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 مستخلص البحث

لردس ( HBDI) التعرفف لىرى تورتأس لير للت الت فلرف ءرن ررأ  يرفار  هلفتر    هدف  البحث  الى

لربلر،  ةالتعرفف لىرى العو تر  -شرالوة  ا تعر  حرول الردا -فحى  الفابع  ءن كىلر  التفبلر  طىب  الم

بإيرتعدا  الردا ل لرتعىل المورتمفلدس طىبر  (  HBDI) توتأس لي للت الت فلفءرن ررأ  يرفار  هلفتر  

 ن ةايرتدد  الب حرث المر ال الأحر. لربلر،-ا تع  حول الردا  -المفحى  الفابع  كىل  التفبل  شالوة  

ا تعر  حرول الردا   –اتفأ  تجتمع البحرث تر  طرول كىلر  التفبلر  شرالوة  .لمو تت  طبلع  البحث

اتر  لل ر  البحرث ارل ارتل رهر  ب ل فاالر  العمدار  ةهرل طرول المفحىر    ط لبر (  055) ةالب لغ لرد هل 

 فلرف ةءرن يرفار  ةايرتع ي  الب حرث بتيرتبل   المالر   لاللر ل لير للت الت.طىب (05)الفابع  الب لغ لد هل

ليررت تل الب حررث   لررد  . ةايررتبل   المالرر   لاللرر ل اديررتعدا  الرردا ل لىررتعىل الموررتمف( HBDI) هلفترر   

لى ررول ( A - B)ةلفرر  اأاررد يررل    اايررىأل الت فلررف ةاررأ  ليرر للت الت فلررف يرر  د لرردس ال ررول 

فتر   لىرى ةءرن ليمرأ    ة داأاد العو   بل  لي للت الت فلرف يرفار  هللى  لب ت( B-C)ةاايىأل 

(HBDI ) ةاديتعدا  الدا ل لىتعىل  ةلةحى  رفةر  ادرات ال ىب  لىى المفةي  ءن ليتددا  ار يبن

 .الدت غ ءن لمىل  الت فلف

    . (HBDI) لي للت الت فلف   يرفا  هلفت  : الكلمات المفتاحية
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Styles thinking According to the Herman's theory (HBDI) and  

relationship to Remaining open to continuous learning mong 

fourth-stage students in the  Shaqlawa College of Education 

Asst. Prof. Dr. Farhad Ali Mustafa 

 farhad.mustafa@su.edu.krd 

Abstract 

      The objective of the present research to identify Styles thinking 

According to the Herman's theory (HBDI) and relationship to 

Remaining open to continuous learning   among fourth-stage students 

in the Shaqlawa College of Education. 

The descriptive method had been used in the study, the sample of 

search contained from (80) students of the fourth stage in the 

Shaqlawa College of Education, after data collection and using 

appropriate statistical methods, and to achieve those goals, the 

researcher use a tool to measure the thinking styles in the light of 

Herman theory, and performance measurement in the Remaining open 

to continuous learning through student outcomes, 

 was reached following.Results : 

There is no prevailing thinking style among for  students  sample - 

While there is the rule of the thinking style  (A - B) , male   and  ( B – 

C) female.  There is no relationship between Styles thinking 

According to the Herman's theory (HBDI) and Remaining open to 

continuous learning.    

keywords: thinking styles, Herman's Theory (HBDI). 
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 الفصل األول

 :ثالتعريف بالبح-2

 :مقدمة البحث وأهميته2-2

حفكرر  : لالررد شرراد تلرردا  التفبلرر  العىملرر  ءررن احةيرر  اارلررف  حفكرر ت  حررول افبأارر  تتعررد   ت ارر     

   الت  لرر، بررل  العىررل ةالتف ألأالرر  ةالمجتمررع   ةالت  لرر، بررل  العىررل ةالتف ألأالرر  ةالمجتمررع ةالبل رر 

ادهتم   بتبح ث الردت غ ءرن يا ار  الالرف  الع رفا   رد ةحفك  المع الف التفبأا  لىتفبل  العىمل     ة   

اأيعت  ة لك بوبت ظاأر التال ل ت الحداث  التن لا حت لىعىم   ءفص يبف ت  طن ءن الردت غ ط لمر  

اُفك شتيا  لىتدفح ت ةالتدمل   ةلل اتمف  ليُّ بحث ت  ايتث ر  ادهتم   لكثرف تمر  ءعىر  البحرث ءرن 

ك، يصرف ت امر  اعمر، ب فاالر  ادتىرف لر  طفاالر  ال صرف احررف  يص ن الدت غ ؛ ا  الف ف ل  

تم  اأحن  لى اأيلع ت اأت   ل  لمىل ت الت فلف التن امل،  لى العمىل ت الى رلر  التحىلىلر   ةل  هر ا 

التفكلز اؤ ي  لرى اج هر، يصرف  ردرات العالر،   ةابالرى ال صرف احررف  لرف تفكرز لىلر   لر لك ءرإ  

تعىال  ب ص ن الردت غ ةبعىرل االصر ل  اعىت ر  ل  ي ارل  لي ر  يمتىرك ليرىأبل  يت  ل اابح ث الحداث  الم

احى، ااازا  الترن ( ر أ  ر أ )لحدهم  ر ن : تدتى ل   ةلف ام  تتف تو  ءن تع لج  المعىأت ت 

ات رف، ت ارر  اايمرر ط  ةارتل  لررك ءررن ال صررف اااورف ترر  الرردت غ  ةاايرىأل احرررف تفرر ين ةلالويررن 

ث  ةه ا اتل ءن ال صف ااام  ت  الدت غ  ة د حفك ه ا اإلكت  ف  دراً د بتل بر  تر  اايم ط ة ابح

. اإلث ر  بل  المفبل  ة ةلّد لداال ر ب  ءن اكت  ف الت بلال ت لألبح ث المتعىال  ب ص ن الدت غ 
( )

   

 لررى لي رر  لىررى للترر ل ثررأر  اتمثرر، ءررن ا بلررن اابحرر ث الجداررد  لرر  (   15)ةاضررلف  راررك ا ورر  

الرردت غ ءررن لمىلتررن التعىررلل ةالررتعىل ةيررلفأ  لرر لك اررتثلًفا لىررى لة رر ت بررد  الرردةا  الدرايررن  ةليرمرر  

اديضررب ط  ةليرر للت التالررأال  ةايررتفاالجل ت التعىررلل  ةلةلأارر ت الملزايلرر  ةالبل رر  الصرر ل   ةايررتددا  

.التال ل 
(1)

  

 راا  لدس المتعىمل  ازاد تر   اءعلرتال ك لك لكدت الدراي ت ل  زا    ادهتم   ب لت فلف ةا مل  تا     

لىتعىل ةا تل تتعىمل   ا من الرتعىل   امتىفرأ  ل ةات الرتعىل الر اان ةالداءعلر  ال االر  دكتور ل المعفءر  

