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 المقدمة
 

بسم اهلل واحلمد هلل والصبلة والسبلم على رسول اهلل وعلى آلو وصحبو الطيبُت الطاىرين..                                 
 وبعد

نعيش اليوم يف عادل من الفوضى ادلًتاكمة من تقلب مزاجية وطباع الناس تنعكس سلبا على 
أىدافنا وادلتأمل يف واقع حياة الناس غلد ستكمال مشاريعنا وربقيق امهارة تعاملنا معهم وصلاحنا يف 

لكل منهم شخصية سلتلفة عن غَته ولكل منهم أسلوبو يف التعامل مع اآلخرين فهذا يبتعد عن مواجهة 
اآلخرين خوفاً من االنتقادات ادلتوقعة ،وىذا يستعطف اآلخرين بادلبالغة يف إظهار ادلعاناة ، وىذا يلقي 

 بأخطائو على اآلخرين
ث مشكلة من أحد الناس أو سلوكاً غريباً، فنستغرب ىذه التصرفات و ردبا نتعامل وقد ربد 
بأسلوب خاطئ  ولكن لو تعرفنا على أنواع الشخصيات وصفاهتا، الستطعنا أن ضلللها ونتعامل  معها

معها بالطريقة ادلناسبة  وكما أن للناس شخصيات سلتلفة وسلوكيات متباينة ، وكل شخصية فريدة من 
ا ولديها نظرهتا للعادل ومفهومها للحياة ، قد نتشابو يف ذلك ، وقد طلتلف أحياناً يف ذلك ،فلكل نوعه

شخصية مكوناهتا ومساهتا واستعدادىا النفسي واجلسمي للتعامل مع الذات ومع اآلخرين ،وىذه ىي 
ف صنعة اخلالق عز وجل ، ولكن كيف نستطيع أن نفهم الناس من حولنا ونعرف شخصياهتم وكي

يفكرون وينظرون للعادل ؟ كيف ؽلكننا أن نتكلم لغة اآلخرين ؟ جاءت ىذه احلقيبة التدريبية لتكون 
 خطوة جلمع وتوضيح أىم أنواع الشخصيات اليت هتم ادلربية ألداء مهمتها على الوجو ادلطلوب .
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 اتإرشادات المتدرب
  . مشاركتك الفاعلة يف مجيع األنشطة يؤىلك لفائدة قصوى من الدورة 
  . احًتام أفكار أختك ادلدربة وأخواتك ادلتدربات عنوان رقيك ووعيك 
  دبتعلقات الدورة ػلقق اذلدف ادلنشود منها . استثمار الوقتاحلرص على  
   دليل إغلابيتك . يف اجملموعة تقبل الدور الذي يسند إليك  
 سر تعاونكن واشاعة احملبة بينكن . لزميبلتك يف اجملموعة  ربفيزك  
 تطبيق ما مت تعلمو بعد الدورة ، بل من الدورة تكون االنطبلقة . ال تنتظري 
 سبباً يف ترك فوائد أعظم . لنقال بو فوائد عظيمة ، فبل يكوناذلاتف ا 
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 دليل البرنامج
 سم البرنامج : ا 

 .مع األظلاط الشخصيةمهارات التعامل 
  : الهدف العام للبرنامج 

ربديد األظلاط الشخصية لؤلطراف  مهارةمسؤوالت التوعية اإلسبلمية يف ادلدارس  إكساب
 .ذات العبلقة بعملها دبهنية واحًتافية وفق منهجية علمية مقننة

 : األىداف التفصيلية للبرنامج 
 : علىة قادر  ةكون ادلشاركتيف هناية الربنامج يتوقع أن 

 بيان مدلول بعض ادلفاىيم مثل : الشخصية ،االظلاط الشخصية، التكيف ... .1
شرح فوائد معرفة االظلاط ادلختلفة للشخصيات وأعلية فهم شخصياهتا والشخصيات  .2

 احمليطة هبا.
 اإلدلام باألظلاط ادلختلفة للشخصيات وخصوًصا ضمن فريق العمل . .3
 يت ينبغي أن تكون عليها . اإلدلام بصفات الشخصية السوية ال .4
تطبيق مهارات ربليل األظلاط الشخصية ادلختلفة ) مقياس مايرز ( واكتشاف نقاط القوة  .5

 والضعف يف شخصيتها ومن حوذلا.
  . تطبيق مهارات التعامل مع الشخصيات ادلختلفة والتكيف مع من حوذلا .6
  : المستفيدون من البرنامج 
 ارس الًتبية والتعليم دبنطقة الرياض .مسؤوالت التوعية اإلسبلمية يف مد -

 

  : مدة البرنامج 
 ساعات ( تدريبية . عشر، )  تدريبيان انيوم 
  

 : األساليب التدريبية 
 . احملاضرة  .1
 . ورش العمل  .2
 . حلق النقاش .3
 دراسة احلاالت . .4
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 المنهاج التدريبي
 الزمن الموضوع الوحدة

 األولى

 التعرف على مفاىيم الشخصية. 
 .  فوائد معرفة االظلاط ادلختلفة للشخصيات 
  . أعلية فهم شخصياتنا والشخصيات احمليطة بنا 
 .  االظلاط ادلختلفة للشخصيات 
 . االظلاط ادلختلفة للشخصيات ضمن فريق العمل 
 الصفات الشخصية السوية اليت ينبغي أن نكون عليها 

 د 311

 الثانية

 . مهارات التعامل مع الشخصيات ادلختلفة 
  نقاط القوة والضعف يف شخصياتنا ومن حولنا من

 الناس.
 . مهارات ربليل االظلاط الشخصية ادلختلفة 
 . التكيف والتعامل الناجح مع من حولنا من الناس 
 . أىم العوامل ادلؤثرة يف الشخصية 
  تدريب حول ربديد ظلط ثبلثة شخصيات سلتلفة شلن

ه قًتاح آلية للتعامل مع ىذواحولك يف ادلدرسة 
 .الشخصيات

 د 311
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 دقيقة 333 الزمن : : األولى الوحدة األول اليوم التدريبي
 

 

  : عنوان الجلسة 
 . حول األظلاط الشخصيةمقدمات 

 

 : أىداف الجلسة 
 . أن تشرح ادلتدربة ادلقصود من مفاىيم الشخصية .1
 .أن ربدد ادلتدربة فوائد معرفة االظلاط ادلختلفة للشخصيات   .2
 .اوالشخصيات احمليطة هب اادلتدربة أعلية فهم شخصياهتأن تبُت  .3
 أن سبيز ادلتدربة بُت االظلاط ادلختلفة للشخصيات  . .4
 أن ربدد ادلتدربة االظلاط ادلختلفة للشخصيات ضمن فريق العمل . .5
 أن تتوصل ادلتدربة للصفات الشخصية السوية اليت ينبغي أن نكون عليها .6

 
 

 : المستلزمات التدريبية 
 حاسب آرل . .1
 جهاز عرض . .2
 سبورة بيضاء أو ورقية وأقبلم ملونة . .3
 احلقيبة التدريبية .  .4
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 : اإلجراءات التدريبية 

 

 األولى للوحدةلإلجراءات التدريبية  التوزيع الزمني
 

 
 
 
 
 

  

 الزمن الوسيلة األسلوب اإلجراء التدريبي المدخل
 د 31 لعبة تعارف نشاط مجاعي فتتاحية اتعارف و  تقدًن 

 د 35 أوراق وصحائف رلموعات  .مفاىيم عامة حول االظلاط الشخصية  استخبلص
 د 31 جهاز العرض زلاضرة فوائد معرفة االظلاط ادلختلفة للشخصيات . عرض

 د35 أوراق وأقبلم حلقة نقاش أعلية فهم شخصياتنا والشخصيات احمليطة بنا .  استخبلص
 د 31اسًتاحة 

 د 65 صحائف ورقية عرض +رلموعات .االظلاط ادلختلفة للشخصيات  استخبلص
 د 35 أوراق وأقبلم دراسة حالة االظلاط ادلختلفة للشخصيات ضمن فريق العمل استخبلص

 تقدًن
الصفات الشخصية السوية اليت ينبغي أن نكون 

أوراق  جهاز العرض+ حلقة نقاش عليها . 
 وأقبلم

 د 41
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 مناط الصخصيةومقدمات حول األمفاهيم 

 
  : الشخصيةمفهوم 

 يستعمل عامة الناس كلمة الشخصية يف معنيُت كبلعلا يتضمنان التقييم :
  ) الشخصية دبعٌت ادلهارة واللباقة االجتماعية )فبلن ذو شخصية 
 . الشخصية دبعٌت االنطباعات اليت يًتكها الفرد يف اآلخرين 

 :وبالتارل
فهي نظام متكامل من السمات اجلسمية والعقلية واالجتماعية واالنفعالية، الثابتة نسبيا، واليت سبيز الفرد 
 عن غَته و ربدد اسلوب تعاملو و تفاعلو مع االخرين، وايضا مع البيئة االجتماعية وادلادية احمليطة بو

خص باستمرار ، واليت سبيزه عن غَته وعليو فهي رلموع اخلصال والطباع ادلتنوعة ادلوجودة يف كيان الش
وتنعكس على تفاعلو مع البيئة من حولو دبا فيها من أشخاص ومواقف ، سواء يف فهمو وإدراكو أم يف 
مشاعره وسلوكو وتصرفاتو ومظهره اخلارجي ، ويضاف إذل ذلك القيم و ادليول والرغبات وادلواىب 

 واألفكار والتصورات الشخصية .
 :  شخصيةاألنماط المفهوم 

(           
           ) 
 :  التكيفمفهوم 

ىو أن تتقبل طبيعتك الفطرية وكذلك طبيعة اآلخرين واليت قد تكون سلتلفة عندك ، فقد سبيل إذل طبيعة 
 التفكَت ادلنطقي اإلنساين وتنظر لؤلمور من وجهة نظر شخصية   . 

عملية ديناميكية ػلدث فيها تغيَت أو تعديل يف سلوك الفرد أو يف أىدافو أو حاجاتو أو فيها   أو ىو :
 مجيعا  ويصاحبها شعور باالرتياح والسرور اذا حقق الفرد ما يريد ووصل اذل اىدافو .

 (1997كمال ابراىيم موسى   ) 
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 (1نشاط رقم )
جموعتك، حاولي ذكر فوائد معرفة األنماط بعد معرفة مفهوم األنماط الشخصية، وبالتعاون مع م

 الشخصية المختلفة في مجال عملك
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 مناط الناسأفوائد معرفة 

السيما تعرف مراحل النمو  يؤكد بوجارت أعلية دراسة أظلاط الشخصية وفائدهتا يف رلاالت متعددة ،
كتشاف الصَتورة اإلنسانية إذا وظلاء الذات ، مضيفا بأن " تعرف أظلاط الشخصية أسلوب علمي ال 

ستعماذلا ، بدال من وضع األشخاص ضمن صناديق وصفية مغلقة ، وىي وسيلة فاعلة اأحسن 
 ذباىات السلوك وتفسَته موفرة يف ذلك الوقتاللكشف عن دوافع و 

 ." (Bogart,2003,P.1-4)واجلهد
 :ويشَت بوجارت إذل أعلية دراسة أظلاط الشخصية والفائدة ادلرجوة منها يف رلاالت عديدة مؤكدا أعليتها

 يف رلال التوجيو ادلهٍت أو الوظيفي ، وما ىي طبيعة الوظائف ادلناسبة لنا . 
 يف رلال إدارة ادلوظفُت.  
 ويف رلال فهم العبلقات الداخلية الشخصية لنا . 
 أعليتها يف رلال التعليم ، ووسائل تطوير طرائق سلتلفة للتدريس تناسب سلتلف أظلاط الشخصية .  
  يف عملية اإلرشاد النفسي ، اليت نستطيع عن طريقها أن نرشد اآلخرين ضلو فهم أنفسهم بصورة

 .أحسن
 عندما نعرف أظلاط و نفسيات الناس نستطيع أن نضع كل شخص يف موضعو الصحيح . 
 دما نعرف أظلاط و نفسيات الناس نكون قادرين علي التكيف مع حياتنا االجتماعيةعن  
 فهم الفروق الفردية الطبيعية بُت الناس والتعامل معها بإغلابية  
 تصالزباطب الناس دبا يتناسب مع أظلاطهم الشخصية فتحقق صلاحا أكرب يف اال 
  الذاتفهم نفسك و معرفة من أنت بشكل أفضل وبالتارل تطوير.. 
 معرفة زلفزاتك ضلو اإلصلاز و اإلبداع. 
 تقبل االختبلف بُت شخصياتنا. 
 معرفة نقاط ضعفك فتطورىا ونقاط قوتك فتستثمرىا. 
 تستطيع معرفة أىدافك وكيف ربققها دبا يتناسب مع ظلطك. 
 تعطيك فكرة عما ؽلكن أن سبارسو مستقببل فتتفوق فيو. 
 التطوير اإلداري والوظيفي.  
 العمل وتطويرىا بناء فرق.  
 إدارة االختبلف وحل ادلشكبلت.   
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 االمناط املختلفة للصخصيات

 36ن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنو مسئوال( اإلسراء إقال تعاذل ) 
 تصنيف األنماط البشرية وفقاً لنمط اإلدراك :

 :أوال : األشخاص البصريون
ويكون دقيق يف مبلحظة األلوان  ويرى العادل من حولو على ىيئة صور ويتذكر العادل على شكل صور 

أنا أرى أن  والتناسق وؽليز بُت األلوان بشكل كبَت يكثر يف كبلمو من دالالت البصر مثبل يقول
أن  ادلوضوع ...أنا أشوف انو الزم ... شفت كيف تكلم ..)وإذا كان طفبل صغَت عندما يريدك

تستمع لو فأنو يكرر شوف حىت تنظر إليو وال يتكلم قبل أن تنظر إليو وضلن نعلم أن سرعة الضوء 
سريعة فسرعة تلقي ىذه الصور يف العقل سريعة لذلك صلد أن البصريون سريعون يف كبلمهم ويف 

 .تنفسهم وضربات القلب
 :البصرية صفات الشخصية

 ب )ادلناطق اجلبليةرب ( 
 بصوت عال  تحدث بسرعة و ت  
 قاطع أحياناً ت  
 اتنفس بصورة صحية ألهنتيف الغالب ال  ي، سريعة من أعلى الصدر ، لذا فه قصَتة اأنفاسه 

  فقط باذلواء اؤل ثل  رئتهسب
 ل بسرعة ما دل يكن األمر متعلقاً بقيمو العلياسب 
 ب السرعة يف الغالبربعالية ،  ااحلركة والنشاط ، طاقته ةدائم 
 تخيلوتراه شخصياً أو تعلى أساس ما  اأخذ قراراهتت  
 حىت يبدو  ارفع صدرىتلرأس واألكتاف ألعلى ، وأحياناً إذل اخللف قليبًل ، وا ايل يف وقفتهسب

 . ةمغرور  اللناظر أهن
 تم كثَتاً بادلشاعر .هتقيس األمور دبنظار عينيو ومن ىنا قد ال ت 
 كلمات تتعلق بالبصر والرؤية .  استخدم أثناء حديثهت 
  نظر للمتكلمتستمع تعندما . 
 تاز بالسرعة والشمول والقدرة على التفريق بُت الصورسب  
  سًتاتيجيةاولو رؤية  ،ستطيع زبيل العواقبت . 
 التفاعل العارل مع ادلتغَتات . 
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 رى ما ال يراه اآلخرونت . 
 لديو أفكار رائعة كثَتة ال يطبق أكثرىا خيال غليد اإلدارة والقيادة لكنهم غَت تنفيذيُت، الديه. 
 سؤال يتعلق  ادائما تتجو إذل األعلى إما ؽلُت األعلى أو يسار األعلى إذا سألته اعيوهن

 اتجو بعينهتسؤال عن ادلاضي ف اإذل ؽلُت األعلى .. أما إذا سألته ايتجو بعينه ابادلستقبل رأيته
 إذل يسار األعلى ..

