجل التطوير األقلعىل
  .تحسينه وزيادة اإلنتاجو

أسلوب تفكريها  واإلبداع املهندسة مريم ألنه يتسق ووافقت فكرة التجديد 
َّدافعية عالية للعمل  وَّألن لديها أفكار متعددة خاصة بها حول طرق إنتاج البذور، ،اإلبداعي

.. .هذه األفكار بحاجة لدعم إدارة املؤسسة ليك تظهر عىل حيز الوجود، وبهذا االتجاه،
 بحجة ،إمنا تريد طريقة واحدة كّل عام فقط و،ولألسف إدارة املؤسسة ال تريد طرق كثرية

َّزبائنها يحبون الطرق التقليدية يف اإلنتاج و،تحتاج لجهود مضاعفة وأنها مكلفة عند  و،ُّ
كأنها يف موقع  و اإلدارة ليك تنتج أكرث من طريقة ظهرت املهندسة مريمإلحاحها عىل

 إنها ذات ،إنها مفكرة مبدعة يف مؤسسة ال تريد إدارتها اإلبداع.. .،معارض إلدارة املؤسسة
كنتيجة نظرت إدارة  و،Bروتيني منطييف مؤسسة إدارتها ذات منط  D اإلبداعيمنط تفكري 

ال مجال لها باالستمرار يف  و،ِّمتحدية لسياستها ومخالفةاملؤسسة للمهندسة عىل أنها 
  .املؤسسة
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  وفقا ألمناط التفكريَّاملهارات اإلدارية

 )25( مترين

 لو كنت املدير العام ملصنع ،)27( اآلتية املوضحة بالشكل َّبناء عىل املهارات اإلدارية 
ط التفكري األربع عند هريمان  كيف ميكن أن تستثمر أمنا،)البيضاء للحليب السائل املبسرت(

يف تقديم خطة اسرتاتيجية بعيدة املدى لتحقيق أكرب األرباح من خالل بيع أكرب كمية 
ًمركِّزا عىل كيف .. .من الخطة) اإلعالم والدعاية(ِّقدم الجزء الخاص بالتسويق .. .،ممكنة

 ميكن مخاطبة املستهلكني؟ 

 

 َّاملهارات اإلدارية: (27)شكل 

A  .... ........................................................................................................ 
.............................................................................................................         

B  ............................. ............................................................................... 
.............................................................................................................         

C  ...................................................... ...................................................... 
.............................................................................................................         

D  ............................................................................... ............................. 
.............................................................................................................         
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 )26(مترين 

وجدت نوع عصري متوفر  و)سوبر ماركت(َّتخيل أنك دخلت إىل محل بقالة كبري 
ُّما الذي تود ( ما الذي يعنيك ،ًأردت رشاء بعضا منه و،َّللمرة األوىل عىل رفوف املحل

بخصوص العصري قبل عملية الرشاء لهذا النوع من العصري، هب أنك من ذوي ) معرفته
منط  و،َّمرة) C(التفكري منط  و،َّمرة) B(من ذوي منط التفكري  وةَّمر) A(منط التفكري 

 :َّمرة) D(التفكري 

 

A  ............................................................................................................  
.....................................................        ........................................................ 

B  ............................................................................................................  
..............................................................................        ............................... 

C  ............................................................................................................  
.......................................................................................................        ...... 

D  ............................................................................................................  
.............................................................................................................         
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  )27(مترين 

لو  و،د ينظر أصحاب أمناط التفكري املختلفة كّل حسب منط تفكريه لليشء نفسهق 
َّنظروا جميعهم عىل سبيل املثال لعملية التخطيط سريى كّل منهم عملية التخطيط من  َّ

َّوضح كيف يرى أصحاب أمناط التفكري املختلفة عملية ... .َّزاويته الخاصة بنمط تفكريه ِّ
 :آليتالتخطيط، وفًقا للجدول ا

 

 َّعملية التخطيط

 

 Aمنط 

 :التخطيط عىل أنهA يرى أصحاب منط التفكري

.............................................................................................................. 

 Bمنط 

 :التخطيط عىل أنهB يرى أصحاب منط التفكري

.............................................................................................................. 

 Cمنط 

 :التخطيط عىل أنهC يرى أصحاب منط التفكري

.............................................................................................................. 

 Dمنط 

 :التخطيط عىل أنهD ط التفكرييرى أصحاب من

.............................................................................................................. 
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 )28(مترين 

 : وفًقا للجدول اآليت،َّكيف ينظر أصحاب أمناط التفكري املختلفة لعملية التدريب

 

 َّعملية التدريب

 

 :للتدريب عىل أنهA  أصحاب منط التفكريينظر 

.............................................................................................................. 

 : للتدريب عىل أنهBينظر أصحاب منط التفكري

.............................................................................................................. 

 :للتدريب عىل أنهC  ينظر أصحاب منط التفكري

.............................................................................................................. 

 :للتدريب عىل أنه   D ينظر أصحاب منط التفكري

.............................................................................................................. 
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 الثالثالفصل 

 التفكري ) أساليب(مقياس هريمان ألمناط 

 

 
   َّغيةأداة هريمان للسيطرة الدما
 (H B D I)  Herrmann Brain Dominance Instrument  

 Thinking Styles Assessment  قياس أمناط التفكري

 هو عامل فيزياء كبري، و،م1925 عام Herrmann Nedولد العامل األمرييّك هريمان  
َّم أبدع نظرية يف قياس أمناط التفكري 1978يف عام  و،ّموسيقي بارع ورسام مشهور،و
َّلعدة  و،َّالشخصيةو علامء النفس وًالتي القت قبوالً كبريا بني املهتمني و،)َّالسيطرة الدماغية(

 .ّسنوات قاد هريمان الجانب التطويري يف رشكة جرنال إلكرتك

أكرثها مرونة ألنه ميكن من خالله  وُّيعد مقياس هريمان من أفضل أدوات التشخيص 
 ,Herrmann (َّ حيث يتكون مقياس هريمان،بالتايل سلوكه وُّالتعرف عىل طريقة تفكري اإلنسان

 :كام ييل وُّفقرة موزعة عىل شكل تجمعات) 120(ألمناط التفكري من ) 2002

  َّمعلومات شخصيةBiographical Information: حيث يشمل هذا التجمع عىل ُّ
 .ِّاملستوى الجامعي و،الجنس و،موضوع التخصصو االسم

   وضع اليدHandedness: حيث يشتمل هذا التجمع عىل فقرتني حول وضعية اليد َّ ُّ
 .عند االستخدام ويف حالة الكتابة

   َّموضوعات مدرسيةSchool Subjects: حيث يشتمل هذا التجمع عىل ثالث فقرات ُّ
 .َّحول درجة إجادة موضوعات دراسية

   عنارص العملWork Elements: فقرة ُّ حيث يشتمل هذا التجمع عىل ست عرشة
ِّتضم عنارص تبني طبيعة العمل الذي يفضله الفرد أو الذي ميارسه ُّ. 
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 َّأوصاف مفتاحية Key Descriptors:حيث يضم هذا التجمع خمسا ً ُّ عرشين فقرة  وُّ
 .يطلب من املفحوص اختيار مثان منها بحيث تصفه بشكل أفضل من غريها

   الهواياتHobbies:عرشين فقرة متثل  والثُّ حيث يشتمل هذا التجمع عىل ث
 .هوايات مختلفة يطلب من املفحوص اختيار ست منها حسب درجة مامرسته لها

  مستوى الطاقة Energy Level: حيث يشتمل هذا التجمع عىل فقرة واحدة فقط ُّ
 .تتناول الوقت الذي تكون فيه طاقة الفرد يف أعىل درجاتها

   دوخة املواصالتMotion Sickness:  فقرتني اثنتني  ُّهذا التجمع عىلحيث يشتمل
 . من حيث تكرارها،تتناوالن درجة اإلصابة بدوخة املواصالت

   أزواج الصفاتAdjective Pairs: عرشين  وُّحيث يشتمل هذا التجمع عىل أربع
 .يطلب من املفحوص اختيار إحداهام و،كّل فقرة تعرض صفتني مختلفتني و،فقرة

   ّانبساطي/ ّانطوايئ Introversion / Extroversion:  ُّحيث يشتمل هذا التجمع
ُّعىل فقرة واحدة يطلب فيها من املفحوص تحديد موقعه عىل متصل ميتد بني 

َّاالنطوائية إىل االنبساطية َّ. 

  ًعرشون سؤاال Twenty Questions : ُّحيث يشتمل هذا التجمع عىل عرشين فقرة
 :ّفًقا ملقياس ليكرت الخاميس هي و،كّل منها عىل شكل عبارة يليها خمسة تدريجات

  .غري موافق بشدة و، غري موافق، محايد، موافق،موافق بشدة

 (Herrmann, 2002)    مقياس هريمانمميزات 

  فهمه بسهولةميكن .  

  استخراج درجاته مبارشة و،ٍّ حيث ميكن تطبيقه بشكل جامعي؛رسيع. 

  السهولة ومتوازن من حيث العمق.  

   ِّإمنا يبني التفضيالت يف طريقة التفكري و،إصدار حكم عىل الشخصال يعني املقياس 
  .البيانات وأمناط معالجة املعلوماتو

  م بحيث ميكن تذكُّره بسهولة عن طريق األرقام أو األلوانمصم.  

 ّيعترب تباين أفراد املجموعة أو فريق العمل عامل إيجايب.  
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 يقِّيزودنا مبعلومات قيمة عن املجموعة أو الفر.  

 بحيث يناسب رشائح عمرية متباينة جدا،املرونة ٍّ َّ. 

 ِّيقدم مقياس هريمان يف جانبه النظري معلومات كافية عن عمل الدماغ كيف ميكن  وِّ
 .َّعقلية اآلخرين وَّكيف يفهم الشخص طبيعة عقليته وَّالتعامل معه بفاعلية

 َّيقدم املقياس تفسريات علمية عن ملاذا يفعل اآلخرون ما  و؟ ملاذا نفعل ما نفعله:ِّ
 .؟ما تفعالنه الخ... .،الرؤساء و،الرشكات و،بالتايل ملاذا تفعل األرسة و؟،يفعلونه

  ًيعطي مؤرشات قوية عن مواصفات مجال العمل املستقبيل انطالقا من رضورة ِّ َّ
  .َّاختيار املهنة املستقبلية وَّالتناغم بني منط الشخصية الحايل

  كيف يعمل  وّعن مواصفات مجال تخصص الفرد املستقبيلَّيعطي مؤرشات قوية
 َّر التخصص املناسب يف شحذ أقىص طاقة عقلية للفرد للوصول إىل اإلبداعاختيا

 .التميزو

 أهمية تطبيق مقياس هريمان 

 التفاهم بني الناس بشكل عام وتحسني التخاطب. 

 َّتحسني فاعلية عمل الفريق. 

 تُّتقوية تعلم األفراد يف املؤسسا. 

 مستوياتها والخالفات عىل اختالف أشكالها وحّل املشكالت. 

 زيادة مالمئة العمل لقدرات الشخص. 

  املوظفني و، رؤساء العمل،زمالء العمل(فهم اآلخرين(.  

 الجامعات واالبتكار لدى األفراد وَّإثارة القدرات اإلبداعية. 

 َّاستعامل القدرات العقلية بأفضل ما ميكن. 

 َّات بني األفراد إىل قوة إبداعيةاستثامر الخالف َّ. 

 األفراد وتأثري ذلك عىل املؤسسة وفهم أمناط اإلدارة املختلفة. 

 تطوير الفريق وفهم العالقات بني أفراد الفريق. 

 َّكيفية تطويره و،مصادره وفهم طبيعة اإلبداع. 
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 تطبيقات مقياس هريمان

 ميكن ذكر بعض هذه املجاالتو ،املواقع و،يستخدم مقياس هريمان يف مختلف املجاالت 
 :املواقع عىل سبيل املثال ال الحرصو

 اآلخرين ومجال الذات.  

  ّالتشغييل و،ّاالسرتاتيجي(مجال التخطيط(. 

 اإلرشاف و، التوظيف، املقابالت،االستقبال.  

 ّالجامعي وّالعمل الفردي و،اإلبداع.  

  التغيري و املخاطر،،إدارة األزمات(اإلدارات العليا(. 

 َّاالجتامعية وَّينعكس عىل الشؤون األرسية(َّطوير الشخصية ت(.  

 التدريب و،ُّ التعلم،التعليم.  

  الرشاء والبيع(التجارة(. 

 هياكلها و،تطوير املؤسسات.  

 اإلعالم واالتصال.  

 َّاالجتامعية وَّالشؤون األرسية. 

 َّمختلف مجاالت الحياة اإلنسانية.  

  (Herrmann, 2002) أهمية مقياس هريمان

 ثبات مرتفعة، و حيث ميتاز مبعامالت صدق؛ُّيعد مقياس هريمان ذو مصداقية عالية
َّ حيث تم ؛َّاملقاالت العلمية واألبحاث وهذا ما أهله ليك يستخدم يف كثري من الدراساتو

أكرث  ورسالة ماجستري عىل مستوى العامل، و، أطروحة دكتوراه100 أكرث مناستخدامه يف 
إضافة إىل استخدامه يف  ،ّ علمي نرش حول مقياس هريمان عىل مستوى العامل مقال150من 

عىل  و،التشخيصو يف التقييم و عند اختيار املوظفني،َّاملؤسسات العاملية وكربى الرشكات
 ،موبيل أويل و،كوكاكوال ورشكة شل، و،آي يب إم و،جامعة تكساس: سبيل املثال ال الحرص

 َّجامعة جورجيا، إضافة إىل ذلك كله فقد تم  و،األمرييّكالجيش  و،موتوروال و،إنتيلو
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 ،أملانيا و،اململكة املتحدة و،َّاستخدامه الختيار كبار املوظفني يف الواليات املتحدة األمريكية
  . (Herrmann, 2002)َّأمريكا الالتينية و،أسرتاليا و،األرجنتني و،املكسيك و،تركيا و،فرنساو

 بدايات مقياس هريمان

َّ عاما عىل األبحاث التي قدمها كّل 15بنى هريمان نظريته التي استغرقت أكرث من   ً
الدماغ (ماكلني  و)الدماغ املنشطر( حيث دمج هريمان منوذج سبريي ،ماكلني ومن سبريي

 ,Goddard (هو كام هو آت و،ّهو منوذج هريمان الرباعي ويف منوذج واحد) ّالثاليث
2004(: 

 :هي و،ُّتقر بوجود ثالثة أدمغة يف اإلنسان بعضها فوق بعضأبحاث ماكلني التي 
, ُّ الذي يضم الشعور،دماغ الثدييات و.ُّالتعلم, التصور, ُّ الذي يضم التفكري،ّالدماغ العقيل(

ُّدماغ الزواحف الذي يضم الحاجات  و. االنفعال, التذوق, الشم,َّاملهارات الحسية
 .) الجنس,السالمة و األمن,الرشاب و الطعام,َّالبيولوجية

 َّليس فسيولوجية وَّهي مناطق رمزية وأربع مناطق مرتابطة. 

 كّل منطقة تختص بطريقة معينة يف التفكري. 

 ّالطرق األربعة تعمل سويا لتشكل الدماغ الكيل ِّ ٍّ. 

 منطقة واحدة أو أكرث تكون غالبة أو مهيمنة.  

ة مدى شيوع السيطرة يف دراسة هدفت إىل معرف (Adams, 2003)وقد أشار آدمز 
 :من أبرزها و،َّالدماغية بني األفراد أشار إىل مجموعة من الحقائق

ّتبني أن لكلِّ إنسان تفضيل أسايس واحد عىل األقل  ،ّيلهم تفضيل أحاد%) 7(أن  و،َّ
ّ لهم تفضيل رباعي، مبعنى )%3( و،ّلهم تفضيل ثاليث %) 30( و،ّلهم تفضيل ثنايئ%) 60(و

َّاغية متوازيةأن لهم سيطرة دم   .ِّالشكل اآليت يوضح ذلك و،َّ
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 َّ الدماغية بني األفرادالسيطرةشيوع : (1)شكل 

 

  مقياس هريمانمناطق 

املناطق األربعة مقسمة إىل أربع  وA B C D )أرباع(توجد يف املقياس أربع مناطق  
ائر األربعة معان كام للدو و،)2(كام يف الشكل  وٍّدوائر تكرب تدريجيا كلام ابتعدت عن املركز،

 :هو آت

 يرتاوح  و،َّ متثل سيطرة دماغية ضعيفة)4(تأخذ الرقم  والدائرة األوىل القريبة من املركز
 فإذا أجاب أحد األفراد عىل مقياس ،)33-0(مدى درجاتها عىل مقياس هريمان بني 

اوح عىل سبيل املثال ترت (A)لنفرض الربع  و،كانت درجته عىل أحد األرباع وهريمان
أي ( ضعيفة )A(َّ معنى هذا أن سيطرته الدماغية عىل هذا الربع ،درجة) 33-0(بني 

 .)يتجنبها املستجيب
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 يرتاوح مدى درجاتها  و،َّ متثل سيطرة دماغية متوسطة)3(تأخذ الرقم  والدائرة الثانية
  فإذا أجاب أحد األفراد عىل مقياس هريمان،)66 – 34(عىل مقياس هريمان بني 

-34(عىل سبيل املثال ترتاوح بني )B(لنفرض الربع  و، درجته عىل أحد األرباعكانتو
 وتفضيله ، متوسطة)B(َّ معنى هذا أن سيطرته الدماغية عىل هذا الربع ،درجة) 66

 .ّثانوي

 متثل سيطرة دماغية قوية)2(تأخذ الرقم  والدائرة الثالثة َّ يرتاوح مدى درجاتها عىل  و،َّ
كانت  و، فإذا أجاب أحد األفراد عىل مقياس هريمان،)99 – 67(مقياس هريمان بني 

) 99-67(عىل سبيل املثال ترتاوح بني  (C)لنفرض الربع  و،درجته عىل أحد األرباع
 .ّتفضيله أسايس و،َّ قوية)C(َّ معنى هذا أن سيطرته الدماغية عىل هذا الربع ،درجة

 ٍّة قوية جداَّ متثل سيطرة دماغي)1(تأخذ الرقم  والدائرة الرابعة يرتاوح مدى درجاتها  و،َّ
 ، فإذا أجاب أحد األفراد عىل مقياس هريمان،)120-100(عىل مقياس هريمان بني 

 100(  عىل سبيل املثال ترتاوح بني)D(لنفرض الربع  و،كانت درجته عىل أحد األرباعو
 ،ٍّداَّ قوية ج)B(َّ معنى هذا أن سيطرته الدماغية عىل هذا الربع ،درجة) 120-

 .ّوتفضيله أسايس بامتياز

 

 

 ميثل توزيع درجات مقياس هريمان: (2) شكل
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وبناء عىل التوضيح أعاله فإنه ميكن للفرد املستجيب عىل مقياس هريمان أن يكون 
موقعه عىل الدوائر األربعة؛ إذ ميكن أن يكون موقعه داخل الدائرة الرابعة أو بني الدائرة 

ولتحويل موقع . الدائرة الثانية والثالثة أو بني الدائرة األوىل والثانيةالثالثة والرابعة أو بني 
 فيمكن أن يأخذ املستجيب Profileَّالفرد املستجيب إىل رقم إلعطاء ما يسمى باللقطة 

 ).D، أو C، أو B، أوA(داخل كّل ربع من األرباع ) 4 3 2 1(واحد من أربع قيم 

 Profile Code رمز اللقطة 

 حيث يأخذ رمز ،)َّبروفايل الشخصية(ز اللقطة رضوري لرسم مخطط اللقطة  رمُّيعد 
لنفرض أن رمز  و،أربع دوائر داخل كّل ربع واللقطة باالعتبار وجود أربعة أرباع يف الدماغ

 اللقطة إلبراهيم هو

 

 

 :كام ييل وإن هذا يعني أن إبراهيم حصل عىل درجات عىل مقياس هريمان 

 اليسار حيث يفرس الرمز أعاله بأن الفرد صاحب هذا الرمز البداية تكون من جهة 
َّدرجة عىل مقياس هريمان املكون من  100 أكرث من )(A جمع درجات عىل الربع

 .فقرة) 120(

  جمع الفرد صاحب هذا الرمز درجات عىل الربع(B)  درجة) 66 – 34(بني. 

