
 ١

 
 
 
 
 

 من أسرار النفس البشرية
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 إذاعة طريق اإلسالم على شبكة االنرتنت 

  
 

 أعدها للنشر 
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 يف فهم بعض الناس  ؟ .. هل جتد صعوبة ٠

 منذ مدة طويلة  ؟ .. وحتس أنك  تعرفه..  ألول مرة  هل تقابل شخص٠

 أو  زمالءك  يف العمل  ؟ ..  هل جتد نفسك على خالف مع رئيسك  ٠

  هل جتد صعوبة يف السيطرة على موظفيك   ؟ ٠

w أو  أبناءك    ؟  )  زوجك  (  هل جتد صعوبة يف التعامل مع  زوجتك  ٠
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نرى وحنس ونقرأ الناس .. نتعلم ما مل  يكن معروفا لنا من قبل ..عامل النفس البشرية.. عجيب  هذا العامل الغامض اليفمرحبا بك ..إذن 
  أمامنا كتاب مفتوح كأهنم.. من حولنا 

يف كل ..مثل توازن كفتى امليزان .. عرب أربع زوايا متوازنة ..تتوزع هذه الصفات الثمانية..  كل البشر يف أساسية صفات ٨ توجد  ٠
  :  أسئلة لزم أن نسأل أربعة .. هذه األموروملعرفة كل. .اإلنسان تنتج شخصية ..ومن امتزاج هذه الصفات. .صفتنيزاوية 

  ونشاطه ؟..وحيويته .. من أين يستمد اإلنسان طاقته -١

 ؟ ..اآلخرينمن خالل تفاعله مع .. اخلارجي من العامل أم. .الداخليعامله   هل من 

 extroverted   العامل منفتح على .........اخلارجي من العامل -أ

     introverted   على ذاتهمنطوي ........ الداخلي من العامل -ب

 وكال الصفتني موجودتان يف كل البشر ولكن هناك ميل إىل صفة دون األخرى 

  كيف يستقبل اإلنسان املعلومات من اخلارج  ؟  -٢

     sensor حسي ...........عن طريق حواسه اخلمسة  -أ

   intuitiveحدسي .......... عن طريق حاسته السادسة-ب

موجودة لينا مجيعا .. وكذلك كل الصفات التالية .. ولكن هناك ميل لصفة دون األخرى .. وكال الصفتني موجودتان أيضا يف كل البشر 
  ولكننا منيل يف الغالب إىل صفة دون األخرى

  كيف يتخذ اإلنسان قراراته  ؟ -٣

   thinker مفكر .. عقالني.........طريق العقل واملنطق عن -أ

   feeler مشاعري .. عاطفي ......  عن طريق العاطفة والقلب -ب

  كيف ينظم اإلنسان العامل من حوله  ؟  -٤

   judgerحكم .......... عن طريق السيطرة على األحداث والتحكم فيها-أ

perceiver w مدرك حبواسه ...........توحة  التفاعل مع األحداث وترك اخليارات مف-ب
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 *** 

ولكن  .. األخرى دون .. حنو صفة..ولدى كل منا ميل.. أو نضعفها ..وحنن ننميها .. تولد معنا مجيعا ..ومجيع هذه الصفات 
ومن تداخل .. قت  كل ويف.. ويد يسرى .. لكل واحد منا يد مينىأنمثل ما ..  كل وقت يف ..كال الصفتني موجودتني  داخل كل منا

 (املعروف بعلم أمناط الشخصية ..وهذا هو موضوع هذا العلم اجلديد ..  تنتج شخصياتنا املختلفة ..هذه الصفات
personality types  (  ..حد تالمذة العامل النمساويأ..  جوستاف جونز ل كار ..والذي بدأ على يد العامل السويسري.. 

 ..سيجموند فرويد 

****** 

 ؟..ين يستمد اإلنسان طاقته وحيويته من أ-١

 يفوحنن نعيش االثنني معا  .. الداخليمن عامله اخلاص ..  من داخل نفسه أو .. اآلخرينمن خالل تفاعله مع ..  من  خارج نفسه إما
..  هادىء   جويفتاب  عندما نقرا كالداخلي العامل يفونعيش ..  مثال اآلخرين عندما نكلم اخلارجي العامل يففنحن نعيش .. كل وقت 

 :  التالية  األسئلة نفسك اسأل.. تفضله الذيوملعرفة العامل  .. اآلخر عامل دون يف يعيش أن إىلولكن بعضنا مييل 

  جلوسك مع نفسك ؟ أم .. اآلخرينهل التفاعل مع ..  ميدك بالطاقة واحليوية الذي ما ٠

  الداخلية  ؟ أفكاركاخل نفسك مع  دأم.. هل خارج نفسك مع الناس ..  تركز طاقتك أين ٠

  مع نفسك وحيدا  ؟ أم..  هل تفضل قضاء اغلب وقتك مع الناس ٠

  منه  ؟ تنتهي مشروع واحد حتى يف أم..  وقت واحد يف عدة مشاريع يف هل تفضل العمل ٠

  العمل  ؟ يفثم البدء  أوال التفكري العميق أم..  ثم التفكري فيها أوال األشياء عند عمل أكثر هل تشعر بالراحة ٠

  حمافظ قليل االختالط  بالناس ؟  أم .. اجتماعي أنت هل ٠

   extroverted........... املنفتح على العامل -ا

  والضيق  باالكتئاب  جلس وحيدا يشعروإذا..  حيوية  مع الناس أكثر يكون ٠

  اآلخرين مركز وبؤرة اهتمام يف يكون أن حيب ٠

w  أفكاره ومن السهل معرفة .. يفكر بصوت عال ٠
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  الناس ويألفونه   يألف.. سهل التعامل معه .. حلو املعشر  ٠