ةالبحرث ل ار   ةلىت فلرف لثررف كبلرف ءرن  يعرر م لالرأن المتردربل  ةاردرابال لىررى حر، ت رفواال ةارردبف 

.التف ألأان  لتأر حل اال ة ءعال لمو اف  ادي ج ر
( )

                                                               

 : مشكلة البحث 2-0

… كثلفا ت  ا رتفن المردرل تر  لرد  ايتبر ال ال رول ءرن الصرف  لة حترى ءرن طفاالر  ا ر لىال تعر   

مر  الربعض احررف حغلفا  د ةافتب  ءرن كفايرت   بل  ا ّأت ا صلو ء لبعض افاال ُتجدا ءن  رايت   د

لت  البعض احررف ءعر    تر  افرأ  ت ر  ب  ءرن . اح ةن كت ب  بعض ال ال ط الف لول  ءن الدرل ةحوت

الصررف  احررت الحفكرر  ةال أرررى  لدرارر  ليرر  احرر ةن  ء رر ن الرردرل  ءررو افررأ  ترر  المرردرل  د ل  

 .اتج هى  لة اع  ب  ب ف، توتمف

                                                
( )    

 اللأيورفأ/ افام  ربرفا  تعارد التفبلر  التر بع لأليرأرةا : التعىل ت  لا، العال،  ي الج يبل   لم   :. ةاىل تز  ن
   

  1  ص801 
 

(1)
ترردارل الراررفا  ااهىلرر   الممىفرر  العفبلرر  : لبحرر ث الرردت غ ءررن التعىررلل   افامرر كلررف يأظررف  :  راررك ا ورر  .

 .1 ص  15  ار الفت ل التفبأي لى  ف ةالتأزاع  الوعأ ا   الدت  
 

( )
   ار ليررر ت  لى  رررف ةالتأزارررع   لمررر        ايرررتفاالجل ت اعىرررلل الت فلرررف ةتا رااررر    ط :العل حرررف    ةللرررد رءلرررن 

 .11 ص  15 ادر  
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ة يم  ه  لك ءفق ةام از  تجد ة لف تجد ءن الدرل  ءن الحاللال  للس الوبت ل  ال ول ا الومأ   لى

ءن لي للت الت فلرف ةتردس ليرتعدا هل لىرتعىل  ةهر ال لشرل   تفاب ر  ب بلعر  ال  لرت ةد امف ر  اغللفهر  

ءالد افأ  اصملل الدرل د ا  يت شدصل  ه ا ال  لت تم  اجعى   لف تاتل ب لم     كم  . ب ف، ك ت،

ل ل  ر ات ءعرر، ال ررول لرر  افررأ  ةاحررد   ة يمرر  كرر، يررلف  بحوررت لير  ا بغررن لىررى المرردرل ل  اررت ا

ةلىل  ءإ  لي للت الت فلف ةليم ط التعىل اعتبف ل ا  تام  لدس المعىرل  اور لدال لىرى .ا فلفال ة شدصلت 

 ءال طوب  ةاحتل ا اال  ةب لت لن اصملل الدرل بم  اتو   ةه ال ادحتل ا ت

 :دا ب  لىى التو ؤدت ادان ت  ه   بفزت ت فى  الدراي  الح لل  ب 

   المملز   -ءن رأ  يرفا  هلفت   –ت  لي للت الت فلف  

 ت  توتأس الما رات  اايتعدا  الدا ل لىتعىل  لدس طىب  المفحى  الفابع    

 ب لما ر  اايتعدا  الدا ل لىتعىل  -ءن رأ  يرفا  هلفت   –ت  لو   لي للت الت فلف 

 :هدفا البحث 2-0

لرردس طىبرر  المفحىرر  ( HBDI) تعررفف لىررى توررتأس ليرر للت الت فلررف ءررن رررأ  يرفارر  هلفترر  ال.  

 .اربل،-ا تع  حول الدا  -الفابع  ءن كىل  التفبل  شالوة 

بإيرتعدا  الردا ل (  HBDI) التعفف لىى العو   تورتأس لير للت الت فلفءرن ررأ  يرفار  هلفتر  .1

 .لربل،-ا تع  حول الدا   -  التفبل  شالوة لتعىل الموتمفلدس طىب  المفحى  الفابع  كىل

 :فرضيتا البحث 2-4

لردس طىبر  المفحىر  ( HBDI) ةاأ  ال وت المت  ة    لألي للت الت فلرف ءرن ررأ  يرفار  هلفتر  . 

 .لربل،-ا تع  حول الدا  -الفابع  ءن كىل  التفبل  شالوة  

ةلو تار  ( HBDI)   يرفار  هلفتر  ه  ك لو   اراب ط تع أي لموتأس لي للت الت فلف ءن ررأ.1

ا تعر  حررول  -بإيرتعدا  اد ا رل لىرتعىل المورتمفلدس طىبر  المفحىر  الفابعر  ءرن كىلر  التفبلر  شرالوة  

 .لربل،-الدا 

 :مجاالت البحث  2-5

ا تعر   –لل   ت  طول الو   الدرايرل  الفابعر  ءرن كىلر  التفبلر  شرالوة  : المجال البشري 2-5-2 

 .1515- 151ربل، لىع   الدراين ل-حول الدا 

      151/ /15  -  1/1515 /0 :  المجال الزماني 2-5-0 

 . لربل،-ا تع  حول الدا  –  ل ت الدرايل  كىل  التفبل  شالوة  :   المجال المكاني 0 – 5 – 2

 :تحديد المصطلحات 2-6 

ال ف   لى ادلتم   لىى لحد تل، " : بتيا   ( :Herrman 881 هلفت  )لفءا   :نظرية هيرمان . 2

(  ول )لرب ع الدت غ لكثف ت  التم  ال لىى اارب ع اارفس تال ي  بعد  الدرا ت التن احالال  ك، ربع 

" لىى تالل ل هفت   لىول ف  الدت  ل    ت  الدت غ
( )

 : ةك حان  

                                                

 (1)Ned Herrmann.(1996)," The whole Brain Business book " ,This is book printed in 

the McGaraw–hill companies ,USA. Zenhausern, R (1996):" Imagery,cerebral 

dominance and style of thinking " .A unified field. 
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اوررت د  لررى  رارر  ا ضررل، ال ررف  لألي رر   التررن ات ىررت تعىأترر ت "  :  (A)القسممم العلمموي األيسممر  -أ

بمجمأع الدرا ت التن احص، لىلا  ال ف  يتلج  ا بلرن الماللر ل   الحال  ن ةالم  ن ةالتحىل،  ةاال ل

 ".ة لك لىى ال الفات التن افابط بأظ  ف ه ا الجز  

 رار  ا ضرل، ال رف  لألي ر   المد  ر  الردا ةالمتوىورى  ةالم ترمر  :" (B)القسم السفلي االيسر-ب

ةاالرر ل بمجمرأع الرردرا ت التررن احصر، لىلارر  ال ررف  يتلجر  ا بلررن الماللرر ل  ةالمعىأتر ت الت صررلىل   