 ..هور يف ازباذ القراراتوالت سرعة ازباذ القرار  
 التسرع يف الرد على اآلخرين 
 الكلمات تسبق ادلعاين، فردبا قال كلمة ال يقصدىا وتورط 
 رى الصورة كاملةت اظن أهنت احب السيطرة ألهن الديه 

 :الشخص البصري ميزات
 تاز بالسرعة والشمول سب. 
   والقدرة على التفريق بُت الصور. 
 ادلكان  تعامل جبودة معت. 
 ستطيع زبيل العواقب ت. 
 رؤية اسًتاتيجية اذل . 

 :الشخص البصري  عيوب
 الكبَت على ادلعلومات الصورية فقط  ااعتمادى 
 األحاسيس وقلة . 

 التأكيدات اللغوية للنظام البصري ) يعني العبارات الدارجة أو المستخدمة عنده بكثرة (
            تخيل الموقف                 ىذه فكره غير واضحة   

     أنا أراه كذلك        أرى وجهة نظرك            

 ىذا يعطيني صورة واضحة      الصورة معتمة                 

 أنك في الموقف وسترى وجهة نظري يتخيل      للموقف بمنظاري          يانظر 

 صار عندي صورة واضحة       الرؤية ضبابية                     
 
 



 (  مهارات التعامل مع األمناط الشخصية) 

14 
 

 ل لمخاوف الشخص البصري :مثا
كأس على حافة الطاولة ال يرتاح يتخيلها وقعت مثبل عندما تضع الكأس على حافة الطاولة   تلو رأ

فيغضب ويثور ويغتاظ .. وال يرتاح حىت ػلرك الكأس .. ألنو عندما يرى الكأس يراه وىو ينسكب 
كأس على حافة الطاولة شخص بصري ضع ال على األرض أو يقع وينكسر، فإذا أردت أن تعذيب

 أمامو ..!!! أما السمعي ال يهتم
 

 :األشخاص السمعيونثانيا : 
اإلنسان السمعي ىو اإلنسان الذي يغلب عليو استخدام أذنو يف استقبال ادلعلومة ويكون تركيزه على 
السمع كبَت جدًا ويكون مرىف األذن ويفرق بشكل كبَت بُت األصوات واألحلان ومن أسباب ىذا التميز 

يف مثل ىذه البيئة غالبا  الصويت لديو ىي البيئة؛ فلو انتقلنا إذل بيئة صحراوية فكم صوره يراىا اإلنسان
؟صحراء صفراء ،رمال ال تعرف أوذلا من آخرىا، ال فرق يف الصورة يف كل اذباه ومساء زرقاء إذا كان اجلو 
صحو وإذا كانت ىنالك رياح تكون حىت السماء صفراء .أي أن عدد الصور ادلستقبلة من العُت قليلو 

 .... يف الصوت ويف تنغيم الصوت فأغلبهم مسعيون .مقارنو مع الصوت لذلك صلد أىل الصحراء يتفننون 
العادل من حولو ىو السمع، وىو ػلب  ىذا الشخص احلاسة الغالبة عليو يف استقبال ادلعلومات ويف رؤية

االستماع دون مقاطعة ويهتم كثَتًا باختيار األلفاظ والعبارات وذبد   االستماع كثَتًا ولو مقدرة فائقة على
وذبد   .كز على نربات صوتو عند الكبلم كما أنو ؽليل للمعاين التجريدية النظرية كثَتًاكبلمو بطيًئا،وير 

عباراتو يكثر فيها: امسع ـ انصت ـ إصغاء ـ صوت ـ رنُت ـ ذلجة ـازعاج ـ صياح ـ علس ـ ثرثرة ـ صهيل ـ زئَت ـ 
 .رعد

ازباذه ويقلل إذل أدىن درجة  القرار وغلمع أكرب قدر من ادلعلومات قبل الشخص السمعي يتأىن يف ازباذ
 ادلخاطرة، فهو شخص قراره حذر.  مستوى

 :صفات السمعي
 ب ادلناطق الصحراوية .رب 
 استعداد فطري الستخدام طبقات صوتية متعددة استخدم طبقات متنوعة يف التحدث )لديهت. ( 
 اآلخرون دون استئذان أو مربر اتضايق إن قاطعهتقاطع اآلخرين و توال  هجيد ومنصت . 
 ستطيع احلكم على األصوات بصورة أسرع من البصريُتتعطي اىتماماً أكثر لؤلصوات عن ادلناظر واألحاسيس و ت  
 اتنفس بطريقة مرػلة من أسفل الصدر من عند منطقة احلجاب احلاجز ، وىذا يعٍت أن تنفسهت 

 .باذلواء اؤل أكثر من ثلثي رئتهسب اأفضل بكثَت من البصري ألهن
 ا رر الكبلم على عقلهسبو  الكبلم والتفكَت واحلكم، اً يفأخذ وقتت. 
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 للمواقف اسمعو أو ربليلهتعلى أساس ما  اأخذ قراراهتت . 
 إذل األمام قليبًل ، بينما ؽليل الرأس ألحد اجلانبُت ) ناحية األذن تقريباً( ايل يف وقفتهسب 
 (  وادلثقفُت منهمأميل ما يكونوا للعقبلنية أو ادلنطق ) ويظهر ىذا بوضوح عند الدارسُت 
 ينطقون ما يقصدون و يقصدون ما ينطقون 
  فيهم احلكمة و الرؤية و التنظيم و ادلنطقية يف ترتيب األشياء واألفكار؛ ألن طبيعة الصوت أن

 .ينتظم فبل أمسع صوتُت وال أقول كلمتُت يف وقت واحد
 اىتمام شديد بالوقت وصاحب مشروع شلتاز يف إدارة الوقت الديه. 
 ستخدم ادلفكرات و ادلنظماتت. 
 كثر احلدي  عن التخطيطت. 
 أفضل من ينزل األعمال اجملدولة إذل الواقع. 
 قدرة على ربويل رؤية البصري إذل واقع منطقي معقول )تنفيذي( الديه 
 قود بعنف ولُتت 
 عن الكبلم أحياناً  سبتنعن .. 
 بنغمات ونربات صوتية متباينة نأصواهت ذبد أن نوعندما يتحدث.. 
 يتأىن السمعيُت يف االستماع واحلدي ..قدرة فائقة على اإلصغاء واالستماع دون مقاطعة نعندى.. 
 ىم ..قدر من ادلعلومات فهم غلمعون أكرب الدقيق لؤلوضاع مبنية على التحليل نوقراراهت

 .. ويقللون إذل أدىن مستوى نسب للمخاطرة واجملازفة حذرين
 

 مميزات ىذه الشخصية
 بطريقة منظمة، متأملة، سلططة . منظمة وتفكر 
 الشفوية وادلعلومات لديها استجابة أفضل لؤلوامر 
 يف كثَت األحيان ةمنطقي ةعقبلني 
 القرار أكثر اتزانا يف ازباذ 
 نى عقوذلن الكبلم علرر سب 
 نينطق ينطقن ما يقصدن ويقصدن ما 
 ار ألن طبيعة الصوت أن احلكمة و الروية و التنظيم و ادلنطقية يف ترتيب األشياء واألفك نفيه

 ينتظم فبل امسع صوتُت وال أقول كلمتُت يف وقت واحد
 مشروع شلتاز يف إدارة الوقت ةصاحب 
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 ستخدم ادلفكرات و ادلنظماتت 
 كثر احلدي  عن التخطيطت 
 قدرة على ربويل رؤية البصري إذل واقع منطقي معقول)تنفيذي( الديه 
 بالوقت اىتمام كبَت الديه 
 عمال اجملدولة إذل الواقعأفضل من ينزل األ 
 احلدي  اخلارل من اإلحساسنبػلب . 

 
 ن:التأكيدات اللغوية للنظام السمعي العبارات الدارجة بكثرة يف كلماهت

 الصوت واضح                        قوة الكلمة
 كلي آذان ٌ صاغية                     أقول ، أسمع

  أسمعك تردد النغمة ذاتهاأنصت باىتمام                        
 :عيوب ىذه الشخصية

 البدائل، وال عواقب األمور. ادلقارنة، أو زبيل ال تستطيع 
 اتال تستطيع أن تقود أحداً يف األزم . 
 ،متسلسلة، وإن قاطعها أحد فهي ربتاج للعودة  وأفكارىا وعقلها سبيل إذل النقاش والفلسفة

 البداية . من
  الضغطصعوبة ازباذ القرار ربت 
 متسلسلة  األن أفكارى امرة اغلق عليه تلو اخطأ اختبارات الشفوية ألهنمشكلة يف اال الديه

 و متعاقبة فلو فقدت حلقة من السلسلة النقطعت
 رؤى طويلة ادلدى اال توجد لديه 
  و ال  ةناجح اطط على اهني زبالتخطيط اجليد فه ا)ألن من شليزاهتة منطقي ارغم اهن ةقعياغَت و

 (الفشلوقع تت
 ؽليل اذل الفلسفة و النقاش و اجلدال فلسفي منطقي ليس ملموساً، اعمله 

 
 :شخاص الحسيونثالثا : األ

ويكون اإلحساس ادلرىف  اإلنسان احلسي ىو ذلكم الشخص الذي يغلب عليو األحاسيس وادلشاعر،
،بل حىت تصبح وسلوكو  مسة خاصة بو، بل تكاد عاطفتو ، ومشاعره تكن شبو مسيطرة على تصرفاتو،

قائدة لو يف مواقفو وتصرفاتو. فمثبل صلده يرضى عن شخص يوما ويبغضو يوما آخر بناء على مواقف 
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  .ذلكم الشخص وأسلوب تعاملو
واألحاسيس، وإذا حكى لك عن ذبربة معينة  ىذا الشخص ينصب اىتمامو الرئيسي على الشعور

ن قراراتو مبنية على ادلشاعر والعواطف سيحكيها لك من خبلل ما شعر بو وما أحس بو،ولذلك فإ
 .ادلستنبطة من التجربة

ينفعل  الشخص ذبد كبلمو أكثر بطًئا من سابقيو ويستشعر ثقل ادلسؤولية أكثر من غَته ولذلك ىذا
 .للمبادئ ويندفع للعمل ذلا

:صفات الحسي  
 ب ادلناطق الساحلية)البحري (رب 
 غَت سريعة اونرباهتتاز باذلدوء ويتحدث بصوت منخفض بشكل عام سب  
 االتنفس ادلثارل بُت األنظمة الثبلث ألهن ةصاحب يتنفس بعمق وبطء من أسفل الصدر فهت 

  .دلنطقة البطن اباذلواء حىت يصل تنفسه اؤل كل رئتهسب
 تاج للتقدير واحلب ادلستمر رب. 
 ةحبوب ) ةلطيف ، ةودود(  
 لشخص حولتت حىت األمر ىذا يف يتطرف وأحياناً  والصور األصوات عن لؤلحاسيس أكرب اىتماماً  عطيت 

 . حساس
 الغالب يف الشخصية اوأحاسيسه امشاعرى أساس على اقراراهت تخذت . 
 (بالقل ناحية أي ) اليسار ناحية لتحت ؽليل اورأسه قليبلً  لؤلمام اأكتافه  
 اآلخرين مشاعر ؤذيت أن برب ال اأهن )أي الساهن من رجهازب أن قبل ابقلبه اكلماهت  وزنت ، 

   . آلخر أو لسبب %111 قصدهت يفه هاتفعل وإن
 والعواطف ادلشاعر على مبنية نقراراهت لذلك العواطف على الرئيسي ناىتمامه ينصب 

 التجربة من ادلستنبطة
 التأكيدات اللغوية للنظام احلسي:

            جميل ىذا               صواب على بأنك إحساس لدي
                          غطض تحت أعمل عندما باالرتياح شعرأ ال أنا                            كريو  ، بغيض ، رقيق

  الرئيسي السبب على يدك تضع أن يمكنك ىل                   السعادة .. لراحةا      أحس
  النجاح بطعم أشعر أن أريد              للموضوع الخيط بطرف سكتأم

 الخديعة رائحة أشتم أنا                    خاصة حالوة ىذا للموضوع
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 :لحسيا الشخص ميزات
 والفلسفات والتنظَت األحبلم عن بتعدت 
 التفاصيل يف ،دقة ةوتنفيذي جدا ةواقعي 
 ابكليته معو فاعلتت ما أمر يف تانفعل اذا ..  
 :الحسي الشخص عيوب
 الشاملة النظرة تفتقد و انطوائية أكثر .. 
 الطوارئ. مع التعامل على القدرة سبلك ال 
  مشاعرىا ؼلدش دبا فوجئت إذا التصرف على القدرة وتفقد . 
  قريبة أىداف ضلو والتحرك النظر ةقصر و   االجتماعات ربب ال . 
 اخلطأ بنفس قعت مرة كل و ببلشعور متكررة االعتيادية أخطاؤىا. 
  بإزباذ القرار . بطيء فهو ولذلك معو يتفاعل حىت القرار يتخذ ال 
   ا حسه على بناء تحركت األهن ةمنطقي غَت. 

  فائدة
 اله بقولك مرىفة حسية بعبارات البداية في امعه التحدث طريق عن عليها التأثير يمكن

 البصري النظام إلى الحديث في امعه يتنتقل وبعدىا ( وىكذا ....يتشعر  ـ يتحس )
 يوى تخرج أن يمكن األسلوب بهذا ، والمشاعر باألحاسيس امعه الحديث وتختم
 . شعرت أن دون تماماً  ةراضي
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 خالصة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 %(23)بنسبة حسي إنسان كوني نأ لإلنسان يمكن
 (%83) بنسبة وبصري, 

 األنماط جميع بامتالكهم القادة من العظماء وامتاز
 المليئة بخطاباتهم العالم في واثروا االمة فقادوا الشخصية
 األنماط جميع خاطبت التي بالكلمات

 )ةسمعي( األيدي بحركات )بصرية).البشر
 باألحاسيس )سيةحو ( الهتافية بالمرادفات
   .الحماسية والمشاعر
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 ( 2رقم )  نشاط
التمثيلية الثالث  لألشخاص المختلفين  تشاركي مع أفراد مجموعتك من خالل فهمك للسمات 

 لمحاولة تصنيف أفراد المجموعة بين سمعي وحسي وبصري
................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
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................................................................................................................................................... 
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 للصخصيات تصنيف مايرز

بتصنيف الشخصيات ألربعة أنماط  Myers Brigss -وبتصنيف أخر قام العالم مايرز بركز
 جابة عن أربعة أسئلة وىي كما يلي : مختلفة وفقا لإل

 
 السؤال االول :  من أين تكتسب حيويتك أي مصدر السعادة والطاقة ؟

 )اجتماعي أو متحفظ(  اي Iام    انطوائي     Eىل انت انبساطي 
 (Introvertedالنمط االنطوائي )  --(  Extrovertedالنمط االنبساطي )

 
 كيف تستقبل المعلومات ؟ )ىل عن طريق الحدس أو الحواس ( السؤال الثاني :

 (N) ( ام حدسيSىل انت حسي )
 ( Intuitionالنمط الحدسي ) -- Sensorالنمط الحسي

 
 السؤال الثالث : كيف تتخذ القرار ؟ )ىل عن طريق المشاعر أو التفكير(

 Tام عقالني  Fىل انت عاطفي 
 ( Feelerالنمط المشاعري ) --( Thinkerالنمط العقالني )

 
 السؤال الرابع : كيف تنظم العالم من حولك ؟ )ىل انت تلقائي أو حاسم(

 P ام ادراكي Jىل انت حكمي 
 ( Perceiverالنمط االدراكي ) --( Judgerالنمط الحكمي )

 

 ( 3الحظي ملحق رقم ) 
 والذي يبين االسئلة االربعة وتصنيف االنماط الشخصية بناًء على إجاباتك لألسئلة  االربعة 
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 بالتفصيل صفات كل نمط
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Nويرمز لو بالحرف ( Intuition)صفات الحدسي 