  تفاصيل حياته الشخصية اآلخرين يشارك ٠

  اهلل عنهرضي الصديق رأبو بك .........مثال ....  صادق جدا مع نفسه ٠ 

  وقت واحد  يف .. من موضوعأكثر يفيتكلم  .. مما يسمع أكثريتحدث .. الكالم دائما يبدأ ٠

     ...ليس عنده هدوء .. ثم يفكر ..  وبدون تفكري ..يتفاعل مع احلدث بسرعة..  بكل نشاط ومحاس ..اآلخرين يتفاعل مع ٠
  ارتفاع واخنفاض دائم  يف ..مستوى احليوية ٠

    introverted.......  ذاته إىل  املنطوي -ب

 تفاعله مع الناس حمدود .. عندما جيلس مع نفسه .. حيوية أكثر  يكون ٠

  االهتمام بؤرة يف أو ..األضواء يكون حتت أنويتجنب .. الطرف يف جيلس ٠

  بل يرد على الكالم فقط ..أبدا بالكالم رال يباد ٠

  اهلل عنه رضي عمر بن اخلطاب .......مثال ...  يفكر بعمق داخل نفسه ٠

  األصدقاءقليل  .. غاض..  تفاصيل حياته الشخصية اآلخرين كال يشار ٠

 عميق الرتكيز .. عميق الفكرة ..  مما يتكلم أكثر يستمع ٠

 حيتفظ باحليوية لنفسه .. حيتفظ مبستوى ثابت من احليوية  ٠

  ويتأنىال يستعجل ..  يفكر بعمق أن يتفاعل مع احلدث بعد ٠

 ويركز يف قضية واحدة ..  يتحدث عن األمور بعمق ٠

 ***** 

 نسان املعلومات من اخلارج  ؟ كيف يستقبل اإل-٢

كل منا يستخدم    اضوأي..  وهكذا .. املختلفةاأللوان نرى أو.. عندما نتذوق الطعام .. كل منا يستخدم احلواس اخلمس بالطبع  ٠
  األسئلة نفسك هذه اسأل .. أكثر اجلهتني متيل  أ ىإىلوملعرفة ..  املستقبل مثال يفعندما نفكر .. واإلهلاماحلدس 

w   ؟ األشياء وباالرتباط بني باملعاني أم..  باحلقائق والتفاصيل أكثر هل تبدى اهتمام ٠
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ٥

   ؟ وإبداعا خياال أكثر أم.. ومنطقي .. واقعية أكثر أنت هل ٠

  جديدة  ؟ ألهنا فقط أم..  ميكن االستفادة منها واقعيا و.. الهنا ذات مغزى اجلديدة األفكار هل حتب ٠

 ام تشعربامللل عندما تتقن هذه املهارة ؟.. انت متمكن منها  هل تستخدم مهارة ٠

     sensor ....... احلسي -أ

  اخليال يفوال يثق  ..   احلقائق الثابتة املؤكدةيفيثق  ٠

  موضوعي..  املفيد من احلقائق العملييفضل  .. منطقي .. واقعي ٠

 بوبكر الصديق أ....مثال ...  حياته العملية يف حيتاجها اليت املهارات  ويتقن  يتعلم٠

  وصفه يفدقيق .. يشرح بالتفصيل .. ملتزم بكلمته .. واضح الكالم ..  حمدد ٠

  منهجي.. لديه القدرة على التكيف مع الواقع .. مرتب ..  منظم ٠

  يعيش اللحظة احلالية ٠

   intuitive ........ احلدسي-ب

  التفاصيل يف دون الدخول ..ينظر للصورة العامة..  واالستنباط .. واالستنتاج..باإلهلام  يثق ٠

 عليه رمحة اهلل .. الشعراوى ....مثال ..  واهتمامه إبداعهويثري ..  جديد ألنه يفضل اجلديد فقط ٠

   األمور واالرتباط  بني املعاني يفيبحث .. حيب اخليال واالبتكار ..  مبدع ٠

  )الكليات ( ويربط بينها  .. أخرى إىل نقطة  ينتقل من ٠

  واجملاز .. والتشبيه.. يستخدم القياس والرموز٠

  من احلاضر أكثر املستقبل يف يعيش ٠

  وقت واحد يف من موضوع أكثر يف يتكلم ٠

 ***** 

  قراراته  ؟ اإلنسان كيف يتخذ -٣

thinker   w  عقالني.. مفكر .............. من خالل احلقائق املنطقية العقالنية -
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   feeler مشاعري .. عاطفي.........املبادىء والقيم   و  القلبإىل األقربل  من خال-

..  مثال عندما نشرتى ثوب واحد فقط من نفس اللون ..بغض النظر عن املشاعر ..عندما نفعل الصواب .. وكلنا نكون مفكرين  ٠
بدون سبب ..  حنبه ألننافقط .. ما نشرتى شيئا ما  نكون عاطفيني عندأيضاوكلنا ..  من نفس اللون آخر لوجود ثوب داعي الألنه  

    : األسئلة نفسك هذه اسأل..  العاملني متيل يأ إىلوملعرفة  .. منطقي

  قلبك  ؟ إىل األقرب تتخذ القرار أم.. واملكسب واخلسارة ..  هل تتخذ قراراتك بعد حساب السلبيات واالجيابيات ٠

    ؟  اآلخرين مبعاناة واإلحساس القلب إىل أم..  العقالنية واحلياد إىل هل متيل ٠

 أحيانا ررتطاض حتى لو .. دبلوماسية ومناورة أكثر أنت أم ..اآلخرين جرح مشاعر يف حتى لو تسببت .. هل تلتزم باحلق والصدق٠
  الكذب ؟ إىل