 " .بأظ  ف ه ا الجز  ة لك لىى ال الفات التن افابط

 را  ا ضرل، ال رف  لألي ر   المورت د   لرى العأاطرف ةادي عر دت : " (C)القسم السفلي األيمن  -ج 

تلجرر  ا بلررن الماللرر ل ة لررك لىررى ةالم رر لف   ةاالرر ل بمجمررأع الرردرا ت التررن احصرر، لىلارر  ال ررف  ي

                                                      ".التن افابط بأظ  ف ه ا الجز   ال الفات

 رارر  ا ضررل، ال ررف  اي رر   الت فلررف التررن اوررت د  لررى الم رر هلل "  : (D)القسممم العلمموي األيمممن  -د 

ىلا  ال رف  يتلجر  ا بلرن الماللر ل ة لرك لىرى ةال رف  الفىل   ةاال ل بمجمأع الدرا ت التن احص، ل

". )الجز    ه ا  بأظ  ف  التن افابط  ال الفات
 

 (.11 : 1551 يأء، ( 

 لىرى ةالحرفص ةالتحصرل،  الدراير  ءن ال اال  الف ب : " ةهأ: األستعداد الدائم للتعلم المستمر. 0

". الد رال   اإليج ز تأا ف لىى ةالحفص المأا ف الت  ءول  
(1)

    

 الفصل الثاني

 :  منهجية البحث وإجراءاته الميدانية  -0

 . ايتدد  الب حث الم ال الأح ن لمو تت  طبلع  البحث:  منهج البحث  -1

 :  مجتمع البحث وعينته 0-0

(  055) لرد هل  ا تعر  حرول الردا  ةالبر لغ  –امث، تجتمع البحث ت  طول كىلر  التفبلر  شرالوة  

ث اررررل ارتل رهررر  ب ل فاالرررر  العمداررر  ةهررررل طررررول المفحىررر  الفابعرررر  البرررر لغ اترررر  لل ررر  البحرررر  ط لبررر 

 .ط لت(05)لد هل

 :االجهزة واالدوات ووسائل جمع البيانات 0-0

 .المص  ر العفبل  ةااا بل   - -1

 (.اديتفيلت)شبف  المعىأت ت  1- -1

 (.HBDI) ايتبل   المال   لالل ل لي للت الت فلف ةءن يرفا  هلفت    1- -1

 .ايتبل   المال   لالل ل اديتعدا  الدا ل لىتعىل الموتمف 0- -1

 :لغفض احاللن لهداف البحث ةءفرل ا  ك   د بد ت  اال   الموتىزت ت ةك اان 

 ( :HBDI)مقياس أساليب نظرية هيرمان على وفق أنموذج  0-4

ب لمالل ل  ةاد  بل ت ةادطف ال رفا   ات العو   ابعد ادطوع لىى ا:  وصف المقياس -ل  

لىى ةءن المو د ءن ب      لى يرفا  هلفت   ( 1 15) لبدالدا ل   الب حث تالل ل الول ف  الدت  ل 

 لى  ةبعد اب ن تالل ل ات  يت تع تجتمع البحث الح لن  لمد الب حث. (HBDI)ايمأ   

 :الد أات العىمل  ةالعمىل  ءن اب ن المال اس ةك دان   اب ع

                                                

(
 
   ار المولف  لى ب ل   ال رفا  ةالت بلن  ط –الصف  ال ك   المتعد  ءن  فء (: 1551)يأء،  تحمد بفف (

 .11  صةال  ف ةالتأزاع  لم    ادر  
(1)

 اءعل  اديج ز الدراين ة ىن ادرتب ر ةبعض المتغلفات ادك  امل  لدس (. 1551)تجممن   لىن ب  تحمد تفلن 

 .1 ص1551 طول كىل  المعىمل  ءن ا زا 
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 لبدالدا ل  ءأادا تالل ل  هلفت  ع ب ا بل ت ةالدراي ت المتعىال  بمالل ل ةادطو بعد ال فةع 

او ل تجتمع البحث ةيا، اديتعم ن  ااتف ال ي  ءع الب حث  لى اب ى ه ا المالل ل المو د ( 1 15)

تل، ال ف   لى ادلتم   لىى لحد لرب ع "  لى يرفا  هلفت   ءن ب     ةال ي لفف الول ف  الدت  ل  

ت  (  ول )   غ لكثف ت  التم  ال لىى اارب ع اارفس تال ي  بعد  الدرا ت التن احالال  ك، ربعالدت

  :ةك حان" لىى تالل ل هفت   لىول ف  الدت  ل    الدت غ

 (A)الالول العىأي اااوف - 

 (B)الالول الو ىن اداوف-1

 (C)الالول الو ىن ااام   -  

 (D)الالول العىأي ااام   - 1

لىم    ءالف  لف،  ول( 1 )ءالف  تأزل  لىى اربع  ا و   بأا ع ( 01) الب حثى ه ا ح غ ةب    لى  

 .لىى التأالن( 1)ة (  )ب ةزا    (د)ة ( يعل)هن   ا  البدا ، الموتعمى 

  : (التحليل المنطقي)صالحية الفقرات -أ

تحفم ً ت  ( 8) لمعفء  تدس حوحل  ءالفات تالل ل الول ف  الدت  ل   لفرت ءالفات المالل ل لىى

  إلبدا  آرا ال حأن حوحل  ( )تىحن  ةطفا ن التدراس المدتصل  ءن العىأ  التفبأا  ةال  ول 

ال الفات ةتدس تو متا  لىمج ن ال ي ا تمن  لل  ةاعىلم ت المالل ل ةطفاال  اصحلح   ةبدا ، 

ةب    لىى آرا     لح لنال الفات ةلةزايا   لة اافا  اي اعدا، اجع، المالل ل تو م ً لعل   البحث ا

ادي ا   المحفمل  ةتوحر اال  ال اعدا، بعض ال الفات  ثل رضعت املع احرا  لىتحىل، 

اإلحص  ن ب يتعم ن تفبع ك ي  ةال ي ااضح ت  رول  ا  املع ال الفات لدت ح لح  كأ   لم  

( 50 5)أس  دل  ل د توت( 01  )الجدةلل   1المحوأب  ةبجملع ال الفات لكبف ت   لم  ك  (1ك )

 (. )ة را  حفا  

 : تعليمات المقياس وطريقة االجابة عن الفقرات  -ل

اعد اعىلم ت المالل ل بمث ب  الدلل، ال ي اوتفشد با  اءفا  العل   لث    اإلا ب  لىى ال الفات  ة د    

ولف تع رةلن ا  افأ  ال الفات بول   ةةارح  ةت اأت  ة ات ءفف  ةاحد  كن د االب، لكثف ت  ا 

التتكلد لىى رفةر  ارتل ر البدا، الم  يت ال ي اعبف ل  يىأك الموتجلت ال عىن ةا  اإلا ب  د 

 حتى اتل اج ةز التتثلف المحتم، لع ت، المف أبل  اداتم لل   ا ىع لىلا  يأس الب حث

ةطىت ت  اءفا  العل   لد   كف ليم  ال لتج ت ل ت، المل، ( 1 1ص   15 رات  ر  )

حو   ةلد  الحف   ة د امت اإلش ر   لى ا  المالل ل تعد ا فاض البحث العىمن  كم  لويت

 .اضم ت اعىلم ت المالل ل كل ل  ايتعم ن ةر   اإلا ب  ةتث دً اأرح  لك 

 :التطبيق االستطالعي. 