 جمع الفرد صاحب هذا الرمز درجات عىل الربع )C(  بني)درجة)99-67 .  

 جمع الفرد صاحب هذا الرمز عىل الربع D)(درجة100  أكرث من . 

وميكن أن يكون مخطط اللقطة لصاحب هذا الرمز بناء عىل استجابته عىل مقياس 
 :هريمان كام ييل
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 مخطط اللقطة: (3) شكل 

لكن يرتتب عليها  و،ال سيئة وِّلقطة شخص ما ليست جيدةومن الجدير ذكره أن 
 .عينةاعتبارات م

 Profile Score عالمات اللقطة 

ِّيوضح ) 4(الشكل  و،دقة ملخطط اللقطة وًإن عالمة اللقطة تكون أكرث تحديدا
 .عالمات اللقطة للمستجيب إبراهيم
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 عالمات اللقطة: (4)شكل 

 

 ,A, B, C(الذي ممكن أن يكون  وَّدرجة الفرد عىل منط معني أن ومن الجدير ذكره
D (املرحلة  و،املواقف وقد تتغري درجته عرب املهام و،نمطه لهذا التعني درجة تفضيل

ُّالعمرية التي مير بها َّ. 

ًأن الخطوط القطرية مقسمة بدءا من املركز إىل نهاية ) 4(يتضح من خالل الشكل  َّ َّ
 فهي ،درجة) 120( حيث تأخذ الدائرة رقم واحد القيم من صفر إىل ،الدائرة األوىل

َّلتبسيط عملية معرفة الدرجات تم تقسيم  و،درجة) 120  وصفر( بني َّكاملسطرة املدرجة َّ
عليه  و.ّالخط القطري إىل خمس عرشة عقدة بحيث متثل كّل عقدة مثان درجات

 ،)B(عىل الربع ) 35( و،)A(درجة عىل الربع ) 101(فاملستجيب إبراهيم حصل عىل 
ّيل ملخص التقرير النهايئ لنمط يف ما ي و،)D(عىل الربع ) 115( و،)C( عىل الربع) 52(و

 :إبراهيم صاحب رمز اللقطة

 



 97التفكري ) أساليب(مقياس هريمان ألمناط : ثالفصل الثال
 

 

 ملخص التقرير

  .ّامللخص النهايئ للمستجيب إبراهيم) 6(  و)5(ِّيوضح الشكالن 

 

 

 العالمات وملخص الربع الرمز: (5)شكل 

 

 

 التفضيلدرجة : (6)شكل 

 

ٍّ إن املستجيب السابق كان لديه سيطرة دماغية قوية جدا لنم َّ  ؛)A( و)D(طي التفكري َّ
ٍّهذا يعني أنه يفضل هذان النمطان بدرجة كبرية جداو  ،)C(كان يستعمل منط التفكري  و،ِّ
 أو ،أحد األمناط) تجنب(ً مع اإلشارة أنه ليس عيبا عدم تفضيل ،)B(يستعمل منط التفكري و

 فاإلنسان .هذا ما أكَّده هريمان بقوله أنه ليس هناك منط أفضل من آخر و،أكرث من منط
ّمستقبله املهني مع منط  وقدراته وإمكانياته واملتميز هو من تتناغم طريقة حياته والناجح
تتوافق طرائق التدريس مع أمناط السيطرة  وأن املهم لدى الطلبة هو أن تتناغم و.تفكريه

َّتفوقهم يف العملية  وَّالدماغية السائدة لديهم األمر الذي ينعكس عىل مدى نجاحهم ّ
َّتعلمية التعليمية بعكس أولئك الطلبة الذين يتعلمون بطرق غري متسقة مع منط ال َّ

  .َّالسيطرة الدماغية السائد لديهم
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 ّمثال تطبيقي

 :كان رمز اللقطة لديه هو كام ييل وأجاب املستجيب وليد عىل مقياس هريمان 

 

 

ِّبني  و،خططهارسم م و،َّاملطلوب هو تفسري رمز اللقطة الخاصة باملستجيب وليد 
ًتقديم تقريرا ملخصا لنمط تفكريه والدرجات التي حصل عليها عىل مقياس هريمان ً. 

 :كام ييل وإن هذا يعني أن وليد حصل عىل درجات عىل مقياس هريمان 

 نبدأ من الجهة اليسار فقد جمع املستجيب وليد درجات عىل الربع A)(100  أكرث من 
 .درجة

  عىل الربعجمع املستجيب وليد درجات B)( بني )درجة) 99-67. 

  جمع وليد درجات عىل الربع(C)   درجة) 99-67(بني. 

 جمع وليد عىل الربع D)(  بني)درجة) 66-34. 

وميكن أن يكون مخطط اللقطة للمستجيب وليد بناء عىل استجابته عىل مقياس 
 :هريمان كام ييل

 

 

 مخطط اللقطة : (7) شكل
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 Profile Scoreعالمات اللقطة 

 .عالمات اللقطة للمستجيب وليد) 8(ِّيوضح الشكل 

 

 

 عالمات اللقطة  : (8)شكل 

 

 ،)A(درجة عىل الربع ) 101(يتضح من خالل الشكل أن املستجيب وليد حصل عىل 
يف ما ييل ملخص  و،)D(عىل الربع ) 60( و،)C(عىل الربع ) 78( و،)B(عىل الربع ) 70(و

 . وليدّالتقرير النهايئ لنمط املستجيب

 امللخص

 .ّامللخص النهايئ للمستجيب وليد) 10(  و)9(ِّيوضح الشكالن 
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 العالمات والرمز وملخص الربع: (9) شكل

 

 

 درجة التفضيل: (10)  شكل

 

ٍّإن املستجيب وليد كان لديه سيطرة دماغية قوية جدا لنمط التفكري  َّ َّ)A(هذا  و؛
َّيعني أنه يفضل هذا النمط بدرجة أساسي ًكان يفضل بدرجة أساسية أيضا منطا  وبتميز، وةِّ َِّّ

ّكان لديه تفضيل ثانوي لنمط  و،)A(لكن بدرجة أقل من منط التفكري  و،)C( و)B( التفكري
 .)D(التفكري 

  :(29)مترين 

 :اكتب رمز اللقطات اآلتية
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 1رمز اللقطة 

 
 2رمز اللقطة 

 
 3رمز اللقطة 

 

 

 

  :(30)مترين 

  ًنك شخصا رمز لقطته هوّتصور يف ذه

 
  ؟من ثم اكتب أربعة سطور تصف بها هذا الشخص و،حلل منط تفكريه

.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 
............................................................................................... ............... 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

 .............................................................................................................. 
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 )31( مترين

 :َّ املفضلهمِّبني منط تفكري و،هم حلل رموز لقطات األفراد اآلتية أسامئ

 عبري

 
.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

 هيفاء

 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

 جاد

 
.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 
  

 

 :مثال

يتوفر يف  و،َّة حواسيب عاملية مرموقةغيث موظفان متميزان يعمالن يف رشك ورعد 
 قرر املجلس ،)ّمنصب مدير تنفيذي و،منصب مدير عام(َّالرشكة شاغران ملناصب إدارية 

ُّاالستشاري يف الرشكة تطبيق مقياس هريمان عليهام بعد أن وقع عليهام االختيار كأفضل 
 اإلبداع وَّيف الشخصيةمقاييس  وَّ بعد اجتيازهام عدة اختبارات،املتقدمني لهذه املناصب

  .القيادة والتفكريو

ّكونك مختص يف مقياس هريمان طلب منك املجلس االستشاري تطبيق مقياس و  ّ 
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إرفاق الدرجات  و، مع الرسم،رمز اللقطة لكلٍّ منهام يتضمن تقديم تقرير و،هريمان عليهام
ًتقريرا ملخصا لنمط تفكري كّل منهام وَّالخاصة بكلٍّ منهام  اقرتاح املنصب املناسب  مع،ً

 .لكّل منهام وفًقا ملقياس هريمان

كانت استجاباتهام  و،ّيف البداية كوين مختص مبقياس هريمان قمت بتطبيقه عليهام 
   .عىل املقياس كام ييل



 104 مقياس هريمان ألمناط التفكري 
 

 

 نسخة إجابة املوظف رعد

D C B A 
 25 -5الفقرات من مجموع الدرجات عىل 

22 18 14 22 

 

  أنثى  ذكر :الجنس 2-                       رعد ):ّاختياري(االسم  1-

  .............................. :الصف 4- ............................................... :املدرسة 3-

 ؟أي صورة مشابهة لطريقة ضبطك للقلم 5-

 B       A    

 D      C     

 

 :ّا بشكل أسايسأي من اليدين تقوم باستخدامه 6-

  اليسارD  

  ّاليسار أسايس واستخدام اليمني بعض اليشءC  

  ّاليمني أسايس واستخدام اليسار بعض اليشءB  

  ًاستخدم اليدين معاBC  

  اليمنيA  

   :َّموضوعات مدرسية

املدرسة  وَّلها يف املدرسة االبتدائية  كيف كان أداؤك،َّهنالك مواد مدرسية يف ما ييل 
 ،أفضل موضوع) 3 (:ِّ رتب هذه املواد حسب إجابتك أو إتقانك لها حسب اآليت،َّنويةالثا

  .درجة ثالثة يف التفضيل) 1( و،درجة ثانية يف التفضيل) 2(و
َّاللغات األجنبية... A        8..... 2رياضيات ...  3 .....7 ُّ BC          
َّاللغة األصلية         .... 1 ....9    D)ألم ُّاللغة ا(ُّ

ِّعرب عن كلِّ نشاط من أنشطة العمل اآلتية برقم للداللة عىل درجة  :عنارص العمل
 :قيامك به
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 :َّمرات) 4(ال تستخدم أي درجة أكرث من  واستخدم التدريجات باتزان

 العنرص الرقم
 دامئًا

5 

 ًغالبا

4 

 أحيانًا

3 

 ًنادرا

2 

 ًأبدا

1 

     × A *1ّتحلييل  10

    ×  B 2) ّبيمكت(ّإداري  11

     × D 3) ّتصوري(ّمفاهيمي  12

    ×  C معرب عن أفكار 13

     × D 4ّتكاميل  14

    ×  C 5ّكتايب  15

ّتقني أو فني  16 ّ6 A ×     

    ×  B 7) ّتنفيذي(ّتطبيقي  17

    ×  B 8ّتخطيطي  18

    ×  C 9ّاجتامعي  19

     × A 10حالل مشاكل  20

     × D 11ّري ابتكا 21

    ×  C 12ّتدريبي / ّتعليمي  22

    ×  B 13تنظيمي  23

    ×  D 14مبدع بالعمل  24

     × A 15َّشؤون مالية / ّمايل 25

 146ترتيب املفهوم يف قامئة املصطلحات صفحة  *

D C B A 
 73 -26الفقرات من مجموع الدرجات عىل 

17 - - 16 
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 :َّأوصاف مفتاحية

 ضع ، مثاين صفات تعتقد أنها تصف بشكل أفضل الطريقة التي ترى بها نفسكاخرت
َّ ثم اخرت إحداها وضع إشارة ،بجوار كّل من هذه الصفات الثامنية) 2(يف العمود × إشارة 

 .إىل جانبها لتعكس الصفة التي تصفك بشكل أفضل) 3(يف العمود × 

3 2 الصفةرقمال 3 2 الصفةرقملا

   C 27ّروحي، متدين  A ×  39 16ّمنطقي  26

  × A 28ّعقالين  D× × 40 14مبدع  27

   B 29منضبط  C   41 17ّموسيقي، شاعر  28

29 
متسلســل، مـتــوايل 

18 
B   42 30رياضيات /ّريايض 

A 
  

   C 31ّرمزي  D×  43 19ّتركيبي  30

ّلفظي، شفوي  31 ّ20 B   44  32مسيطر B   

  ×D 33 ّكيل B   45 21محافظ  32

ّحديس، بديهي  A ×  46 1ّتحلييل  33 ّ34 D  

   A 35ّكمي، لغة األرقام  B   47 22ّتفصييل  34

   C 36قارئ  C   48 23ّعاطفي  35

ّمكاين، فضايئ  36 ّ24 D  49  37متزامن، آن D  

   A باحث عن حقائق A X 50 25ناقد  37

       A x 26فنان  38

 :الهوايات

بجوار الهواية ) 3(يف العمود × ّ ثم ضع إشارة ،هوايات متارسها )6( عىل األكرثاخرت 
× إشارة  و،ًبجوار الهواية التي متارسها أحيانا) 2(يف العمود × إشارة  و،الغالبة عىل هواياتك

َّمرة واحدة ) 3( بحيث تستخدم الرقم ،ً بجوار الهواية التي متارسها نادرا)1( يف العمود
 :فقط
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321 الهواية الرقم321 الهواية رقمال

    C  الشعر،االستامع للموسيقا D ×  62 حرف/ فنون  51

  ×  D عزف املوسيقا B    63 ركوب القوارب 52

  ×  D التصوير BC    64 التخييم 53

    C القراءة B    65 ورق اللعب 54

    BC اإلبحار C    66 جمع األشياء 55

    C الخياطة C    67 الطبخ 56

    C َّالرياضة االستعراضية C    68 َّالكتابة األدبية 57

    BC الغطس/ السباحة  B    69 صيد السمك 58

    B التنس C    70 الزراعة والحدائق 59

    C الرتحال والسفر A  × 71 لعب الغولف 60

إصالح وتحسني  61
 املنزل

A  × 72 َّاألعامل الخشبية A  ×  

  هوايات6أنك اخرتت فقط  و،َّمرة واحدة) 3(الرجاء التأكُّد أنك وضعت رقم 

   :َّمستوى الدافعية

َّفكر يف مستوى الدافعية أو الطاقة لديك  73-  ،اخرت اإلجابة التي متثلك بصورة أفضل وِّ
 .الذي يسبق كّل بديل يف املربع× ذلك بوضع إشارة و

   Aيف النهار     BCالنهار والليل  يفٍ متساو    Dيف الليل 
  

 

D C B A  الفقرات مجموع الدرجات عىل 
100-74   12 4 3 8 
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  :دوخة املواصالت/ غثيان 

 إذا ؟أو ركوب وسيلة نقل/ هل أصابك سابًقا دوخة أو غثيان أثناء قيادتك للسيارة   74-
َّكانت اإلجابة نعم فاخرت البديل الذي يعرب عن عدد مرات   ؟ حدوث ذلكِّ

  A مل يحدث ذلك         B 1-2   C 3-10

 D مرات10 أكرث من َّ 

هل تستطيع القراءة أثناء القيادة أو الركوب دون أن تصاب بدوخة أو غثيان أو أمل  75-
  ؟يف املعدة

  Aنعم    D ال 

 :أزواج الصفات

 اعمل عىل اختيار  ضمن كّل سؤال من األسئلة اآلتية:فام ييل زوج من الصفات
يف القوس الذي يرافق ×  وضع إشارة ،الصفة التي تصفك بشكل أفضل من بني كّل زوج

    :تلك الصفة
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 x العنرص x العنرص الرقم x العنرص x العنرص الرقم

  B 18متسلسل  × D   39ّخيايل  C × 88 38متعاطف   B 21محافظ  76

  A 50يعتمد عليه  × D 34ر مبتك D  89 19ّتركيبي  × A 1ّتحلييل  77

  A 16ّمنطقي  × D 14مبدع  C  90 17ّموسيقي  × A 35ّكمي  78

  C 23ّانفعايل  × B 29منضبط  B  91 18مخطط  × A 10حالل مشكالت  79

  B 22ّتفصييل  × C 17ّموسيقي  D × 92 14مبدع   B 29منضبط  80

  C 38متعاطف  × D 37متزامن  C  93 23ّانفعايل  × D 44مبتكر  81

  D 3ّتصوري  ×  C 49قادر عىل  التواصل  A × 94 48ِّمفكر   C 45ّانفعايل  82

  C 51مهتم بالناس  × A 6ّتقني  B × 95 13ّتنظيمي   C 9ّاجتامعي  83

  A 16ّمنطقي  × B 13ّتنظيمي  D × 96 14مبدع   C 27متدين  84

 × D  41ّتفكري مجازي   B 40م تفكري صار D × 97 33ّكيل   B 22ّتفصييل  85

أخترب الفكرة وأثبتها   D 44مبتكر  86
48  

A × 98  8مخطط B   30ّرياضيايت A × 

  B 32مسيطر  × A 6ّتقني  A  99 1ّتحلييل  × C 46ودود  87
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 ّانبساطي/ ّ انطوايئ

َّاطية يف املربع بحيث تصف موقعك عىل املقياس الذي يرتاوح من االنبس× ضع إشارة  100-
 :َّإىل االنطوائية

  44ّانبساطي                                                                                 45ّانطوايئ  

A1     A2      B1                     B2       B3          C1          C2          D2     D1  
                        

 

 

 