تهتم بالصورة البعيدة و 
 احتماالت المستقبل

تفرط في تهويل وتصعيب 
 تعتمد على الخيال وتعقيد المهام التافهة

  Eويرمز لو بالحرف ( Extroverted)صفات االنبساطي 

تميل لمناقشة مشكلتها مع  تتمتع بصداقات متعددة
 تتحدث اكثر مما تستمع االخرين

 Sويرمز لو بالحرف (Sensor)صفات الحسي 

 تهتم باالشياء الملموسة تعتمد على حواسها الخمس جيدة في األعمال الدقيقة

 Iويرمز لو بالحرف ( Introverted)صفات االنطوائي 

لديها عددا محدودا من 
 تستمع اكثر مما تتكلم  تفكر في مشكلتها منفردة الصداقات
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 Fويرمز لو بالحرف ( Feeler)صفات المشاعري 

 تكره أخبار الناس باألمور اليائسة تراعي اثر قرارىا على االخرين

 Tويرمز لو بالحرف (Thinker)صفات المفكر 

لديها المقدرة لتحليل 
 المشكلة

قادرة على أن تؤنب وتشاجر 
الناس عند الضرورة وفي 

 الرسميات

ال تفكر في اثر قراراتها على 
 االخرين

 Jويرمز لو بالحرف ( Judger)صفات الحكم 

تستخدم قوائم لجدولة 
العمل تدرك قيمة الوقت 

 و دقة المواعيد

تفضل االجتماعات 
 منظمة تميل للحسم للوصول الى نتيجة

 Pأو االدراكي ويرمز لو بالحرف (Perceiver)صفات المالحظ 

ال تستخدم قوائم لتذكيرىا بجميع 
 األشياء التي عليها فعلها

لديها مشاكل في صنع 
القرار تحس بأن ليس 
 عندىا معلومات كافية

 تميل الى االرتجال
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 :نماط الشخصية الستة عشرةأوعند تداخلها ينتج ستة عشرة نمطا وفيما يلي 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 5الحظي ملحق رقم ) 
 أنماط الشخصية الستة عشر وصفاتها حسب مايرز

 نو:أعلما 
  خرىفضل من األأال يوجد شخصية 
  وتتعلمكل الشخصيات تتطور وتنمو 
 كل شخصية شليزة عن االخرى 
 فهمك نفسك يساعد على تطورك 

 
 للتعرف على نمط شخصيتك ادخل الى الرابط ادناه

 و أجب على اسئلة االختبار ثم النتيجة فورية
http://www.hrdiscussion.com/mbti.php 

  

http://www.hrdiscussion.com/mbti.php
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 شخصيات ضمن فريق العملاالنماط المختلفة لل
ختيار أشخاص يغلب عليهن طابع السلمية وكذلك اعادة ما ؽليل االداري عند تشكيل فريق عمل اذل 

ؽلتزن باذلدوء  وعدم العناد والقبول بالواقع أو شلن ىن يشكلن الدائرة الضيقة للمديرة ... وبذلك 
تضمن ادلديرة عدم ادلناكفة يف الفريق وكذلك سهولة سبرير رأيها دون جدل أو جهد يف اقناع باقي 

ما تكون ضمن ظلط شخصية واحدة " شخصية ادلدير" ... وىذا  أعضاء الفريق ومثل ىذه الفرق غالبا
 ىو اخلطأ بعينة فالفريق ىنا عبارة عن ظلط شخصي واحد مكرر بعدد أعضاء الفريق . 

لكن فريق العمل القوي والقائدة الناجحة ىي من تعدد ظلط الشخوص يف فريقها فنجد أن االشخاص 
ربليل االحداث وقرائتها قراءة ناجحة وكذلك ال بد عن موجودون ضمن الفريق حبي  يستطالسمعيُت 

عن تسيَت غة اجلسد بشكل كبَت وبذلك يستطمن وجود االشخاص البصريُت الذين ػلسنون قراءة ل
شخاص احلسيُت يصعب االعمال باالعتماد على اػلاءات االخرين ونظرات عيوهنم وكذلك فاأل

ا على حدسهن ذباه ىن وأحاسيسهن وتوقعاهتن بناءً االستغناء عنهن إذ عليهن تعتمد القائدة يف مشاعر 
 رلريات االحداث .

فالفريق الذي ػلوي األشخاص السمعيون والبصريون واحلسيون يعترب من حي  البناء فريقا قويا وػلوي 
االظلاط ادلختلفة لشخصيات الناس وبالتارل يستطيع التعامل مع كافة صنوف الناس وشخوصهم ... 

 ظلاط البشرية ادلختلفة وىو االكثر قدرة على النجاح .فهو بذلك ؽلثل اال
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 الصفات الشخصية السوية التي ينبغي أن نكون عليها
 

يندر أن يوجد على األرض حاضراً أو مستقببًل شخص سوي تام السواء يف صفاتو وطباعو كلها ، كما 
 قيل:

إال وفيو عيب ولكن من وروي عن سعيد بن مسيب قولو : ) ليس من شريف وال عادل وال ذي فضل 
 الناس من ال ينبغي أن تذكر عيوبو ، فمن كان فضلو أكثر من نقصو وىب نقصو لفضلو(.

 وإليك أخييت ادلباركة بعض ادلعايَت والضوابط اليت تبُت صفات الشخصية السوية :

 
 
 

 : التوازن في تلبية المطالب بين الجسد والروح 
يليب نداءات الروح واجلسد على حد سواء وأن وىي تعٍت أن اإلنسان السوي ىو الذي 

 الشذوذ واالضلراف ؽلكن أن يوجد عند إشباع الروح على حساب اجلسد أو العكس.
 : الفطرية 

وتعٍت انسجام السلوك مع السنن الفطرية اليت فطر اهلل الناس عليها ، فالسلوك كلما تطابق 
كان شاذاً ، ومن ذلك إؽلان اإلنسان   مع الفطرة أو أقًتب منها كان سوياً وكلما ابتعد عنها

بوحدانية اهلل وىو أمر فطري ، والشرك ىو الشذوذ قال تعاذل ) فأقم وجهك للدين حنيفا 
 فطرة اهلل اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهلل(.

 
 

 صفات الشخصية السوية

 التوازن 
 التكيف

النظام 
والتخطيط 

 الجيد

 قوة االرادة

الثقة 
النضج  بالنفس

 االنتاجية االنفعالي
 المصداقية

 االجتماعية

 الوسطية

 الفطرية 
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 :الوسطية 
،  وىي خَتية السلوك وفضيلتو ، أو ىي توازن يف أداء السلوك ذاتو بُت اإلفراط والتفريط 

فاإلنفاق يكون بُت اإلسراف والتقتَت ، والعبلقة باهلل تكون بُت اخلوف والرجاء ، واالذباه 
إذل أحد الطرفُت يعد شذوذاً ، قال تعاذل: ) والذين إذا أنفقوا دل يسرفوا ودل يقًتوا وكان بُت 

 ذلك قواما (.
  :االجتماعية 

ع ىذا الوسط ، وقدرتو على وىي وجود اإلنسان يف وسط اجتماعي ، وذباوبو السلوكي م
العبلقة اإلنسانية مع اآلخرين . وذلذه السمة ارتباط وثيق بالسمة الثانية فاإلنسان  ةإقام

 اجتماعي بفطرتو واالذباه إذل الفردية أو العزلة بدون سبب ملجئ يعد شذوذاً.
 :المصداقية 

كلما اختلف وىي الصدق مع الذات ومع الناس ، وتطابق ظاىر اإلنسان مع باطنو ، و 
ظاىر اإلنسان عن باطنو كلما كان شاذاً وازدوجت شخصيتو ، وىو النفاق وقد عده 
القران مرضاً قال تعاذل ) ومن الناس من يقول آمنا باهلل وباليوم اآلخر وماىم دبؤمنُت . 

ؼلادعون اهلل و الذين آمنوا وما ؼلدعون إال أنفسهم وما يشعرون . يف قلوهبم مرض فزادىم 
 مرضا وذلم عذاب أليم دبا كانوا يكذبون(.اهلل 

 :اإلنتاجية 
وىي اذباه اإلنسان إذل العمل وربمل ادلسؤولية حبدود قدراتو ، فالعمل أو اإلصلاز يعد ركناً 
مهماً يف حياة اإلنسان وصحتو النفسية ، بينما تؤدي البطالة والسلبية إذل االضلراف أو 

 الشذوذ.
 ينفعالالنضج اال : 

مجيع جوانب شخصيتو ادلتباينة ويندرج ربت  ن ظلو الشخص ظلوا متكامبل يففيجب أن يكو 
  نفعارلواال والوجداين يوالعقل يىذا النمو اجلسم

 الثقة بالنفس: 
فالكثَت إذن .( النجاح ىو أول أسرار بالنفس أو اإلؽلان الذايت الثقة ) يقول يىناك مثل فرنس

أنفسهم إذ أهنم يعتقدون أن ما سوف ينجزونو من  ػللمون بأشياء قيمة ولكنهم ال يثقون يف
لذا فإهنم يتقاعسون عن ربويل األحبلم إذل واقع ال يستفيدون من  تافو ال يستحق اإلصلاز؛

 أحبلمهم .
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 قوة اإلرادة: 

رلال تنمية اإلرادة القوية والعزم على انتهاج برنامج  إن اإلصرار و التصميم من أىم األمور يف
  .لو مسبقا ىو من دالئل قوة اإلرادة معُت مث التخطيط

 
 النظام والتخطيط الجيد: 

الناجحة البد وأن تتوافق خطواهتا العلمية مع شكل من أشكال التنظيم اجليد مع  ةفالشخصي
إذل فشل   النهاية وقد ثبت بالدراسة أن الًتدد والتشتت بُت ىدفُت يؤدى يف ربديد اذلدف،

تبدأ هبا  ذاتو، فتحديد اذلدف من أىم األمور اليتكليهما وىف النهاية فشل اإلنسان 
  .الناجحة الشخصية

 
 القدرة على التكيف: 

إن أساس قدرة الشخص الناجح على التكيف تقوم على أن يكون الشخص قادر على توجيو 
وكذلك غلب على الشخص الناجح أن  حياتو توجيها ناجحا حبي  ػلقق أىدافو ادلختلفة

ستجابات مبلئمة ،فالشخص اجلامد غَت ادلرن ايستجيب للمؤثرات اجلديدة  ييتميز بادلرونة أ
باآلخرين تضطرب إذا ما  وتغيَت يطرأ على حياتو ومن مث فإن توافقو ؼلتل وعبلقت يال يتقبل أ

وال بد لصاحب الشخصية ادلتزنة أن يتمكن من رلموعة من القدرات  انتقل إذل بيئة جديدة
 أعلها : 
 . امل يف كافة الظروف ومع سلتلف النفسيات القدرة على التع .1
 . القدرة على التغيَت اإلغلايب   .2
  . القدرة على مواجهة الصدمات وادلفاجآت .3
  . القدرة على التحول يف رلاالت العمل .4
 . القدرة على التحكم يف الوسائل واألساليب  .5
 .خرينوالقدرة على استثمار التجارب الذاتية واالستفادة من ذبارب اآل .6

 
 

http://hawaa.alnaddy.com/article/274220+%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7+%D9%88%D8%B7%D8%B1%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC
http://hawaa.alnaddy.com/article/274220+%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7+%D9%88%D8%B7%D8%B1%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC
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 ( 3نشاط رقم ) 
ظلاط ادلختلفة للشخصيات من خبلل معرفتك بزميبلتك بالدورة اذكري اسم معلمة واحدة ضمن األ
 حسب تصنيف مايرز  مبينة سبب تصنيفك ذلن .

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................... 
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 دقيقة 333 الزمن : الثانية:  الوحدة الثاني اليوم التدريبي
 

 

  : عنوان الجلسة 
 ربليل األظلاط الشخصية وكيفية التعامل معها .

 

 : أىداف الجلسة 
 أن تطبق ادلتدربة مهارات ربليل االظلاط الشخصية ادلختلفة )تدريب على مقياس مايرز (. .1
 أن تتوصل ادلتدربة اذل نقاط القوة والضعف يف شخصياتنا ومن حولنا من الناس. .2
 أن تلم ادلتدربة دبهارات التعامل مع الشخصيات ادلختلفة . .3
 من حولنا من الناس .أن تشرح ادلتدربة آلية للتكيف والتعامل الناجح مع  .4
 أن تعدد ادلتدربة أىم العوامل ادلؤثرة يف الشخصية . .5
أن تقوم ادلتدربة بتدريب حول ربديد ظلط ثبلثة شخصيات سلتلفة شلن حوذلا يف ادلدرسة  .6

 قًتاح آلية للتعامل مع ىذه الشخصياتاو 
 

 

 : المستلزمات التدريبية 
 حاسب آرل . .5
 جهاز عرض . .6
 قبلم ملونة .سبورة بيضاء أو ورقية وأ .7
 احلقيبة التدريبية .  .8
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 : اإلجراءات التدريبية 
 

 الثانية للوحدةالتوزيع الزمني لإلجراءات التدريبية 
 

 
 
 
 
 

  
  

 الزمن الوسيلة األسلوب اإلجراء التدريبي المدخل

حلقة نقاش  مهارات ربليل االظلاط الشخصية ادلختلفة . عرض 
 ورلموعات 

أقبلم  + جهاز العرض
 د  71 وأوراق

نقاط القوة والضعف يف شخصياتنا ومن حولنا  استخبلص
 د 35 جهاز العرض   زلاضرة  من الناس.

 د 35 جهاز العرض حوار مهارات التعامل مع الشخصيات ادلختلفة . تقدًن
 د 31اسًتاحة 

التكيف والتعامل الناجح مع من حولنا من  عرض
 د35 جهاز العرض نقاش + زلاضرة الناس .

 د 35 أوراق وأقبلم رلموعات أىم العوامل ادلؤثرة يف الشخصية . استخبلص

 استخبلص
تدريب حول ربديد ظلط ثبلثة شخصيات سلتلفة 

قًتاح آلية للتعامل مع اشلن حولك يف ادلدرسة و 
 ىذه الشخصيات .

جهاز  + السبورة الورقية رلموعات
 د 61 العرض
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 املختلفة مهارات حتليل االمناط الصخصية

 اليكن بعض االمثلة لتوضيح ما ذكرنا سابقا:
 

 ( 4 ) رقم نشاط
 منها واشتكت ،االسبلمية التوعية نشاطات أحد يف غضب و جلبة بإحداث طالبة قامت
 :ادلشكلة عن تعبَتىن خبلل من اإلدراكي ظلطهن على التعرف حاورل زميبلهتا،

 
 التحليل العبارة

  معنا القاعة يف أراىا ان أحب :ال تقول احدىن
  اليو االستماع او معها التفاىم ؽلكن ال تقول: وثانية
  معنا القاعة يف بوجودىا أشعر ال انا : تقول وثالثة

 ( 5 ) رقم نشاط
 حاورل، مث ))الــبــحــر كلمة  لك أقول عندما ببالك ؼلطر الذي ما :رلموعتك من متدربات (3) اسأرل
 تعبَتىن خبلل من اإلدراكي ظلطهن على التعرف
 

 التحليل العبارة
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 ( 6 ) رقم نشاط
 ببالك ؼلطر الذي ازشل شخصية ربليل منهن تطلب مث السؤال ىذا ادلتدربات بعض ادلدربة تسأل
 احلج(؟ ) كلمة  لك أقول عندما
 

 التحليل العبارة
  
  
  
 
 أو أصوات أو صور يكون أن إما خاطر كأول  بباذلم ؼلطر ما و ذلك يف يتفقون ال فالناس وىكذا
 . أحاسيس
 موجودا يكون اليت البيئة حسب غَته عن هبا ويتميز الثبلثة، موراأل ىذه حدأ عليو يغلب قد نسانفاإل
 فيها.
 والتعبَت التلقي يف البصر حاسة على يعتمد (،فهو بصري ) نسميو بالبصر إدراكو أكثر كان  إذا   -
 االخرى. اخلمس احلواس باقي من اكثر النفس يف غلول عما
 ادلعلومات استقبال يف االصوات على يعتمد فهو )مسعي(، نسميو بالسمع إدراكو أكثر كان  إذا    -
 احلواس. باقي من أكثر بداخلو غلول عما للتعبَت او حولو من
  او دلس او شم من االخرى احلواس على يعتمد فهو )حسي(، نسميو باحلس إدراكو أكثر كان  إذا -   