 ل  ط لب ً ةط لب  ارتلفت ل أا( 5 )    الب حث   بت بلن المالل ل لىى لل   ايت ولل  اتفأ  ت     

لمعفء  تدس ةرأل اعىلم ت المالل ل ةتعفء  الأ ت الموتغفق ءن ادا ب     شالوة ت  كىل  التفبل  

ةلالد ابل     املع ءالفات المالل ل ةبدا ى  ك يت ةارح  ةت اأت  ت  حلث المع ى ةالصل     كم  

 .  لال ( 5 )ابل  ا  تتأيط ة ت ادا ب  لىى ءالفات المالل ل 
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 :للفقرات التحليل اإلحصائي - 

 اادف لمىل  التحىل، ادحص  ن لى الفات  لى الف ف ل  الدص  ص الولفأتتفا  لا  بادف   

ارتل ر العل   ب ل فاال  الع أا ل   ال ال الفات المو م  ةايتبع   ال الفات  لف المو مـ   البال   لىى

 (. ) جدةن بل  ءن الاا و   العىمل  ءن كىل  التفبل  شالوة  كم  ت ات اديىأل المت  يت ت   

 (2)جدول 

  عينة التحليل االحصائي حسب التخصص والجنسيبين 

 اناث ذكور الكليات العلمية

 20 21 الفيزياء 

 25 25 بايولوجي

 02 00 المجموع

 63 المجموع الكلي

  

 .حو ل الالأ  التمللزا  بتيىأل المجمألتل  ال فءلتل   .لةدً 

ل الرررفات الماللررر ل  ا رررلف ل بلررر ت الاللررر ل ةالتالرررأال  لرررى ا  ليرررىأل لىتحالرررن تررر  الالرررأ  التمللزاررر    

المجمرألتل  المت ررفءتل  رررفةر   بالر   ال الررفات  ات الالررأ  التمللزارر  ءرن الصررأر  ال ا  لرر  لىماللرر ل  

).  ةايتبع   ال الفات  لف المملز 
 

امعرت  رار ت كرّ، تورتجلت لفر، ءالرف   ةلىى هر ا ادير ل   (   

الدرا  الفىل  لف، ايتم ر  لىى حد   ثل رابت الدرا ت التن ال الحصرأن ت  المالل ل لىحصأن لىى 

ت  اإلا ب ت التن امث، % 11ةبوحت يوب  .  لى ل يى  را   لىلا  ت  العل   ا  زلل ً ت  للىى  را 

ترر  % 11  ة (80-   )ط لبرر ً ةط لبرر  ةاضررح ا   را اارر  اتررفاةل بررل  ( 50 )الرردرا ت العىلرر  

  ةبعرد  لرك (18- 8)ط لب ً ةط لب  ة را اا  اتفاةل بل  ( 50 )الدرا ت الديل   اإلا ب ت التن امث،

لعل تل  تورتالىتل   ( t-test)ال حو ل الالأ  التمللز لف، ءالف  ت  ءالفات المال الس ة لك بت بلن ارتب ر 

 . لك بل ا( 1)جدةن اللف، ءالف  لىى حدال  ة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

(
 
  1551   ار المورلف  لى  رف ةالتأزاع لمر   ادر  1ءن التفبل  ةلىرل الر  س ط ت  هل البحث:تىحل ي تن تحمد (

 .10ص
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 الفقرات

 ياالمجموعة الدن المجموعة العليا
 المحسوبة  T قيمة

 الداللة

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي االنحراف المعياري الوسط الحسابي 3ر35

 دالة 46700 365300 264731 364346 261760 2

 دالة 26632 364216 260176 360015 262134 0

 دالة 56552 364762 265142 360251 26227 0

 دالة 56170 364722 266327 360111 267261 4

 دالة 46220 364162 266514 360111 267261 5

 دالة 226123 364053 260533 360015 262134 6

 دالة 16150 364722 264050 360067 262176 1

 دالة 76702 364162 260406 360251 262227 2

 دالة 56252 364533 260112 364172 266422 7

 دالة 66236 364762 264057 360144 262000 23

 دالة 66326 364762 265142 360720 267314 22

 دالة 66042 365330 265460 360307 262722 20

 دالة 06722 364216 266034 360567 2622527 20

 دالة 236020 364162 260406 360307 262722 24

 دالة 16736 365300 265370 360410 267050 25

 دالة 236013 364206 260622 360111 267261 26

 دالة 206632 364250 260134 362054 267225 21

 دالة 226200 364162 260406 360602 267057 22

 دالة 56561 365323 264603 360716 262356 27

 دالة 56202 364250 266076 360410 267050 03

 دالة 16353 365326 265012 360111 267261 02

 دالة 66033 364762 264057 360716 262356 00

 دالة 76270 365330 264501 362271 267603 00

 دالة 46546 364216 260176 364130 266157 04

 دالة 46606 364770 265556 360144 262000 05

 دالة 236563 364216 260176 360410 267050 06

[Type a quote from the 

document or the summary of an 

interesting point. You can 

position the text box anywhere 

in the document. Use the Text 

Box Tools tab to change the 

formatting of the pull quote text 

box.] 

 (0)جدول 

 أساليب التفكير على وفق نظرية هيرمان  القوة التمييزية لفقرات مقياس يبين 
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 (. 52) وبدرجة حرية ( 3635  )ى عند مستو(  2663 ) القيمة التائية الجدولية تساوي *  

 دالة 56510 364545 261203 362652 267100 01

 دالة 76020 365323 264603 360222 267501 02

 دالة 66524 364602 266744 76600 267731 07

 دالة 16234 364216 266034 362652 267100 03

 دالة 16426 364216 266034 362054 267225 02

 دالة 76523 365326 264100 362271 267603 00

 دالة 26072 364750 265200 76600 267731 00

 دالة 76402 365326 265012 76600 267731 04

 دالة 16222 364206 260622 364346 261760 05

 دالة 16040 365330 265460 360410 267050 06

 دالة 66175 364162 266514 362054 267225 01

 دالة 56504 365323 265013 360414 262622 02

 دالة 236041 364216 260176 360602 267057 07

 دالة 16436 365323 265013 360410 267050 43

 دالة 76323 364722 265642 363333 063333 42

 دالة 26367 364722 265642 362652 267100 40

 دالة 16604 364750 264261 360414 262622 40

 دالة 46262 364722 265642 360567 262527 44

 دالة 66000 364706 264314 364346 261760 45

 دالة 06715 364545 261203 360111 267261 46

 دالة 236110 364211 260000 360730 262242 41

 دالة 66144 365300 264731 360067 262176 42

 دالة 66204 364216 260176 364346 261760 47

 دالة 56201 364762 265142 360015 262134 53

 دالة 46457 364770 264444 364450 261025 52

 دالة 56412 365326 265012 360567 262527 50

 دالة 16604 364750 264261 360414 262622 50

 دالة 236160 364522 260760 360067 262176 54

 دالة 16063 364706 264314 360657 262406 55

 دالة 66212 364722 265642 360720 267314 56
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 :عالقة الفقرة بالدرجة الكلية. ثانيا  