D C B A  الفقرات مجموع الدرجات عىل 
120-101  25 20 23 24 

 

 :عرشون سؤاالً

ّيف ما ييل عرشين جملة اقرأ كالً منها جيدا ثم ضع إشارة  ً إىل جانب كل جملة × ِّ
   :أسفل العمود الذي ميثل موافقتك أو عدم موافقتك عليها

 الفقرة الرقم
 موافق

 بشدة
 ايدمح موافق

غري 

 موافق

غري 

 موافق

 بشدة

هـو ) الخطوة تلو الخطـوة(أشعر أن أسلوب  101

 .األسلوب األفضل يف حّل املشكالت

A  
× 

   

تزودين أحالم اليقظة بالدافع لحلِّ الكثري مـن  102

 .املشكالت املهمة عندي

C  
× 

   

   ×   C .ُّأحب الناس الذين يثقون يف استنتاجاتهم 103

ًأكون معروفا بأين مصـدر ثقـة بـدالً أفضل أن  104

 .ّمن أن أعرف بأين خيايل

A  
× 
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 الفقرة الرقم
 موافق

 بشدة
 ايدمح موافق

غري 

 موافق

غري 

 موافق

 بشدة

ًأميل إىل أفضل األفكار عنـدما ال أفعـل شـيئا  105

 . ًمحددا

B 
× 

    

أعتمد عىل الحـدس واإلحسـاس عنـدما أريـد  106

 .حلَّ مشكلة ما

D 
× 

    

ًأعاقب أحيانا ألنني أخـالف القـوانني وأفعـل  107

 .م فعلهاأشياء يفرتض يب عد

D 
× 

    

ًكثريا من األمـور يف الحيـاة ال ميكننـي التعبـري  108

 .عنها باأللفاظ

C  
× 

   

أتنافس مـع اآلخـرين أكـرث مـن تنـافيس مـع  109

 .نفيس

B  
× 

   

     × D .أستمتع عند قضايئ ليومي كامالً مع أفكاري 110

     × A .أكره األمور الغامضة غري معروفة النتائج 111

    ×  C .ًأفضل العمل يف فريق أكرث من العمل منفردا 112

ـمـن املـهـم بالنـسـبة يل أن يـكـون ـكـّل يشء يف  113

 .مكانه

B  
× 

   

ـري  114 ـة يل وتـث ـة مهـم ـاهيم الغريـب ـار واملـف األفـك

 .فضويل

D 
× 

    

ـذين ال  115 ـددة لـل ـيامت مـح ـاء تعـل ـل إعـط أفـض

 .يهتمون بتفاصيل األشياء

A 
× 

    

ـبب  116 ـة ـس ـدوث اليشء معرـف ـاذا(ـح ـم) ـمل أـه

 

 

B 

× 
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 الفقرة الرقم
 موافق

 بشدة
 ايدمح موافق

غري 

 موافق

غري 

 موافق

 بشدة

َّوأفضل بالنسبة يل من معرفة كيفيـة حدوثـه 

 ).كيف(

ِّالتنـظـيم الجـيـد والتخـطـيط اـلـدقيق للوـقـت  117

 .أمران رضوريان لحّل املشكالت الصعبة

B 
× 

    

أستطيع بشكل متكرر إيجاد حلول ملشـكاليت  118

 .بالحدس

D 
× 

    

نطـبـاع األول عـنـد أمـيـل إىل االـعـتامد ـعـىل اال 119

الحكم عىل املوقـف أكـرث مـن االعـتامد عـىل 

 .تحليله

C   

× 

  

   ×   A .أشعر أن القوانني يجب تطبيقها بحزم وشدة 120

 

 D C B A مجموع الدرجات عىل جميع الصفحات

5 - 25 22 18 14 22 

26 - 73 17 - - 16 

74 - 100 12 4 3 8 

101 - 120 25 18 23 21 

 70 40 42 76 املجموع

َّبعد تطبيق املقياس تبني أن رمز اللقطة الخاصة باملوظف رعد هو َّ : 
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 :كام ييل وو هذا يعني أن رعد حصل عىل درجات عىل مقياس هريمان

 بني (A) درجات عىل الربع املوظف رعدجمع البدء يكون من جهة اليسار، حيث 
 .درجة) 67-99(

 جمع املوظف رعد درجات عىل الربع )B(  بني)درجة)66-34 . 

 جمع املوظف رعد درجات عىل الربع C)( )34-66(درجة . 

  عىل الربعاملوظف رعدجمع  D)(  بني)درجة) 99 – 67. 

وعليه يكون مخطط اللقطة للموظف رعد بناء عىل استجابته عىل مقياس هريمان  
 : هو يف الشكل اآليتكام

 

 مخطط اللقطة : (11) شكل

 

 للموظف رعد كام هي موضحة Profile Scoreللقطة وعليه فتكون عالمات ا
 :اآليت) 12(بالشكل 
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 عالمات اللقطة: (12)  شكل

 

 ،)A(درجة عىل الربع ) 67(يتضح من خالل الشكل أن املوظف رعد حصل عىل 
يف ما ييل ملخص  و،)D(عىل الربع ) 76( و،)C(عىل الربع ) 40( و،)B(عىل الربع ) 40(و

 :ط املوظف رعدّالتقرير النهايئ لنم

 :امللخص

 .ّامللخص النهايئ للموظف رعد) 14(  و)13(يوضح الشكالن 

 

 

 

 العالمات والرمز وملخص الربع: (13) شكل 
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 درجة التفضيل: (14)  شكل

 

َّأن املوظف رعد كان لديه سيطرة دماغية قوية ) 14(  و)13( يتضح من الشكالن  لكلٍّ َّ
ِّهذا يعني أنه يفضل هذان النمطان بدرجة  و؛)A(ري منط التفك و،)D(التفكري من منطي 

 ؛)C( منط التفكري و)B(َّكان لديه سيطرة دماغية متوسطة لكلٍّ من منطي التفكري  و،َّأساسية
ّهذا يعني أنه يفضل بشكل ثانوي منطي التفكري و ِّ)B(و )C(. 

املستخلصة و الرسومات السابقة والتحليالت وبناء عىل ما توصلت إليه من البيانات 
بصفتي خبري يف مقياس هريمان أنصح  و،من استجابة املوظف رعد عىل مقياس هريمان

 .ّاملجلس االستشاري بتعيني املوظف رعد مبنصب مدير عام
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 نسخة استجابة املوظف غيث

D C B A 
  5-25الفقرات مجموع الدرجات عىل 

19 21 25 17 

 

 أنثى  ذكر  :الجنس 2-                       غيث):ّاختياري(االسم  1-

 : ..................................................املدرسة 3-

 : .................. الصف 4-

 أي صورة مشابهة لطريقة ضبطك للقلم؟ 5-

 B       A    

 D      C     

 

 :ّأي من اليدين تقوم باستخدامها بشكل أسايس 6-

  اليسارD  

 ّار أسايس واستخدام اليمني بعض اليشء اليسC  

  ّاليمني أسايس واستخدام اليسار بعض اليشءB  

  ًاستخدم اليدين معاBC  

  اليمنيA  

 :  َّموضوعات مدرسية

َّهنالك مواد مدرسية يف ما ييل، كيف كان أداؤك لها يف املدرسة االبتدائية واملدرسة   َّ
ِّالثانوية، رتب هذه املواد حسب  أفضل موضوع، ) 3: (إجابتك أو إتقانك لها حسب اآليتَّ

 . درجة ثالثة يف التفضيل) 1(درجة ثانية يف التفضيل، و) 2(و
َّاللغات األجنبية.... A        8.... 3رياضيات ....  1 ....7 ُّ BC          
َّاللغة األصلية         .... 2 ....9    D)ُّاللغة األم (ُّ
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عن كلِّ نشاط من أنشطة العمل اآلتية برقم للداللة عىل درجة ِّعرب  :عنارص العمل
 :قيامك به

 :َّمرات) 4(استخدم التدريجات باتزان وال تستخدم أي درجة أكرث من  

 العنرص الرقم
 دامئًا

5 

 ًغالبا

4 

 أحيانًا

3 

 ًنادرا

2 

 ًأبدا

1 

    ×  A 1ّتحلييل  10

     × B 2) ّمكتبي(ّإداري  11

    ×  D 3) ّصوريت(ّمفاهيمي  12

     × C معرب عن أفكار 13

     × D 4ّتكاميل  14

    ×  C 5ّكتايب  15

ّتقني أو فني  16 ّ6 A  ×    

     × B 7) ّتنفيذي(ّتطبيقي  17

     × B 8ّتخطيطي  18

    ×  C 9ّاجتامعي  19

    ×  A 10حالل مشاكل  20

    ×  D 11ّابتكاري  21

    ×  C 12ّدريبي ت/ ّتعليمي  22

     × B 13تنظيمي  23

    ×  D 14مبدع بالعمل  24

    ×  A 15َّشؤون مالية / ّمايل 25

  

D C B A 
  26-73الفقرات مجموع الدرجات عىل 

- 3 19 10 
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 :َّأوصاف مفتاحية

اخرت مثاين صفات تعتقد أنها تصف بشكل أفضل الطريقة التي ترى بها نفسك، ضع 
َّبجوار كّل من هذه الصفات الثامنية، ثم اخرت إحداها وضع إشارة ) 2( يف العمود ×إشارة 

 .إىل جانبها لتعكس الصفة التي تصفك بشكل أفضل) 3(يف العمود × 

3 2 الصفةالرقم 3 2 الصفةالرقم

   C 27ّروحي، متدين  A   39 16ّمنطقي  26

   A 28ّعقالين  D  40 14مبدع  27

  × B 29منضبط  C   41 17شاعر ّموسيقي،  28

29 
متسلســل، مـتــوايل 

18 
B ×  42 30رياضيات /ّريايض 

A 
×  

   C 31ّرمزي  D  43 19ّتركيبي  30

ّلفظي، شفوي  31 ّ20 B × × 44  32مسيطر B   

  D 33ّكيل  B ×  45 21محافظ  32

ّحديس، بديهي  A   46 1ّتحلييل  33 ّ34 D  

   A 35ّكمي، لغة األرقام  B ×  47 22ّتفصييل  34

   C 36قارئ  C   48 23ّعاطفي  35

ّمكاين، فضايئ  36 ّ24 D  49  37متزامن، آن D  

   A باحث عن حقائق A ×  50 25ناقد  37

       × A 26فنان  38

 :الهوايات

بجوار الهواية ) 3(يف العمود × ّهوايات متارسها، ثم ضع إشارة ) 6( اخرت عىل األكرث
× ًبجوار الهواية التي متارسها أحيانا، وإشارة ) 2(يف العمود × الغالبة عىل هواياتك، وإشارة 

َّمرة واحدة ) 3(ًبجوار الهواية التي متارسها نادرا، بحيث تستخدم الرقم ) 1(يف العمود 
 :فقط
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321 الهواية الرقم321 الهواية الرقم

    C يقا، الشعراالستامع للموس D    62 حرف/ فنون  51

    D عزف املوسيقا B   ×63 ركوب القوارب 52

    D التصوير BC    64 التخييم 53

    C القراءة B  × 65 ورق اللعب 54

    BC اإلبحار C  × 66 جمع األشياء 55

    C الخياطة C    67 الطبخ 56

    C َّالرياضة االستعراضية C    68 َّالكتابة األدبية 57

    BC الغطس/ السباحة  B    69 صيد السمك 58

  × B التنس C    70 الزراعة والحدائق 59

    C الرتحال والسفر A  × 71 لعب الغولف 60

إصالح وتحسني  61
 املنزل

A  × 72 َّاألعامل الخشبية A    

  هوايات6َّمرة واحدة، وأنك اخرتت فقط ) 3(الرجاء التأكُّد أنك وضعت رقم 

 :َّمستوى الدافعية

َّفكر يف مستوى الدافعية أو الطاقة لديك واخرت اإلجابة التي متثلك بصورة أفضل،   73- ِّ
 .يف املربع الذي يسبق كّل بديل× وذلك بوضع إشارة 

   A  يف النهار   BC متساو يف الليل والنهار ٍ   Dيف الليل 
  

 
D C B A  الفقرات مجموع الدرجات عىل 

100-74  1 4 14 10 
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 : دوخة املواصالت/ غثيان 

أو ركوب وسيلة نقل؟ إذا / هل أصابك سابًقا دوخة أو غثيان أثناء قيادتك للسيارة   74-
َّكانت اإلجابة نعم فاخرت البديل الذي يعرب عن عدد مرات حدوث ذلك؟  ِّ 

  A       مل يحدث ذلك   B 1-2   C 3-10  D مرات10 أكرث من َّ 

هل تستطيع القراءة أثناء القيادة أو الركوب دون أن تصاب بدوخة أو غثيان أو أمل  75-
 يف املعدة؟ 

  Aنعم   D ال 

 :أزواج الصفات

ضمن كّل سؤال من األسئلة اآلتية اعمل عىل اختيار : فام ييل زوج من الصفات
 الذي يرافق يف القوس× الصفة التي تصفك بشكل أفضل من بني كّل زوج، وضع إشارة 

 :   تلك الصفة
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 x العنرص x العنرص الرقم x العنرص x العنرص الرقم

 × B 18متسلسل   D 39ّخيايل  C  88 38متعاطف  × B 21محافظ  76

 × A 50يعتمد عليه   D 34مبتكر  D  89 19ّتركيبي  × A 1ّتحلييل  77

 × A 16ّمنطقي   D 14مبدع  C  90 17ّموسيقي  × A 35ّكمي  78

  C 23ّانفعايل  × B 29منضبط  B  91 18مخطط  × A 10حالل مشكالت  79

  B 22ّتفصييل  × C 17ّموسيقي  D  92 14مبدع  × B 29منضبط  80

 × C 38متعاطف   D 37متزامن  C × 93 23ّانفعايل   D 44مبتكر  81

 × D 3 ّتصوري   C 49قادر عىل  التواصل  A × 94 48ِّمفكر   C 45ّانفعايل  82

  C 51مهتم بالناس  × A 6ّتقني  B × 95 13ّتنظيمي   C 9ّاجتامعي  83

  A 16ّمنطقي  × B 13ّتنظيمي  D  96 14مبدع  × C 27متدين  84

  D  41ّتفكري مجازي  × B 40تفكري صارم  D  97 33ّكيل  × B 22ّتفصييل  85

أخترب الفكرة وأثبتها   D 44مبتكر  86
48  

A 
× 

 B 8 مخطط 98
× 

  A 30ّرياضيايت 

 × B 32مسيطر   A 6ّتقني  A × 99 1ّتحلييل   C 46ودود  87
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 ّانبساطي/ ّ انطوايئ

َّيف املربع بحيث تصف موقعك عىل املقياس الذي يرتاوح من االنبساطية × ضع إشارة  100-
 :َّإىل االنطوائية

  44ّانبساطي                                                                            45ّ انطوايئ 

A1   A2         B1                     B2       B3          C1            C2  D1          D2             
              

 

 

 

D C B A  الفقرات مجموع الدرجات عىل 
120-101  20 20 25 20 

 

 : سؤاالًعرشون

ّيف ما ييل عرشين جملة اقرأ كالً منها جيدا ثم ضع إشارة  ً إىل جانب كل جملة × ِّ
 :  أسفل العمود الذي ميثل موافقتك أو عدم موافقتك عليها

 الفقرة الرقم
 موافق

 بشدة
 محايد موافق

غري 

 موافق

غري 

 موافق

 بشدة

) الخطوة تلو الخطـوة(أشعر أن أسلوب  101

 . يف حّل املشكالتهو األسلوب األفضل
A  

× 
   

تزودين أحالم اليقظة بالدافع لحلِّ الكثري  102

 .من املشكالت املهمة عندي
C   

× 
  

ُّأحــــب الـنــــاس اـلــــذين يثـقــــون يف  103

 .استنتاجاتهم
C  

× 
   

ًأفضل أن أكون معروفا بأين مصـدر ثقـة  104

 .ّبدالً من أن أعرف بأين خيايل
A  

× 
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 الفقرة الرقم
 موافق

 بشدة
 محايد موافق

غري 

 موافق

غري 

 موافق

 بشدة

ألفكـار عنـدما ال أفعـل أميل إىل أفضـل ا 105

ًشيئا محددا ً . 
B 

× 
    

أعتمد عـىل الحـدس واإلحسـاس عنـدما  106

 .أريد حلَّ مشكلة ما
D   

× 
  

ـوانني  107 ـالف الـق ـي أـخ ـا ألنـن ـب أحياـن ًأعاـق

 .وأفعل أشياء يفرتض يب عدم فعلها
D   

× 
  

ـي  108 ـاة ال ميكنـن ـور يف الحـي ـن األـم ـريا ـم ًكـث

 .التعبري عنها باأللفاظ
C   

× 
  

أتنافس مع اآلخرين أكرث من تنافيس مع  109

 .نفيس
B 

× 
    

أـسـتمتع عـنـد قـضـايئ لـيـومي ـكـامالً ـمـع  110

 .أفكاري
D  

× 
   

أكــره األمــور الغامضــة غــري معروفــة  111

 .النتائج
A  

× 
   

أفضل العمل يف فريـق أكـرث مـن العمـل  112

 .ًمنفردا
C   

× 
  

ّل يشء من املهم بالنسبة يل أن يكـون كـ 113

 .يف مكانه
B 

× 
    

األفكار واملفاهيم الغريبة مهمة يل وتثـري  114

 .فضويل
D  

× 
   

أفضل إعطاء تعليامت محددة للـذين ال  115

 .يهتمون بتفاصيل األشياء
A  

× 
   

أهـم) ملـاذا(معرفة سبب حدوث اليشء  116

  

 

B 

× 

    



 124 مقياس هريمان ألمناط التفكري 
 

 

 الفقرة الرقم
 موافق

 بشدة
 محايد موافق

غري 

 موافق

غري 

 موافق

 بشدة

َّوأفـضـل بالنـسـبة يل ـمـن معرـفـة كيفـيـة 

 ).كيف(حدوثه 

ِّالتنظيم الجيد والتخطيط الدقيق للوقت  117

 .أمران رضوريان لحّل املشكالت الصعبة
B  

× 
   

ـول  118 ـاد حـل ـرر إيـج ـكل متـك ـتطيع بـش أـس

 .ملشكاليت بالحدس
D   

× 
  

ـاع األول  119 ـىل االنطـب ـتامد ـع ـل إىل االـع أمـي

ـن  ـرث ـم ـف أـك ـىل املوـق ـم ـع ـد الحـك عـن

 .االعتامد عىل تحليله

C   

× 

  

لقـوانني يجـب تطبيقهـا بحـزم أشعر أن ا 120

 .وشدة
A  

× 
   

 

 D C B A الفقراتمجموع الدرجات عىل جميع 

5 - 25  19 21 25 17 

26 – 73 - 3 19 10 

74 – 100 1 4 14 10 

101 - 120 17 16 24 20 

 57 82 44 37 املجموع

 

َّبعد تطبيق املقياس تبني أن رمز اللقطة الخاصة باملوظف غيث هي َّ:  

 

 :كام ييل وا يعني أن املوظف غيث حصل عىل درجات عىل مقياس هريمانوهذ
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 البداية من اليسار، حيث جمع املوظف غيث درجات عىل الربع (A) 66-34( بني( 
 .درجة

  جمع املوظف غيث درجات عىل الربع(B)  درجة) 99 – 67(بني. 