   ؟ باألحاسيس املليء العاطفي باحلوار أم .. العقالني املنطقي باحلوار أكثر مقتنع أنت هل ٠

 أم تفضل أن تكون طيب القلب   ؟ ..  هل ترى أن احلزم ميزة ٠

        thinker ......    العقالني .. املفكر -أ

  ومنطقي عقالني.. حمايد املشاعر ) .. يسمع وحيلل ما يسمعه   ( ظهره مستوى للخلف  ٠

  شيء هوال يعجب.. واخللل دائما اخلطأ يرى ..ناقد..  عادل ومنصف ٠

  نوع من الدبلوماسية يأليس لديه .. صادق جدا .. قول احلق ولو على نفسه  ي٠ 

  كانت منطقية إذافهو يرى املشاعر مهمة فقط .. وهذا غري صحيح  ..  ب يراه اآلخرون بال قل٠

 عمر بن اخلطاب  .......مثال.. لديه طاقة كبرية للعمل  و..متحمس ٠

  بارعا  يكونأن يكون املرء صادقا على أن يفضل ٠

  feeler....... املشاعرى .. العاطفي -ب

  ويثنى عليهم ..ويشكرهم .. اآلخرين يسعد أنحيب  .. قليب يف أحتويك أنا.. يقول كأنه..  ينحنى لالمام٠

  اآلخرينيقدر مشاعر .. لني .. وال يضايق منه احد ..  ومناور دبلوماسي ٠

w  الناس وميدحونه.. يشكرهأنحيب ..  عالية أخالقصاحب .. مرهف احلس  .. عاطفي ٠
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 االنسجام واجلمال هو اهلدف ..  ال أمساء كانت منطقية .. املشاعر عنده مهمة ٠

  ابوبكر الصديق .........مثال ...  نال رضاء الناس من حوله إذا يتحمس ٠

  يكون  صادقا أن يكون املرء بارعا على أن يفضل ٠

***** 

 العامل من حوله  ؟  و..  كيف ينظم اإلنسان حياته -٤

 كل منا يستخدم صفة وأيضا..  مثال أعمال مبا سوف ننجزه غدا من ..  عندما نقوم بعمل قائمة judgerكل منا يستخدم صفة احلكم 
 وايضا عندما نتفاعل بتلقائية..  )التحري    (  ائل املتاحةد البيف ونبحث ..  عندما نؤجل اختاذ قرار perceiverاملدرك حبواسه  

 : التالية  األسئلة نفسك اسأل..  الفريقني متيل يأ إىل وملعرفة ) ..يؤجل الخر دقيقة  ..( مع احلدث دون حتكم فى احلدث 

  حلظة   ؟   آخر إىل تؤجل اختاذ القرارات أم..  سرعة وسهولة وحسم يف هل تتخذ القرار ٠

  تفضل ترك االختيارات مفتوحة    ؟ أم..  هل تفضل احلسم ٠

  خيتارون كيفما شاءوا   ؟  اآلخرين ترك أم .. األحداث يفل تفضل التحكم  ه٠

  الوقت   ؟ يفوال تستطيع التحكم .. دائما تتأخر  أم..  وتقدر الوقت .. هل تلتزم باملواعيد بدقة٠

  تنظيم احلياة من حولك   ؟ يف جتد صعوبة أم..  حياتك يف منظم أنت هل ٠

  وقت ممكن  ؟   آخر إىل .. دائما تؤجل الواجباتأم.. واالستجمام   هل تفضل العمل ثم الراحة ٠

  judger....... احلكم –أ 

 ويشعر بسعادة كبرية بعد اختاذ القرارات  .. األمور حيسم أن حيب ٠

  حتقيقها إىلثم يسعى   ..األهدافيصنع ..  ثم الراحة واالستجمام أوال العمل ٠

  مواعيده يفصارم ..  الوقت ضيق باستمرار يرى.. ال يرتدد كثريا ..  حاسم ٠

  األحداث حيب معرفة تفاصيل ٠

  بكر الصديقأبو .......مثال  ٠

perceiver  w....... )التحري (  املدرك حبواسه -ب  
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  واخذ املعلومات التحريحيب ..  يرتك االختيارات مفتوحة دائما ٠

 ات جديدة  كلما حصل على معلوم..أهدافهيغري من ..  غري حاسم ٠

   أمامكفالوقت طويل ..  ثم قم بالعمل الحقا أوال استمتع ٠

  وضع جديد يأومع .. يتكيف بسرعة مع الظروف احمليطة .. مرن  .. تلقائي ٠

 وليس النتيجة النهائية للعمل   ..   يهتم مبراحل التنفيذ ٠

  ينهيها أن املشروعات ال يف يبدأيستمتع بان ..  التنفيذ يف بطيء ٠

 املواعيد مرنة جدا ..  يرتك حياته مرنة لكل االحتماالت ٠

 حلظة  آلخر شيءويؤخر كل ..  حيب املفاجآت ٠

  عفوي .. تلقائي

  الشعراوى ..... مثال٠

 ...............حكم  .. مشاعري ..حدسي..  منفتح -١
    )ENFJ …EIFJ(  ....  )  أخصائي العالقات العامة (
 م اآلخرين  وقيادهتم ه ف لديه قدرة عجيبة على٠

 يفهم الناس جيدا .. وبكالمهم .. باآلخرينيهتم جدا  .. باآلخرين ههو عالقت حياته يف شيء أهم ٠

 بغض ..بكل سهولة.. النقاش أثناء يقود جمموعة أنويستطيع ..  أيضا بسهولة بالتايلويؤثر فيهم  .. اآلخرين يستطيع بسهولة قراءة ٠
  من الناس مهأماالنظر عن نوعية من 