ايتدد    إلاج   العو   ادراب طل  بل   را ت الموتجلبل  لىى ك، يمط ةالدرا  الفىل  لىمالل ل 

ةابل  ا  تع توت ادراب ط المحوأب  لف، يمط ب لدرا  الفىل  لىمالل ل  ال    تع ت، اراب ط بلفيأ  

(  00 )ة را  حفا  ( 50 5)ل د توتأس  دل  ( 580 5)ل  ل د تال ريتا  ب لاللم  الجدةلل  احص  

 ( )كم  تبل  ءن ادةن 

 (0)جدول 

 عالقة درجة الفقرة بدرجة النمط الذي تنتمي اليهيبين 

 الفقرة

معامل 

 ارتباطالنمط

  A  

 

 الفقرة
معامل 

 B  ارتباطالنمط 
 الفقرة

معامل 

 C  ارتباطالنمط 
 رةالفق

معامل 

 ارتباطالنمط 

  D 

2 36050 2 36012 2 36024 2 36060 

0 36402 0 36476 0 36055 0 36050 

0 36006 0 36502 0 36441 0 36006 

4 36044 4 36506 4 36401 4 36000 

5 36033 5 36044 5 36451 5 36455 

6 36426 6 36076 6 36427 6 36067 

1 36433 1 36010 1 36040 1 36037 

2 36441 2 36037 2 36002 2 36055 

7 36003 7 36413 7 36454 7 36010 

23 36032 23 36043 23 36016 23 36060 

22 36002 22 36060 22 36456 22 36020 

20 36045 20 36416 20 36012 20 36461 

20 36007 20 36010 20 36420 20 36061 

24 36452 24 36467* 24 36416 24 36023 

  

ليرر للت احالررن الب حررث ترر  الدصرر  ص الورر افأتتفا  لماللرر ل : الدصرر  ص الورر افأتتفا  لىماللرر ل.ة

 :  ت  رون المؤشفا  احالل .(HBDI)الت فلف لىى ةءن يرفا  هلفت  

للضررم  الب حررث ل  تاللرر ل الوررل ف  الدت  لرر  امفرر  ايررتددات  ءررن بحثارر    : مؤشممرات الصممد : لةدً 

تفااع  تعمال  لإلافا ات التن اابعا  ءن اب ن الماللر ل تر  اار، التحالرن الح لن  ك   دبد ت   افا  

 .الصدقليتدفا  ت   لك ةءن  ت   ددت حد    ة د احالن الب حث

لصدق لىمالل ل ت  رون لفرر  لىرى تجمألر  تر   د احالن ه ا ال أع ت  ا  :  الصد  الظاهري -ل

  إلبردا  آرا ارل حرأن ةطفا رن التردراس المحفمل  ادرتص حلل  ءن تج ن العىرأ  التفبأار  ةال  ورل 
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حوحل  ال الفات ةتدس تو تتا  لمجتمع البحث  ءضروً لر  تردس تو تر  بردا ، ال الرفات ةلةزايار   

 .تفل  بم  اجع، المالل ل تو م  لعل   البحث الح لن لة ح ف لة  ر ء  ءالفات لرفس لة لي اعدا، تال

ارأءف هر ا ال رأع تر  الصردق تر  ررون  رضر ع بل ير ت لل ر  التحىلر، اإلحصر  ن  : صمد  البنماء -ل

لى الفات لحو ل الالأ  التملزا  لا   ةك    لك لىى ةءن ليىأل المجمرألتل  ال رفءلتل  لمعفءر  تردس 

 .ا  در  ال الفات لىى التمللز بل  ااءف

ترر  الدصرر  ص الوررلفأتتفا  الرروز  اأءفهرر  ءررن ب رر   المالرر الس التفبأارر  اعررد الثبرر ت :  الثبممات - 

ةال  ول   لم  ل  ت   ددت لة تؤشرفات ءرن تعفءر  تردس ااور ق يتر  ل الماللر ل     اأارد ه ر ك لرد  

لت الت فلرف لير ل لي للت امف  الب حث لىأحأن لا ال المؤشفات  ةلحو ل تع ت، االداف الثبر ت لماللر ل

 .اال  ال   كفةيب خشفلت الب حث ب يتددات ف. (HBDI)يرفا  هلفت   

ايتم ر  ت  المورتجلبل  ءرن ( 15)ة د احالن الثب ت با ال ال فاال  ت  رون ارض ع : الفا كرونباخ.  

لل   التحىلر، ادحصر  ن ةهرن  ااار  الترن ايرتدف  ت ار  الثبر ت لىماللر ل ادةن  ةبعرد ا بلرن تع  لر  

 (1)جدةن الءن  بل فةيب خ ابل  ل  تع ت، الثب ت لف، يمط با ال ال فاال  كم  تال  ك
 (4)جدول 

 بطريقة الفاكرونباخ. (HBDI)أساليب التفكير نظرية هيرمان معامل الثبات يبين 

 

 

 

 :بصيغته النهائيةالمقياس  5 – 0  

ءالف  تأزلر  ( 01)بعد ايتدفا  الدص  ص الو افأتتفا  لىمالل ل احبح اتفأ  بصلغت  ال ا  ل  ت  

  (د)ة( يعرل: )برداىل  ةهمر   ءالرف ً  ةاتر   كر، ءالرف  اأارد( 1 )لىى اربع  ا و    ةكر،  ورل اتضرم  

ب ر ً  لىرى هر ال ادةزا    ة(د)لىجرأال ( 1)ة( يعرل)لىجرأال (  )ةافأ   رار ت اصرحلحام  بع ر   

  ةالأيرط ال فررن هرأ (01)ةا يى  را  لىمالل ل هن ( 1  )ءت  للىى  را  تحتمى  لىمالل ل هن 

 . را ( 01)

بعد اديتا   ت  ر رأات اب رن تاللر ل الورل ف  الدت  لر   لىرى  :التطبيق النهائي للمقياس 2- 5- 0

التفبأارر  ةال  وررل   ترر  حلررث امتعامرر   ةءررن اإلاررفا ات المعمررأن بارر  ءررن اب ررن المالرر الس ءررن العىررأ 

ا بلن المالل ل  لىرى   ب لدص  ص الولفأتتفا  ت  حدق ةثب ت  ةلغفض احاللن لهداف البحث  ال