 . احلواس باقي من اكثر صدورىم يف عما للتعبَت او ادلعلومات استقبال يف تذوق       
 متفاوتة بنسب ولكن وحسي وبصري مسعي ىو انسان كل  نإ
  ... شيئُت أو شيء وعلي يغلب و
 ىو! أنت أصبحت عليك   غلب فإذا
 بصرية حينها نتأف البصرية الشخصية عليك   غلبت فلو
 ... وىكذا مسعية فأنت السمعي عليك   غلب وإذا
 حسية %21و مسعية %31و بصرية % 51 تكوين نأ ؽلكن و

 حسية مسعية بصرية نك  أ : نقول حينها
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 ( 8 ) رقم نشاط

 :نت تصفيوأن تتذكري موقف حصل معك  .. والحظي و أحاورل 
 
 
 
 
 
 

 ( 1تمرين رقم ) 

  (  4بتطبيق اختبار مايرز  لتحديد ظلط الشخصية .. ملحق رقم )  متدربةتقوم كل  
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 يف شخصياتنا والضعف معرفة نقاط القوة

 أىم نقاط القوة:
ومن أىم نقاط القوة ىي الثقة ادلطلقة بنفسك وقد خلصها بعض ادلهتمُت خبمسة كلمات كل منها 

 وتفسر كما يلي :  (ة)لقطذل مفهوم زلدد وواضح وىي رلموعة بكلمة إتشَت 
 

 :الالم
: 

قد يكون ىناك  قورل لو / ال ؟ فاشلة ؟ لك أنت ......( يقول -زميلتك  -نسان ) زوجك إمثال / 
 .. شخصييت بعموم ما فشلت فيو لكٍت لست فاشلة

 :افقال
: 

ب علينا أن ننتبو من الشخص الناقد غل نقاط القوة يف شخصيتنا ونعزز ىت نتخلص من نقاط الضعفح
 .أشخاص نقدىم ىداماً وليس بناءاً  الن ىناك

 :اءطال
: 

أحتاج مساعدتكن مثل قول / . االشادة جبهود اآلخرينو  ةوىذا ليس دليل على الضعف أو عدم ادلعرف
 وىذا يدل على التواضع وعدم الغَته من اآلخرين...... صلاز العمل أو ما رأيكن بادلوضوع الفبلين إل

 . نفسها من ةعترب أحد مقومات الشخصية الواثقًتاف بقدر االخرين وىذا يبل التكاملية بالعمل واالع
 :اءتال

: 
 . يف الشخص الواثق من نفسو صفة أصيلة ةفالدين النصيحة ... وتوجيو النصيح

 اكتيب نقاط قوتك ، أو النقاط اليت تريدين اكتساهبا وتطويرىا يف ذاتك:

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

............................................................................................
...........................................................................................  
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 :نواعأالضعف بشكل عام يأتي على ثالثة 
1. ......................................: 

وعلى  ُتذا كنت ترغبإالصفات اذلامة اليت ؽلكن العمل عليها وردبا القضاء عليها وىو يأيت من 
و أاستعداد لتوفَت الوقت وبذل اجلهد لذلك. تلك الصفات اليت تشكلت يف الوعي نتيجة لثقافات 

و ادلثابرة أمن حلها نتيجة مثبل لعدم وجود الصرب  ودل تتمكٍت ةو لظروف معينأمعتقدات معينة. 
ومثال ذلك أن يتكون لديك شعور بالنقص االجتماعي نتيجة ضعف  .و حىت الكسلألديك 
وعدم  وءب والعائلة وقلة قدرهتم على التواصل أو حىت أن تتكون لديك قناعة بسبلقات األع

مبلئمة شكل جسمك نتيجة تراكم بعض الدىون ... فاحلل باحلالتُت ىو ادلثابرة وبذل اجلهد 
 عتقدات أو ىذه الثقافة السلبية .للتخلص من ىذه ادل

 :اذكري بعض الصفات اليت غلب أن تغيَتىا يف نفسك

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

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

2. .....................................: 

و تغيَت غَت مهم نسبيا. على سبيل ادلثال، اذا  أيف حياتك،  طفيفاً  تلك اليت ربدث تغيَتاً وىي 
ا وال خرى وتعلم الرسم لن يفيدك كثَتً أولويات أن لديك كنت ال تعرف الرسم فهذا لن يزعجك أل

 .طبلقاإيكاد يؤثر على حياتك 

 ي بعض الصفات اليت غلب عليك ذباىلها وعدم االلتفات ذلا:اذكر 

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

........................................................................................
........................................................................................ 
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3. ............................................: 

و التحايل عليها. على سبيل ادلثال أالصفات اليت من ادلستحيل تغيَتىا. وىذه عليك تقبلها 
نو يعيش أن يتقبلها ويتعايش معها وذباوزىا وسيجد أعاقة جسدية، عليو إالشخص الذي يولد مع 
 .حياة ناجحة وسعيدة

 اذكري بعض الصفات اليت غلب أن تتعايشي معها:

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

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

ن تضع برنارلا حقيقيا للتغلب عليها أي فئة تنتمي. و أذل إن ربدد نقاط ضعفك و أمن ادلهم 
 .وتطوير نفسك

ذل ضعف الشخصية إنعدام الثقة بالنفس شلا يقود أىم نقاط الضعف يف شخصياتنا ىي ا وإن من
 يها من خبلل رلموعة من النقاط الرئيسة: خَتة ؽلكن التغلب علوىذه األ

للتغلب على ىذه النقاط اكتيب بعض النقاط اليت ؽلكن أن تعُت من تعاين من أحد نقاط الضعف 
  وذباوزىا:

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

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

1.  ..............................                                         . 
2. ............................... 
3. ............................... 
4. ............................... 
5. ............................... 
6. ............................... 
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 املختلفة الصخصية االمناط مع ملالتعا مهارات

 :البصرية   مع الشخصية يكيف تتعامل
 وكذلك يستحسن أال تكون ىناك سكتات طويلة بُت الكلمات  ،عدم احلدي  بصوت منخفض

فهذا يغيظ البصريُت خاصة إن دل يكن للسكتات ىدف بل ىو أسلوب لكبلم دبعٌت أن تكون 
 . السرعة معقولة يف احلدي 

  عصاب البصريُت غَت أو إصلاز األعمال يثَت أالتحرك السريع ولو بدرجة ما ألن البطء يف احلركة
ادلرنُت وقد ال يقدرون أن ذلك طبيعة الشخص الذي أمامهم ويعتربونو بروداً وكسبًل أو مخواًل ، شلا 

 . و ذباىلهم حىت ال يعطلوىمأقد يدفعهم لعدم التعامل مع أصحاب احلركة البطيئة 
  إبداء الطاقة واحليوية أثناء التعامل معهم بداًل من اذلدوء الشديد ألهنم أصحاب طاقة عالية. 
  حىت ولو دل يكن األمر يتطلب رؤية بصرية  ،و اخليالأسلوب الصور أاحلدي  معهم باستخدام. 
  ىا ال تدققي كثَتًا يف ادلشاعر وال تتحسسي يف احلدي  ألهنم يزنون الكلمات ببصرىم وال يزنو

بقلوهبم أو مشاعرىم يف الغالب فلذلك قد يقولون كلمات جارحة ال يقصدوهنا بادلعٌت الذي قد 
وإذا مت التدقيق كثَتاً معهم فقد يدفعهم ىذا األمر إذل ذباىل من  يأخذه احلسي على وجو التحديد

 .يدقق معهم أو عدم احلدي  معهم حىت ال يتحسسوا منهم 
 اجلسدية أثناء احلدي  ولو بدرجة ما . استخدمي لغة اجلسد والتعابَت 
 م فبلبد من هالبعد عن الروتُت أو السَت على ظلط واحد يف احلدي  أو اجللوس ألهنم ملولُت بطبع

 .استخدام مبدأ التغيَت يف التعامل معهم
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  ة:السمعي الشخصية مع يعاملتتكيف 
 ( لغة اجلسدحركات العُت سرعة الكبلم، ارتفاع الصوت، حركات اجلسم،التوازن يف كل شيء ،.) 
  ألن ىذا يشعرىم بعدم االرتياح الكبلموسرعة  احلركاتالتخفيف من كثرة. 
  *استخدام التحليل العقبلين وادلنطقي يف احلدي  واحلوار والنقاش * دبا يتناسب مع فكره وثقافتو

مر أو و وصف ادلشاعر عند ذكر أي أأوعدم االكتفاء باستخدام الوصف الشكلي ألي موضوع 
 .وىذا األمر ىام لكل من يهتم بالفكر ولكنو أكثر أعلية عند السمعيُت إبداء الرأي ضلوه

  تنويع نربات الصوت واستخدام التعبَتات الصوتية بشكل جيد وعدم احلدي  بوتَتة واحدة ألنو
 .يسبب لو ادللل

 التسرع يف إبداء  ابل ال بد من التفكَت ألنو ال يعجبه اعدم التسرع يف الكبلم عند التحاور معه
 .احلكم على ادلواقف

  ا.ثناء احلدي  معهأاستخدام عبارات مسعية أو عقبلنية  
 

 بأمر من األفضل استخدام األسلوب غَت ادلباشر مثل أن يتم فتح ادلوضوع  اعند الرغبة يف إقناعه
معينة ، أو مكتوب يف اجلرائد ، أو  وكأنو موضوع مقروء يف النت أو مسموع من شخصيات

متداول يف اجملتمع ن واحلدي  عنو وكأنو أمر مؤكد واستخدام شواىد منطقية ولكن ليس على 
 لسان الشخص ادلتحدث بل على لسان من أورد اخلرب .

  



 (  مهارات التعامل مع األمناط الشخصية) 

43 
 

 :مع الشخصية الحسية يكيف تتعامل
 سفلاأل ذلإ العُت حركات ، قليلة اجلسم حركات ، الصوت اطلفاض ، ءببط الكبلم. 
 جدا بسيط أو مقبول بشكل تعبَتية جسد لغة. 
 الفكرة وأ للموضوع ادلشاعري الوصف استخدام. 
  ومنخفضة واحدة بوتَتة احلدي . 
 بطريقة ذلك يكون أن ينبغي ولكن اجلانبُت أحد ناحية الرأس دبيل الوقفة وأ اجللسة يف اموافقته 

 . تقلده أنك يشعر اذبعله ال ذكية
 امعه احلدي  ثناءأ حسية عبارات استخدام.  
 واليت الشعوري الطابع ربمل اليت أو رةثادلؤ  ادلواقف استخدام األفضل من بأمر اإقناعه يف الرغبة عند 

 . ادلشاعر من الكثَت ربمل
 

   ( 3 ) رقم رينسب
  ؟؟ تفعلي ماذا األظلاط ىذه حدأ تقنعي أن نوتريدي  البقرة سورة حفظ نشاط إقامة تريدين
 )ادلتفرد( البصري-1
 
 
 
 )التحليلي( السمعي-2
 
 
 
 
 الودي( أو  )التعبَتي احلسي-3

 .الشعورية االستثارة طريق عن القرار الزباذ حفزىا
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 ( حسي، مسعي، بصري ) شخصية كل مع التعامل فن

  :مرجعيةمادة 
 الشخصية السمعية:

 :معها تتحدثي عندما
 اسًتخي ولكن ..والضجة واالزعاج فإياك   ..سًتخاءبا شعرت يوى إليك تربدث فإذا اطاقته مع تبلئمي
 إياك ومحاسة وانطبلق حبيوية معك   تربدث وإذا ..صوتك وحىت ويديك   وجهك حبركات...أيضاً  امثله

 حبماس رأيك اواعطيه اطاقته مع وتبلئمي جيداً  قولت دلا صغياو  انطلقي ولكن!!بربود والتحدث
 زلزن شيء كيرب تكان  وإذا .. فابتسمي ةمبتسم يوى وأ مضحك ءشي كيرب تكان  فإذا.. 

 فتكوين اصوهت على تركزي أن .. دبثلها اوحركاهت بالضبط اطاقته مع تعاملي ولكن!!.. ذلك فاظهري
  وإذا محاسك اظهري ةمندفع يوى تكلمتو  بسرعة تكلمت تكان  فإذا .وسرعتو الصوت مستوى بنفس
 باحليوية حينها وإياك   ..مطمئن وصوتك مسًتخية فكوين .. بارد وصوت ةمسًتخي يوى تكلمت تكان

 ةالبصري مع التصرفات بعض احذري والواهنما زعاجباإل وشعور لراحة لعدم يبع  ذلك ألن واالنفعال
 نتهيت ان انتظري ابرأيه اإلدالء ..أثناء برأيك وإدالئك وإياك   ...الكبلم أثناء احديثه وقطع إياك  
 حدثتت الذي غَت آخر شيء يف تفكري انك   ظنتف ..نتهيت نأ بعد طويبلً  ساكنة تبقي ال ولكن..

 سباماً  امثله واليدين الوجو يف حبركاتك   ذلك ويكون البداية منذ اصغائك تظهري ولكي .. بشأنو
 مع االنشغال او الكومبيوتر او كاجلوال يدك يف بشيء مشغولة وأنت   .. امعه تتحدثي أن إياك  ..
 : أيضاً  ... وقولت دلا جيداً  وتصغي اىتمامك وتبدي اعينيه يف تنظري راك  ت ألن تاجرب ةالبصري ناءاالب

 تقورل كأن أكثر تقورل دلا صغيتو  تمهت : تقوليها ..حينما واليت ةالبصري تناسب اليت األلفاظ اختاري
 ىذه ولتق اأهن ماً ئدا وستجدي( .....وىكذاراقيب .. يزبيل .. يركز  .. يتصور  ..يانظر  .. )شويف

 موقف ربكي حينما ودائماً  (...وىكذا تنسيق تركيز... )ربديد.. مثل كلمات  ذلإ ضافةباإل الكلمات
 العام واجلو واحلركات وااللوان واالشكال االماكن على ركزي راىات اوكأهن احكيها قصة ربكي او

 ...وىكذا
 الشخصية السمعية:

 ظهريوأ .. أمر مع متعاطفة بأنك شعرت   ذاإو  فانتبهي جداً  للصوت نتبوت : السمعيف ببطء معها ربدثي
 وأ اخفضيو ،ادلوقف يصف .. صوتك يكون نأ غلب ودرجتو الصوت لنربة انتبهي الصوت نربة من
 وربلل حذرة : أهنا : ناحية من السمعية الشخصية طبيعة وقدري)  ادلناسب الوقت يف رققيو وأ ارفعيو
 (.الصرػلة سئلةاأل بطرح ادلناقشة شجعي ارالقر  ازباذ قبل ادلوضوع
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 :حسيةال الشخصية
 نتشعريه نأ حاورل : لذلك نعواطفه على بناء نقراراهت ُتيبن و وىدوء بعمق يتنفسن شخاصأ نى
 أشعر ) تقورل نأ على ..ركزي نمعه تتكلمي نأ أحببت   فإذا ..حساسهمإ وتفهمي نهب تشعري نك  أ

 ىذه دبثل شيئاً  ربكي عندما .. حاسيساأل صفي ،وىكذا ... حساسإ ... فيك حسأ بك..
 عن عربي ( وىكذا ... ..وحدة ...فرح حزن ... حنان ... ارتباك ضغط.. .. )انفعال العبارات
 نيعيش نأهن نيشعر  بطريقة ربكي نأ حاورل شيء.. ربكي عندما .هنمع حساسكإ خبلل من نفسك
 . غالباً  بو ويشعرن ادلوقف
 

 بناءً  قراراتو يبني والحسي تجاربو من صور خالل من القرار اتخاذ في سريع البصري
 وحذر بطيء .. السمعي بينما ..عواطفو على
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 :الناس من حولنا من مع الناجح والتعامل لتكيفا

 التعرف على مكونات شخصية الطرف اآلخر حاورل.  
 من خبلذلا اهيعن النقاط ادلشًتكة بينكما وحاور  ياحبث. 
 