  جيرحه  أو أحداال يضايق .. مرهف احلس .. رقيق  .. ومتأججة لديه مشاعر فطرية فياضة ٠

 وأحيانا يسبب نفور الناس منه ..  النقد بصورة شخصية ويأخذ..  النقد وأيضا..  سريع االستجابة للثناء و  املديح  ٠

  ويذكر لك كيف تستخدمها .. أنتق عن نفسك قد ال تعرفها يذكر لك حقائ..  ذواهتم إىل الوصول يف اآلخرين يساعد ٠

w  حتس بيده عندما يصافحك دال تكاو..سالمه رقيق ..طاهر وطيب القلب .. حد  أال يتقاتل مع..  مع اجلميع  مسعته طيبة ٠
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 أيضاوتابع خملص .. قائد ملهم.. ويطورهم ويوظف قدراهتم .. ويدعمهم اآلخرين يساعد ٠

  املسائل النفسية  يفخصوصا .  . مميز ومشهور٠

  مثايل.. ذو نظرة مستقبلية  ..    ثاقبةذو بصرية.. قوى ..  مبدع ٠

 والعالقات اليومية .. خصوصا فيما يتعلق باالستشارات النفسية ..  حماضر ممتاز ٠

****** 

مدرك حبواسه .. مشاعري .. حدسي ..  منفتح -٢
   )   ENFP  )....(      امللهم   .(..........

  حد كبري إىلوهذا صحيح  .. شيء أي يفعل أنيعتقد انه يستطيع ..  ممكن شيءكل ..  احلياة يف شعاره ٠

  جلس وحيدا إذا  وحيس بامللل واالكتئاب..  العيش بدون الناس  عال يستطيفهو ..  عالقته طيبة مع الناس ٠

 .. قبل والتنبؤ باملست.. عنده قدرة عجيبة على رؤية االحتماالت ٠

 ويصفها كلها بدقة متناهية  .. ومليون احتمال .. عنده مليون بديل ..  مبدع ٠

 ال يتقاتل مع احد .. رقيق القلب ..   صاحب مشاعر دافئة ..ويفهم الناس بطريقة عجيبة ..راقي عنده حس ٠

 اجلانب إىللكنه مييل .. لعلمية مبنتهى البساطة  يفهم تعقيدات النظريات اوأيضا..  مبنتهى البساطة .. يفهم تعقيدات النفس البشرية٠
   أكثر  االنسانى

  طارىء جديد ألياالستجابة و.. والليونة..والتلقائية  .. التأقلم قدرته عالية على ٠

  اآلخرينسرعان ما ينتشر  و يعدى   .. معديومحاسه ..  جدا محاسي ٠

  عبقري.. ع صاحب خيال واس.. مبدع .. متطلع ..  صاحب روح عالية ٠

 خصوصا فيما يتعلق بالناس  .. منطقي ٠

 يفكلمة السر .. فثق متاما انه ال يفهمه .. وما ال يتفاعل معه ..  حتوز على اهتمامه أنهو ..  شرطه الوحيد للتعامل مع املشكالت ٠
w ؟  ..يف نفعل أن ماذا ميكن تسأله أن.. التعامل معه 
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  شخص يطلب مساعدته أيعداد دائم ملساعدة على است..  احللول إىل سريع الوصول ٠

 كلمة السر عنده هي الناس .. حياته اليومية مع الناس ٠

  والبدائل األفكار اخرتاع يف عبقري..  معدودة ثواني يف لديه القدرة على صنع املستحيل ٠

 أسباب وجيهة لالعتذار ..   يريده شيء ألي يضع أسباب  منطقية ٠

 بل يرجتل دائما . . موضوع ألي ال حيضر ٠

 فكل ما يطلبه هو كلمة حلوة .. وميتدحوا عمله .. وان يثنوا عليه ..  يتقبل الناس عمله أن حيب ٠

 لديه طاقة جبارة .. واملشي.. واحلركة.. سريع الكالم ٠

 وكثرة كالمك قاتلة بالنسبة له  .. دما تري يفهم لكي اإلشارة يكفيه ٠

 معه  من السهولة قيادته والتعامل ٠

 ****** 

.. حكم .. مفكر .. حدسي ..منفتح -٣
       )  ENTJ)..(      قائد ملهم   (..………………

    ساحرة  على  من حوله  له بصمات..  عالقاته عريضة مع الناس ٠

 ملهم  .. عبقري.. مبدع ..  صاحب قدرات هائلة ٠

  الواقع  وتنفيذ ما يتخيله على ارض..  قدرته عجيبة على ختيل املستقبل ٠

 مرتب .. منظم  .. عقالني .. منطقي..  تفكريه يف قوته ٠

  امليدانيوالقائد ..  التنفيذياملدير ..  شعاره ٠

 )دمه كله حتدى  .. (   درجة أقصى إىل بالتحدي يستمتع ٠

 كل شيء حتت سيطرتي ..  كل شيء على ما يرام ٠

w  املرجوة منه ألهدافاحتى حيقق .. وقيادة إدارة إىل عنده حيتاج شيء كل ٠
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  لكنه يرى أن هذا هو احلق .. اإلهانةوال يقصد .. الن هذا هو احلق والعدل .. بصراحة  هما يعتقديقول ..  صريح جدا٠

 ال يؤجل وال يسوف.. قوى .. صارم.. حاسم ٠

 ه ويفهمهم يطور من حول..  نشاط وأي.. مكان أي يف.. قيادي.. واجلميع يلهث خلفه لسرعته..  يقود اجلميع٠