ت  كىل  التفبل  شالوة  ا تع  حرول  ط لب ً ةط لب   ت  طىب ( 80)لل   البحث الت بلالل  المؤل   ت  

 .الدا 

للتمرد الب حرث لىرن الماللر ل المالر   المعرد تر   بر،  :لمسمتمرمقياس االستعداد الدائم للعمتلم ا 6 – 0

  ت د ضر  ارداً  : )ةهمر  ا ،بردلربعر    ءالف  ةاتر   كر، ءالرف  اأارد( 1 )اتفأ  ت  ( 1 15)لمفا 

 ةب  ً  لىرى ( را  0تفا ع اداً ( )  را  1تفا ع ( )  را   تتأيط ( )  را  1ت د ض ( ) را 

  ةالأيرط (1 )ةا يرى  رار  لىماللر ل هرن ( 15 )لىمالل ل هن ه ال ادةزا  ءت  للىى  را  تحتمى  

  . را ( 0 )ال فرن هأ 

 :الوسائل اإلحصائية   1 – 0

 .ءن تع لج  البل ي ت( SPSS)لبفي تل اإلحص  ن ا ثالب ح  ددايت      

 

 A B C D انماط السيطرة الدماغية

 36422 36573 36561 36502 معامل ارتباط الفا كرونباخ
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 الفصل الثالث
 :عرض النتائج ومناقشتها -0

 :النتائج المتعلقة بالفرضية االولى  2 – 4

لدس طىب  المفحى  ( HBDI)    لألي للت الت فلف ءن رأ  يرفا  هلفت  ا وت المت  ةةاأ  ال  

  .لربل،-ا تع  حول الدا  -الفابع  ءن كىل  التفبل  شالوة 

 .(0)  تت الب حث بتص لف طىب  حوت يمط لي للت الت فلف لدس ك، ت ال التم   
 ( 5)  جدول                                                                  

 (ذكور)نتائج أساليب التفكير ونسب المؤية  

ار  لتفرفارات لكثرف ااير للت ايرتددات  لردس طرول العل ر  ار   ب ديتع ي  الم أ( 0)ت  الجدةن  بل ات

% 1 .01ب ورت ت أار   درار  (  A  - B – C - D)افالرت لير للت الت فلرف لىرى يحرأ التر لن 

% 11.00ثرل يورب   يمط الت بلاللأ    B لأليىأل % 05اىلا  يوب   يمط المأرأللأ   Aلأليىأل

 Dلأليىأل %  0.1 اب  ادرلف  ب وب   ت أا   دره   ثل اىل  المف  يمط الم  لفاأ    Cلأليىأل 

 .يمط المبدلأ 

اوت تل الب حث بـت  لكثـف ليـ للت الت فلف ايـتددات  تـ  طـفف طول الورـ   الدرايرل  الفابعر  ءرن   

تمر  (  -B A) كىل  التفبل  شالوة  هـأ ليـىأل الرـتعىل المأررألن ةليرـىأل الت بلالرن لي اايرىأبل 

ا يرت اااورف العىرأي الرـ ي االرـأ  ( A)يمرط ل ف  ا يت العىرأي اااورف ةالور ىن لىردت غ ادن لىى ي

   ررـ ء   لرـى ... راير  الجردةس  امرع الحالر  ن التالرلل  التحىلر، : ب لعداـد تـ  الأظـ  ف يرـ كف ت ارـ 

  لمحر ء ا المد رط   الت  لر  : ةترـ  ةظ   رـ  يرـ كف( B)يـل ف  الالوـل الورـ ىن اااورف ترـ  الرـدت غ 

ةت رر  يجررد ل  ل ىررت طررول لل رر  الدرايرر  ازاةاررت بررـل  اايررـىأل المأرررأللأ  ....ااررتل برر د ار 

ةاعزة الب حث يبت طبلعل  الالول الدراين ت  حلث التدصص ةال بلعل  الجغفاءن تر  .ةالت بلاللأ 

 .حلث الم  ال  اداتم لل  ةيأع الج س

 (  6)جدول 
 (اإلناث)لمؤية نتائج أساليب التفكير ونسب ايبين 

 

 

 أساليب التفكير
A B C D 

المجموع 

 الكلي

 النسب المؤية

 فقرة 56

 %46640 06 5 6 1 2 طالب

النسب المؤية لكل 

 نمط

 فقرة 24من 

 

51624% 

 

53% 

 

40625 

 

05612% 
 

 
46640% 

المجموع  A B C D أساليب التفكير     

 الكلي

 النسب المؤية

 %42602  01 5 2 7 5 طالبات

النسب المؤية لكل 

 نمط

 فقرة 24من  

05612% 64602% 
51624% 

 
05612%  42602% 
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ار    ب ديتع ي  الم أار  لتفرفارات لكثرف ااير للت ايرتددات  لردس طرول العل ر ( 1)ت  الجدةن  بل ات

% 11.10ب ورت ت أار   درار  (  B – C – A - D  )افالرت لير للت الت فلرف لىرى يحرأ التر لن 

اىلارر  يوررب     يمررط الم رر لفاأ    Cلأليررىأل% 1 .01ثررل يوررب     يمررط الت بلاللررأ   Bلأليررىأل

 .يمط المبدلأ  Dلأليىأل %  0.1 يمط المأرأللأ   A  لأليىأل%  0.1 

يـ للت الت فلف ايـتددات  تـ  طـفف ط لب ت الورـ   الدرايرل  الفابعر  ءرن اوت تل الب حث بـت  لكثـف ل 

تمر  ( B-C) كىل  التفبل  شالوة  هـأ ليـىأل الـتعىل الت بلالن ةليـىأل الت فلفالت ـ لىن لي اايرىأبل 

 :الرـ ي االرـأ  ب لعدارـد ترـ  الأظرـ  ف يرـ كف ت ارـ (  B)ادن لىى يل ف  الالول اااوف الور ىن لىردت غ 

   ررـ ء   لرـى يرـل ف  الالورـل الورـ ىن ...الت رـلل  التد رـلط  ادهتمرـ   ب لت  حرـل،  الترـد لن  الت  لرـ 

العو ـ ت تـع احرـفا   الم رـ لف  البداالرـ  الحورل   : ةتـ  ةظ   ـ  يـ كف( C)ااامـ  تـ  الـدت غ 

ايررررـىأل الت بلالررررن ةت رررر  يجررررد ل  ل ىررررت ط لبرررر ت لل رررر  الدرايرررر  ازاةاررررت بررررـل  ا...الفل ارررر 

ةاعزة الب حث يبت طبلعل  الالول الدراين ت  حلث التدصص ةال بلعل  الجغفاءن تر  .ةالم  لفي

 .حلث الم  ال  اداتم لل ةيأع الج س

 :النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية  0 – 4

ةلو تارر  (  HBDI) لو رر  ارابرر ط تع ررأي لموررتأس ليرر للت الت فلررف ءررن رررأ  يرفارر  هلفترر   

