
    

    

  :الشعور باألھمیة استبیان

أمام أھم حاسة بالنسبة لك في كل موقف معطى ، البصریة أم السمعیة أم الحركیة اللمسیة ، ثم �بند من البنود التالیة ضع عالمةلكل
  ....اجمع عدد البنود التي وضعت أمامھا عالمة في كل من األعمدة 

  

  

  

  :تحلیل النتیجة 

  حركي لمسي  سمعي  بصري  

برید o  ....بصدیق عن طریق تفضل االتصال -1
  الكتروني

oاتصال ھاتفي    

ال تستطیع أن تصطحب معك سوى شيء واحد -2
فما الشيء الذي . وأنت خارج في رحلة أو إجازة 

  ترى أنھ البد من أن تحملھ معك ؟

  oجھاز استریو  oحذاء مریح  

أن یكون مقاسھا o    منظرھا o  ..أھم قاعدة تشتري المالبس على أساسھا ھي -3
مناسباً ومریحة وكذلك 

  ملمسھا العام

ما الشيء الذي یحبطك أكثر إن ارتدیتھ طوال -4
  الیوم ؟

o عصابة على
  عینیك

oسدادة في أذنیك  oقفازات مبطنة  

أھم قاعدة تشتري على أساسھا لوحة مفاتیح -5
  ...لجھاز الكمبیوتر 

o أن یبدو
تصمیمھا 

  أنیقاً 

o أن یصدر عن
المفاتیح صوت 

  جذاب

مریحة في أن تكون 
  استخدامھا

  .........  .........  .........  المجموع



  .ھذا االستبیان یبحث ترتیب الحواس الثالث الرئیسیة من حیث أھمیتھا بالنسبة لك 

السمعي تدل على والدرجة التي تحرزھا تحت العمود. الدرجة التي تحرزھا تحت العمود البصري تدل على مدى تعویلك على ما تراه 
  .مدى أھمیة ما تسمعھ بالنسبة لك 

  .أما بالنسبة للعمود الحركي اللمسي فإنھ یدل على مدى أھمیة ما تلمسھ أو تستشعره 

  

  :إذا أحرزت نقاطاً أكثر في العمود البصري 

بالدیكور وتلتقط صوراً جمیلة وتعشق أنت مھتم ھنا . تدل درجتك أن الطریقة التي تبدو بھا األشیاء ھي التي تؤثر فیك وتثیر إعجابك 
أیضاً قد تتجھ إلى إحدى الجمعیات الخیریة التي تبیع أشیاء مستھلكة ، وبنزعتك ھذه یمكنك التوفیق بین . اللون والشكل والطراز 

  .المالبس بطریقة ممتازة وبشكل أفضل من ھؤالء الذین تنقصھم ھذه النزعة حتى وإن اشتروا مالبس جاھزة ومنسقة 

  

  

  :إذا أحرزت نقاطاً أكثر في العمود السمعي 

أنت الذي تقدر . ھنا یكون لدیك اھتمام بالصوت ویكون لدیك موھبة ومھارة سمعیة ، فیما یتعلق باألصوات والموسیقى واللھجات 
  .جھاز التسجیل باھظ التكلفة 

  

  

  

  :إذا أحرزت نقاطاً أكثر في العمود الحركي اللمسي 

ألي شيء ، مھتم بالشكل والنسیج ودرجة الحرارة وكل األشیاء الملموسة ، أنت تمیل إلى شراء السترة الناعمة تحب اللمس الخارجي 
  .واالستمتاع بالوسائد الوثیرة وباللمس وباالحتضان 

األشیاء وترغب في القیام باألشیاء بصورة عملیة قبل أن تتمكن من فھمھا ، وأنت من األشخاص الذین یمیلون إلى اختبار وتجریب
  .مادیاً من أجل أنفسھم قبل أن یتمكنوا من تكوین وجھة نظر عنھا بالفعل 

  

  مع تمنیاتنا لكم بالسعادة 
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استبيان الشعور بالأهمية :

لكل بند من البنود التالية ضع علامةأمام أهم حاسة بالنسبة لك في كل موقف معطى ، البصرية أم السمعية أم الحركية اللمسية ، ثم اجمع عدد البنود التي وضعت أمامها علامة في كل من الأعمدة ....



		

		بصري

		سمعي

		حركي لمسي



		1- تفضل الاتصال بصديق عن طريق ....

		· بريد الكتروني

		· اتصال هاتفي

		



		2- لا تستطيع أن تصطحب معك سوى شيء واحد وأنت خارج في رحلة أو إجازة . فما الشيء الذي ترى أنه لابد من أن تحمله معك ؟

		

		· جهاز استريو

		· حذاء مريح



		3- أهم قاعدة تشتري الملابس على أساسها هي ..

		· منظرها 

		

		· أن يكون مقاسها مناسباً ومريحة وكذلك ملمسها العام



		4- ما الشيء الذي يحبطك أكثر إن ارتديته طوال اليوم ؟

		· عصابة على عينيك

		· سدادة في أذنيك

		· قفازات مبطنة



		5- أهم قاعدة تشتري على أساسها لوحة مفاتيح لجهاز الكمبيوتر ...

		· أن يبدو تصميمها أنيقاً

		· أن يصدر عن المفاتيح صوت جذاب

		أن تكون مريحة في استخدامها



		المجموع

		.........

		.........

		.........









تحليل النتيجة :







هذا الاستبيان يبحث ترتيب الحواس الثلاث الرئيسية من حيث أهميتها بالنسبة لك .

الدرجة التي تحرزها تحت العمود البصري تدل على مدى تعويلك على ما تراه . والدرجة التي تحرزها تحت العمود السمعي تدل على مدى أهمية ما تسمعه بالنسبة لك .

أما بالنسبة للعمود الحركي اللمسي فإنه يدل على مدى أهمية ما تلمسه أو تستشعره .



إذا أحرزت نقاطاً أكثر في العمود البصري :

تدل درجتك أن الطريقة التي تبدو بها الأشياء هي التي تؤثر فيك وتثير إعجابك . أنت مهتم هنا بالديكور وتلتقط صوراً جميلة وتعشق اللون والشكل والطراز . أيضاً قد تتجه إلى إحدى الجمعيات الخيرية التي تبيع أشياء مستهلكة ، وبنزعتك هذه يمكنك التوفيق بين الملابس بطريقة ممتازة وبشكل أفضل من هؤلاء الذين تنقصهم هذه النزعة حتى وإن اشتروا ملابس جاهزة ومنسقة .





إذا أحرزت نقاطاً أكثر في العمود السمعي :

هنا يكون لديك اهتمام بالصوت ويكون لديك موهبة ومهارة سمعية ، فيما يتعلق بالأصوات والموسيقى واللهجات . أنت الذي تقدر جهاز التسجيل باهظ التكلفة .







إذا أحرزت نقاطاً أكثر في العمود الحركي اللمسي :

تحب اللمس الخارجي لأي شيء ، مهتم بالشكل والنسيج ودرجة الحرارة وكل الأشياء الملموسة ، أنت تميل إلى شراء السترة الناعمة والاستمتاع بالوسائد الوثيرة وباللمس وبالاحتضان .

وترغب في القيام بالأشياء بصورة عملية قبل أن تتمكن من فهمها ، وأنت من الأشخاص الذين يميلون إلى اختبار وتجريب الأشياء مادياً من أجل أنفسهم قبل أن يتمكنوا من تكوين وجهة نظر عنها بالفعل .



مع تمنياتنا لكم بالسعادة 
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