 جمع املوظف غيث عىل الربع (C)  درجة)66-34(بني . 

  عىل الربعجمع املوظف غيث (D)  درجة)66-34(بني . 

و عليه يكون مخطط اللقطة للموظف غيث بناء عىل استجابته عىل مقياس 
 :اآليت) 15(َّهريمان كام هي موضحة بالشكل 

 

 

 مخطط اللقطة: (15)  شكل

 

َّ للموظف غيث كام هي موضحة Profile Scoreوعليه فتكون عالمات اللقطة 
 :كام هو آت و)16( بالشكل
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 عالمات اللقطة: (16)  كلش

 

 ،)A(عىل الربع ) 57(يتضح من خالل الشكل أن املوظف غيث حصل عىل درجة 
 ،)D(درجة عىل الربع ) 37( و،)C(درجة عىل الربع ) 44( و،)B(درجة عىل الربع ) 82(و
 :ّيف ما ييل ملخص التقرير النهايئ لنمط املوظف غيثو

 امللخص

 .ّخص التقرير النهايئ للموظف غيثمل) 18(  و)17(يتضح من الشكالن 

 

 

 العالمات والرمز وملخص الربع: (17)  شكل
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 درجة التفضيل: (18) شكل 

 

َّأن املوظف غيث كان لديه سيطرة دماغية قوية ) 18(  و)17(يتضح من الشكالن  َّ
َّهذا يعني أنه يفضل هذا النمط بدرجة أساسية و؛)B(لنمط التفكري  كان لديه سيطرة  و،ِّ

ِّهذا يعني أنه يفضل بشكل  و؛) C(، )D( و،)A(َّدماغية متوسطة لألمناط الباقية جميعها 
 .ّثانوي هذه األمناط

املستخلصة  والرسومات السابقة والتحليالت وبناء عىل ما توصلت إليه من البيانات 
بصفتي خبري يف مقياس هريمان أنصح  و،من استجابة املوظف غيث عىل مقياس هريمان

ّس االستشاري بتعيني املوظف غيث مبنصب مدير تنفيذياملجل ّ. 
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     :(32) مترين 

  :املرفقة يف األسفل وانسب مخططات اللقطات اآلتية إىل املهن املحددة

 

 

   

  :املهن املحددة هي

 )ّ مهندس تنفيذي،ّ مدير فني،ِّ مربية،ّ مرشد نفيس، ممرضة،سكرترية(

 

  ........................................2اللقطة ..................  ......................1اللقطة 

  ........................................4اللقطة  ........................................ 3اللقطة 

 ............ ............................6اللقطة  ........................................ 5اللقطة 
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 :(33) مترين 

  :املرفقة يف األسفل وانسب مخططات اللقطات اآلتية إىل املهن املحددة

 

 

 

 

 :املهن املحددة هي

 )مدير عام ، ممثل، قايض، كاتب روايات، مدير مبيعات،مستثمر(

 

 .................... ....................2اللقطة  ........................................ 1اللقطة 

  ........................................4اللقطة  ........................................ 3اللقطة 

  ........................................6اللقطة  ........................................ 5اللقطة 
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 ّالرضا الوظيفي ومقياس هريمان

 ؟ ملقياس هريمان دور يف وضع الرجل املناسب يف املكان املناسبهل

 عن وظيفته إذا شغل الوظيفة املتناسقة وٍوهل سيكون املوظف راض عن نفسه
  ؟َّشخصيته واملتطابقة مع منط تفكريهو

ّ إذ أن الرضا الوظيفي يزداد عند ،إن اإلجابة عن هذه األسئلة ستكون باإليجاب 
طبيعة العمل  وتطابق ما بني منط تفكريه وك تقارب أو تناسقاملوظف كلام صار هنا

انخفاض  و،مؤسسة العمل وَّ األمر الذي ينعكس عىل اإلنتاجية لكلٍّ من الفرد،الخاص به
 )بروفايل تفكريه(الشكل اآليت يوضح لقطة شخص  و،ّدرجة االحرتاق املهني لدى الفرد

  .ّاسها عىل مدى الرضا الوظيفي لديهانعك و،طبيعة الوظيفة املناسبة ألسلوب تفكريهو

 

 

ّيوضح مدى الرضا الوظيفي للشخص: (19)شكل  ِّ 
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  )34(مترين 

  :)اللقطات اآلتية(انسب مجموعة املهن غري املتوافقة مع كلٍّ من بروفايل تفكري 

 

 

 

 كاتـب،ّ صـحفي،ّ مخـرج تلفزيـوين، ممرضـة، مصـور،إمـام مسـجد( :مجموعة املهن األوىل
 ). منفذ تصميم،ّلجندي ا،روايات

 ............................ :هذه املهن ال تتناسب مع ذوي منط تفضيل الربع

 

 

، مستشـار،ّ مصور صحفي، شاعر،ِّ مربية أطفال، مدرس رسم،أديب( :مجموعة املهن الثانية
 ). مدير مبيعات،ضابط تحقيقات

 ........................... .:هذه املهن ال تتناسب مع ذوي منط تفضيل الربع

 

 



 132 مقياس هريمان ألمناط التفكري 
 

 

 
، وكيـل نيابـة،ّ وسـيط مـايل، مدقق حسـابات، موظف تأمني،َّسباك( :مجموعة املهن الثالثة

 ).َّ محلل األحداث التاريخية، ضابط التحقيقات،ِّمقيم برامج

 ........................... .:هذه املهن ال تتناسب مع ذوي منط تفضيل الربع

 

 

 مساعد، مراقب دوام، حارس، محامي، محلل بيانات،رشطي مرور( :ابعةمجموعة املهن الر
 ). الجندي، سائق سيارة إطفاء الحريق،مدير

 ........................... .:هذه املهن ال تتناسب مع ذوي منط تفضيل الربع

 

 

 الزوجة والعالقة بني الزوج ومقياس هريمان

الرجل إىل بعضهام البعض  و انجذاب املرأةدلت األبحاث عىل أنوفًقا ملقياس هريمان 
َّ أما إذا كانت لقطاتهام ، أو قريبتني من التعاكس،يكون أكرب إذا كانت لقطاتهام متعاكستني

 بالتايل يكون التنافر بينهام و،متطابقتني أو قريبتني من التطابق تكون الفجوة بينهام أكرب
ّبي بني لقطات أمناط التفكري لكلٍّ من ِّيوضح تطابق تقري) 20(الشكل  و،ًواضحا بشكل ما

تشوبها املشاكل  وَّعليه فمن املتوقع أن تكون عالقتهام غري دافئة و،الزوجة والزوج
من  و،ًلقطات أمناط تفكري لزوجني متعاكستني تقريبا) 21( يف ما ميثل الشكل ،َّالعاطفية

َّاملتوقع أن تكون العالقة األرسية بينهام عالقة دافئة تسود  األلفة وها أجواء املحبةَّ
 .يغلب عليها إعجاب كّل منهام اآلخر و،التسامحو
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 ّلقطة ألمناط تفكري زوجني بها نوع من التطابق التقريبي:  (20)شكل

 

 

 

 ّلقطة ألمناط تفكري زوجني بها نوع من التعاكس التقريبي: (21)ل  شك
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 العالقة بني أفراد األرسة ومقياس هريمان

 يتضح من الشكل أن أمناط وثالثة أبناء وزوجة وَّعائلة مكونة من زوج) أ(كل ميثل الش 
لكن يبدو أن ابنهم هاشم  و،ابنان اثنان قريبة من بعضها البعض والزوجة وتفكري الزوج

َّوفًقا لنظرية السيطرة الدماغية  و،ًمنط تفكريه مختلف كثريا عن أفراد العائلة جميعهم َّ
يستثار  وّاألخوة أن هاشم لديه مشكلة كبرية فهو إنسان عاطفي واألم ويبدو لألبلهريمان قد 

ّيحب العمل التطوعي و،ألتفه األسباب وبرسعة  ،ّالتفاعل االجتامعي خارج البيت و،ّ
ًأيضا قد يعتقد هاشم أن والديه لديهام  و،التمثيل و،أتراحهم ومشاركة اآلخرين أفراحهمو

 عىل العائلة أن تتفهم منط تفكري هاشم و،من الصعب التفاهم معهام و،مشاكل كثرية
  .ِّتحسن التعامل معهو

يتضح من الشكل أن  و،ابن وزوجة وَّعائلة مكونة من زوج) ب(يف ما ميثل الشكل  
ّأن األب تحلييل موضوعي تفكريه  و بامتياز،)D(منط تفكري  واالبتكار وَّاالبن يف قمة اإلبداع ّ

 )A(منط تفكريه و التقنيات واإلحصائيات واألرقام ويتعامل مع الحقائق و،تفكري ناقد
 ميكن )A(منط التفكري و ،)D(قد يكون بني االبن واألب توافق ألن منط التفكري  وبامتياز،

ِّأن يعمال معا بصورة جيدة  )B( لكن املشكلة ستكون بني االبن واألم صاحبة منط التفكري ،ً
ّال تحب أن  والتجديد وّال تحب التغيري وّوايئال العمل العش وّبامتياز، فهي ال تحب اإلبداع

ّ خصوصا أنه يظهر من الشكل أن جميعهم لديهم تفضيل أسايس،ينتقدها أحد  . بامتياز وً

 

 عائلته وفيصل كّل منهام وهاشم:  (22) شكل
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 فريق العمل ومقياس هريمان

َّتشري الدراسات وفًقا لنظرية السيطرة الدماغية لهريمان أن عدم تجا نس أمناط َّ
 إال أن هذه ،التفكري بني أعضاء فريق العمل أفضل من تجانس أمناط التفكري بني أعضائه

َّأن الهدف الذي تم من أجله تشكيل الفريق هو الذي يقرر من  و،النتيجة ليست مطلقة
 ،) أو عدم تجانس أمناط التفكري بني األعضاء،تجانس أمناط التفكري بني األعضاء(هو األفضل 

لنفرض أن هدف الفريق  و،فريق عمل غري متجانس) 23(سبيل املثال ميثل الشكل عىل و
 فهل هذا الفريق ،وضع خطة اسرتاتيجية متكاملة يف املؤسسة واإلبداع وهو التطوير

ال ميكن بأي حال من  والتطوير و، إن هدف هذا الفريق هو اإلبداع؟َّسيكون موفق بعمله
 كام سيواجه منط ،ً تحديدا مع هذا الهدف)B( األحوال أن ينسجم ذوي منط التفكري

عليه إن مثل هذا الهدف يحتاج  و،ً بعض املشاكل أيضا مع هذا الهدف)C(التفكري 
 .تحقيقه إىل أعضاء فريق منسجمني بعض اليشء مع بعضهام البعض

 

 

 فريق عمل غري متجانس: (23)ل شك
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حافظة عىل ما هو موجود امل واألمن وكذلك إذا كان هدف املؤسسة هو فرض النظام
الرتكيز عىل املنافسة اآلتية من  و،ّالتاريخي وّالزمني وّاإلبقاء عىل التسلسل اإلداري و،اآلن

 سيكون فريق ،َّاملحافظة عىل املنتج الحايل بتفاصيله الدقيقة التقليدية األصيلة و،السوق
 ،س يف أمناط تفكريهالعمل املتجانس يف أمناط تفكريه أفضل من فريق العمل غري املتجان

 .)24(َّكام هو موضح يف الشكل و

 

 

 فريق عمل متجانس: (24)  شكل
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 نسخة كاملة من املقياس

 

D C B A 
 25 -5الفقرات مجموع الدرجات عىل 

    

 

 أنثى       ذكر     :الجنس 2- ): ......................................ّاختياري(االسم  1-

 ................................................: ..املدرسة 3-

 : .................. الصف 4-

 أي صورة مشابهة لطريقة ضبطك للقلم؟ 5-

 B       A    

 D      C     

 

 :ّأي من اليدين تقوم باستخدامها بشكل أسايس 6-

  اليسارD  

  ّاليسار أسايس واستخدام اليمني بعض اليشءC  

 ّني أسايس واستخدام اليسار بعض اليشء اليمB  

  ًاستخدم اليدين معاBC  

  اليمنيA  

 :  َّموضوعات مدرسية

َّهنالك مواد مدرسية يف ما ييل، كيف كان أداؤك لها يف املدرسة االبتدائية واملدرسة   َّ
ِّالثانوية، رتب هذه املواد حسب إجابتك أو إتقانك لها حسب اآليت ع، أفضل موضو) 3: (َّ

 . درجة ثالثة يف التفضيل) 1(درجة ثانية يف التفضيل، و) 2(و
َّاللغات األجنبية ........ A        8رياضيات  ........  7 ُّ BC          
َّاللغة األصلية          ........ 9    D)ُّاللغة األم (ُّ
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ىل درجة ِّعرب عن كلِّ نشاط من أنشطة العمل اآلتية برقم للداللة ع :عنارص العمل
 :قيامك به

 :َّمرات) 4(استخدم التدريجات باتزان وال تستخدم أي درجة أكرث من  

 العنرص الرقم
 دامئًا

5 

 ًغالبا

4 

 أحيانًا

3 

 ًنادرا

2 

 ًأبدا

1 

      A 1ّتحلييل  10

      B 2) ّمكتبي(ّإداري  11

      D 3) ّتصوري(ّمفاهيمي  12

      C معرب عن أفكار 13

      D 4 ّتكاميل 14

      C 5ّكتايب  15

ّتقني أو فني  16 ّ6 A      

      B 7) ّتنفيذي(ّتطبيقي  17

      B 8ّتخطيطي  18

      C 9ّاجتامعي  19

      A 10حالل مشاكل  20

      D 11ّابتكاري  21

      C 12ّتدريبي / ّتعليمي  22

      B 13تنظيمي  23

      D 14مبدع بالعمل  24

      A 15َّشؤون مالية / ّمايل 25

  

D C B A 
  26-73الفقرات مجموع الدرجات عىل 
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 :َّأوصاف مفتاحية

اخرت مثاين صفات تعتقد أنها تصف بشكل أفضل الطريقة التي ترى بها نفسك، ضع 
شارة َّبجوار كّل من هذه الصفات الثامنية، ثم اخرت إحداها وضع إ) 2(يف العمود × إشارة 

 .إىل جانبها لتعكس الصفة التي تصفك بشكل أفضل) 3(يف العمود × 

23 الصفةالرقم23 الصفةالرقم

   C 27ّروحي، متدين  A   39 16ّمنطقي  26

   A 28ّعقالين  D   40 14مبدع  27

   B 29منضبط  C   41 17ّموسيقي، شاعر  28

   A 30 رياضيات/ّريايض B   42 18متسلسل، متوايل  29

   C 31ّرمزي  D   43 19ّتركيبي  30

ّلفظي، شفوي  31 ّ20 B   44  32مسيطر B   

  D 33ّكيل  B   45 21محافظ  32

ّحديس، بديهي  A   46 1ّتحلييل  33 ّ34 D  

   A 35ّكمي، لغة األرقام  B   47 22ّتفصييل  34

   C 36قارئ  C   48 23ّعاطفي  35

ّمكاين، فضايئ  36 ّ24 D   49  37متزامن، آن D  

   A باحث عن حقائق A   50 25ناقد  37

        A 26فنان  38

 :الهوايات

بجوار الهواية ) 3(يف العمود × ّهوايات متارسها، ثم ضع إشارة ) 6( اخرت عىل األكرث
× وإشارة ًبجوار الهواية التي متارسها أحيانا، ) 2(يف العمود × الغالبة عىل هواياتك، وإشارة 

َّمرة واحدة ) 3(ًبجوار الهواية التي متارسها نادرا، بحيث تستخدم الرقم ) 1(يف العمود 
 :فقط
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321 الهواية الرقم321 الهواية الرقم

    C االستامع للموسيقا، الشعر D    62 حرف/ فنون  51

    D عزف املوسيقا B    63 ركوب القوارب 52

    D التصوير BC    64 التخييم 53

    C القراءة B    65 ورق اللعب 54

    BC اإلبحار C    66 جمع األشياء 55

    C الخياطة C    67 الطبخ 56

    C َّالرياضة االستعراضية C    68 َّالكتابة األدبية 57

    BC الغطس/ السباحة  B    69 صيد السمك 58

    B التنس C    70 الزراعة والحدائق 59

    C الرتحال والسفر A    71 لعب الغولف 60

إصالح وتحسني  61
 املنزل

A    72 َّاألعامل الخشبية A    

  هوايات6َّمرة واحدة، وأنك اخرتت فقط ) 3(الرجاء التأكُّد أنك وضعت رقم 

 :َّمستوى الدافعية

َّفكر يف مستوى الدافعية أو الطاقة لديك واخرت اإلجابة التي مت  73- ثلك بصورة أفضل، ِّ
 .يف املربع الذي يسبق كّل بديل× وذلك بوضع إشارة 

   A  يف النهار   BC متساو يف الليل والنهار ٍ   Dيف الليل 
  

 

D C B A  الفقرات  مجموع الدرجات عىل 
100-74      
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 : دوخة املواصالت/ غثيان 

أو ركوب وسيلة نقل؟ إذا / لسيارة هل أصابك سابًقا دوخة أو غثيان أثناء قيادتك ل  74-
َّكانت اإلجابة نعم فاخرت البديل الذي يعرب عن عدد مرات حدوث ذلك؟  ِّ 

  A       مل يحدث ذلك   B 1-2       C 3-10

 D مرات10 أكرث من َّ 

هل تستطيع القراءة أثناء القيادة أو الركوب دون أن تصاب بدوخة أو غثيان أو أمل  75-
 ة؟ يف املعد

  Aنعم   ال  

 :أزواج الصفات

ضمن كّل سؤال من األسئلة اآلتية اعمل عىل اختيار : فام ييل زوج من الصفات
يف القوس الذي يرافق × الصفة التي تصفك بشكل أفضل من بني كّل زوج، وضع إشارة 