  :على النقاط التالية ييف حالة عدم معرفتك بشخصية الطرف اآلخر ، فاحرص
 تهاالعبلمات ادلميزة دلكونات شخصي يالطرف اآلخر ، وحدد يالحظ.  
 ا .فرضية عن شخصيته ياصنع 
  ئل وعبلمات عن شخصية الطرفتلك الفرضية على حسب ما يتوفر لديك من دال ياخترب 

  ر.اآلخ
  فيما تقوم بو من  يإذا حصلت على دالئل قوية على حصول تفاعل قوي وفاعل بينكما ، استمر

  .عمل
  مو مث ق , ابصنع فرضية أخرى عن شخصيته يمو يف ادلبلحظة وق يإذا دل ػلدث ذلك ، استمر 

 .باختبارىا كما عملت سابقاً 
 

 ةالصخصي تكوين يف املؤثرة العوامل أهم
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لتفات إليها ومراعاهتا دلا ذلا من دور يف ادلؤثرة يف تكوين الشخصية و اليت ينبغي االىذه بعض العوامل 
وىناك عوامل اجتماعية كثَتة  تؤثر معرفة شخصية الفرد وفهم صفاهتا وتقوؽلها وكيفية التعامل معها 

 على شخصية الفرد، ومن أىم ىذه العوامل ما يلي :
 :المؤسسات االجتماعية التي ينتمي إليها الفرد أوال :

ينتمي كل منا إذل رلموعة من ادلؤسسات االجتماعية اذلامة اليت تلعب دورا مهما يف تشكيل 
 شخصياتنا ، ومن أىم ىذه ادلؤسسات :

 الوسط االجتماعي األول الذي يتلقى الطفل ويتعهده بالرعاية واالىتمام ، وىى  ياألسرة : ى
 سئولة عن توفَت احتياجات الطفل ادلادية وادلعنوية واالجتماعية ادلؤسسة ادل

ولؤلسرة دور كبَت يف النمو النفسي يف ادلراحل ادلبكرة يف حياة اإلنسان ألهنا البيئة األوذل اليت ترعى 
البذرة اإلنسانية بعد الوالدة ومنها يكتسب الطفل الكثَت من اخلربات وادلعلومات والسلوكيات 

والقدرات اليت تؤثر يف ظلوه النفسي إغلابًا أو سلبا حسب نوعيتها وكميتها ، وىي اليت  وادلهارات
 تشكل عجينة أخبلقو يف مراحلها األوذل
واالستقرار األسري لو دور كبَت يف ذلك فكلما كانت األسرة أكثر استقرارًا صار الفرد فيها أكثر 
 أمنًا وطمأنينة وثقة يف نفسو... والعكس بالعكس.

االبن  -الولد األصغر -وقع الفرد يف األسرة لو أعليتو ادلؤثرة يف تكوين الشخصية )الولد األكربوم
 –الوحيد بُت البنات( . وكذلك أسلوب تربية الوالدين ذلا أثر كبَت على شخصية االبن )دالل زائد 

 ...( -شدة زائدة 
فة اجملتمع وترسم مبلمح شخصية كما أهنا أي االسرة تعترب ادلؤسسة األوذل اليت تكسب الطفل ثقا

 الفرد .
 
  ادلدرسة : تكمل ادلدرسة دور األسرة حي  يبدأ الطفل يف االنفصال تدرغليا عن أسرتو ويبدأ يف

توسيع دائرة عبلقاتو االجتماعية من خبلل ادلدرسة ، وادلدرسة تلعب دورا مهما يف تكوين شخصية 
بادلعارف ادلختلفة ، وتساعده ، ومعرفة ثقافة الفرد من خبلل توسيع مدارك الطالب ، وتزويده 

اجملتمع ، كما تساعده يف تشكيل طريقة تفكَته ونظرتو لؤلمور وربليلها ، فجزء كبَت من شخصية 
 الفرد يتكون داخل جدران ادلدرسة .

  مجاعة الرفاق ) األصدقاء ( : اإلنسان اجتماعي  بطبعو ال يستغٌت عن سلالطة الرفاق، والرفاق ذلم
ينفصل الطفل تدرغليا عن ر ىام يف التأثَت على الفرد وخصوصا يف مرحلة ادلراىقة حي  دو 

، وػلرص على قضاء أكرب وقت مع أصدقائو ويتحدث معهم يف مشكبلتو وذباربو ... اخل؛  الوالدين
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يار ولؤلصدقاء أعلية كبَتة يف حياة الفرد ويتأثر هبم وبأخبلقهم ومبادئهم ، و ػلثنا االسبلم على اخت
الصديق الصاحل والبعد عن أصدقاء السوء ؛ قال اهلل تعاذل :" األخبلء يومئذ بعضهم لبعض عدو 

وقال رسول اهلل صلي اهلل عليو وسلم:" ادلرء  على دين خليلو فلينظر أحدكم من ؼلالل " إال ادلتقُت
. وكما ؛ فالفرد الذي ينتمي إذل رلموعة متهورة ومنحرفة سيكون مثلهم  والعكس صحيح   "

 يقولون الطيور على أشكاذلا تقع
  الطبقة االجتماعية:  تلعب دورا ىاما يف ربديد مبلمح شخصية الفرد ، فكل فرد ينتمي إذل طبقة

اجتماعية معينة ، وىذه الطبقة قد تكون موروثة أو مكتسبة ، ولكل طبقة اجتماعية ثقافتها وقيمها 
ويكتسب الفرد بشكل تلقائي ثقافة الطبقة اليت  وعاداهتا وتقاليدىا اليت زبتلف عن األخرى . 

 ينتمي إليها .
 

 :ثانيا : األدوار االجتماعية التي يقوم بها الفرد
ػلتل كل منا عدة مراكز اجتماعية ، وكل مركز يفرض علينا أدوا معينة ينبغي على الفرد القيام هبا ، 

ور من ىذه األدوار لو حقوق فادلرأة قد تكون زوجة وأم وابنو وخالو وعمو وموظفو ، وكل د
وواجبات ينبغي على الفرد القيام هبا .وجدير بالذكر أن األدوار االجتماعية ليست واحده يف كل 
اجملتمعات ، فثقافة اجملتمع ىي اليت ربدد ادلراكز واألدوار يف ىذا اجملتمع ، والفرد يكتسب ىذه 

وجة يف الشرق ؼلتلف عن دورىا يف األدوار من الوسط االجتماعي الذي يعيش فيو ؛ فدور الز 
وال شك أن شخصية الفرد تتأثر بادلراكز اليت ػلتلها يف اجملتمع واألدوار ادلتوقع  األسرة الغربية.

القيام هبا ؛ فالفرد رلرب على االلتزام دبتطلبات ادلركز الذي يشغلو حىت ال يتعرض لنقد اجملتمع ، 
ة منو وفق توقعات اجملتمع حظي برضى واستحسان  وكلما صلح الفرد يف أداء األدوار ادلطلوب

وىكذا فان قيامنا باألدوار ما ىو إال الشكل اخلارجي للشخصية ، وليس  اجلماعة اليت ينتمي إليها
 بالضرورة أن تطابق السمات اخلارجية للشخصية مع السمات الداخلية .

 
 ثالثا : المواقف والخبرات التي يمر بها الفرد

حياتو بالعديد من ادلواقف واخلربات سواء اجليدة أو السيئة ، وتًتك ىذه ادلواقف ؽلر كل فرد يف 
ويؤكد علماء النفس على أعلية ادلواقف اليت يتعرض ذلا الفرد يف  واخلربات آثارىا على شخصياتنا .

السنوات اخلمس األوذل من حياتو على تكوين الشخصية ؛ فالطفل الذي يتعرض دلواقف قاسية 
أسري  يف سنواتو األوذل يؤثر ذلك على شخصيتو وزبلق منو شخصية عدوانية ومضطربة أو لعنف 

ىناك بعض ادلواقف األسرية اليت تًتك أثرا و ، كما يؤثر على نظرتو لنفسو وعلى الناس من حولو 
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عميقا على شخصية األفراد ؛ فغياب أحد الوالدين نتيجة الوفاة أو الطبلق يغَت رلرى حياة األسرة 
د يدفع أحد األبناء للعمل يف سن مبكرة إلعانة إخوانو ، كما أنو قد يغَت من توزيع األدوار ، وق

وادلسئوليات داخل األسرة ، فتضطر األم أو األب للقيام بالدورين معا، ويتحمل األبناء مسئولية 
 أكرب يف حالة غياب أحد الوالدين

 الوراثة:رابعا : 
شخصية ) العجلة ، الربود ، ت اليت تؤثر يف تكوين الفلها دور يف إكساب الشخص بعض الصفا

 ، اجلدية ، الدعابة ، ..(الكرم

 

 
 ( 3تمرين رقم ) 

تقوم كل معلمة باختيار ثالثة من زميالتها المعلمات بطريقة عشوائية وتعمل على أن تحدد نمط 
االلكتروني أو الورقي ...  شخصياتهن حسب تصنيف مايرز ... ثم تجري لهن اختبار مايرز

 وتقارن نتائجها في التحليل مع نتائج االختبار االلكتروني لمايرز 
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 . اذلامشي ، الدكتورة ناعمة اذلامشي ،كتاب بوصلة الشخصية 
  . برنكمان ، الدكتور ريك برنكمان وكَتشينر ، كتاب التعامل مع من ال نطيقهم 
 السهيمي ، مهارات التعامل مع الناس وفق أظلاط السهيمي ، الدكتور زلمد بن سادل 

 شخصياهتم . 
 . اجلويسر ، الدكتور موسى اجلويسر ، حب  بعنوان من أسرار النفس البشرية 
  ىاشم الطالب. ...التدريب القيادي 
  معهد اإلدارة العامة. -أ. خالد ادلبارك... بناء فريق العمل 
 . حبوث سابقة دلعد احلقيبة 
 . مواقع إلكًتونية متنوعة  
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 الرشالة:

صنننننمارة اتنننننرةراس ئرة ننننننة قصنننننااتة ق رتنننننة ةئكننننن ن   ننننن ااس اش تنننننا نة لننننن ة          

 اال  صاص ان املمظماس ةالكتاداس ان  الل  رباء ةخم صني.

 الرؤنة:

  .ةتت  ربة نك م اترةراس قصااتة ئرة نة  اا ة

  األه اف االشرتائتجتة :

 .ةالكتاداس الرتة نةةماء شراكاس اع املمظماس  (1

  .قتر ثكافة العمل الرتة   (2

  .                                     صمارة ة رانة اتا نع ئرة نة ممتسة (3

 .الرتة نة املمتسة ةاملتا نع ال جا ب إةرازة من جة (4

 .در  ال  اصل ةني الكتاداس الرتة نة (5

 .ةضع  ؤنة اشرتائتجتة للعمل الرتة   المصااي (6

       .قتاداس ئرة نة قصااتةةماء  (7

                    
 

 للتواصل:
 
  14 – 55525544هاتف وفاكس /  

                                                             
  1555555110جـــــــــوال /  

 

 alafkarc@gmail.com/  البريد االلكتروني

 
 

 www.alafkarc.com   الموقع اإللكتروني

 

 

 

mailto:alafkarc@gmail.com
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 ( 1ملحق رقم )                                              

 
 
 
 
 

 (  خصية ، التكيف ، االنماط الشخصيةالسؤال االول : بيني مدلول كل من المفاىيم التالية )الش
 السؤال الثاني : عددي ثالثة من فوائد معرفة االنماط الشخصية . 

 السؤال الثالث : بيني الصفات السوية التي ينبغي أن تمتثل بها شخصياتنا . 
 عامل مع االشخاص ذوو السمات التالية : السؤال الرابع : كيف يمكن لك الت

 الودود  . أ
 ادلتحاذق . ب
 السمعي  . ت
 أخصائي العبلقات العامة  . ث
 القائد ادللهم  . ج

السؤال الخامس : بيني دور كل من )الوراثة والبيئة المحيطة واالصدقاء ( في التأثير على نمط 
 الشخصية . 

 
  

 
 

 وفقكم اهلل
 يُطبق ىذا االختبار قبل الدورة وبعدىا 
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 ( 3ملحق رقم ) 
 نماطهم الثمانيةأشخاص الى االسئلة االربعة التي على أساسها يصنف األ
 السؤال االول :  من أين يستمد اإلنسان طاقتو وحيويتو ونشاطو ؟

 extrovertedمن العادل اخلارجي......... منفتح على العادل    -أ
 introvertedمن العادل الداخلي ........ منطوي على ذاتو   -ب

 السؤال الثاين :  كيف يستقبل اإلنسان ادلعلومات من اخلارج ؟
 sensorعن طريق حواسو اخلمس................. حسي   -أ
 intuitiveعن طريق حاستو السادسة.......... حدسي   -ب

 السؤال الثال  :  كيف يتخذ اإلنسان قراراتو  ؟
 thinker........ مفكر  عن طريق العقل وادلنطق....... عقبلين -أ
  feelerعن طريق العاطفة والقلب....... عاطفي... مشاعري   -ب

 السؤال الرابع :  كيف ينظم اإلنسان العادل من حولو  ؟
 judgerعن طريق السيطرة على األحداث والتحكم فيها..................... حكم    -أ
 perceiverالتفاعل مع األحداث وترك اخليارات مفتوحة...... مدرك حبواسو   -ب

 (   introvertedادلنطوي  إذل ذاتو ) -ب (extrovertedادلنفتح على العادل  ) -أ
  يكون أكثر حيوية  مع الناس، وإذا جلس وحيداً يشعر

 باالكتئاب  والضيق.
 .ػلب أن يكون يف مركز وبؤرة اىتمام اآلخرين 
 .يفكر بصوت عال ومن السهل معرفة أفكاره 
 .حلو ادلعشر، سهل التعامل معو... يألف الناس ويألفونو 
 .يشـــــــارك اآلخـــــــرين تفــــــاصيــــل حـيــاتو الشخصية 
 .صادق جداً مع نفسو 
  يبدأ الكبلم دائماً... يتحدث أكثر شلا يسمع ويتكلم  يف أكثر

 من موضوع يف وقت واحد.
 يتفاعل مع احلدث  ،عل مع اآلخرين بكل نشاط ومحاسيتفا

 بسرعة قبل أن يفكر.
 مستوى احليوية يف ارتفاع واطلفاض دائم  . ،ليس عنده ىدوء 

  يكون أكثر حيوية عندما غللس مع نفسو... تفاعلو مع
 الناس زلدود.

 .غللس يف الطرف ويتجنب أن يكون ربت األضواء 
  ًالكبلم فقط. بل يرد على ال يبادر بالكبلم أبدا 
 .يفكر بعمق داخل نفسو 
  ال يشارك اآلخرين تفاصيل حياتو الشخصية... غامض وقليل

 األصدقاء.
 .يستمع أكثر شلا يتكلم... عميق الفكرة عميق الًتكيز 
 .لو مستوى ثابت من احليوية وػلتفظ باحليوية لنفسو 
  يتفاعل مع احلدث بعد أن يفكر بعمق... ال يستعجل

 ويتأىن.
  ن األمور بعمق... ويركز يف قضية واحدة.يتحدث ع 
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 intuitiveاحلدسي      -ب  sensorاحلسي      -أ 
 .يثق يف احلقـــــائق ادلؤكـــــدة وال يثق يف اخليال 
  واقعي، موضوعي ومنطقي... يفضل العملي ادلفيد من

 احلقائق.
 يتعلم ويتقن ادلهارات اليت ػلتاجها يف حياتو العملية 
 ،واضح الكبلم ملتزم بكلمتو، يشرح بالتفصيل... دقيق  زلدد

 يف وصفو
 منظم منهجي، مرتب ولديو القدرة على التكيف مع الواقع 

  يثق باإلذلام واالستنتاج واالستنباط، ينظر للصورة العامة... دون
 الدخول يف التفاصيل.