ا تعرر  حررول  -بإيررتعدا  اد ا ررل لىررتعىل الموررتمفلدس طىبرر  المفحىرر  الفابعرر  ءررن كىلرر  التفبلرر  شررالوة 

الب حررث  ثررل  رر     ابررل  يترر  ل اديررتعدا  الرردا ل لىررتعىل بررل  الرر كأر ةاإليرر ث(1)جرردةن  ةاللربل،-الرردا 

 الدا ل لىررتعىل ةاإليررتعدا( HBDI) بتيررتدفا  العو رر  بررل  ليرر للت الت فلررف ءررن رررأ  يرفارر  هلفترر  

 .(1)الموتمف كم  ءن الجدةن 

 (1)جدول 

 يبين العالقة بين أساليب التفكير واالستعداد الدائم للتعلم 

قيمة معامل  الذكور الجنس

 االرتباط

قيمة معامل  اإلناث

 االرتباط 

 مستوى الداللة قيمة الجدولية

 أساليب التفكير

A 2 3642 5 3600  

 

  

 

2676 

 

 

 

 لة أحصائيةغير دا

B 1 3644 7 3647 

C 6 3640 2 3642 

D 5 3600 5 3600 

HBDI  

 مجموع الكلي

 

06 

 

3615 

 

01 

 

3616 

االستعداد الدائم 

 للتعلم

40625 3611 0762 3662 

 

 .العو   بل  لي للت الت فلف ةاديتعدا  الدا ل لىتعىل يت  ل

 الرر  احصرر  ل ً بررل  العو رر  ةاررأ  لررد  دةن الرروال  لررى ة ررد لشرر رت المع لجرر ت اإلحصرر  ل  ءررن الجرر  

 الجدةللر حلرث ظارفت ا  الاللمر  (HBDI)لىى ةءن يرفا  هلفت   ليمأ    ادربع   لي للت الت فلف

) لىر كأرلىى ارأالن ( A-B-C-D)لألير للت ادربعر   ت  الاللم  الجدةللر   ل ،( 5.580 )المحوأب  
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) لىرى ارأالن ( A-B-C-D)لألير للت ادربعر   الجدةلل    ةالاللم(  1 .5 - 5.11 - 5.11 - 5.10

 .لإلي ث(  1 .5 - 5.10 - 5.18 - 1 .5

ةاملع ه ال ال تر  ل ات رن ترع ادطر ر ال ررفي حلرث اةررح هلفتر   ا  لفر، ايور   ا ضرلوً اي يرل ً    

ةهرر ا د   D اةC اة  B اةA ةاحرداً لىرى اد ر، اي اارلم  لىرى ا فلرفال احرد اديمر ط ادربعر  الور بال 

اع ن ا  ال ردص د اورتدد  باللر  اديمر ط بر، لىرى العفرس ءارأ اورتدد  املرع اديمر ط ب ورت تعل ر  

ةحتى لأ  ىرت لىرى احرد ادشرد ص اير  ت  الرن احىلىرن ءىرلس ب لضرفةر  ا  افرأ  كر، حر  ت  لرك 

فار  ال مط ءل  ءالد اأاد احده  ةا عد  ادرف ة د اأارد حر   اررفس ب ورت تعل ر  ةهر ا تر  اورمى ب ر

ةءفررف  الع الررأ  ال دصررن ا ررلف  لررى ا  اديورر   اتررر  ترر  كرر، يمررط ترر  اديمرر ط . الع الررأ  ال دصررن

 .ادربع  يصلب ً اة لد اً ت  الص  ت ةاومى تجمرأع ادلردا  بر لع الأ  ال دصرن
( )

ةلرل ارارف اي    

 .ةاديتعدا  الدا ل لىتعىل( HBDI)لو   بل  يرفا  هلفت   لىى ةءن ايمأ   

 ابعالفصل الر

 :االستنتاجات والتوصيات - 4 

 :االستنتاجات  2 – 4 

( A - B)ةلفرر  اأاررد يررل    اايررىأل الت فلررف لررد  ةاررأ  ليرر للت الت فلررف يرر  د لرردس ال ررول  . 

 .لى  لب ت( B-C)لى ول ةاايىأل 

ةاايتعدا  الردا ل ( HBDI)داأاد العو   بل  لي للت الت فلف يرفا  هلفت   لىى ةءن ليمأ    .1

 .  ىللىتع

 : التوصيات 4-0 

 .رفةر  ادرات ال ىب  لىى المفةي  ءن ليتددا  ا يبن الدت غ ءن لمىل  الت فلف . 

 .اصملل تحتأي التعىلل ةءال ً ل رفا  هلفت   .1
      

 المصادر

تردارل الرارفا  ااهىلر   : كلرف يأظرف لبحر ث الردت غ ءرن التعىرلل   افامر (:  155) راك ا و   . 

 . ار الفت ل التفبأي لى  ف ةالتأزاع:    الدت  الممىف  العفبل  الوعأ ا

     ار ليرر ت  لى  ررف   ايررتفاالجل ت اعىرلل الت فلررف ةتا راارر    ط(.   15)العل حرف    ةللررد رءلررن   .1

 .ةالتأزاع   لم     ادر  

 املرع حالرأق التفامر  العفبلر  ةال  رف ةالتأزاعمح أظر  لمفتبر    ب ر   العالر، ط(:  155)رات  ر   . 

 1 1ص ا ض الوعأ ا افاف الف

 -ءن رأ  يرفار  الورل ف  الدت  لر  لالفتر   –لي للت الت فلف ( 1 15)لبدالدا ل لبدالوو  يففا  .1

المجىرررد الوررر  ل  85العرررد   -لررردي للضررر   هل ررر  التررردراس المجىررر  المصرررفا  لىدرايررر ت ال  ورررل 

 .ا  بف  -ةالع فة 

 ت ال كل  الموت د  الى يص ن الردت غ الوىأكل :   15ال فاحن   ء هل حول  ة ك ظل   حلدر ط رق  .0

تؤيورر   ار الصرر  ق .  ار حرر    لىتأزاررع ةال  ررف: لمرر  :   لرر  ات العالرر، ةالوررل    الدت  لرر    ط

  .الثال ءل  ك يتأ 

 اءعل  اديج ز الدراين ة ىن ادرتب ر ةبعض المتغلفات (. 1551)تجممن   لىن ب  تحمد تفلن   .1

 .   ءن ا زا ادك  امل  لدس طول كىل  المعىمل

                                                
( )

الوررىأكل ت ال كلرر  الموررت د  الررى يصرر ن الرردت غ لرر  ات العالرر،  :ال فاحررن   ءرر هل حوررل  ة كرر ظل   حلرردر طرر رق  

  .18  ص  15 ك يتأ  تؤيو   ار الص  ق الثال ءل    ار ح    لىتأزاع ةال  ف  لم     ةالول    الدت  ل    ط
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  ار الموررررلف  لى  ررررف 1ت رررر هل البحررررث ءررررن التفبلرررر  ةلىررررل الرررر  س ط(:1551)تىحل يرررر تن تحمررررد .1