 :   تلك الصفة
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 x العنرص x العنرص الرقم x العنرص x العنرص الرقم

  B 18متسلسل   D 39ّخيايل  C  88 38متعاطف   B 21محافظ  76

  A 50يعتمد عليه   D 34مبتكر  D  89 19ّتركيبي   A 1ّتحلييل  77

  A 16ّمنطقي   D 14مبدع  C  90 17ّموسيقي   A 35ّكمي  78

  C 23ّانفعايل   B 29منضبط  B  91 18مخطط   A 10حالل مشكالت  79

  B 22ّتفصييل   C 17ّموسيقي  D  92 14مبدع   B 29منضبط  80

  C 38متعاطف   D 37متزامن  C  93 23ّانفعايل   D 44مبتكر  81

  D 3ّتصوري    C 49قادر عىل  التواصل  A  94 48ِّمفكر   C 45ّانفعايل  82

  C 51مهتم بالناس   A 6ّتقني  B  95 13ّتنظيمي   C 9ّاجتامعي  83

  A 16ّمنطقي   B 13ّظيمي تن D  96 14مبدع   C 27متدين  84

  D  41ّتفكري مجازي   B 40تفكري صارم  D  97 33ّكيل   B 22ّتفصييل  85

أخترب الفكرة وأثبتها   D 44مبتكر  86
48  

A  98  8مخطط B   30ّرياضيايت A  

  B 32مسيطر   A 6ّتقني  A  99 1ّتحلييل   C 46ودود  87
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 ّانبساطي/ ّ انطوايئ

َّيف املربع بحيث تصف موقعك عىل املقياس الذي يرتاوح من االنبساطية  × ضع إشارة 100-
 :َّإىل االنطوائية

  44ّانبساطي                                                                                  45ّ انطوايئ 

A1     A2        B1                     B2       B3         C1           C2      D1        D2 
                      

 

 

 

D C B A  الفقرات مجموع الدرجات عىل 
120-101      

 

 :عرشون سؤاالً

ّيف ما ييل عرشين جملة اقرأ كالً منها جيدا ثم ضع إشارة  ً إىل جانب كل جملة × ِّ
 :  عدم موافقتك عليهاأسفل العمود الذي ميثل موافقتك أو 

 الفقرة الرقم
 موافق

 بشدة
 محايد موافق

غري 

 موافق

غري 

 موافق

 بشدة

هـو األسـلوب ) الخطوة تلو الخطوة(أشعر أن أسلوب  101

 .األفضل يف حّل املشكالت

A      

ـري مــن  102 ـدافع لحــلِّ الكـث ـزودين أحــالم اليقظــة باـل ـت

 .املشكالت املهمة عندي

C      

      C .س الذين يثقون يف استنتاجاتهمُّأحب النا 103

ًأفضل أن أكون معروفا بأين مصـدر ثقـة بـدالً مـن أن  104

 .ّأعرف بأين خيايل

A      
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 الفقرة الرقم
 موافق

 بشدة
 محايد موافق

غري 

 موافق

غري 

 موافق

 بشدة

ًأميل إىل أفضل األفكار عندما ال أفعل شيئا محددا 105 ً . B      

ـد ـحـلَّ  106 ـدما أرـي أعتـمـد ـعـىل الـحـدس واإلحـسـاس عـن

 .مشكلة ما

D      

ا ألننـي أخـالف القـوانني وأفعـل أشـياء ًأعاقب أحيانـ 107

 .يفرتض يب عدم فعلها

D      

ًكـثـريا ـمـن األـمـور يف الحـيـاة ال ميكنـنـي التعـبـري عنـهـا  108

 .باأللفاظ

C      

      B .أتنافس مع اآلخرين أكرث من تنافيس مع نفيس 109

      D .أستمتع عند قضايئ ليومي كامالً مع أفكاري 110

      A .ور الغامضة غري معروفة النتائجأكره األم 111

      C .ًأفضل العمل يف فريق أكرث من العمل منفردا 112

      B .من املهم بالنسبة يل أن يكون كّل يشء يف مكانه 113

      D .األفكار واملفاهيم الغريبة مهمة يل وتثري فضويل 114

ـذين ال يهتـمـون  115 ـيامت مـحـددة لـل أفـضـل إعـطـاء تعـل

 .تفاصيل األشياءب

A      

ـــة ســــبب حــــدوث اليشء  116       Bأهــــم ) ملــــاذا(معرـف
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 الفقرة الرقم
 موافق

 بشدة
 محايد موافق

غري 

 موافق

غري 

 موافق

 بشدة

 ).كيف(َّوأفضل بالنسبة يل من معرفة كيفية حدوثه 

ـران  117 ـت أـم ـدقيق للوـق ـيط اـل ـد والتخـط ـيم الجـي ِّالتنـظ

 .رضوريان لحّل املشكالت الصعبة

B      

      D .أستطيع بشكل متكرر إيجاد حلول ملشكاليت بالحدس 118

أميل إىل االعتامد عىل االنطباع األول عند الحكم عـىل  119

 .املوقف أكرث من االعتامد عىل تحليله

C      

      A .أشعر أن القوانني يجب تطبيقها بحزم وشدة 120

 

 D C B A مجموع الدرجات عىل جميع الصفحات

5 - 25     

26 - 73     

74 - 100     

101 - 120     

     وعاملجم
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    :يسرتشد املستجيب بها وقامئة مصطلحات تحدد معاين بعض املفردات الواردة باملقياس

 

 التعريف باملصطلح املصطلحالرقم

 ّتحلييل 1

Analytic 

ـة األفكــار وتقســيم األشــياء اختبارهــا ملعرفــة  وتجزـئ

 .مالءمتها لبعضها

ّمكتبي / ّإداري 2
Administrative 

 شؤون املؤسسة أو املكان الـذي يعمـل قادر عىل تسيري

 .فيه

ّتصوري / ّمفاهيمي 3

Conceptual 

ـار ـياغة األفـك ـىل ـص ـدرة ـع ـك الـق ـط وميتـل ـع الخـط  وـض

 .الوصول إىل تعميامتو

  ّتكاميل 4

Integration 

األـجـزاء املنفـصـلة  وميتـلـك الـقـدرة ـعـىل تركـيـب القـطـع

 .لتكوين أشكال كاملة

  ّكتايب 5

Writer 

 عىل التواصل بوضوح مع الكلمة املكتوبـةميتلك القدرة 

 .االستمتاع بهاو

َّتطبيق املعرفة العلمية والهندسية وقادر عىل فهم Technical ّتقني 6 َّ. 

ّتنفيذي / ّتطبيقي 7

Implementation 

التأكُّد مـن ذلـك مبقـاييس  والقدرة عىل إنجاز األنشطة

 .نتائج محسوسة ودقيقة

مخطط / ّتخطيطي 8

Planning 

 .وسائل لتحقيق غاية وصيغ أساليبي

ّمهتم / ّاجتامعي 9

َّبالعالقات الشخصية 
Interpersonal 

 ميتلك القدرة عىل تطـوير عالقـات طيبـة مـع اآلخـرين

 .االحتفاظ بهاو

حالل مشاكل  10

Problem solving 

 .قادر عىل إيجاد حلول للمشكالت الصعبة باالستدالل

مبتكر / ّابتكاري 11

Innovating 

 أـسـاليب مـسـتحدثة وـطـرق وادر ـعـىل تـقـديم أفـكـارـقـ

 .مبتكرةو
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 التعريف باملصطلح املصطلحالرقم

ّتدريبي / ّتعليمي  12
Training / 

Teaching 

اإلجـراءات بطريقـة ميكـن  والقدرة عىل توضيح األفكار

 .تطبيقهاو للناس فهمها

 ّتنظيمي 13

 Organized 

العنـارص يف  واألشياء واملفاهيم وقادر عىل ترتيب الناس

 .عالقات مرتابطة

 مبدع بالعمل 14

 Creative 

وضـع األشـياء مـع  والقدرة عىل توليد أفكار غري عاديـة

 .ّتخييل وبعضها بشكل مبتكر

َّشؤون مالية / ّمايل 15
Financial 

 َّتـنــاول القـضــايا املالـيــة وميتـلــك الكفاـيــة يف مراقـبــة

 .امليزانيات و االستثامراتو

 .َّ مام حدث سابًقااالستنتاج وقادر عىل االستدالل Logical ّمنطقي 16

 شاعر/ ّموسيقي 17

Musical 

 .ميتلك موهبة بها وّيهتم باملوسيقا أو الرقص

متوايل / متسلسل 18

Sequential 

ـع األشــياء ـل ـم ـو األخــرى والتعاـم ـار واحــدة تـل  األفـك

 .بالرتتيبو

 ّتركيبي 19

 Synthesizer 

َّاملفـاهيم املجـزأة يف  والعنارص وتوحيد األفكار املنفصلة
 .ء جديديش

 ّشفوي/ ّلفظي 20

 Verbal 

ِّميتلك مهارة لفظيـة جيـدة  اسـتخدام كلـامت واضـحة وَّ

 .مؤثرةو

الـعـادات املتـعـارف  واملـيـل إىل املحافـظـة ـعـىل التقالـيـد Conservative محافظ 21

 .عليها

 .االهتامم باألشياء الصغرية أو أجزاء الفكرة أو املرشوع Detailed ّتفصييل 22

 ّانفعايل/ ّعاطفي 23

Emotional 

 .قادر عىل إظهارها وميتلك مشاعر جياشة

 ّفضايئ/ ّمكاين 24

 Spatial 

َّالقدرة عـىل الوصـول إىل العالقـات النسـبية لألشـياء يف 
 .الفراغ/ الفضاء 
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 التعريف باملصطلح املصطلحالرقم

 .إصدار الحكم بعناية وّالقدرة عىل التفكري التقوميي Critical ناقد 25

  فنان 26

Artistic 

 لرـسـم أو املوـسـيقا أو تنـسـيق األـلـوانيف ا ميتـلـك مـهـارة

 .َّاستخدام التأثريات الخاصةو

متدين / ّروحي 27

Spiritual 

 .ًالقدرة عىل التعامل مع روح اليشء بعيدا عن مكوناته

 ّعقالين  28

Intellectual 

 اكتـســاب املعرـفــة وميتـلــك الـقــدرة ـعــىل االـســتدالل

 .الحصول عليهاو

 حليم / منضبط 29

controlled 

 .ر عىل السيطرة عىل املشاعرقاد

رياضيات / ّريايض 30

Mathematical 

يستطيع معالجتهـا للوصـول إىل  ويفهمها ويدرك األرقام

 .نهاية معينة

 ّرمزي 31

Symbolic 

 اإلـشــارات والعالـمــات والـقــدرة ـعــىل فـهــم األـشــياء

 .الحقائق واستخدامها لتمثيل األفكارو

 .قيادتهم وسيادتهم ويف اآلخرينقادر عىل التأثري  Dominant مسيطر 32

 نظرة شاملة/ ّكيل 33

Holistic 

أدركهـا برمتهـا دون االلتفـات  وميكنه فهم الصورة ككل

 .َّاالنفعاالت الفرعية فيها واألفكارو إىل املفاهيم

ّبديهي / ّحديس 34

Intuitive 

ًيعرف شيئا دون التفكري به ميتلك فهام معرفة دون أن  وً

 .براهني ويحتاج إىل حقائق

لغة األرقام / ّكمي 35

Quantitative 

ميـيـل إىل معرـفـة  وَّيتـجـه لالـهـتامم بالعالـقـات العددـيـة

  .القياسات الدقيقة

 .يستمتع بها ويقرأ بكرثة Reader  قارئ 36

آن / متزامن 37

Simultaneous 

القدرة عىل معالجة أكرث من منط واحـد مـن املـدخالت 

 .َّالعقلية يف نفس الوقت
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 التعريف باملصطلح املصطلحالرقم

 متعاطف 38

 Empathetic 

 يشعر مبـا يشـعرون وّيحس بها ويفهم مشاعر اآلخرين

 .يحبهمو

 ّخيايل 39

 Imaginative 

صور مل يرها من قبل  وَّميكنه تكوين صورة عقلية ألشياء

ًميكنه أيضـا التعـاون مـع املشـكالت  وَّأو ليست واقعية

 .ِّبطريقة جيدة

 تفكري صارم 40

 Rigorous Thinking 

 .اإلملام بها يف حلِّ املشكالت وبالتفاصيلالتفكري 

 ّرمزي/ ّمجازي 41

Metaphorical 

 َّاللفظيـة وَّاسـتخدام الرمـوز البرصيـة وقادر عـىل فهـم

 .َّاستخدام االستعارة يف التعبريات األدبيةو

 .باآلخرين خارج نطاق ذاته وّيهتم باألشياء Extrovert ّانبساطي 42

 .فهمها والتأمل بأفكاره و إىل االهتامم بذاتهيتجه Introvert ّانطوايئ 43

  مبتكر 44

Originate Ideas 

 . فيها إبداع،نادرة وذو أفكار أصيلة

 .ذو مشاعر حساسة Feeling حساس 45

 Warm ودود 46

Friendly 

 . صديق صدوق،صديق حميم

 ِّمفكر 47

Thinking 

يستخدم عقله أكرث مـن عاطفتـه عنـد مواجهـة األمـور 

 .فت للنظربشكل مل

 يثبت األفكار ويخترب 48

Test and Prove 

Ideas 

 .َّموضوعية وَّالتفكري الناقد بدقة ويقوم بالتحليل

 ّاجتامعي متواصل 49

Communicator 

ّيستخدم مهارات التواصل الفعال اللفظي ّغري اللفظي  وَّ
 .لغة الجسد ومثل تعبريات الوجه

 .الصدق والرأييتمتع بثبات  Reliable  يعتمد عليه 50

 -People ّمهتم بالناس 51

Oriented 

 ).ّاجتامعي(ّمتوجه نحو الناس 
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 الرابعالفصل 

 دراسات استخدمت  
َّنظرية السيطرة الدماغية لهريمان َّ   

 

 

 عالقته ببعض املتغريات والدماغالدراسات املتعلقة بأمناط التفكري املرتبطة بنصفي 

أطروحات الدكتوراه التي استخدمت  واملاجستريرسائل  وهناك العديد من الدراسات 
كان يل الرشف باإلرشاف عىل رسالة السعودي  و، لتحقيق أهدافهاHBDIمقياس هريمان 

 بعادات املوسومة  و،قيد اإلرشاف (2014)دراسة الخواجا  وتري،لنيل درجة املاجس (2014)
العقل الشائعة لدى طالبات كلية األمرية عالية الجامعية وعالقتها بالسيطرة الدماغية 

ًأنني قمت بإجراء دراستني قيد النرش مستخدما فيهام مقياس هريمان  وكاملديهم، 
 :ّالتي تم التوصل إليهايف ما ييل بعض الدراسات  و،َّللسيطرة الدماغية

 العربيةالدراسات : أوالً

 هدفت إىل التعرف دراسة ) قيد النرش) (2015( والقضاة وظاظاأجرى كل من الهيالت 
بالذكاء األخالقي لدى الطلبة  ًعىل أمناط التفكري وفقا للسيطرة الدماغية لهريمان وعالقتها

 HBDIهريمان للسيطرة الدماغية املوهوبني، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطبيق مقياس 
للذكاء ) 2012(بتطويره للبيئة األردنية، ومقياس الزوايدة ) 2007(والذي قام نوفل وأبو عواد 

األخالقي الذي تم تطويره يف الدراسة الحالية من قبل الباحثني ليتناسب وأهدافها، عىل عينة 
الثانوي املوهوبني يف مدرسة من طلبة الصف األول ) 30؛ وطالبة، 43ًطالبا، ) (76(شملت 

وقد أشارت نتائج . م2014/م2013اليوبيل يف مدينة عامن يف األردن، للفصل الدرايس الثاين 
 األمين السفيل، : (الدراسة إىل أن أمناط التفكري لدى عينة الدراسة كانت عىل النحو التايل
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، كام أشارت إىل وجود فروق )ياأليرس العلوي، األيرس، األيرس السفيل، األمين، األمين العلو
ذلك فقد ولصالح اإلناث، إضافة إىل ) األمين(و )  األمين السفيل(ذات داللة يف أمناط التفكري 

 الطيب، الضمري، القلب: (أشارت النتائج إىل أن أبعاد الذكاء األخالقي كانت عىل الرتتيب التايل
وجو فروق ذات داللة يف جميع ، كام أشارت إىل )إدراك االنفعاالت، الخيال األخالقي

األبعاد ولصالح اإلناث، كام أشارت إىل وجود عالقة ذات داللة بني بعد القلب الطيب 
، وبني بعد الخيال )األيرس(، وبني بعد إدراك االنفعاالت والنمط )األمين السفيل(والنمط 

ارت إىل وجود ، إضافة إىل ذلك فقد أش)األمين، واألمين السفيل(األخالقي وكل من النمط 
، وبعد الضمري وكل )األيرس(عالقة ذات داللة عند الذكور بني بعد القلب الطيب والنمط 

 بعد وبني) األيرس(، وبني بعد إدراك االنفعاالت والنمط )األيرس العلوي، واأليرس(من النمط 
د اإلناث ، فيام مل ترش النتائج إىل وجود عالقة عن)األمين السفيل(الخيال األخالقي والنمط 

 .بني أبعاد الذكاء األخالقي، وأمناط التفكري جميعها

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل ) قيد النرش(دراسة ) 2015(وأجرى الهيالت 
ًالفاعلية الذاتية وعالقتها بأمناط التفكري وفقا للسيطرة الدماغية لهريمان لدى طلبة الصف 

للتميز، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطبيق  الثاين الـلـهالعارش يف مدارس امللك عبد 
 للفاعلية الذاتية الذي تم تطويره يف الدراسة الحالية، ) Muris, 2001(مقياس موريس 

بتطويره ) 2007(الذي قام نوفل وأبو عواد ) HBDI(ومقياس هريمان للسيطرة الدماغية 
من طلبة الصف العارش يف ) طالبة38 ًطالبا؛ و57  ) ( 95(للبيئة األردنية، عىل عينة شملت 

 الثاين للتميز يف محافظة الزرقاء يف األردن، املتواجدين يف الفصل الـلـهمدارس امللك عبد 
وقد أشارت نتائج الدراسة إىل أن مستوى الفعالية الذاتية . م2015/م2014الدرايس األول 

ت مبستوى مرتفع، جاء) ، والدرجة الكليةواألكادمييةبعد الفاعلية الذاتية االجتامعية، (
جاء مبستوى متوسط، كام أشارت النتائج إىل أن أمناط ) بعد فاعلية الذات االنفعالية(وعىل 