  وينظمها األموريفهم دقائق  .. اإلدارة يف عبقريته ٠

  املنطقي والتحليل .. عمل يتطلب التفكريأي يف .. لديه مهارة عجيبة٠

 ومرتبه .. وحلوله منطقيه..  سريع الوصول للحلول ٠

  حياته هي..وصنع املستقبل  ..والتحدي ..اإلثارة ٠ 

 اهري لديه قدرة عجيبة على خماطبة اجلم٠

  تطور مستمر يففهو دائما وبالتايل ..كل يوم .. يضيف معلومة جديدة خلربته أنحيب ..  اهتماماته متعددة ٠

  موضوع  أي يقرأ كثريا وفى٠

 وخيرج منهم باحلكمة .. الغنى والفقري .. الصغري والكبري ..  جيلس مع اجلميع ٠

  ل وحماولة  إصالحه والتقاط اخلل..  لديه ميل فطرى للقيادة  والتنظيم ٠

 )وحده ..(  هو رجل بأمة كاملة ٠

 ويطبقها يف الواقع العملي ..  يصنع النظريات من خياله ٠

******* 

مدرك حبواسه .. مفكر .. حدسي ..  منفتح -٤
    )  ENTP (…)  املبدع  .. (  ............

 يستمد طاقته من التفاعل مع الناس ..  عالقته بالناس عريضة ٠

 سريع الكالم ..  وقت واحد يف من موضوع أكثر يفيتكلم  .. األولمبدع من الطراز  ٠

w  تفكريه يف منطقي..  وضع  أييتكيف مع  . . تلقائي ٠
w
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 وبسهولة ..  منطقي..خبيط واحد ..ويربط بينها مجيعا ..  كثرية أشياءجييد عمل   ٠

  حيضر ألي موضوع يرجتل وال.. ذكى للغاية .. ملاح ..ماهر ..مبدع ..  حاذق٠

 ويستمتع اآلخرون بوجوده بينهم ..  يستمتع بوجوده مع اآلخرين ٠

   واإلقناع احلديث يفقدرته فائقة ..  كما يستمتع بالعسل املنطقييستمتع بالنقاش  ٠

  املشاكل اجلديدة والصعبة يفخصوصا .. لديه حلول كثرية .. واسع احليلة ٠

 قيد حركته  يألنه..  يكره الروتني والنظام٠

  مثري آخر بسرعة أمر إىل يتحرك من أمر مثري ٠

  عمل يريد ألداء أي املنطقية املقنعة األسباب لديه ٠

.. ويبحث عن الفرص املتاحة.. نظرة عامة .. وينظر للعامل من حوله).. الكليات  ( األشياءواالرتباطات بني .. يرى العالقات ٠
 تعددة واالحتماالت امل..والبدائل املمكنة 

 لديه رؤية مستقبلية واضحة ..  يتنبأ بأشياء مستقبلية ٠

  يفهم التداخالت بني اخلطواتوأيضا.. وبالرتتيب خطوة خبطوة .. لديه قدرة كبرية على أن يفهم كيف يعمل النظام بالتفصيل ٠

  هائلة إبداعيةليه قدرات  .. والتحدي حيب املغامرة ٠

 ة اهلل عليه رمح..الشعراوى .....  مثال٠

 

احلكم .. املشاعرى ..  الواقعي  احلسي..  املنفتح -٥
 )   ESFJ  ) ..(   نمقدم العناية لآلخري(  ...........

  اهلل عنه رضيبوبكر الصديق أ.... مثال هلذه الشخصية ٠

 حيس مبعاناة الناس ..شعيب.. يتفاعل مع الناس.. قلبه رحيم..  مشاعره فياضة ٠

w  كل مكان يف.. يساعد الناس أنفطرته .. ه نظرة صائبة ل .. حي صاحب ضمري ٠
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ١٣

ال حيب ..  يعرب عن نفسه أنوال يستطيع .. فانه يتضايق ..  معها  مال ينسج جمموعة يف وجد وإذا..  االنسجام مع من حوله إىل حيتاج ٠
 عنده قدرة عجيبة على صنع هذا االنسجام والتناسق .. أبدا أحدا يضايق أن

 وصنع االنسجام بينهم ..جيبة على ربط الناس بعضهم ببعض  عنده قدرة ع٠

 إذا قدره اآلخرون وشجعوه   .. ويعمل بشكل أفضل..  دائما مشغول بعمل اخلري للناس ٠

  الوقت احملدد يف األهداف ينجزوا لكي..وينظم الناس  .. األمورينظم .. صارم .. حازم ٠

  الظروف حلكأ يفحتى .. ووفاء نادر ..  صاحب والء شديد ٠

   الصغرية والكبرية .. األمور يهتم بكل ٠

  يكونوا مثله أن اآلخرين يتوقع من ٠

 ثابت على املبدأ ..  دائما باألمان حيس أنحيب ..  حيب الثبات ويكره التغيري ٠

.. بأهله القريبني جدا يهتم ..  املناسبات دائما يفموجود .. يألف الناس ويألفونه ..  كثريون أصحابه.. منطلق .. اجتماعي ٠
  اآلخرينيقدر ظروف ..  جبريانه وأيضا

  على ما قدمه هلم اآلخرين شكر من أو من كلمة ثناء أكثر بال يطل ٠

 ولبق  ..أنيق..  حسن املظهر٠

 .. يتأقلم مع النظام االدارى والروتني ٠

 ويبتعد عن األمور املادية ..  حيب التعامل مع اجلانب االنسانى ٠

******  

املدرك حبواسه ..املشاعرى ..احلسي .. املنفتح -٦
  ) ESFP  ).. (   املنجز للعمل   (................