 .10ص ةالتأزاع لم   ادر  

   ار المولف   ال رفا  ةالت بلن  ط –ال ك   المتعد  ءن  فء  الصف (: 1551)يأء،  تحمد بفف    .0

 .لى ب ل  ةال  ف ةالتأزاع  لم    ادر  

افامرر  ربررفا  تعاررد التفبلرر  : الررتعىل ترر  لارر، العالرر،  ي الجرر يبل   لمرر  . 801   .ف. ةاىلرر تز  ن  .8

 .اللأيوفأ/ الت بع لأليأرةا 

9. Ned Herrmann.(1996)," The whole Brain Business book " ,This is book 

printed : in the McGaraw–hill companies ,USA. Zenhausern, R  (1996):" 

Imagery,cerebral dominance and style of thinking " .A unified field 
 (2)ملحق 

 مقياس نظرية هيرمان

 ال نعم العبـــــــــــــــــــــــارة الفئة رقم

2 A حرصي على الدقة والحقائق قد يجعلني في نظر اآلخرين جاف المشاعر   

0 C أعمل مع اآلخرين عن طيب نفس من أجل هدف مشترك   

0 A األرقام وأتصورها وأعي دالالتها ولي القدرة على حسابها وتطويعها لما أرغب أدرك   

4 C لدي القدرة على توقع احتياجات اآلخرين ومن ثم مراعاتها   

5 D أدرك الكثير من األشياء بالحدس والبديهة دون التفكير العميق فيها   

6 B حذر وحريص وأهتم بالعواقب كثيرا   

1 C ظات هي اللحظات التي أسعد فيها اآلخرينأجمل اللح   

2 D أتحمس لألهداف وأكرس لها وقتي وجهدي كله   

7 A أستطيع أن أحدد سبب المشكلة عند حدوثها وأحللها ثم أجد لها الحل المناسب   

23 B ال يمكن أن أصبر على الفوضى بل أرتب وأنظم كل األمور واألشياء الخاصة والعامة   

22 C  القدرة على تنميه العالقات مع اآلخرين والمحافظة عليها والتواصل معهالدي   

20 D المال عندي لإلنفا  ويصعب علي جمعه   

20 A ال أصرف شيا  من مالي إال بعد تحليل ودراسة متأنية لمدي أهميه  األمر لي   

24 D   أكره الروتين وأحب التغيير دائما   

25 B ممتلكاتي بطريقه منظمة ومرتبهأحافظ على أغراضي و و   

26 D  (أنت مندفع وال يمكن توقع أفعالك ) يقول بعض الناس عني   

21 A أعتبر نفسي أسير بوضوح إلى هدفي الذي قررته   

22 B أنفذ األمور دائما خطوه بخطوه وأتمتع بالدقة في عملي   

27 C أعتبر أن عالقتي الطيبة مع اآلخرين هي أعز ما أملك   

03 B أميل للفعل أكثر من ميلي للتأمل والتفكير والتنظير   

02 C مستعد للخدمة وتقديم نفسي لآلخرين متي احتاجوا إلى ذلك   

00 A أجد نفسي أفكر وأستنتج بعيدا  عن العاطفة والمشاعر   

00 B يعتمد علّي اآلخرون ويثقون في إنجازي وإخالصي   

04 C ن عن مشاعري وقصصيأحب التحدث مع اآلخري   

05 D تستهويني األفكار غير االعتيادية والتي يسميها اآلخرون أفكار مجنونة   

06 A لدي قدرة عالية على تعليل األحداث واستنتاج آثارها المنطقية   

01 B لدي القدرة على مواصلة العمل حتى إنجازه   

02 C أجيد بث الحماس في همم اآلخرين   

07 A معرفه مميزة بالمواضيع العلمية والتقنية أمتلك   

03 C أعتبر نفسي عطوفا ولطيفا وآنس باآلخرين وأساعدهم متي احتاجوا   

02 D أحب العمل في أكثر من شيء في وقت واحد   

00 C أراقب وجوه اآلخرين ال إراديا عندما يتحدثون إلى   

00 D كثيرا ما تراودني األفكار الجديدة   

04 B ال أحب أن يقاطع أحد نمطي الروتيني   
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 ال نعم العبـــــــــــــــــــــــارة الفئة رقم

05 B أشعر بارتياح أثناء أدائي ألعمال التصنيف والترتيب والتنظيم   

06 D أهتم عادة بالصورة العامة وال أدقق في التفاصيل   

01 A أعتقد أن العمل أهم بكثير من المشاعر اإلنسانية   

02 A يفضل اآلخرون أن أتولي زمام القيادة   

07 B أدون التزاماتي االجتماعية في مفكرتي الخاصة وأحرص على القيام بها   

43 D أتمتع بروح الدعابة التي قد  توقعني في مشاكل   

42 D أميل في حكمي على األشياء على حدسي وتوقعاتي أكثر من ميلي إلى الدقة والتحليل   

40 B ل تعليمات محددة على أن يترك األمر بال تعل    يمات محددة وواضحةأفضِّ

40 C  يصفني الناس بأني عاطفي   

44 B  منضبط( أو ) حذر ( أو ) يصفني الناس بأني حريص   

45 D  يصفني الناس بأني مغامر   

46 A  عقالني ( أو ) يصفني الناس بأني حازم   

41 B أحب معرفة التفاصيل وخطوات أي عمل سأقوم به   

42 D لقوانين وأشعر بأنها تقيدنيال أحب األنظمة وا   

47 C  التواصل مع اآلخرين( أو ) القصص ( أو ) أحب الشعر   

53 A أشعر بأنه يجب أن تنفذ القوانين والعقوبات بحزم وبدون عاطفة أو مجامالت   

52 A 
غير مضمونة وال تستند ) ال أحب األشياء المحتملة أو التي ال يمكن توقع نتائجها 

 (لألدلة 
  

50 C أحب مساعدة اآلخرين وإعطائهم من وقتي ومالي وجهدي   

50 B  أحب التخطيط المفّصل ألي عمل سأقوم به   

54 D   عند شرائي لجهاز جديد أحاول تشغيله بنفسي دون اللجوء إلى كتيب التشغيل   

55 C  أحب االستماع لمشاكل اآلخرين ومساعدتهم   

56 A الحسابات( أو ) ع األرقام لدي القدرة في التعامل م   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D 

    

 

 النمط األول
 

 النمط الثاني
 

 النمط الثالث
 

 النمط الرابع
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 ( 0) ملحق 

 االستعداد الدائم للتعلم المستمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العبارات ت

 

 

 منخفضة

 جدا

2 

 منخفضة

0 

 متوسطة

0 

 مرتفعة

4 

 مرتفعة

 جدا

5 

      أدرك أهمية استمرار التعلم في الحياة  .2

      ن أحداثارغب أن أكون على دراية بما يجري حولي م  .0

استخدم المكتبة للحصول على معلومات إضافية للمقررات   .0

 الدراسية 
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