األمين السفيل، األيرس العلوي، األيرس، : (التفكري لدى عينة الدراسة كانت عىل النحو التايل
لة يف أمناط التفكري ، كام أشارت إىل وجود فروق ذات دال)األمين، األيرس السفيل، األمين العلوي

لصالح الذكور، إضافة إىل ذلك ) األيرس العلوي(ولصالح اإلناث، و) األمين(و)  األمين السفيل(
باختالف ) االنفعالية(فقد أشارت النتائج إىل وجو فروق ذات داللة يف الفاعلية الذاتية 

 فاعلية ( بعد الجنس لصالح الذكور، كام أشارت إىل وجود عالقة ارتباطية ذات داللة بني
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فاعلية الذات (، وبني بعد )األيرس السفيل،  واأليرس(وبني منط التفكري ) الذات االجتامعية
وبني منط ) فاعلية الذات االنفعالية( ، وبني بعد )األيرس(وبني منط التفكري ) األكادميية
لذاتية وبني منط ، وبني الدرجة الكلية للفاعلية ا)األمين العلوي، واألمين السفيل(التفكري 
 ). األيرس السفيل، واأليرس(التفكري 

دراسة هدفت إىل معرفة أمناط التفكري املرتبطة بنصفي ) 2014(أجرى السعودي و
طالبة من طلبة جامعة  وًطالبا) 317(شملت عينة الدراسة  و،عالقتها مبركز الضبط والدماغ

ّالبلقاء التطبيقية املسجلني للفصل الدرايس األول  َّقد تم اختيارهم بالطريقة  و،2013/2014َّ
َّالعشوائية العنقودية  َّاستخدمت الدراسة مقياس السيطرة الدماغية لنيد هريمان و،َّ

)HBDI (أبو عواد  وّالذي عربه نوفل)مقياس مركز الضبط الذي أعده بني عطا  و،)2007
جاء يف ) C(ّلسفيل قد أظهرت النتائج أن منط التفكري املرتبط بالنصف األمين ا و،)2012(

، تاله )A( ّ تاله يف املرتبة الثانية منط التفكري املرتبط بالنصف األيرس العلوي،املرتبة األوىل
جاء منط التفكري املرتبط  و،)B,C( ّيف املرتبة الثالثة منط التفكري املرتبط بالنصف السفيل

ائج إىل عدم وجود فروق  كام أشارت النت،يف املرتبة األخرية) D( ّبالنصف األمين العلوي
 باستثناء منط التفكري املرتبط ،َّذات داللة إحصائية يف أمناط التفكري تعزى إىل الجنس

َّعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف  وجاءت الفروق لصالح الذكور، وبالنصف األيرس،
ت داللة عدم وجود فروق ذا و،ُأمناط التفكري تعزى إىل سنوات الدراسة يف جميع األمناط

َّإحصائية يف أمناط التفكري تعزى إىل الكلية  ّ باستثناء منط التفكري املرتبط بالنصف السفيل،،َُّ
ّجاءت الفروق لصالح الكليات اإلنسانيةو أوصت الدراسة برضورة استخدام بعض  و،َّ

ّالربامج التدريبية لتوظيف الجانب العلوي وَّاالسرتاتيجيات التعليمية دماغ األمين من ال وَّ
 .َّلدى طلبة جامعة البلقاء التطبيقية

َّبدراسة هدفت إىل التعرف عىل أمناط التعلم املفضلة حسب ) 2010(وقام الغرايبة  ُّ ُّ
َّنظرية هريمان الكلية لتحقيق أهداف  و،ّالبرصي - التكامل الحريكّ وّعالقتها بالذكاء االنفعايل وَّ

طالبة من طلبة املرحلة  وًطالبا) 753(شملت َّالدراسة تم تطبيق أدوات الدراسة عىل عينة 
َّيف املدارس الحكومية التابعة ملديرية إربد األوىل موزعني عىل )  سنة16-12(َّالعمرية  َّ)13 (

َّ تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العنقودية العشوائية، إناث6 و ذكور،7 منها ؛مدرسة ََّّ ّ، 
  :َّم وفًقا لنظرية هريمان جاءت عىل الرتتيب اآليتُّأشارت أهم النتائج إىل أن أمناط التعلو
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، كام أشارت ) Aّ، واأليرس العلوي Bّ واأليرس السفيل، Dّ، واألمين العلويCّاألمين السفيل (
 ،ّالسفيلو ّالنتائج أن الفروق باختالف الجنس جاءت لصالح الذكور عىل األيرس العلوي

َّأليرس العلوي لصالح الفئة العمرية جاءت الفروق باختالف العمر عىل الجزء او ّ)12-13 (
 .سنة

َّدراسة هدفت إىل استقصاء الخصائص السيكومرتية ) 2007(أبو عواد  وأجرى نوفلو
َّاستخدامه للكشف عن منط السيطرة الدماغية لدى  و،َّملقياس هريمان للسيطرة الدماغية

َّطلبة الكليات الجامعية األوىل ) 500(َّاسة عىل عينة مكونة من ِّقد طبقت أداة الدر و،َّ
َّطالبة من طلبة الكليات الجامعية يف األردنو طالب أشارت النتائج إىل شيوع منط  و،َّ

ّالسيطرة الدماغية املرتبطة بالجزء األيرس السفيل من الدماغ  َّ)B(، يليه منط السيطرة 
ّالدماغية املرتبط بالجزء األيرس العلوي من الدماغ  َّ)A(،السيطرة الدماغية كان منط و َّ

َّمن الدماغ أكرث شيوعا من منط السيطرة الدماغية املرتبط بالنصف املرتبط بالنصف األيرس  ً
اإلناث عىل كّل منط من  وَّظهرت فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واألمين من الدماغ،

ّأمناط السيطرة الدماغية املرتبط بكل من النصف األمين السفيل  َّ)C(،لنصف األيرسا و 
، إذ كانت درجات الطالبات أعىل من )α ≥ 0.05(النصف األمين عند مستوى الداللة و

َّدرجات الطالب عىل الفقرات املتعلقة بنمط السيطرة الدماغية املرتبط بالنصف األمين 
كان درجات الطالب أعىل من درجات الطالبات عىل  بينام ،النصف األمين و)C(ّالسفيل 

أظهرت النتائج  وَّ الدماغية املرتبط بنصف الدماغ األيرس،علقة بنمط السيطرةالفقرات املت
َّفروقا ذات داللة إحصائية بني طلبة الكليات اإلنسانية َّ َّ َّطلبة الكليات العلمية عىل كل  وً َّ

ّمنط من أمناط السيطرة الدماغية املرتبطة بكلِّ من النصف األمين السفيل  َّ)C.(النصف  و
َّإذ كانت درجات طلبة الكليات ، )α ≥ 0.05(ذلك عند مستوى داللة  و،)D(ّالعلوي 

َّاإلنسانية أعىل من درجات طلبة الكليات العلمية عىل َّ  الفقرات املتعلقة بنمط السيطرة َّ
ّالدماغية املرتبط بالجزء األمين السفيل َّ)C(،َّمل تظهر النتائج فروقا ذات داللة إحصائية بني  و ً

  .َّالسنة الدراسية وَّلدماغيةمنط السيطرة ا

َّبدراسة هدفت إىل بحث العالقة االرتباطية بني السيطرة الدماغية) 2007(قام نوفل و َّ 
ًطالبا من طلبة املدارس ) 453(َّ حيث تكونت عينة الدراسة من ،اختيار الطالب لتخصصهو

َّطلبة كلية العلوم الرتبوية و،َّالثانوية وَّاألساسية ّتم  و،َّطلبة كلية التمريض و،ة الهندسةَّطلبة كلي و،َّ
  Hemispheres Dominance Inventory( تطبيق اختبار سيطرة النصفني الكرويني للدماغ
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Test(أظهرت النتائج شيوع السيطرة  و،َّ، لقياس السيطرة الدماغية لدى عينة الدراسة
َّ تلتها يف املرتبة الثانية السيطرة الدماغية ،َّة اليرسى لدى عينة الدراسة الكليةَّالدماغي
َّ ثم السيطرة الدماغية املتوازية يف املرتبة الثالثة،اليمنى  كام أظهرت النتائج وجود فروق ،َّ

ّإحصائية ملتغري التخصص األكادميي،ذات داللة   ةَّكانت الفروق لصالح طلبة املدارس األساسي وَّ
َّذات داللة إحصائية بني منط السيطرة الدماغية َّكذلك وجود عالقة ارتباطيةو ،َّالثانويةو نوع  وَّ

  .ّ األكادمييالتخصص

دراسة بعنوان أثر برنامج املواهب املتعددة يف تنمية أمناط ) 2005(أجرى الدليمي و
 تألفت عينة .َّلة اإلعداديةلدى طلبة املرح) األيرس و،األمين(التفكري املرتبطة بنصفي الدماغ 

طالبة مقسمني عىل أربع مجموعات لكّل مجموعة  وًطالبا) 120(َّالبحث األساسية من 
مجموعتني ضابطتني  و)ذكور، إناث(مجموعتني تجريبيتني  وطالبة) 30(ًطالبا و) 30(
 َّقد تم تقسيم طلبة كّل مجموعة مناصفة حسب منط التفكري السائد لديهم و)ذكور،إناث(
َّإعدادية الطالئع للبنات  وَّقد سحبت العينة من إعدادية أيب حنيفة للبنني و)األمين،األيرس(

استغرق تطبيق الربنامج حوايل ثالثة أشهر، بواقع أربع  و)2005 / 2004(ّللعام الدرايس 
ّ تم اختيار التصميم التجريبي ذي .اثنان منها لإلناث وحصص يف األسبوع اثنان منها للذكور َّ

ّ إذ تم تطبيق املقياس التشخييص ألمناط التفكري ،ّعديُالب وّاالختبار القبيل
ٍّعىل طلبة الصف الرابع يف املدرستني قبليا لغرض تشخيصهم) األمين،األيرس،املتكامل( ّ 
ِّمن ثم طبق اختبار مهارات التفكري  و،استبعاد ذي النمط املتكامل بعد مكافئتهمو َّ
ِّ ثم طبق الربنامج،ٍّ التشخيص قبلياعىل عينة) األمين،األيرس( ّعدي ُأجري بعده االختبار الب وَّ

ّ تم بناء مقياس تشخييص للكشف عن منط التفكري .ّاملقياس التشخييص ولالختبار َّ
َّتم بناء اختبار لقياس مهارات التفكري  و،فقرة) 55(َّتكون من )أمين،األيرس،املتكامل(السائد

قد أظهرت النتائج التي  و.فقرة) 45(َّتكون من ) ن،األيرساألمي(املرتبطة بنصفي الدماغ 
ًاستخدم فيها تحليل التباين ملعالجة البيانات أن هناك فروقا دالة لصالح املجموعتني 

 .نمية أمناط التفكريت أي هناك أثر للربنامج يف ،التجريبيتني

ج الشامل دراسة هدفت إىل معرفة أمناط التفكري وفق النموذ) 2004(أجرى رسور و
 ،ُّأسلوب التعلم لدى املعلمني قبل الخدمة وعالقتها بالذكاء املتعدد وللمخ عند نيد هريمان

ّطالبة من طالب الدبلوم املهني يف الرتبية، تخصص  وًطالبا) 105(َّتكونت عينة الدراسة من و
  ،بيةالرتو اآلدابالرتبية أو ليسانس  والحاصلني عىل بكالوريوس العلوم و،َّتربية خاصة
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 لتحقيق هدف الدراسة استخدم و،الذين ميارسون التدريس مبدارس التعليم العام أو الخاصو
 ،)HBDI(الباحث أداة هريمان لتقدير أمناط التفكري يف ضوء التصور الشامل للمخ 

َّ، ثم )A( ّأشارت أبرز نتائج الدراسة إىل تفضيل منط التفكري املرتبط بالجزء األيرس العلويو
ّ ثم الجزء األمين العلوي ،)B(ّء األيرس السفيل الجز َّ)D(، ثم الجزء األمين السفيل ّ َّ)C(،أن  و

 )C(املكونني للنصف األيرس للمخ ككل هام السائدان عىل الجزء )B(الجزء  و)A(الجزء 
ٍّأن هناك عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني أمناط  و،املكونني للنصف األمين ككل) D(الجزء و َّ
   .بعض الذكاءات املتعددة ولتفكري املختلفةا

ُّبدراسة هدفت إىل الكشف عن عالقة أساليب التعلم والتفكري ) 1990(ّوقام القييس 

ّاملرتبطة بنصفي الدماغ األمين واأليرس باإلبداع والجنس لدى طلبة الصف العارش باملدارس 
ن، خالل الفصل الثاين من العام َّالحكومية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم يف مدينة عام

) 367(طالبة و) 357(؛ منهم )724(وبلغ حجم عينة الدراسة , م1990/ 1989ّالدرايس 
َّطالبا، وقد اختريت العينة بطريقة عشوائية ّوقد طبق اختبار تورنس للتفكري اإلبداعي , ً ِّ ُ

َّلصورتها اللفظية الشكلية، واختبار تورنس وزمالئه  وهذان ) وتفكريكأسلوب تعلمك (َّ
وقد أظهرت النتائج أن معامل االرتباط بني الدرجات , َّاالختباران مطوران للبيئة األردنية

َّالكلية عىل اإلبداع ودرجات أسلوب التعلم والتفكري األمين موجب وذو داللة إحصائية عند  َُّّ

َّالكلية عىل َّ، أما معامل االرتباط بني الدرجة )0.14+ 1(ولكنه ضعيف ) 0.001(مستوى 
َّاإلبداع وأسلوب التعلم والتفكري األيرس سالب وذو داللة إحصائية عند مستوى  ُّ)0.05 (

َّ، كام تبني أيضا أن معامل االرتباط بني الدرجة الكلية عىل مقياس )0.12-(ولكنه ضعيف  ً َّ
ُّالتفكري اإلبداعي ودرجات أسلوب التعلم والتفكري املتكامل سالب وضعيف وليس ذا  داللة ّ

 .َّإحصائية

  األجنبيةالدراسات : ًثانيا

بدراسة هدفت ) Zainal, shuib, & Othman, 2004(قام زينال وشويب وعثامن            
إىل التعرف عىل أساليب التعلم والتفكري األكرث واألقل تفضيال لدى مجموعة من طلبة جامعة 

بيق أداة هريمان للسيادة الدماغية  ساينز يف ماليزيا، ولتحقيق أهداف الدراسة فقد تم تط
)HBDI ( عىل عينة شملت)طالبا من طلبة تخصص العلوم والفنون، وقد أشارت نتائج ) 30 
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الدراسة إيل سيادة النصف األيرس من الدماغ يف تعلمهم أكرث من النصف األمين، خصوصا 
 يف الربع األمين العلوي يف الربع األيرس العلوي إذ يفضلون التفكري التحلييل واملنطقي، أما

 .فقد أظهروا تفضيال للتفكري اإلبداعي والحديس

  هدفت)Froehlich & paul & James, 2003(جيمس  وبول ويف دراسة فروهليشو 
َّ اعتامدا عىل نظرية الدماغ ،إىل تحسني برنامج القادة الرتبويني ملديري املدارس املتوقعني ً

من طلبة املاجستري يف اإلدارة ) 130(ًمستجيبا، ) 256(من َّتكونت العينة  و،ّالكيل لهريمان
َّتم استخدام أداة نيد هريمان للسيطرة  و،من املشاركني يف برنامج القادة) 126(  و،َّالرتبوية

ِّمستجيبا يفضلون استخدام النصف األمين للدماغ ) 71(قد أظهرت النتائج أن  و،َّالدماغية ً
)D,C( أي بنسبة ،)ِّمستجيبا يفضلون استخدام النصف األيرس للدماغ ) 81(، و)%28 ً
)A,B( أي بنسبة ،)ًمستجيبا أظهروا استخدام متكامل ومتوازي للسيطرة ) 104(، و%)32

 .%)40(األيرس، أي بنسبة  وَّالدماغية للنصفني األمين

دراسة هدفت إىل توعية طالب ) Horak & Du Toit, 2002(ديوتو  ووأجرى هورك 
َّية حول أمناط التفكري املفضلة لديهمالهندسة املدن  ًطالبا،) 100(َّتكونت العينة من  و،َّ

 عىل طلبة السنة األوىل عىل ،)HBDI(َّلتحقيق هدف الدراسة تم تطبيق أداة نيد هريمان و
كان متوسط النتائج لديهم موزعة عىل األجزاء  و،ثالث مراحل عىل مدار ثالث سنوات

أظهرت النتائج تفضيل الطلبة  و،A=85, B=77, C=54, D=72) (:األربعة للدماغ كام ييل
ّ ثم الجزء األيرس السفيل ،)A(ّلنمط التفكري املرتبط بالجزء األيرس العلوي  َّ)B(، ثم الجزء َّ

ّ ثم الجزء األمين السفيل ،)D(ّاألمين العلوي  َّ)(C.  