 .يفضل اجلديد فقط ألنو جديد... ويثَت إبداعو واىتمامو 
  اخليال واالبتكار... يبح  يف ادلعاين واالرتباط  بُت األمورمبدع ػلب 
 ) ينتقل من نقطة  إذل أخرى... ويربط بينها ) الكليات 
 يستخدم القياس والرموز... والتشبيو واجملاز 
 يعيش يف ادلستقبل أكثر من احلاضر 
 يتكلم يف أكثر من موضوع يف وقت واحد 

 
 feelerالعاطفي أو ادلشاعري   -ب thinker ادلفكر أو العقبلين   -أ

  ظهره مستوى للخلف ) يسمع وػللل ما يسمعو ( زلايد
 ادلشاعر، عقبلين ومنطقي

  عادل ومنصف... ناقد يرى اخلطأ واخللل دائما وال يعجبو أي
 شيء

  يقول احلق ولو على نفسو... صادق جداً  وليس لديو أي نوع
 من الدبلوماسية

 صحيح... فهو يرى ادلشاعر  يراه اآلخرون ببل قلب وىذا غَت
 مهمة فقط إذا كانت منطقية

 متحمس ولديو طاقة كبَتة للعمل 
  ًيفضل أن يكون ادلرء صادقاً على أن يكون بارعا 

  ينحٍت لؤلمام كأنو يقول أنا أحتويك يف قليب... ػلب أن يسعد
 اآلخرين ويشكرىم ويثٌت عليهم

 مشاعر  دبلوماسي ومناور وال يتضايق منو أحد... لُت ويقدر
 اآلخرين

  عاطفي مرىف احلس صاحب أخبلق عالية... ػلب أن يشكره
 الناس وؽلدحونو

  ادلشاعر عنده مهمة سواء كانت منطقية أم ال... االنسجام
 واجلمال ىو اذلدف األمسى لديو

 يتحمس إذا نال رضا الناس من حولو 
  ًيفضل أن يكون ادلرء بارعاً على أن يكون  صادقا 
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 perceiverادلدرك حبواسو ) التحري (  -ب judgerاحلكم    –أ 

  ػلب أن ػلسم األمور .. ويشعر بسعادة
 كبَتة بعد ازباذ القرارات

  ...العمل أوالً مث الراحة واالستجمام
 يصنع األىداف مث يسعى  إذل ربقيقها

  حاسم ال يًتدد كثَتاً... يرى الوقت ضيق
 باستمرار، صارم يف مواعيده

  معرفة تفاصيل األحداثػلب 

 يًتك االختيارات مفتوحة دائماً... ػلب التحري وأخذ ادلعلومات 
 غَت حاسم ويغَت من أىدافو كلما حصل على معلومات جديدة 
 مبدؤه: استمتع أوالً مث قم بالعمل الحقاً فالوقت طويل أمامك 
  تلقائي مرن... يتكيف بسرعة مع الظروف احمليطة ومع أي وضع

 جديد
 راحل التنفيذ وليس النتيجة النهائية للعمليهتم دب 
 بطيء يف التنفيذ... يستمتع بأن يبدأ يف ادلشروعات ال أن ينهيها 
  ًيًتك حياتو مرنة لكل االحتماالت... ادلواعيد مرنة جدا 
 ػلب ادلفاجآت ويؤخر كل شيء آلخر حلظة... تلقائي وعفوي 
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 ( 4ملحق رقم ) 
 لتحديد نمط الشخصية اختبار مايرز

 :.أنا عادة أكون أكثر نشاطا عندما 1
 أكون مع اآلخرين 
 أفكر مع نفسي 

 
  :.حينما تقودين الصدفة إذل لقاءات اجتماعية، فإن نشاطي وحيوييت تزداد 2

 .يف هناية اللقاءات، وقد أكون آخر شخص يغادر 
 .بشدة للعودة إذل ادلنزليف بداية اللقاء مث أشعر بالضجر وادللل سريعا وأرغب  

 
 :.أي االختيارين اآلتيُت، ترتاح معو أكثر 3

الذىاب مع األصدقاء إذل مكان بو الكثَت من األشخاص يف وجود فرصة للتفاعل معهم مثل األندية أو  
 .احلفبلت
از أو تناول اجللوس يف البيت مع األصدقاء والقيام أقوم بعمل شيء خاص لوحدنا مثل مشاىدة فيديو أو التلف 
 وجبة    
 .عشاء معاً         

 
  :.عندما أكون مع أصدقائي فإنٍت 4

 .أتكلم كثَتاً  
 .أكون منصتاً ومتحفظاً حىت أشعر بالراحة معهم، وعندىا قد أبدأ باحلدي  معهم 

 
 :.الطريقة اليت تعرفت هبا على غالبية أصدقائي 5

األعمال، مثل احلفبلت أو األندية أو العمل والنشاطات الًتوػلية يف اخلارج عندما كنت أقوم بإصلاز بعض  
 .وغَتىا
 .عندما يقدمٍت أصحايب احلميمُت أو أفراد عائليت ذلم 
 
 
 :.لدي 6
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 .الكثَت من ادلعارف واألصدقاء 
 .القليل من األصدقاء ولكنهم يف غاية التقرب مٍت 
 
 
 :.عادة ما يشاع عٍت أنٍت 7

 .بلً ما أجلس صامتاً كثَت الكبلم وقلي 
 .قليل الكبلم وأميل لبلستماع أكثر 

 
 :. أنا أفضل أن أمجع ادلعلومات عن طريق 8

 .خيارل وتوقعايت دلا ؽلكن أن يكون 
 .إحساسي بالواقع وبادلكان احلارل والزمن احلاضر 

 
 :أنا أثق أكثر 9 .

 .يف إحساسي واحلدس وفهم معاين األمور 
 .الدقيقة وادلباشرة لؤلشياء والتجارب العملية الواقعيةيف ادلبلحظة  

 
  :عندما أكون مع أصدقائي، فأنا أفضل التحدث عن 10.
ادلستقبل وكيفية ابتكار األشياء وتطويرىا واحتماالت احلياة ؛ مثال : أتكلم عن االخًتاعات العلمية احلديثة أو  

    عن أفضل 
 .حاسيسيالطرق للتعبَت عن مشاعري وأ        
األمور الواقعية وادلادية والعملية ) الزمن احلاضر وادلكان احلارل( ؛ مثال : قد أتكلم عن تفاصيل رحلة مجيلة  

  قمت هبا أو 
 .تفاصيل مبلبس أو طعان أو غَته       
 
 

 :. أنا من األشخاص الذين يفضلون أن يفهموا 11
 .الصورة الكلية أوال 
 .التفاصيل أوال 



 (  مهارات التعامل مع األمناط الشخصية) 

56 
 

 
  :أنا من األشخاص الذين يفضلون . 12

 .العيش يف عادل من اخليال واألحبلم بدال من الواقع 
 .الًتكيز على واقع األشياء بدال من زبيلها

 
 

  :. أنا يف العادة 13
 .استطرد دائما يف وصف األشياء وذكر كافة التفاصيل 
 .ال أميل للمبالغة وأفضل ترك األمور تسَت على طبيعتها 

 
  :يف عبلقايت مع اآلخرين، فأنا أعتقد أنو . 14

 .ىناك مكان للتطوير وللتحسُت دائما 
 .إذا دل يكن ىناك خلل يف العبلقة، فبل داعي لئلصبلح 

 
 :غالبية قرارايت تعتمد على  15.
 .عواطفي بشكل أساسي )ما أحب أو أكره( وأحياناً مع استخدام القليل من العقل وادلنطق 
 .ادلقام األول وأحياناً بعضا من عواطفيعقلي يف  

 
 :استطيع أقول ان شعوري أقوى ذباه.  16

 .احتياج اآلخرون للدعم وللتعاطف 
 .خروج اآلخرين عن لغة ادلنطق والعقل 
 
 

 :عندما أقطع عبلقيت مع أحد أصدقائي أو معاريف، فإنٍت.  17
 .ومؤدلاأترك دلشاعري العنان وأجد قطع العبلقة شيئا صعباً  
 .عندما أقرر ذلك، فأنا أقطع العبلقة بدون تردد رغم أن ذلك قد يضايقٍت 
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 :يف عبلقايت مع اآلخرين، فأنا أستطيع.  18
 .أن أتوافق عاطفيا، كما أين امتلك القدرة على التعبَت عن مشاعري وأحاسيسي دون تفكَت 
 .كما أين امتلك القدرة على التواصل الفطري والنقاش بصورة منطقية ومتزنة  أن أتوافق عقليا، 

 
  :عندما ػلدث اختبلف يف وجهات النظر بيٍت وبُت أحد أصدقائي، فأنا.  19

 .أبذل كل ما استطيع حىت ال أجرح مشاعره، وال أتفوه بأي كلمة من شأهنا أن تؤذي مشاعره 
 .مباشرة ألين على يقُت أن احلق حق أعرب عن رأيي فيو بصراحة وبطريقة 
 :أكثر الناس من حورل ؽليلون إذل االعتقاد بأين  20 .
 .حساس ودافئ ادلشاعر 
 .منطقي وصريح يف كبلمي 

 
  :أنا أرى أن غالبية خبليف ونقاشي مع اآلخرين، ػلدث.  21

 .بصورة ودية 
 .لى حقبصورة يغلب عليها الطابع العقلي والرغبة يف إثبات أين ع 

 
  :إذا كان لدي مال ووقت ودعاين صديق رل للسفر معو، فأنا يف العادة.  22

 .أراجع جدول أعمارل أواًل، قبل ازباذ قرار السفر 
 .أحزم حقائيب فوراً وأسافر معو بدون تفكَت 
 
 
 
 

  :عندما أذىب للقاء صديق رل، فأنا.  23
 .أتضايق كثَتا إذا تأخر عن موعده 
 .ال أشغل بارل كثَتا باألمر، ألنٍت من ادلمكن ان أقع يف نفس اخلطأ أيضا 
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 :األفضل بالنسبة رل  24 .
    أن أعرف مسبقاً بتفاصيل اللقاء )أين سوف أذىب، ومن سوف يكون ىناك، وادلدة اليت سأقضيها ىناك،  
 .(وماذا سوف ألبس، ... إخل       
 .وأترك األمور تسَت على طبيعتها وبدون زبطيط مسبق ال أفكر يف األمر، 

 
 :بالنسبة رل أفضل ان يكون أسلوب حيايت قائم على. 25

 .جدول مواعيد وتنظيم مسبق 
  .التلقائية والعفوية 

 
 : عند وجود موعد بيٍت وبُت رلموعة من أصدقائي، فإنو غالبا أن.    26

 .أحضر يف ادلوعد واآلخرون يتأخرون 
 .أحضر متأخراً واآلخرون ػلضروا يف ادلوعد 
 :أنا أميل أكثر إذل أن.  27

 .أحسم أمري وأصل إذل قرارات زلددة 
 .أترك خيارايت مفتوحة وأن أمجع ادلعلومات 

 
  :أنا من األشخاص الذين يفضلون أن.  28

 .يستمروا يف عمل زلدد حىت إسبامو 
 .سويستمتعوا بعمل أكثر من شيء يف الوقت نف 

 
 
 

  



 (  مهارات التعامل مع األمناط الشخصية) 

59 
 

 ( 5ملحق رقم ) 
 االنماط الشخصية الستة عشر حسب مايرز

 ( 5ملحق رقم ) 
 االحتمال األول

 حكم  مشاعري حدسي منفتح
 ) أخصائي العبلقات العامة (

 
 لديو قدرة عجيبة على فهم اآلخرين  وقيادهتم 
  الناس جيداً أىم شيء يف حياتو ىو عبلقتو باآلخرين... يهتم جداً هبم وبكبلمهم ويفهم 
  يستطيع بسهولة قراءة اآلخرين ويؤثر فيهم بالتارل بسهولة أيضاً. يستطيع أن يقود رلموعة أثناء النقاش بكل

 سهولة بغض النظر عن نوعية من أمامو من الناس
 لديو مشاعر فطرية فياضة ومتأججة... رقيق ومرىف احلس، ال يضايق أحداً أو غلرحو 
 ديح، وأيضاً النقد ويأخذ النقد بصورة شخصية... وأحياناً يسبب نفور الناس منوسريع االستجابة للثناء وادل 
  يساعد اآلخرين يف الوصول إذل ذواهتم... يذكر لك حقائق عن نفسك قد ال تعرفها أنت، ويذكر لك كيف

 تستخدمها
  بيده عندما مسعتو طيبة مع اجلميع ال يتقاتل مع أحد... طاىر وطيب القلب. سبلمو رقيق وال تكاد ربس

 يصافحك
  ًيساعد اآلخرين ويدعمهم ويطورىم ويوظف قدراهتم... قائد ملهم وتابع سللص أيضا 
 شليز ومشهور...  خصوصاً يف ادلسائل النفسية 
 مبدع قوي وذو بصَتة ثاقبة... نظرتو مستقبلية ومثارل 
 زلاضر شلتاز خصوصاً فيما يتعلق باالستشارات النفسية والعبلقات اليومية 
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 االحتمال الثاين
 مدرك حبواسو مشاعري حدسي منفتح

ـلــهم ( 
ُ
 ) ادل

 
  شعاره يف احلياة:  كل شيء شلكن. يعتقد أنو يستطيع أن يفعل أي شيء، وىذا صحيح إذل حد كبَت 
  ًعبلقتو طيبة مع الناس فهو ال يستطيع  العيش بدون الناس. ػلس بادللل واالكتئاب  إذا جلس وحيدا 
  قدرة عجيبة على رؤية االحتماالت والتنبؤ بادلستقبلعنده 
   مبدع ولديو مليون بديل ومليون احتمال ويستطيع وصفها كلها بدقة متناىية 
  عنده حس راقي ويفهم الناس بطريقة عجيبة. صاحب مشاعر دافئة رقيق القلب... وال يتقاتل مع أحد 
  ًيفهم تعقيدات النظريات العلمية دبنتهى البساطة... لكنو  يفهم تعقيدات النفس البشرية دبنتهى البساطة، وأيضا

 ؽليل إذل اجلانب اإلنساين  أكثر  
  قدرتو عالية على التأقلم والتلقائية والليونة واالستجابة ألي طارئ جديد 
  محاسي جداً ومحاسو ُمعدي... سرعان ما ينتشر ليصيب  اآلخرين 
 ،متطلع ومبدع... صاحب خيال واسع وعبقري  صاحب روح عالية 
 منطقي خصوصاً فيما يتعلق بالناس 
 شرطو الوحيد للتعامل مع ادلشكبلت: ىو أن ربوز على اىتمامو، وأما ما ال يتفاعل معو فثق سباماً أنو ال يفهمو 
 كلمة السر يف التعامل معو:  أن تسألو ماذا ؽلكن أن نفعل يف....؟ 
  ل... وعلى استعداد دائم دلساعدة أي شخص يطلب مساعدتوسريع الوصول إذل احللو 
 حياتو اليومية مع الناس... وال يستطيع العيش بدوهنم 
  لديو القدرة على صنع ادلستحيل يف ثوان معدودة... عبقري يف اخًتاع األفكار والبدائل 
  يضع أسباب  منطقية ألي  شيء يريده... وأسبابو وجيهة لبلعتذار 
 وضوع  بل يرذبل دائماً ال ػُلضر ألي م 
  ػلب أن يتقبل الناس عملو وأن يثنوا عليو... فكل ما يطلبو ىو كلمة حلوة 
  سريع الكبلم واحلركة وادلشي... وطاقتو جبارة 
  يكفيو اإلشارة لكي يفهم ما تريد... وكثرة كبلمك قاتلة بالنسبة لو 
 من السهولة قيادتو والتعامل معو 
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 االحتمال الثال 
 حكم مفكر حدسي منفتح

 ) قائــد ُمـلــهم ( 
 

 عبلقاتو عريضة مع الناس... لو بصمات  ساحرة  على  من حولو 
 صاحب قدرات ىائلة... مبدع عبقري وملهم 
 قدرتو عجيبة على زبيل ادلستقبل... مث تنفيذ ما يتخيلو على أرض الواقع 
 قوتو يف تفكَته... فهو منطقي عقبلين، ومنظم 
   كمدير تنفيذي  وكقائد ميداينتتقد مواىبو 
 يستمتع بالتحدي إذل أقصى درجة 
 لسان حالو دائماً: كل شيء على ما يرام... كل شيء ربت سيطريت 
 كل شيء عنده ػلتاج إذل إدارة وقيادة إذل أن ػلقق األىداف ادلرجوة منو 
 ذا ىو احلق والعدل  صريح جداً... يقول ما يعتقده  بصراحة وال يقصد بذلك اإلىانة... لكنو يرى أن ى 
 حاسم صارم وقوي... ال يؤجل وال يسوف 
  يقــــود اجلميــــع، والكــــل يلهــــ  خلفــــو لســــرعتو... قيــــادي يف أي مكــــان ويف أي نشــــاط... يطــــور مــــن حولــــو