 يتأقلم مع الناس ..مرح  .. تلقائي.. عالقات عريضة مع اآلخرين٠

w  التغيري بال حي.. يثق بالتجربة ..  حبت واقعي ٠
w
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 مرن .. لني .. قلب طيب ..  مرهفإحساس ٠

 يتقبل الوضع كما هو  ..واقعي.. احلياة شيء   يف بأييستمتع . .مرح .. ودود٠

 والنتيجة الواقعية ..  العمل يف اإلجناز يبحث عن ٠

  وحيسه حبواسه ..  بعينه هما يراولكن حيب ..  اخليال بال حي ٠

  تتطلب بديهة اليت األوضاع يف ماهر ٠ 

   أبدا  لوجملسه ال مي..  اآلخرين نفوس يف يدخل املرح والسرور ٠

  الواقع من حوله يفن يرى اجلمال  أ عنده القدرة على٠

  واقعي ..عملي.. احلياة يف خربته عريضة ٠

  النظريات  بوال حي...  يتذكر الوقائع٠

 صاحب نكتة .. واملرح واللعب .. حيب الرياضة.. حيب اللعب والتلقائية ٠

  باحليوية ليءوم.. ويستمتع باللحظة احلالية ..  شخص حيب احلياة ٠

  ما حوله يفويرى اجلمال  ..عايلذوقه ..  احلياة من حوله يف شيء بأي يستمتع ٠

  حياته يف تتحكم القوانني أنويرفض ..  حيب احلرية ألنه) .. يكره الروتني  (   النظام االدارى يضايقه  ٠

 ) جدا عايلصاحب مزاج (  يستمتع مبا يعمله ٠

 ى تقلل من املتعة عنده الن الفوض..  قليل الفوضى ٠

 عطوف  ..دافىء املشاعر ..متفائل .. كريم  ..اآلخرين حيب ٠

 ) يتعلم بيده ..( وليس بالقراءة واحملاضرات ..  يتعلم باملمارسة العملية٠

 يراقب األحداث واألوضاع من حوله .. يرى احلقائق .. واقعي ٠

 ومبادئه هو ..  من خالل قيمه الشخصيةريتخذ القرا ٠

 رسول السالم بني املتخاصمني ٠

  حتريك الناس للتعامل مع املشاكل باجيابية يف لديه مهارة ٠
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احلكم .. املفكر.. احلسي..  املنفتح-٧
     ) ESTJ( …)  احلارس  .( .…………………

 يتفاعل مع الناس دائما .. منفتح على اآلخرين ..  قوى ٠

 ) علشان اصدق    بعيين أشوف..(     الواقعية حيب النظرة..  اخليال بال حي .. واقعي ٠

 جاف املشاعر نسبيا.. منطقي .. عقالني ..  مفكر ٠

  حيلل الواقع ويزنه بصورة منطقية ٠

  اختاذ القرار يفسريع ..  قراراته يفحازم ..  صارم ٠

 ) اتكل على   ..  قدها أنا..(   احلارس٠

  ال   أم ..هل يكمل معك احلوار..  يقررثواني ٣ بعد ٠

  األمور توافه يفليس لديه وقت ليضيعه ..  جدا عملي..  مشغول دائما ٠

  كلمات ٣وفى ..  قل ما تريده بسرعة ٠

 وال يضيع فيها وقته ..يرفض العواطف ..  يتعامل مع احلقائق املادية ٠

 وهو جدير فعال  بالقيادة  ..  لديه ميل فطرى للقيادة ٠

 يات واخليال  لديه اهتمام قليل بالنظر٠

  حيلته يف حيتاجها فعال اليت يتعلم املهارة أن حيب ٠

 ويدير النشاطات بصورة رائعة  .. األمور ينظم ٠

  ) ديكتاتوري(  انه يسيطر على الناس أحيانا يبدو ٠

  األمورحيسم ..  العمل إدارة يف مهارة كبرية ٠

  مهما كان شيءنيه عن عزمه وال يث..  يتحرك بسرعة  لتطبيق القرارات املتفق عليها ٠

w ولديه قدرة كبرية على تطبيق ذلك ..  يهتم بالتفاصيل ٠
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 ابن تيمية رمحه اهلل .....  مثال ٠

 وال يضيع فيها وقته ..  باملواضيع غري املفيدة ال يباىل٠

 واضح ليس عنده لف وال دوران  .. غري عاطفية ..ينظر نظرة منطقية ..  مدير جيد ٠

  من حوله ويرتبها عاألوضا ينظم ٠

 مهملني وغري منظمني  ..  كان من حولهإذا.. يتعب جدا.. يكونوا مثله أن.. اآلخرين يتوقع من ٠

  يكونوا مثله أن على وإجبارهم .. اآلخرينوحيب السيطرة على ..  الناس يرونه جاف ٠

   ) تالميذه يف ..(  يقدر الكفاءة والتميز٠

 .. شكالت  فهم وحل امليف للغاية موضوعي ٠

  شيئا بال يها..حازم ..صارم .. صريح.. واضح ٠

  احللول أنصافيرفض  ) .. منطقي ( واإلمهال .. والتسيب..على الفوضى.. طويال ال يصرب ٠

 مقنع..  صاحب حجة حاضرة ٠

   ) إىل بل انتم الذين حتتاجون ..م أنا ال أحتاجك(  ..الناس يستمدون قوهتم منه ..  يعمل لوحده أن يستطيع ٠

  احلدود ألبعدميكن االعتماد عليه  .. حي صاحب ضمري ٠

 عنده قدرة عجيبة على تأكيد وجهة نظره ..  وواثق جدا من كالمه.. يتكلم بطالقة ٠

 بل يقدر الكفاءة فقط ..  بصفة شخصية األمور يأخذ نادرا ما ٠

 ..  كنت على حق إذا.. در ذلك منك سوف يقألنه..  التعامل مع هذه الشخصية يف.. وصارما.. كن حازما ٠