سة  بدرا)De Boer& Steyn & Du Toit, 2001(ديوتوت  وستني ووقام ديوبور
 هل الطالب املراهقون يف جنوب أفريقيا أكملوا أداة :هدفت إىل اإلجابة عن السؤال اآليت

َّذلك ملعرفة أمناط تفكريهم املفضلة باالعتامد عىل  و؟َّهريمان ألمناط السيطرة الدماغية
ِّقد طبقت أداة نيد هريمان عىل عينة  و،ّالنموذج الكيل للدماغ حسب تصور هريمان ُ

َّأظهرت النتائج تنوعا يف أساليب التفكري املفضلة لدى  و،طالبة وًطالبا) 150(َّتكونت من  ً
  .لكنها مل تربز تفضالً ألي جزء من األجزاء األربعة و،عينة الدراسة

  دراسة هدفت إىل تقيص أساليب (De Boer & Berg, 2001)وأجرى دي بور وبريج  
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دماغ وفقا لنظرية هريمان للسيادة الدماغية، التعلم والتفكري وكيفية توزيعها عىل أرباع ال
طالبا ) 68(عىل عينة شملت ) HBDI(ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطبيق أداة هريمان 

، وقد أشارت نتائج إفريقيامن املسجلني يف مساق الجرائم يف جامعة بريتوريا يف جنوب 
ستندة إىل أرباع الدماغ الدراسة إىل أن الطلبة يتوزعون عىل أساليب التعلم والتفكري امل

األمين العلوي، يليه األيرس العلوي، ثم األيرس السفيل، وأخريا : (النحو التايلوعىل ) األربعة(
 ).األمين السفيل

 & Shelnutt, Middleton, Buch(وقام شيلتون ومدلتون وبوش وملسيدن  
Lumsdain, 1996( ملجموعة من  بدراسة هدفت إىل الكشف عن أساليب التعلم والتفكري

الطلبة يف جامعة شامل كارولينا، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطبيق مقياس هريمان 
طالب وطالبة، ) 500(كأداة للوعي الذايت عىل عينة بلغت ) HBDI(للسيادة الدماغية 

وأشارت نتائج الدراسة أن متوسط درجات كل ربع من أرباع الدماغ جاءت عىل النحو 
، واألمين السفيل بلغ )78(، واأليرس السفيل بلغ )86( العلوي بلغ الجزء األيرس: التالية

الربع األيرس العلوي، يليه األيرس (، وهذا يشري إىل سيادة )69(، واألمين العلوي بلغ )54(
 ).السفيل

دراسة يف جامعة جورجيا، هدفت الختبار العالقة ) Al bilia, 1993(وأجرى البيل 
) 190(َّ بنصفي الدماغ والجنس والتخصص، وتكونت العينة من بني أمناط التفكري املرتبطة

َّطالبا وطالبة يف كليات العلوم االجتامعية والعلمية، من جامعة دولة اإلمارات العربية  َّ َّ َّ ً
ُّاملتحدة، وطبق مقياس تورنس ألمناط التعلم والتفكري ِّ ُ)SOLAT( وأشارت النتائج إىل ،

ىل درجة مرتفعة عىل النمط املتكامل، وعىل درجة حصول كّل من الطالب والطالبات ع
األمين، بينام حصلت الطالبات عىل درجات أعىل عىل النمط األيرس، وحصل أقل عىل النمط 

َّ الكليات العلمية واالجتامعية عىل درجات مرتفعة عىل النمط املتكامل، كام حصل طالب َّ َّ
َّطالب الكليات االجتامعية عىل درجات مرتفعة عىل  النمط املتكامل والنمط األيرس مقارنة َّ

ٍّبطالب الكليات العلمية، ومل توجد فروقا دالة إحصائيا بني الطالب والطالبات عىل النمط  َّ ًَّ

ٍّاأليرس، بينام كانت هناك فروق دالة إحصائيا بني الطالب والطالبات يف النمطني املتكامل 
 .ناث للنمط املتكاملواألمين لصالح الطالب للنمط األمين، ولصالح اإل

) Herrman, James & Victor, 1989(وقام كل من هريمان، وجيمس، وفيكتور  
 ، حيث)HBDI(بدراسة هدفت إىل التحقق من صدق البناء ألداة هريمان للسيطرة الدماغية 

  



َّدراسات استخدمت نظرية السيطرة الدماغية لهريمان : الفصل الرابع َّ161 
 

 

تم استخدام طريقة التحليل العاميل لحساب صدق البناء الداخيل والخارجي، واشتملت 
من تلك السجالت من ) 6(أداة، اشتقت ) 15(سجل نتائج منتقاة من ) 31( الدراسة عىل

الدراسة املسحية واألسئلة العرشين، وقد تكون ذلك من سجل للجانب األيرس ككل وآخر 
للجانب األمين، وسجل للمركز األيرس وآخر للمركز األمين، وسجل لألسئلة العرشين لأليرس، 

 اختيار االختبارات األخرى من بطارية لقياس الشخصية ومثيل لها للجانب األمين وقد تم
والقدرات املعرفية وأساليب التعلم، وإسرتاتيجيات التعلم، وقام املشاركون البالغ عددهم 

موظفا مبؤسسة جرنال ) 52(أداة، وقد اشتملت املجموعة عىل ) 15(فرد بإكامل الـ ) 143(
، وقد استغرق تطبيق Brigham Youngطالبا جامعيا متخرجا من جامعة ) 91(إلكرتك، و

) 31(سجل درجات لـ ) 31(املقاييس ثالث ساعات ونصف، وقد أشارت النتائج إى وجود 
صادقة يف قياسها ما تدعي قياسه من أمناط ) HBDI(بروفيال مختلفا، ويعني ذلك أن أداة 

 .تفكري متباينة لألفراد املختلفني بناء عىل التصور الشامل للدماغ

 



 

  
 



 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 الخامسالفصل 

 إجابات التامرين و املواقف و األنشطة 
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 الخامسالفصل 

 إجابات التامرين و املواقف و األنشطة  
 الواردة يف منت الكتاب  

 

 

   ّعزيزي املتعلم 

ليس هناك ما  و،ٍّليست الوحيدة إىل حد ما وإن إجابات التامرين اآلتية ليست ملزمة
ما  وّال يوجد حد قاطع لإلجابات بني ما هو صحيح و،ما هو خاطئ مئة باملائة وهو صحيح
ًإذا أردت أن تكون مبدعا حاول قدر  و،ِّ فهي تعرب عن وجهة نظر املؤلف،هو خاطئ

 ،اإلمكان االبتعاد عن إجابات املؤلف يف الحاالت التي يكون بها وجهات نظر متعددة
َّتحس بأحاسيسك الخاصة وى بعينك أنتحاول أن ترو   ألن املبدع يرى ما ال يراه اآلخرون،؛ّ
 .ّيحس مبا ال يشعر به غريهو

  :(1)  حل التمرين

  ):A(ما يحبط ذو منط التفكري  

إجباره عىل اتخاذ قرارات  و،وجود تعليامت غري واضحة و،العمل يف أجواء غامضة
 .مبنية عىل وجهات نظر اآلخرين

  :(2) حل مترين

  ):B(ما يحبط ذو منط التفكري  

 ،رسعة التغيري و،نقص الوقت و،غياب التسلسل و،التدريب وسوء تنظيم الوقت
  .اإلجراءات غري املكتوبةو
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  :(3)حل مترين 

  ):C(ما يحبط ذو منط التفكري  

املشاعر يف  وغياب األحاسيس و،َّ أو النامذج الشخصية،ّغياب البعد الشخيص 
  .َّالذاتية وَّاالهتامم بالفردية واملجتمع والتواصل يف العمل وغياب التفاعلو ،التعامل

  :(4)حل مترين 

  ):D(ما يحبط ذو منط التفكري  

قوانني  ووجود أنظمة و،غياب النظرة الشاملة و،البطء يف العمل من قبل اآلخرين 
 .التجريب وقلة التغري و،محددة

  :( 5)حل مترين 

 : مبا ييل)A(َّلبية لذي منط التفكري تتمثل الخصائص الس

 غريه عىل باطل و،ّألنه يعتقد أنه دامئًا عىل حق (منتقم(. 

  واسعة وألنه ذو معرفة دقيقة(ًيجادل كثريا.( 

  بارد  وّألنه منطقي(ّيسخر من ذوي منط التفكري املرتبط بنصف الدماغ األمين السفيل
 ).ٍّعاطفيا

  ّمبني عىل املالحظة املبارشة و دامئًا حسب اعتقادهألن رأيه هو الصواب(ال يستمع ألحد.( 

 َّألنه يتخذ القرارات بناء عىل مالحظاته الشخصية(قد يكون متسلط  وقائد(. 

 ألنه يعمل حسابات لكّل يشء(صعب  و،يظهر بشكل قايس(. 

 قصري النفس. 

 يحرم نفسه من عفوية الحياة. 

 َّقد يتهم باملادية أو البخل ّ. 

  :( 6)حل مترين 

 : مبا ييل)B(َّتتمثل الخصائص السلبية لذي منط التفكري 

  ّتفصييل و،ألنه دقيق(ًحذر بطريقة مبالغ بها كثريا( 
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 ّروتيني لدرجة امللل. 

 ال يتمتع باملرونة. 

 ّقد يصيبه احرتاق نفيس من حرصه الشديد. 

 ّيحب الرتؤس ومتآمر. 

 أبسطها ومييل للجدل حتى يف أتفه األمور. 

 َّخارجية بشكل كبريتعنيه القشور ال. 

  :( 7)حل مترين 

 : مبا ييل)C(َّتتمثل الخصائص السلبية لذي منط التفكري 

 خصوصا إذا كانت ،قد يوقعه هذا باملشاكل التي ال يحسد عليها و،ةكثري املجامل ً
 .املجاملة يف غري موقعها

 ًليس معتمدا عىل ذاته ومعتمد عليهم و، عليه أن يكون تابع لآلخرينيخىش. 

 ًحفاظا عىل مشاعرهم وًالخوف الشديد خوفا من إيذاء اآلخرين و،ثري الرتددك 
 .أحاسيسهمو

 ِّكرثة قيامه بالعمل التطوعي قد يوقعه باإلرهاق النفيس  .ِّالبدين وِّ

 الحامس املفرط عند إعجابه بفكرة جديدة. 

 مسوف بطريقة مبالغ بها، مام يقوده إىل عدم حسم األمور بطريقة قد يكون َّ
 .حةصحي

 يظهر يف مواقف معينة عىل أنه الضحية.  

 َّليست منطقية وَّيعالج املشكالت بطرق عاطفية ويحّل. 

 حساس لدرجة مبالغ بها. 

 وغري جاد،َقد يظهر بأنه غري منظم ّ. 

  :( 8)حل مترين 

 : مبا ييل)D(َّتتمثل الخصائص السلبية لذي منط التفكري 

 القوانني وعدم االلتزام باألنظمة. 

 هذا قد يوقع الفرد باألخطاء التي  واملخاطرة لديه مبالغ بها وكون درجة املغامرة قد ت
 .قد ال تحمل عقباها
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 ًالذي قد يشكل عبئا عىل اآلخرين واملتجدد و التفكري املتغري. 

 متمرد و،ّفوضوي و قد ينظر اآلخرون له عىل أنه مشتت. 

  املشاكلالذي قد يوقعه ب) ّالتهور( اندفاعه الشديد نحو العمل. 

 ًيعتمد غالبا عىل التخمني. 

 قد يظهر بصورة غري املنتبه . 

  ُقد ينظر إليه عىل أنه مزعجannoyingذلك ألنه يريد أداء األعامل بطريقته  و
 .َّالخاصة

  :( 9)حل مترين 

 لنمط )السيطرة(املهام التي من شأنها زيادة التفضيل  واقرتح بعض األنشطة
 ؟)A( التفكري

 ابحث عن ، ال تنفق أمواالً إال بعد دراسة متأنية،ّ عىل تحليل منطقيابني قراراتك 
عند  و،البيانات و حاول أن تعطي أهمية يف حياتك لألرقام،الحقائق حول موضوع معني

حاول أن تشاهد  و،السعر قبل الرشاء ورشائك حاجيات البيت حاول التأكُّد من النوعية
: َّات خاصة بربامج الكمبيوتر املتخصصة مثل حاول أن تتعلم مهار،عروض متعددة للبيع

 حاول مشاركة الفنيني و،َّإعداد التقارير املالية والجداول املتخصصة وَّبرامج اإلحصائيات
َّالتقنية التي  وَّ حاول أن متتلك معرفة واسعة عن املواضيع العلمية،التقنيني أعاملهمو

َّمن ثم  وأسباب املشاكل التي تواجهك ابحث عن ،ًاستنتج بعيدا عن العاطفة وِّتهمك، فكر
ً وكن حازما يف ،ابحث دامئًا عن النتائج و،ِّقدم األدلة و،حلل األمور لتصل إىل الحل املناسب

 .التقييم الدقيق ومارسها بعد القياس و،العقوبات واألنظمة والتزم بالقوانني وبعض األمور،

   :( 10)حل مترين 

  لنمط التفكري)السيطرة( من شأنها زيادة التفضيل املهام التي واقرتح بعض األنشطة
)B(؟ 

أوقاتها  وَّلتدوين األنشطة اليومية) َّمفكرة خاصة(حاول أن تستخدم دفرت مالحظات  
استعمل قلم لتأشري عىل  و،مرتبة وأوراقك منظمة وملفاتك وحاول أن يكون مكتبك وبدقة،

أوقات  وحاول أن تضع أوقات للبدايةو ،َّما تم إنجازه يف ذلك اليوم عىل دفرت مالحظاتك
  حاول االحتفاظ بكتيب التعليامت ،ًحاول جاهدا االنتهاء قبل املوعد املحدد وللنهاية
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 ًمنضبطا مع االهتامم بالعواقب، وًحريصا وً كن حذرا،ملؤسستك للرجوع إليه عند الحاجة
ذ األمور دامئً و،حاجياتك بطريقة منظمة وحافظ عىل ممتلكاتكو  ا خطوة بخطوةنفِّ
 ًال تتأمل كثريا و،يعتمدون عليك وكن عىل يقني أن اآلخرين يثقون بك و،حافظ عىل الدقةو
ال  و،ّال تتوقف عن العمل حتى يتم إنجازه و،َّكن مياالً إىل الفعل وال تستغرق يف الخياالتو

 ،احرص من البداية عىل وضع تعليامت محددة و،ّتسمح ألحد أن يقاطع منطك الروتيني
 .َّاسرتاتيجيات مفصلة وأهدافو

  :( 11)حل مترين 

  لنمط التفكري)السيطرة(املهام التي من شأنها زيادة التفضيل  واقرتح بعض األنشطة
)C(؟ 

َّتوقع احتياجات من  و،غريهم والجريان و، كزمالء العمل،ابني عالقات مع اآلخرين 

اتك هو عندما ترسم البسمة أن أسعد لحظات حي" ليكن شعارك  و،راعها وتتعامل معهم
 ًمتطوعا وًكن مبادرا و،حافظ عىل االستمرارية يف عالقاتك مع اآلخرين و،"عىل شفاه اآلخرين 

 أشعرهم بأحاسيسك و،مشاعرهم وشارك اآلخرين أحاسيسهم و،ًمساعدا لآلخرينو
 راقب وجوه من يتحدثون إليك و،ًليس مثبطا لها وً وكن مستثريا للهمم،مشاعركو
أعطي من  واملوسيقا، و،القصص وكن من املهتمني بالشعر و،عر ما وراء أحاديثهماستشو

ًضع لنفسك برنامجا  و،ساعد اآلخرين يف حّل مشاكلهم و،جهدك لآلخرين ومالك ووقتك
ّمن أجل أن تتعرف عىل أناس جدد بشكل يومي أو أسبوعي أو بالشكل الذي ترضاه ّ، 

إصالح بني  وحاول أن تكون محرض خري و،راحأت وشارك اآلخرين مناسباتهم من أفراحو
 .ًكن مبتسام دامئًا و،انطلق من القيم الحميدة و،الناس

  :( 12)حل مترين 

 لنمط )السيطرة(املهام التي من شأنها زيادة التفضيل  واقرتح بعض األنشطة
 ؟)D( التفكري

 ِّكرس وقتكو ً كن متحمسا،ًالبديهة دورا يف إدراكاتك واجعل للحدس وال تفكر عميًقا
 ،ال مجال لتجميعه و فهو لإلنفاق،ال تجعل جمع املال هدفك و،جهدك كله لتحقيق أهدافكو
حاول  و،اقنع نفسك باألفكار التي تبدو للغري أنها مجنونة و،ٍّمنطيا يف حياتك وٍّال تكن روتينياو

 ً بالتفاصيل كثريا ّ وال تهتم،َّابحث دامئًا عام هو جديد و،أن تقوم بأكرث من عمل يف الوقت نفسه
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كن  و،الدعابة واملرح ّامتلك حس وكن فاكهة الجلسة و،أشمل وَّفالصورة العامة أوضح
ًمغامرا ومتحديا عند رشائك أدوات  و،اتخذ القرارات التي يكون فيها نصيب من املخاطرة و،ً

عتمد ا وأو آالت جديدة حاول تشغيلها بنفسك دون اللجوء إىل الكتيب املرفق أو البائع
 ال تلتزم و، أو زمالء،ّحاول أن تتكيف مع أكرث من جلسة أو مهنة أو طريق و،التجريبعىل 

 غرفتك و،أعد تجميل مكتبك وّالقوانني التي تحد من انطالقك يف التفكري، وباألنظمة
ٍّحاول أن تربط األجزاء أيا كانت بصورة  وًكن مرنا يف التفكري، و،املكان الذي تتواجد بهو

 ، وحدد لنفسك أهداف بعيدة املدى،األوضاع القامئة وتحدى السياسات و،جديدةو مبتكرة
  .كن عىل يقني أنك ترى ما ال يراه اآلخرون وًحلق بخيالك بعيدا و،اكرس الروتني املعتادو

  :( 13)حل مترين 

 :املهام اآلتية واألنشطة و من خالل املامرسات)A(يتعلم أفضل ذو منط التفكري 

بيانات حول املواضيع  وأرقام وحارضات التي تتضمن تقديم حقائقمن خالل امل 
مساعدته للقيام  و،املنطق ومن خالل فسح املجال أمامه الستخدام التحليل و،املختلفة

ٍّمن خالل تقديم املحارضات املتسلسلة تسلسالً منطقيا،  و،"دراسة الحالة" باستخدام منهج
 املصادر، وعند توفر املراجع و،َّاملالية وَّمور الفنيةوعند فسح املجال له للقيام مبناقشة األ

ًيتعلم أيضا بشكل أفضل من خالل التعلم املربمج الذي يعتمد عىل التسلسل خطوة و
من خالل منحه الفرصة إلجراء  و،ّمن خالل العمل التقني الذي يحتاج ملامرسة وبخطوة،

  .َّحّل املشكالت بطرق منطقية والتقييامت

  :( 14)حل مترين 

 :املهام اآلتية واألنشطة و من خالل املامرسات)B(يتعلم أفضل ذو منط التفكري 

من  و،العمل عىل توايل محتوياتها و،اهيكلته وَّتنظيم املحتويات الدراسية خالل من 
املهارات من خالل إكسابه  و،اختبارها وَّالنظرياتِّخالل فسح املجال أمام املتعلم ملامرسة 

 وفًقا ملا ةَّتنفيذ محتويات املادة الدراسيَّيتعلم أفضل من خالل  و،َّامرسة الفعليةالالزمة بامل
َّبطرق تقليدية  و،منظم وَّمن خالل تقديم مادة مفصلة بشكل دقيق و،َّتم تخطيطه مسبًقا

َّالتعليامت التحفيزية  و ملتزمة باألنظمة،من خالل توفري بيئة آمنة منضبطة و،معتادة
  .َّوالعقابية
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  :( 15)حل مترين 

 :املهام اآلتية و من خالل األنشطة)C(يتعلم أفضل ذو منط التفكري 

َّالقصص الشخصية ذات العالقة مبوضوع املحتوى  وَّمن خالل تقديم األمثلة الواقعية 
يتعلم أفضل يف ظلِّ  و،الجسد وتعبريات الوجه ومن خالل استعامل لغة الجسد و،ّالدرايس