 ويفهمهم
 عبقريتو يف اإلدارة... يفهم دقائق األمور وينظمها 
 لديو مهارة عجيبة... يف أي عمل يتطلب التفكَت والتحليل ادلنطقي 
 سريع الوصول للحلول، وحلولو منطقية ومرتبة 
 اإلثارة والتحدي وصنع ادلستقبل... ىي حياتو 
 قدرتو عجيبة على سلاطبة اجلماىَت 
 اىتماماتو متعددة. ػلب أن يضيف معلومة جديدة خلربتو كل يوم وبالتارل فهو دائما يف تطور مستمر 
  ...وؼلرج منهم باحلكمةغللس مع اجلميع... الصغَت والكبَت، الغٌت والفقَت 
   لديو ميل فطرى للقيادة والتنظيم والتقاط اخللل وزلاولة  إصبلحو 
 يصنع النظريات من خيالو ويطبقها يف الواقع العملي 
 ) ىو رجل بأمة كاملة... ) وحده 
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 االحتمال الرابع
 مدرك حبواسو مفكر حدسي منفتح

 ) ادلبدع ( 
 

  طاقتو من التفاعل مع الناسعبلقتو بالناس عريضة... ويستمد 
 مبدع من الطراز األول... يتكلم يف أكثر من موضوع يف وقت واحد 
 تلقائي... سريع الكبلم. يتكيف مع  أي وضع وتفكَته منطقي 
 غليد عمل أشياء كثَتة ويربط بينها مجيعاً خبيط واحد وبسهولة 
 وعحاذق مبدع، ماىر ودلاح... ذكى للغاية، يرذبل وال ػلضر ألي موض 
 يستمتع بوجوده مع اآلخرين... ويستمتع اآلخرون بوجوده بينهم 
 يستمتع بالنقاش ادلنطقي وقدرتو فائقة يف احلدي  واإلقناع 
 واسع احليلة ولديو حلول كثَتة خصوصاً يف ادلشاكل اجلديدة والصعبة 
   يكره الروتُت والنظام ألنو يقيد حركتو 
 ة وكفاءةيتحرك من أمر مثَت إذل أمر مثَت آخر بسرع 
 لديو األسباب ادلنطقية ادلقنعة ألداء أي عمل يريد 
  يــرى العبلقــات واالرتباطــات بــُت األشــياء ) الكليــات(، وينظــر للعــادل مــن حولــو نظــرة عامــة... يبحــ  عــن

 الفرص ادلتاحة والبدائل ادلمكنة واالحتماالت ادلتعددة
 يتنبأ باألشياء ولديو رؤية مستقبلية واضحة 
 علـــى أن يفهــــم كيـــف يعمـــل النظـــام بالتفصـــيل وبالًتتيــــب خطـــوة خبطـــوة... ويفهـــم أيضــــاً  لديـــو قـــدرة كبـــَتة

 التداخبلت بُت اخلطوات
 ػلب ادلغامرة والتحدي ولديو قدرات إبداعية ىائلة 
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 االحتمال اخلامس
 حكم مشاعري حسي منفتح

 ) مقدم العناية لآلخرين ( 
 

  الناس، شعيب ػلس دبعاناة الناسمشاعره فياضة وقلبو رحيم... يتفاعل مع 
 صاحب ضمَت حي ولو نظرة صائبة... علو أن يساعد الناس يف كل مكان 
  ػلتاج إذل االنسجام مع من حولو، وإذا وجد يف رلموعة ال ينسجم  معها فإنو يتضايق وال يستطيع أن يعـرب

 عن نفسو
 ،ًولديو قدرة عجيبة على صنع ىذا االنسجام والتناسق ال ػلب أن يضايق أحداً أبدا 
 قدرتو مذىلة على ربط الناس بعضهم ببعض وصنع االنسجام فيما بينهم 
    دائماً مشغول بعمل اخلَت للناس ويعمل بشكل أفضل إذا قدره اآلخرون وشجعوه 
 حازم صارم، ينظم األمور وينظم الناس لكي ينجزوا األىداف يف الوقت احملدد 
 ب والء شديد ووفاء نادر حىت يف أحلك الظروفصاح 
 يهتم بكل األمور الصغَتة والكبَتة 
 يتوقع من اآلخرين أن يكونوا مثلو 
  ًػلب الثبات ويكره التغيَت... ػلب أن ػلس باألمان وثابت على مبادئو دائما 
 .ًيهـــتم بأىلـــو اجتمـــاعي منطلـــق... أصـــحابو كثـــر... يـــألف النـــاس ويألفونـــو، موجـــود يف ادلناســـبات دائمـــا ..

 القريبُت جداً وأيضاً جبَتانو... يقدر ظروف اآلخرين
 ال يطلب أكثر من كلمة ثناء أو شكر من اآلخرين على ما قدمو ذلم 
 حسن ادلظهر... أنيق ولبق 
 يتأقلم مع النظام اإلداري والروتُت 
 ػلب التعامل مع اجلانب اإلنساين... ويبتعد عن األمور ادلادية 

 
 
 
 
 
 
 
 



 (  مهارات التعامل مع األمناط الشخصية) 

64 
 

 االحتمال السادس
 مدرك حبواسو مشاعري حسي منفتح

 ) ادلنجز للعمل ( 
 عبلقات عريضة مع اآلخرين... تلقائي مرح ويتأقلم مع الناس 
 واقعي حبت يثق بالتجربة وال ػلب التغيَت 
 إحساس مرىف... قلبو طيب لُت ومرن 
 ،واقعي ويتقبل الوضع كما ىو  ودود ومرح... يستمتع بأي شيء يف احلياة 
 يبح  عن اإلصلاز يف العمل والنتيجة الواقعية 
   ال ػلب اخليال ولكن ػلب ما يراه بعينو وػلسو حبواسو 
 ماىر يف األوضاع اليت تتطلب بديهة 
    ًيدخل ادلرح والسرور يف نفوس اآلخرين... ورللسو ال ؽلل أبدا 
 رح واللعب... وصاحب نكتةػلب اللعب والتلقائية... ػلب الرياضة وادل 
 النظام اإلداري يضايقو )  يكره الروتُت  ( ألنو ػلب احلرية ويرفض أن تتحكم القوانُت يف حياتو 
 ) ًيستمتع دبا يعملو ) صاحب مزاج عارل جدا 
 قليل الفوضى... ألن الفوضى تقلل من ادلتعة عنده 
 ػلب اآلخرين... كرًن متفائل دافئ ادلشاعر وعطوف 
 دلمارسة العملية... وليس بالقراءة واحملاضرات ) يتعلم بيده (يتعلم با 
 واقعي... يرى احلقائق ويراقب األحداث واألوضاع من حولو 
 رسول السبلم بُت ادلتخاصمُت 
 لديو مهارة يف ربريك الناس للتعامل مع ادلشاكل بإغلابية 
  ًقوي منفتح على اآلخرين... يتفاعل مع الناس دائما 
  ...منطقي وجاف ادلشاعر نسبياً مفكر عقبلين 
 ػللل الواقع ويزنو بصورة منطقية 
  ًصارم وحازم يف قراراتو وسريع يف ازباذ القرار... واضح وصريح وال يهاب شيئا 
 ينظم األمور ويدير النشاطات بصورة رائعة... احلارس األمُت 
  ثوان يقرر ىل يكمل معك احلوار أم ال...  3بعد 
   لديو ميل فطرى للقيادة وىو جدير فعبًل  بالقيادة 
 مهارة كبَتة يف إدارة العمل... وػلسم األمور بكفاءة 
 يتحرك بسرعة  لتطبيق القرارات ادلتفق عليها وال يثنيو عن عزمو شيء مهما كان 
 ال يبارل بادلواضيع غَت ادلفيدة وال يضيع فيها وقتو 
  عاطفية... واضح ) ليس عنده لف وال دوران (مدير جيد... ينظر نظرة منطقية وغَت 
 ينظم األوضاع من حولو ويرتبها... صاحب حجة حاضرة ومقنع 
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   يتوقع من اآلخرين أن يكونوا مثلو... يتعب جدا إذا كان من حولو مهملُت وغَت منظمُت 

  على اآلخرين وإجبارىم على أن يكونوا مثلوالناس يرونو جافاً وػلب السيطرة 
 ) يقدر الكفاءة والتميز...) يف تبلميذه 
 موضوعي للغاية يف فهم وحل ادلشكبلت 
 ال يصرب طويبًل على الفوضى والتسيب واإلعلال... منطقي يرفض أنصاف احللول 
 نادراً ما يأخذ األمور بصفة شخصية... ويقدر الكفاءة فقط دون غَتىا 
  يعمل لوحده... الناس يستمدون قوهتم منو... ولسان حالو:)  أنـا ال أحتـاجكم بـل أنـتم الـذين يستطيع أن

 ربتاجون إرّل (
 صاحب ضمَت حي... وؽلكن االعتماد عليو ألبعد احلدود 
 يتكلم بطبلقة وواثق جداً من كبلمو... عنده قدرة عجيبة على تأكيد وجهة نظره 
 ظماً يف كبلمككن قليل الكبلم معو... وكن مرتباً ومن 
 كن حازماً وصارماً يف التعامل مع ىذه الشخصية... ألنو سوف يقدر ذلك منك إذا كنت على حق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االحتمال السابع
 حكم مفكر حسي منفتح

 ) احلارس ( 
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 االحتمال الثامن
 مدرك حبواسو مفكر حسي منفتح

 ) الفاعل ( 
 

 عبلقاتو عريضة مع الناس... يستمد طاقتو وحيويتو من التعامل مع اآلخرين 
  عملية.... ويعيش اللحظة احلاليةواقعي صاحب ذبربة 
 ) اخليال ليس لو معٌت عنده  مادام ليس منو فائدة... لسان حالو: ) أرى بعيٍت وأحس حبواسي 
 منطقي وعقبلين... مرن متكيف مع األوضاع اجلديدة 
   مرح وتلقائي... ال للملل يف احلياة ويف العبلقة مع اآلخرين 
  ...ويستمتع حبلها    لديو مهارة طبيعية يف حل ادلشاكل 
 غلمع بُت ادلشاكل... ويربط بينها ويقرأ ما بُت السطور... مث ػللها بشكل منطقي 
 غلمع بُت ادلتناقضات ويوفق بينها ببل تناقض 
 يفضل اإلثارة واحلركة... رلازف ويستمتع دبا ىو آت... يفضل األمور الرياضية واألشياء اليدوية 
 للتفاصيل وتثَت اىتمامو   يستطيع أن يرى دقائق األمور ويلفت 
 صاحب ذوق فٍت عارل... ػلب اذلدوء والصوت اخلافت والرائحة احللوة وادلنظر اجلميل 
 يبح  عن النتائج وػلب أن يراىا 
 لديو قدرة عالية على التحمل والتأقلم مع الواقع كما ىو 
 عنده مهارات يدوية... وصاحب حرفة 
 د أن يسمع يعطيك اقًتاح يف كلمتُت... يكره اجلدل والنقاشيكره الشرح ويفضل ادلختصر ادلفيد، مث بع 
 لديو لطافة ومساحة ورقة ولذلك ؽليل الناس للتعامل معو والتقرب إليو... وأيضا ألنو مرح وػلب اللعب 
 لديو طاقة جبارة وقدرة فائقة على حل ادلشكبلت 
    ال ػلب الروتُت والقوانُت... ولكنو  يفضل  احلرية 
  عجيبة على جعل الصعب سهبلً لديو قدرة 
 عبقري وسلًتع 
   لديو رغبة قوية يف احلياة... وػلب أن يستمتع باحلياة ومباىجها 
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 االحتمال التاسع
 حكم مشاعري حدسي منطوي

 ) احلامي ( 
 

 زلافظ... يفكر أواًل مث يتفاعل مع احلدث 
   ًال يبدأ الكبلم ولكنو يرد عليو... غامض وقليل الكبلم... عبلقاتو زلدودة، ؽليل للهدوء وللجلوس وحيدا 
 صاحب حس راقي... يشعر بالناس ويفضل أن ؼلدم اآلخرين 
 ػلمى الناس من الوقوع يف اخلطأ 
 ػلقق النجاح عن طريق  اإلصرار والثبات على ادلبدأ... ومبادئو ثابتة وواضحة 
  ه من فهمو وليست تقليداً  ألحد... عنده خصوصية يف شخصيتو ) غَت مقلد (أفكار 
 ) ػلب أن يعمل ما ينبغي عملو... ) ادلفروض أن نعمل كذا 
 يضع كل جزء من اىتمامو يف العمل 
 قوى للغاية  وصاحب ضمَت حي 
 ػلًتمو الناس لصبلبة مبادئو ولوضوح الرؤية لديو 
  صا فيما يتعلق بالناس  صاحب مهارة يف تقييم أي موقف وخصو 
 يستطيع أن يفهم ما يف داخل نفسك... وىو  متأكد من قدراتو ىذه 
 يفهم األشياء ادلعقدة بكل وضوح... خصوصاً ما يتعلق بالنفس البشرية 
  ًمؤمن دببادئو... ويثق يف إؽلانو ىذا جدا 
 احلدس واإلذلام من أىم قدراتو 
 عنده قدرة كبَتة على ربفيز الناس يف العمل 
 ال ػلب التفاصيل... ولكن يفضل الصورة العامة لؤلمور 
 والؤه كبَت ألصدقائو ولعملو... والتزامو عميق دببادئو وعقيدتو 
 عنده نظرة مستقبلية... وبصَتتو نافذة... خيالو خصب 
 القياس والتشبيهات واألمثلة كثَتة يف حياتو 
 حساس عاطفي... طيب القلب 
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 االحتمال العاشر
 مدرك حبواسو مشاعري حدسي منطوي

 ) ادلثارل ( 
 

 غامض وزلافظ... كتوم وىادئ...عبلقاتو زلدودة... وال يبادر الكبلم 
   صاحب اذلام وخيال... عمق يف التفكَت اإلبداعي ولكن يف داخل نفسو 
  صــاحب قلــب رقيــق ألبعــد احلــدود وىــذه ىــي مشــكلتو مــع اآلخــرين... ألهنــم دائمــاً مــا يقللــون مــن قدراتــو

 ويظنونو ضعيفاً... ولكنو ليس ضعيفاً، بل يفضل أال يضايق أحداً... قوى  جداً ولكن داخل نفسو
  ًيفهم الناس... ويفهم تعقيدات النفس البشرية جيدا 
 ة والتكيفلديو قدرة عالية جداً على ادلرون 
 مثارل يف رؤيتو وتصرفاتو وحياتو... ال يضايق أحداً  وال يتقاتل مع أحد 
 يراقب األوضاع من حولو يف ىدوء 
 صاحب والء ووفاء عارل جداً... دافئ  ادلشاعر... وذو قلب رحيم 
  ىــذه ػلــب النــاس يف داخلــو وػلمــل يف داخلــو  مبــادئ وقــيم عاليــة، والنــاس ال ػلملــون مثــل ىــذه احملبــة... و

 ادلبادئ توقعو يف صراع مع نفسو ومع الناس ألهنم يتصرفون عكس ما يتوقع
 متكيف مرن... ىادئ ولكنو فضورل جداً... سريع يف الوصول إذل االحتماالت 
 ) ال ؽليل إذل القيادة بل إذل اإلتباع... يفضل أن يكون مع اجلماعة ) يف رأيو 
 ا يفكر فيوعميق التفكَت داخل نفسو... وشديد الًتكيز فيم 
  ًيبلحظ الفروق الدقيقة بُت كبلم الناس وأفعاذلم... ويقيم الناس تقييماً صائباً ودقيقا 
 يتحمل أكثر من طاقتو... ويتكيف مع كل الضغوط 
 ؽليل إذل الشعر واألدب... وعلوم اإلنسان... والنفس البشرية 
 فة مستمرة (لديو طاقة جبارة للًتكيز يف العمل... ولكن داخل نفسو  ) يعمل  بص 
 زلافظ... ال يتحدث كثَتاً عن خصوصياتو وأموره الشخصية 
 يقدر وبشدة العبلقات مع الناس... وال ػلب العبلقات السطحية 
 ) ػلب تبادل ادلنفعة ) ساعدين وأساعدك 
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 االحتمال احلادي عشر
 حكم مفكر حدسي منطوي