   كالمك يفوكن مرتبا ومنظما ..  كن قليل الكالم معه ٠

****** 

املدرك حبواسه .. املفكر .. احلسي ..  املنفتح -٨
ESTP(  w)..(  الفاعل    . (................
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   من التعامل مع اآلخرين..يستمد طاقته وحيويته..  عالقاته عريضة مع الناس ٠

 يعيش اللحظة احلالية .. صاحب جتربة عملية .. اقعيو ٠

  حبواسي وأحس بعيين أشوف أحب..مادام ليس منه فائدة ..  اخليال ليس له معنى عنده ٠

 مرن متكيف مع األوضاع اجلديدة ..  وعقالني منطقي ٠

 وفى العالقة مع اآلخرين  ..  احلياة يفال للملل  .. وتلقائي..  مرح٠

    ويستمتع حبلها ..  حل املشاكل يفبيعية  لديه مهارة ط٠

  منطقيوحيلها بشكل .. ويربط بينها ويقرأ ما بني السطور ..  جيمع بني املشاكل ٠

 ويوفق بينها بال تناقض ..  جيمع بني املتناقضات ٠

  دوية اليواألشياء..  الرياضية األموريفضل .. يستمتع مبا هو آت .. جمازف ..  واحلركة اإلثارة يفضل ٠

  ويلفت للتفاصيل وتثري اهتمامه  .. األمور يرى دقائق أن يستطيع ٠

 واملنظر اجلميل ..والرائحة احللوة ..والصوت اخلافت .. حيب اهلدوء .. عايل فين صاحب ذوق ٠

  يراها أن وحيب .. يبحث عن النتائج٠

  كما هو الواقع مع والتأقلم .. لديه قدرة عالية على التحمل٠

  وصاحب حرفة ..هارات يدوية عنده م٠

 يكره اجلدل والنقاش  ..  كلمتنييفيعطيك اقرتاح .. يسمع أنبعد .. ويفضل املختصر املفيد .. يكره الشرح الطويل ٠

 وأيضا ألنه مرح وحيب اللعب .. والتقرب إليه .. لذلك مييل الناس للتعامل معه ..  لديه لطافة ومساحة ورقة ٠

 قدرة فائقة على حل املشكالت و..  لديه طاقة جبارة ٠

   ولكن  يفضل  احلرية ..  الروتني والقوانني ب ال حي٠ 

 على جعل الصعب سهل .. لديه قدرة عجيبة ٠

  وخمرتع عبقري ٠

 ومباهجها   .. يستمتع باحلياة أنوحيب ..  احلياة يف عنده رغبة قوية ٠
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****** 

احلكم ..املشاعرى .. احلدسي ..  املنطوي -٩
    ) INSJ  ).. (   احلامي  . (...................
 ..ثم يتفاعل مع احلدث  ..أواليفكر ..  حمافظ ٠

 وان جيلس وحيدا  ..  اهلدوءإىلمييل .. عالقاته حمدودة .. قليل الكالم .. غامض .. ولكن يرد على الكالم ..  الكالم أال يبد ٠

   آلخرينا خيدم أنيفضل .. يشعر بالناس  .. راقيصاحب حس ٠

  اخلطأ يف حيمى الناس من الوقوع ٠

 عنده مبادىء ثابتة وواضحة ..والثبات على املبدأ .. حيقق النجاح عن طريق  اإلصرار ٠

 ) غري مقلد .. (  شخصيته يفعنده خصوصية ..وليس تقليدا  ألحد..  من فهمه أفكاره ٠

  ) نعمل كذا أناملفروض .. (  عمله ينبغي ما .. بعملأن حيب ٠

  العمل يف يضع كل جزء من اهتمامه ٠

  حيصاحب ضمري ..  قوى للغاية ٠

  اهلل عنه رضي..عثمان بن عفان ..  مثال ٠

 ولوضوح الرؤية ليه..لصالبة مبادئه .. حيرتمه الناس ٠

 وخصوصا فيما يتعلق بالناس  ..  موقف أي تقييم يف صاحب مهارة ٠

  متأكد من قدراته هذه  وهو..  داخل نفسك يف يفهم ما أنيستطيع  ٠

 خصوصا النفس البشرية ..  املعقدة بكل وضوح األشياء يفهم ٠

  هذا جدا إميانه يفويثق ..  مؤمن مببادئه ٠

  قدراته أهممن  .. واإلهلام احلدس ٠

w  العمل يفعنده قدرة كبرية على حتفيز الناس 
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 ١٩

  لألمورولكن يفضل الصورة العامة ..  ال حيب التفاصيل ٠

 وعقيدته .. ملبادئه وأيضا.. كبري جدا .. ولعمله.. والء ألصدقائه ذو ٠

 خياله خصب .. وبصريته نافذة ..  عنده نظرة مستقبلية ٠

  حياته يف كثرية واألمثلة القياس والتشبيهات ٠

 طيب القلب  .. عاطفي..  حساس ٠

 مببادئه وقيمه  ..  ملتزم بعمق٠

  ****** 

درك حبواسه امل .. ىشاعرامل.. دسي احل..نطوي  امل- ١٠
  ) INFP).. (املثايل     (  .....................

 غامض.. الكالم أال يبد.. عالقاته حمدودة ..هادىء .. كتوم ..  حمافظ ٠

   داخل نفسه يفولكن ..  التفكري االبداعى يفوعمق .. صاحب اهلام وخيال ٠ 

ويظنون أنه ضعيف ..ألهنم دائما ما يقللون من قدراته  .. اآلخرينه مع  مشكلتهي وهذه .. احلدودألبعد.. صاحب قلب رقيق ٠
 ولكن داخل نفسه  .. اقوى  جد.. بل يفضل أال يضايق أحدا.. ولكنه ليس ضعيفا .. 