األحاسيس  واملشاعر الجياشة والعاطفة وّودودة املبنية عىل املحبةاألجواء الدافئة ال
من  و،َّالصوتية وَّاملؤثرات البرصية واملوسيقا والشعر ومن خالل استعامل األناشيد و،املرهفة

 إثارة دافعيته والرتكيز عىل تحفيزه و،َّأعامل تطوعية و،َّخالل إرشاكه يف أنشطة اجتامعية
 والعمل ،من خالل دمجه يف مجموعات العمل و، املطروحةحامسه تجاه املوضوعاتو

 .َّاملعاين اإلنسانية واألخالق الحميدة والرتكيز عىل القيم و،ضمن الفريق

  :( 16)حل مترين 

 :املهام اآلتية و من خالل األنشطة)D(يتعلم أفضل ذو منط التفكري 

 للمشاركة يف األفكارتوفري الفرص  و،َّالدميقراطية ومن خالل توفري أجواء الحرية 
إرشاكه يف القيام بالعصف  وِّإفساح املجال للمتعلم وإبداء وجهات النظر، والنقاشاتو

االهتامم  و،التجريب وإجراء الربط بني األجزاء و،اإلبداع واالستكشاف والتخيل وّالذهني
ًية خصوصا االلتزام برضورة التنويع عند تقديم املادة الدراس و،َّبالنظرة الكلية للمستقبل َّ

رسالته يف  وفلسفته ورؤيته وإعطاء املجال لكّل فرد للتعبري عن ذاته و،ّالتقديم البرصي
املتسلسلة التي من شأنها  واإلجراءات املحددة والزمان وعدم تقييده باملكان والحياة،

  .ّالحد من انطالق أفكاره والتضييق

  :( 17)حل مترين 

 : تتمثل مبا ييل،)A(كرث مناسبة لذي منط التفكري اللغة األكرث مالءمة والوظيفة األ

املواضيع  وَّوالحقائق، واللغة املوضوعية املتخصصة ذات العالقة باملحتوى ،األرقاملغة  
َّاللغة العلمية  واملشاعر، وُّاللغة البعيدة كّل البعد عن العاطفة و،ّاإلطار املنطقي و،املختلفة ُّ

ّبنية عىل النظام الصويتُّاللغة امل و،الدقيقة واملبارشة َّ أما بخصوص الوظيفة األكرث مناسبة .َّ
  مصمم ،القايض، مصمم براج، مصمم أزياء: (فتتمثل مبا ييل عىل سبيل املثال ال الحرص
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 مراسل ، مدير مبيعات،َّ محلل أحداث تاريخية، محلل أنظمة،ديكور، ضابط تحقيقات
 )الخ.. .ّنفيسّ األخصايئ ال، محرر مجلة،وكاالت األنباء

  :( 18)حل مترين 

 : تتمثل مبا ييل،)B(الوظيفة األكرث مناسبة لذي منط التفكري  واللغة األكرث مالءمة

عىل إعطاء  والتي تركِّز عىل التوقيت و،َّاملنظمة للامدة الدراسية وُّاللغة املرتبة
َّالرتكيز عىل اللغة اإلجرائية و،املعلومات املنظمة هر يف محادثتهم كلامت ً فكثريا ما تظ،ُّ

 ، عىل الرتتيب، التنفيذ،بعد ذلك(اإلجراءات من مثل  وذات داللة عىل القيام باملهام
 ولغة ،األناُّاللغة التي تعتمد عىل ضمري  و،) حافظ عىل، بالتحديد، الوقت املحدد،التسلسل
ّاللغة املبنية عىل النظام الصويت والحارض، َّ رث مناسبة فتتمثل مبا َّ أما بخصوص الوظيفة األك.ُّ

 اإلطفاء وضابط رشطة املرور، سائق سيارة اإلسعاف(: ييل عىل سبيل املثال ال الحرص
 أم ، أم مصمم برامج، منفذ التصميم سواء أكان تصميم أزياء،الحافالت وسيارات األجرةو

 )الخ...، املعلم،ّ الجندي،ّ مدير تنفيذي،مصمم ديكور، مساعد املدير، بعض األطباء

    :( 19)ل مترين ح

 : تتمثل مبا ييل،)C(الوظيفة األكرث مناسبة لذي منط التفكري  واللغة األكرث مالءمة

َّاللغة الحامسية التي تستثري الهمم و،لغة العاطفة  ُّ اللغة املؤثرة عىل مسامع ،ُّ

ُّاللغة  و،زونةُّاللغة املو و،َّاملحتويات العاطفية و،َّالرتكيز عىل املثريات السمعية  مع،اآلخرين

َّالقصصية الروائية وَّالشعرية وَّاملوسيقية وَّالحسية ِّيفضلون  وضمري الجامعة،لغة يكرث بها  و،َّ
َّأما بخصوص الوظيفة األكرث مناسبة فتتمثل مبا ييل عىل سبيل  .ِّنظام القراءة الكيل للغة

 رئيس ،ار، إمام مسجد مخت، شحاذ،ّ قائد حاميس،ّ مصلح اجتامعي،مربية(: املثال ال الحرص
َّ موظفي جمعيات حقوق ، بعض األطباء، مدير خدمي، نائب خدمي،َّجمعية خريية

 )الخ...،اإلنسان

  :( 20)حل مترين 

  : تتمثل مبا ييل،)D(الوظيفة األكرث مناسبة لذي منط التفكري  واللغة األكرث مالءمة

الطرق  والحلول و،ة بالنفسلغة يظهر بها الثق و،االستعارة ولغة يكرث فيها التشبيه 
  ،ُّتعلم الخربات الجديدةرضورة التأكيد دامئًا عىل  و،َّالرتكيز عىل املثريات البرصية و،َّالخاصة
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يكرث بها ضمري لغة  و،تعبريات الوجه ولغة الجسد و،ًلغة يظهر بها السخرية أحياناو
:  عىل سبيل املثال ال الحرصَّ أما بخصوص الوظيفة األكرث مناسبة فتتمثل مبا ييل.املستقبل

 ،خواطر، شاعر، مستثمر، صانع سياسة وقصص و، كاتب روايات،مغامر، مبتكر تصميامت(
َّ مصور، رسام، عامل،َّ نحات،ّ مخطط اسرتاتيجي،ّ مؤلف موسيقي،ِّ ملحن،ّمهندس معامري ّ، 

 )الخ ...،ّ ريايض بارع،رجل أعامل

  :( 21)حل مترين 

 : حيث تبدو هذه األرسة كام هو آت،)A(ط التفكري خصائص األرسة من ذوي من

 ُّيحبون الثناء. 

 ًيعطون شعورا بأنهم قادرون عىل عمل كّل يشء. 

 ّيحبون أن تؤدى األشياء بأسلوبهم ُّ. 

 أو يسأل رمبا بجفاف،ينىس أفرادها أن يسأل أحدهم عن أحوال اآلخرين . 

 يغيثون امللهوف (،أصحاب نجدة(. 

 يقاطعون الحديث. 

 ون أن يستشارواُّيحب. 

 ّيحبون أن يقدم لهم إجاميل املوضوع َّ  .ترك التفاصيل وُّ

 يوفون بالوعود.  

  :( 22)حل مترين 

 : حيث تبدو هذه األرسة كام هو آت،)B(خصائص األرسة من ذوي منط التفكري 

 تسديد  و،موعد الطعام واالستيقاظ وحتى يف النوم(القوانني  و،يكرثون من األنظمة
 ....)الرضائب و،دفع الرسوم والفواتري،

 نحتاج هذا اليشء وقد يأيت يوم( ، يحتفظون بكلِّ يشء(. 

 يحبون الخصوصية َّ ُّ. 

 ِّيفضلون الروتني. 

 ال يحبون الزيارات املفاجئة ُّ. 
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 ال يحبون األعامل املفاجئة ُّ. 

 املستلزمات حسب الحاجة. 

 يهتمون بالنظافة . 

 السالمة ويهتمون باألمن.  

  :( 23)حل مترين 

 : حيث تبدو هذه األرسة كام هو آت،)C(خصائص األرسة من ذوي منط التفكري 

 مستمعون من الطراز األول. 

 يحبون من يحتاج إليهم ُّ. 

 يكلفون األرسة بالتزامات كثرية . 

 ال يوفون أحيانا بالوعود ً. 

  رغم مشاغلهم)ال( يجدون صعوبة يف قول كلمة . 

 ونهُّلكنهم يحب وُ يحرجون من املدح. 

 َّيقومون باألعامل التطوعية و، يخدمون اآلخرين عىل حساب أهلهم. 

 قد يعيشون يف بيت مستأجر طيلة حياتهم ... 

  :( 24)حل مترين 

 : حيث تبدو هذه األرسة كام هو آت،)D(خصائص األرسة من ذوي منط التفكري 

 ُّيحبون املفاجآت. 

 لديهم الكثري من األجهزة املستخدمة . 

 األواين غري املألوفة و،يجددون األثاث و،)عىل املوضة(و جديد يلبسون ما ه. 

 التهويل و يحملون معهم اإلثارة. 

 قليلو االستشارة . 

 ًنادرا ما يوفون بالوعود و يعدون. 

 ينسون ضبط املنبه بشكل شبه دائم . 

 البيت مفتوح يف أي وقت . 
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 غري منتظم يف تسديد الفواتري . 

  املادية للنوم، أو لتناول الطعام، أو لتسديد التزاماتهم(ال توجد لديه مواعيد محددة 
 ).من دفع فواتري أو رضائب

  :( 25)حل مترين 

ًمركِّزا عىل كيف .. .من الخطة) اإلعالم والدعاية(سيكون الجزء الخاص بالتسويق  
 :كام ييل و،؟ميكن مخاطبة املستهلكني

Aسريكِّز اإلعالن التلفزيوين عىل ّ 

 ،نسبة النقاء و،)الخ...، البوتاسيوم، املغنيسيوم، الكالسيوم،األمالح(نسب املكونات 
ً وتقديم بعضا من آراء الخرباء حول ، ومدة الصالحية،الرشكة املصنعة و،ومكان الصنع

 .مشتقاته و،الحليب

B .ّسريكِّز اإلعالن التلفزيوين عىل 

َّاألنواع البلدية القدمية من َّاألصالة والطرق التقليدية يف اإلنتاج، ورمبا يركِّزون عىل 
وعىل حجم اإلنتاج الحايل، وأن املنتجات تراعي . ِّالحيوانات املنتجة، وأناس كبار يف السن

َّالسالمة العامة واألمور الصحية، والتمسك بالقيم والعادات األصيلة َّ . 

Cسريكِّز اإلعالن التلفزيوين عىل ّ 

َّبه يستثري الدافعية والحامس نحو أن نوع الحليب مبشتقاته منعش وطبيعي، ورش
ّالعمل، وألوان عبواته ذات مدلول عاطفي، وقد تظهر مجموعة من األفراد وهم يرشبون 

 .الحليب وتسودهم أجواء املحبة

D .سريكِّز اإلعالن التلفزيوين عىل 

َّالخطط املستقبلية، وعىل إظهار الحدس الذي سيقودك الختيار الحليب املفضل  َّ
َّ األلوان واألشكال اإلبداعية، وفكرة اإلعالن وكم فيها من األصالة، واإلشارة إىل لديك وعىل

ُّرؤية رسالة الرشكة، وأن الرشكة هي من كربيات الرشكات يف املنطقة، وعىل التفرد يف 
 .اإلنتاج
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  :( 26)حل مترين 

لنوع من َّبخصوص العصري قبل عملية الرشاء لهذا ا) الذي أود معرفته(الذي يهمني 
 :حسب أمناط التفكري كام هو آت والعصري،

A  الذي يهمني هو 

 . وهل املصنع والبلد موثوق بهام، والبلد املنتج، واالنتهاءاإلنتاجاملكونات، وتاريخ 

B الذي يهمني هو  

 .ُّأن أروي عطيش بعصري اعتدت عىل رشبه دامئًا، فأنا ال أحب التجريب 

C  الذي يهمني هو 

 قراءة اإلرشادات املرفقة وه صاحب املحل عند استشارته بجودة العصري،ماذا قال عن 

D  الذي يهمني هو 

 .أن أجرب كل ما هو جديد 

 

  :( 27)حل مترين 

 عملية التخطيط

 

 َّالتخطيط عىل أنه يجب أن يركِّز عىل األمور املالية،A يرى أصحاب منط التفكري
 . تاليف الخسائر واألرباحو

تنفيذي  والتخطيط عىل أنه يجب أن يكون تكتييّك B لتفكرييرى أصحاب منط ا
 .ّيعزز التنظيم الهيكيل الحايل للمؤسسة و،يعالج قضايا الساعة الحالية

التخطيط عىل أنه يجب أن يأخذ دامئًا بعني االعتبار C  يرى أصحاب منط التفكري
 .َّالرتكيز عىل اإلنسانية العاملية والناس بشكل عام واملواطنني

ٍّالتخطيط عىل أنه يكون أفضل إذا كان اسرتاتيجيا، تكون D ى أصحاب منط التفكريير
 .فيه الرؤية والرسالة واضحتان بشكل جيل
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  :( 28)حل مترين 

للتدريب عىل أنه تدريس، وينظر أصحاب منط A  ينظر أصحاب أمناط التفكري
 للتدريب عىل أنه C  للتدريب عىل أنه توجيه، وينظر أصحاب منط التفكريB التفكري

َّموضح يف الشكل  و للتدريب عىل أنه تطوير، وكامDتسهيل، وينظر أصحاب منط التفكري 
  :اآليت

 

 

  : (29) مترين حل

 :رمز اللقطات يكون كام هو آت

 )1(اللقطة 

 

 )2(اللقطة 

 

 )3(اللقطة 
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  :( 30)حل مترين 

 
  :وصفه كام هو آت و،يكون تحليل منط التفكري لصاحب رمز اللقطة أعاله

 .غري مبدع وليس لديه نظرة شمولية −

 .منطي وروتيني نوعا ما −

 .دقيق ونظري نوعا ما −

 .عاطفي واجتامعي بدرجة متوسطة −
صاحب هذا الرمز ال يوجد لديه سيطرة واضحة عىل منط معني وهو ذو سيطرة ضعيفة 

 .عىل جميع األمناط
 

  :( 31)حل مترين 

 :َّأمناط تفكريهم املفضلة كام هو آت وفراد اآلتية أسامئهم،يكون تحليل رموز لقطات األ
 عبري

 
.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 
 هيفاء

 
.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 
 جاد

 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
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  :( 32)حل مترين 

ّسكرترية، ممرضة، مرشد نفيس، مربية، مدير فني، مدير إداري : (ملهن املحددة هيا ّ
 )أو مساعد مدير

 ّ مدير فني2اللقطة                                           سكرترية1اللقطة 

  ممرضة4قطة لال                            ّمهندس تنفيذي 3اللقطة 

  مربية6اللقطة                                    ّمرشد نفيس 5اللقطة 

 

  :( 33)حل مترين 

مستثمر، مدير مبيعات، كاتب روايات، قايض، ممثل، مدير : (املهن املحددة هي
 )عام

  مستثمر2اللقطة                                    مدير مبيعات1اللقطة 

  ممثل4قطة لال                                كاتب روايات 3اللقطة 

  مدير عام6اللقطة                                                قايض5اللقطة 

 

  :( 34)حل مترين 

ّإمام مسجد، مصور، ممرضة، مخرج تلفزيوين، صحفي، (: مجموعة املهن األوىل ّ
 ).ّكاتب روايات، الجندي، منفذ تصميم

 A :لربعهذه املهن ال تتناسب مع ذوي منط تفضيل ا

 

ّأديب، مدرس رسم، مربية أطفال، شاعر، مصور صحفي، ( :مجموعة املهن الثانية
 ).مستشار، ضابط تحقيقات، مدير مبيعات

  B :هذه املهن ال تتناسب مع ذوي منط تفضيل الربع
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ّسباك، موظف تأمني، مدقق حسابات، وسيط مايل، وكيل ( :مجموعة املهن الثالثة

 ).َّ ضابط التحقيقات، محلل األحداث التاريخيةنيابة، مقيم برامج،

 C :هذه املهن ال تتناسب مع ذوي منط تفضيل الربع

 

رشطي مرور، محلل بيانات، محامي، حارس، مراقب دوام، ( :مجموعة املهن الرابعة
 ).مساعد مدير، سائق سيارة إطفاء الحريق، الجندي

 D :هذه املهن ال تتناسب مع ذوي منط تفضيل الربع
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 املؤلف يف سطور  

 

  هيالتالمصطفى قسـيم محمد  الدكتور

 

 علم النفس الرتبوي حاصل عىل درجة الدكتوراه يف   -

/ ًنائب عميد كلية األمرية عالية الجامعية سابقا   -
 جامعة البلقاء التطبيقية

    ً.رئيس قسم علم النفس والرتبية الخاصة سابقا  -

 ".تعلم وتعليم املوهوبني"معتمد للتدريس يف املجال املعريف   -

كيف تكون (لشخصية، منها له أكرث من ستة مؤلفات يف مجال علم النفس والتفكري وا  -
ًناقدا المعا؟، والثقة بالنفس طريقك للنجاح ًمفكرا  ، وبرنامج سكامرب لتنمية التفكريً

  ).اإلبداعي

له ما يزيد عن اثنني وعرشين بحث منشور يف مجالت علمية محكمة عاملية وعربية   -
 .ومحلية

 وعلم النفس  واإلبداعمرشف عىل أكرث من ثالث وعرشين رسالة ماجستري يف املوهبة  - 
     .الرتبوي

 .عضو تحرير ألكرث من مجلة علمية محكمة دولية ومحلية  -

 .مستشار برامج نفسية ألكرث من جهة عربية ومحلية  -

ّمعد ومدرب للعديد من الربامج التدريبية منها برامج التفكري اإلبداعي   - الكورت، (ّ
الثقة بالنفس، مهارات االتصال (خصية ، وبرامج الش)القبعات الست، وسكامربتريز، 
 ، وبرامج التخطيط االسرتاتيجي، وبرامج أساليب الكشف عن)ومهارات القيادة ّالفعال،

  ).مقياس هريمان ألمناط التفكري(، )املوهوبني وطرق رعايتهم

 . مؤسس جمعية املوهوبني واملبدعني األردنيني  -

 ).2013 -2011(يني رئيس جمعية املوهوبني واملبدعني األردن  -

 .ّعضو املجلس العريب للموهوبني واملتفوقني  -

  .عضو الجمعية األردنية لعلم النفس  -

  .عضو جمعية الزهراء الخريية للرتبية الخاصة  -
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