 ) العادل (
 

 ،عبلقاتو قليلة... يستمع أكثر شلا يتكلم وال يبادر بالكبلم زلافظ 
 صاحب رؤية إبداعية... يثق باإلذلام .. يرى ادلستقبل ولديو نظرة بعيدة ادلدى 
 يقدر ادلنطق والعقبلنية... يفهم االرتباطات بُت األمور والعبلقات بينها 
 ،واإلبداع وادلكانة االجتماعية... ويكره اإلعلال والتسيب يقدر وبشدة ادلهارة واإلتقان 
   أفكاره وآراؤه  تنبع من داخلو وال يقلد أحداً... يتميز باالستقبللية عن اآلخرين 
 أفكاره دائما متطورة وػلب احلدي  عنها 
     لديو قوة يف تنظيم العمل... يف دقة عجيبة 
   ناقد بطبعو... يرى اخللل ويسعى إلصبلحو 
 ديو عزؽلة قوية... ولديو مستوى عال من الكفاءة واإلتقانل 
 غلد من يتفاىم معو قليلون 
 رؤيتو جلية  لبلحتماالت ادلستقبلية... وىو ناجح يف إنزاذلا  على أرض الواقع وتنفيذىا بصورة دقيقة 
  اإلبداعيستمتع بالتحديات الفكرية ادلعقدة وادلتشابكة ألنو يستطيع استخدام قدرتو على التفكَت و 
 يضع تصوراً كامبلً للخطة  ادلستقبلية... صاحب مهارة عالية يف التخطيط بعيد ادلدى 
 يقدر ادلعرفة والعلم يف نفسو وعند الناس 
 يتوقع من اآلخرين الكفاءة... ويتضايق من التسيب واإلعلال 
 يكره الغموض وػلب الوضوح 
 يثق يف نظرتو لؤلمور وحكمو عليها 
 ذ القرارات الصعبةقدرتو عالية على ازبا 
 يقيم ويدرس كل شيء بعُت ناقدة إلصبلح اخللل 
   ىادئ الوجو وادلعاين... وكذلك ىو يف تفاعلو مع األمور 
 حازم حاسم... وواثق من نفسو 
 ؽليل إذل أن يسمع وال يبدأ الكبلم... يفكر بعمق داخل نفسو 
 واضح ادلعادل يف حياتو... خط سَته واضح 
  عقبلين وزلايد يف نقده من أجل إصبلح اخلطأ... إغلايب 
 يكره الروتُت والنظام البَتوقراطي... ألن ذلك يقيد قدراتو اإلبداعية وال يستطيع أن يعرب عن نفسو 

 



 (  مهارات التعامل مع األمناط الشخصية) 

73 
 

 االحتمال الثاين عشر
 مدرك حبواسو مفكر حدسي منطوي

 ) ادلـفكر ( 
  عبقرية إذل أبعد احلدودعبقري من الطراز األول... وحبلل ادلشاكل بطريقة 
 من أفضل الناس يف التخطيط االسًتاتيجي 
 زلافظ بطبعو قليل األصدقاء... من أىم أمور حياتو االستقبللية... وال ػلب التدخل يف أموره اخلاصة 
 صاحب خيال وإبداع ورؤية مستقبلية 
 النقطة األساسية فيو...  أنو مفكر من الطراز األول 
  الكبلم عن أسراره الشخصيةىادئ يف حياتو... قليل 
 متعتو مبلحقة النظريات العلمية... وربليلها والتفكَت فيها 
 ػلل ادلشاكل عن طريق ادلنطق والعقبلنية والتحليل العلمي ادلنهجي 
 يهتم باألفكار وليس التعامل مع الناس... ال ػلب ادلنتديات واجملتمعات ادلفتوحة 
  ًواضح مع نفسو... ويعرف ما يريده جيدا 
 غَت غامض... واضح ادلبلمح يف حياتو 
 يعشق اإلتقان والكفاءة... ويكره اإلعلال والتسيب 
 يتوقع من الناس أن يكونوا مثلو 
  ناقد لكل شيء تقريباً، ويبح  عن إصبلح األخطاء... مستقل بذاتو، وال يعتمد على أحد ) يعيش

 لوحده (
  ًفضورل ويهتم باجلديد دائما 
 حيوية ونشاطاً  يتفاعل مع األحداث ويتفجر 
    لديو رؤية منطقية قوية... حبي  يصل إذل لب ادلوضوع وأساس ادلشكلة 
 قدرتو فائقة على حل ادلشكبلت الصعبة بصورة عبقرية وزلايدة وسلتصرة... بطريقة منهجية وعقبلنية 
 يسأل أسئلة قوية وصعبة... ألنو يتحدى نفسو قبل أن يتحداك 
 .سريع البديهة وحاضر الفكرةنقاشاتو فكرية من الطراز األول .. 
 لديو ميل طبيعي لبناء نظام منطقي وعقبلين لتفسَت األحداث 
 يكره بشدة الروتُت... وػلس أنو يف سجن 
  يفضل قول احلقيقة... ويكره اللف والدوران 
 يفضل عدم السيطرة على اآلخرين... وعدم فرض وجهة نظره عليهم 
 ىادئ زلافظ قليل الكبلم... إال يف ادلواضيع اليت زبصو ويهتم هبا 
 يرفض أن يتدخل أحد يف أموره الشخصية بدون إذنو... يضع حدوداً لتعاملو مع اآلخرين 
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 االحتمال الثال  عشر
 حكم مشاعري حسي منطوي

 ) احلاضن ادلريب (
 يف أي مكان ال ؽلكن االستغناء عنو... ال يف البيت وال يف العمل وال 
 كلميت عهدي وأىم من أي قانون... والكرم عنده أسطوري 
 خدمة اآلخرين قبل ادلصلحة الشخصية... إحساسو بادلسؤولية فطرى من داخلو 
 زلافظ قليل الكبلم، عميق الفكرة داخل نفسو... عملي مرتب وػلب التفاصيل 
 أىم شليزاتو أنو واقعي... يعيش الواقع حبواسو وال ػلب اخليال 
 حازم صارم وصاحب قرار... ؽليل أن يكون يف موقع القيادة 
 ودود عطوف وصاحب والء... ضمَته حي بصورة فطرية 
 إذا قال نفذ ما قال مهما كان... ؽلكن االعتماد عليو إذل أقصى درجة 
 يعمل ببل كلل وال ملل، يتحمل األدل والضغط... يقدر مشاكل اآلخرين وأحاسيسهم 
   يهتم باجلميع... صغَتىم وكبَتىم، غنيهم  وفقَتىم... دبشاعرىم وتفاصيل حياهتم 
 عنصر ثبات يف أي مكان يوجد فيو... ال يتغَت وال يتلون، واضح ومستقيم 
  ال يهتم باألمور العلمية الفنية... يهتم بالتفاصيل الدقيقة ادلادية واإلنسانية مثل نربة الصوت وتعبَت الوجو

 موحركة اجلس
   ػلب الدين واألصول والثبات يف األمور... ػلب ادلبادئ والقيم بشكل كبَت 
   عنده خزينة كبَتة من ادلعلومات واخلربات العريضة 
 متواضع ىادئ الطباع... صلب من الداخل وقوي 
 ملتزم بواجباتو خصوصاً يف الدين والتقاليد... وبطريقة علمية ودقيقة ومفصلة 
 ػلب أن يتعلم وأن يعلم 
 لديو آراء واعتقادات قوية... ألهنا مبنية على أساس متُت من ادلبادئ والقيم الثابتة والصلبة 
 لديو وفرة من اخلربات... ولكن يف داخل نفسو وسوف تعرفها فقط إذا سألتو 
 ػلًتم نظام العمل ادلتعارف عليو ) الرئيس رئيس، وادلرؤوس مرؤوس (...ألن ىذا ىو ادلنطق يف رأيو 
 ظام اإلداري... وػلًتم القياداتػلًتم الن 
  يفضل الثبات وال ػلب التغيَت .إال إذا كان من وراءه فائدة لو ولآلخرين، أو إذا كان التغيَت أكثر كفاءة من

 النظام السابق
 يتعامل مع الناس من كل فئاهتم... وبرغم ذلك فهو ال يصدق أي كبلم يقال لو 
  قوتو يف أن يعرف... ىل الذي أمامو صادق  أم كاذب... ويف ثوان، وقد ال يظهر ذلك لك ولكنو يعرف

 ) ال ؼلدعو أحد ويعرف أعماق الناس (
 



 (  مهارات التعامل مع األمناط الشخصية) 

72 
 

 االحتمال الرابع عشر
 مدرك حبواسو مشاعري حسي منطوي

 ) الفنان (
 

 زلافظ يعيش يف عادلو الداخلي... يفضل الًتكيز واذلدوء والسكينة 
   ال يبادر بالكبلم ويستمع أكثر شلا يتكلم 
 يفضل التفاصيل... وػلب أن يلمس األشياء بيديو 
 صاحب قلب رقيق ادلشاعر إذل أبعد حد... مرىف احلس خجول بطبعو... غللس صامتاً يف زاوية لوحده 
 حيحاآلخرين يقللون من شأنو ويستخفون بو وال يعرفون مواىبو... يعتقدون أنو ضعيف وىذا غَت ص 
 يتكيف مع الواقع... مرن تلقائي وعفوي 
 ال ػلب السيطرة على الناس... ال ػلب أن يكون يف موقع القيادة، وال أن يكون مع القائد 
 يرى اجلمال يف الواقع... ويدركو حبواسو يف كل شيء حولو 
 ال يفتعل مشكلة مع أحد... يتنازل عن حقو من أجل أن يتجنب اخلبلف مع اآلخرين 
 عشر وطيب القلب... متواضع جداً رغم قدراتو العالية ويرضى بالقليللطيف ادل 
 عنده والء عظيم...  تابع سللص وويف 
 ينجز األعمال هبدوء... وتروي وعدم استعجال 
 يستمتع باللحظة احلالية اليت يعيشها... وال يفضل أن يستنزف طاقتو... حسي وواقعي 
  احلركة والنشاطيستمتع باالسًتخاء... وػلب اذلدوء... قليل 
 دمو خفيف ومرح... ولكن يف ىدوء 
 ػلب أن يسمع كلمة طيبة من اآلخرين... يفهم الناس ويشعر هبم 
   إحساس عميق بااللتزام  بواجباتو ذباه اآلخرين 
 حس عميق بادلبادئ والقيم... عفيف أمُت... ال يسأل شيئاً من أحد 
 كن يف ىدوءيفضل أن يضفي السعادة على اآلخرين يف العمل... ول 
 يكره الروتُت... فهو قاتل بالنسبة لو 
  ًؽلكن الثقة  فيو ألنو ال ؼلون أبدا 
   مراقب لؤلوضاع وللواقع من حولو... خصوصاً فيما يتعلق دبصلحة الناس 
 عملي وال ػلب اخليال... يركز على احلقائق ادللموسة 
  الطبيعة من حولولديو ميل فطرى ضلو ادلشاعر... ميل طبيعي لرؤية اجلمال يف 

 ذو قدرة كبَتة على االحتمال
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 االحتمال اخلامس عشر
 حكم مفكر حسي منطوي

 ) مؤدي للواجب (
 

 يظلمو الكثَت... ألهنم ال يعرفونو  حق ادلعرفة ويعتقدون أنو معقد 
  ًزلافظ كتوم وىادئ... يستمع أكثر شلا يتكلم، وال يبادر بالكبلم... وعموماً كبلمو قليل جدا 
 واقعي حسي... يرى الواقع حبواسو ويعيش اللحظة احلالية 
 يفضل تفاصيل التفاصيل... واإلتقان ىام عنده... يتعامل مع األرقام واحلقائق بسهولة 
  ًعادل منصف، زلايد صارم... حاسم وجاد جداً جداً... ادلرح يف حياتو قليل جدا 
 ملوحياتو منظمة إذل أبعد حد... ىادئ يركز بشدة وبدقة يف ع 
 يقصد ما يقول، ويقول ما يقصد... واضح إذل أبعد احلدود 
  أي مؤسسة تعتمد أساساً على ىذا اإلنسان... ألنو صارم يف تطبيق خطة العمل مهما كانت، وألنو ثابت

 قوي للغاية
 عنده كلمة شرف، فإذا قال يلتزم بكبلمو مهما حدث 
 يفضل أن ينظم األمور من حولو 
   أىل للمسئولية... من الطراز األول 
   قوتو يف التزامو دببادئو، وإحساسو دبسئوليتو... والؤه صلب ال يتزعزع 
 سللص جداً يقوم بادلهام ادلوكلة إليو على أكمل وجو... وبطاقة مستمرة وببل كلل 
  ًيستطيع مواجهة ادلعًتضُت بكل قوة وصبلبة... وال يهاب  أحدا 
 ..ولكن أيضاً يعمل ضمن فريق عمليفضل أن يعمل لوحده . 
   يقيم الناس على نتائج أعماذلم... وليس على مكانتهم وأشخاصهم 
   احًتامو بالغ للحقائق... وال ػلب اخليال 
 واقعي... عملي... ومنظم للغاية 
 عاقل جداً ومتزن... مستقل يف رأيو وال يقلد اآلخرين 
  والًتتيب والقانون... يلتزم بادلواعيدال ؽليل للمرح... ويلتزم باألصول والنظام 
 قوتو يف صبلبتو... وىذا ما يكرىو  الناس فيو 
 متُت متماسك... وال تثنيو ادلشاكل   
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 االحتمال السادس عشر
 مدرك حبواسو مفكر حسي منطوي

 ) صاحب ادلهارات اليدوية (
 

  ىادئ جداً وزلافظ، ال يبادر بالكبلم... عميق التفكَت داخل نفسو 
 يتناقش بأقل جهد وأقل عدد من الكلمات 
 يراقب الواقع... يعيش اللحظة 
 لديو قدرة فائقة على التفكَت... مرن وتلقائي... متكيف مع األحداث 
 يشاىد األحداث من حولو بكل برود... لكنو يقرأ ما بُت السطور 
 ال يتكلم عن نفسو... غامض وصارم 
 رية  عقلو يعمل كالكمبيوتر يف الدقة واالستمرا 
 زلايد وموضوعي... منصف عادل، عقبلين ومنهجي 
 أحياناً يكون مرح بشكل غَت متوقع 
 شلتاز يف استنباط أصل ادلشكلة وربليلها بشكل منهجي... مث يعطيك خطة منظمة حلل ادلشكلة 
 يهتم بالسبب والنتيجة... يهتم باألمور ادلادية وادلهارات اليدوية 
 حداث من حولو   لديو مهارات فائقة يف مراقبة األ 
 قدرة كبَتة على التحرك حلل ادلشكلة دبنتهى الكفاءة... ولكن بأقل جهد شلكن 
 ال ػلب النظريات وال اخليال فهو عملي ألبعد احلدود... يكره الروتُت والنظام الذي يقيد احلركة 
 يستمتع بالتحدي خصوصاً ادلشاكل ادلعقدة والكبَتة... ويستمتع أيضاً حبلها 
 و ادلصلحة الذاتية الشخصية... بدون أنانية ولكن بعقبلنيةتغلب علي 
 يتحمل الظروف... ويتعامل مع أظلاط سلتلفة من البشر... ويؤمن بادلساواة بُت الناس 
    يغضب من الناس عندما يضيعون وقتو... ويكون شديداً صارماً معهم 
 يعشق االستقبللية يف حياتو... وال ػلب أن يتطفل عليو أحد 
  حياتو بنفسو... قراره ملكو فقطيقرر 
 ) كثَت النقد بطبعو... نقده موضوعي وليس شخصي ) ال يتأثر باألشخاص 
 قوتو يف عقلو... نبيو ذكى... دلاح وال ؼلدعو أحد 
 مفتاح شخصيتو يف أن تسألو بصورة منطقية عقبلنية 
  ًكبلمو عقبلين... جاف زلايد، ولكن ال يقصد أن غلرح أحدا 
  التجربة... أصحابو قليلونيثق يف 

 

 