 ويفهم تعقيدات النفس البشرية جيدا ..  يفهم الناس جيدا ٠

 عالية جدا ..  لديه قدرة على املرونة والتكيف ٠

 وال يتقاتل مع احد ..  أحدا قال يضاي.. وحياته ..وتصرفاته .. ته مثايل يف رؤي٠

  هدوء يف من حوله األوضاع يراقب ٠

 قلبه رحيم ..  املشاعر  دافىء..ووفاء عايل جدا ..  صاحب والء ٠

 يفمما يوقعه .. املبادىء وهذه .. مثل هذه احملبة نال حيملووالناس .. مبادىء وقيم عالية   داخله يفوحيمل ..  داخله يف حيب الناس ٠
w  يتصرفون عكس ما يتوقعألهنم..ومع الناس ..صراع مع نفسه 
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 ٢٠

  االحتماالت إىل الوصول يفسريع ..  جدا فضويل..هادىء .. مرن ..  متكيف٠

 )  رأيه   يف(    يكون مع اجلماعة    أنيفضل ..بل إىل اإلتباع ..  إىل القيادةل ال ميي٠

 شديد الرتكيز .. ه  عميق التفكري داخل نفس٠

 يقيم الناس تقييم دقيق.. وأفعاهلم .. بني كالم الناس..  يالحظ الفروق الدقيقة ٠

 ويتكيف معه ..  من طاقته أكثر يتحمل ٠

 والنفس البشرية  ..اإلنسانوعلوم  .. واألدب الشعر إىل مييل ٠

 )صفة مستمرة   يعمل  ب(  ولكن داخل نفسه  ..  العمل يف لديه طاقة جبارة للرتكيز ٠

  كثريا عن خصوصياته وأموره الشخصية ثال يتحد..  حمافظ ٠

 ) الطيارى   (   العالقات السطحية   بوال حي..  يقدر وبشدة العالقات مع الناس ٠

 ) ساعدني وأساعدك  (   حيب تبادل املنفعة   ٠

****** 

احلكم .. املفكر .. احلدسي ..  املنطوي -١١
     ) INTJ).. ( العامل   (  ....................

 ال يبدأ الكالم .. يستمع أكثر مما يتكلم .. قليل الكالم .. عالقاته قليلة ..  حمافظ ٠

  ىلديه نظرة بعيدة املد.. يرى املستقبل  .. باإلهلاميثق  .. إبداعية صاحب رؤية ٠

 قات بينها والعال .. األموريفهم االرتباطات بني ..  يقدر املنطق والعقالنية ٠

 ويكره اإلمهال والتسيب.. واملكانة االجتماعية .. واإلبداع ..  يقدر وبشدة املهارة واإلتقان ٠

 يتميز باالستقاللية عن اآلخرين  .. وال يقلد أحدا.. وآراءه  تنبع من داخله ..  أفكاره٠

 وحيب احلديث عنها.. أفكاره دائما متطورة ٠

w رمحه اهلل. .الشيخ حممد الغزايل ..  مثال ٠
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 يف دقة عجيبة    ..  عنده قوة يف تنظيم العمل ٠

 ويسعى إلصالحه  ..يرى اخللل ..  ناقد بطبعه ٠

 من الكفاءة واإلتقان .. لديه مستوى عايل..  لديه عزمية قوية ٠

 قليلون ..  جيد من يتفاهم معه ٠

 وتنفيذها بصورة دقيقة ..  الواقع وإنزاهلا  على ارض.. بصورة جلية ..   رؤية االحتماالت املستقبلية٠

 ألنه يستطيع استخدام قدرته على التفكري واإلبداع ..  يستمتع بالتحديات الفكرية املعقدة واملتشابكة ٠

 صاحب مهارة عالية يف التخطيط بعيد املدى ..  يضع تصور كامل للخطة  املستقبلية ٠

 وفى الناس ..يف نفسه ..  يقدر املعرفة والعلم٠

 واإلمهال ..ويتضايق من التسيب ..وقع من اآلخرين الكفاءة  يت٠

 وحيب الوضوح ..  يكره الغموض ٠

 وحكمه عليها  .. لألمور نظرته يف يثق ٠

  عنده قدرة على اختاذ القرارات الصعبة ٠

  اخللل إلصالح.. بعني ناقدة  ..شيء يقيم ويدرس كل ٠ 

 يتفاعل هبدوء  .. واملعاني هادىء الوجه ٠

 واثق من نفسه .. حاسم .. ازم  ح٠

 يفكر بعمق داخل نفسه ..  الكالم أوال يبد..  يسمع أن إىل مييل ٠

 خط سريه واضح ..  حياته يف واضح املعامل ٠

 اجيابي ..  اخلطأ إصالح نقده من اجل يف عقالني وحمايد ٠

  أن يعرب عن نفسه   عة وال يستطييقيد قدراته اإلبداعي..الن ذلك .. والنظام البريوقراطي .. يكره الروتني ٠

****** 
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املدرك حبواسه .. املفكر .. احلدسي ..  املنطوي -١٢
   )INTP).. (  املفكر   . ( ......................
  ابعد احلدودإىل .. بطريقة عبقرية..حالل املشاكل..األول من الطراز عبقري ٠

  االسرتاتيجي التخطيط يف الناس أفضل من ٠

  اخلاصة أموره يف التدخل بوال حي..  حياته االستقاللية أمور أهممن  .. األصدقاءقليل .. ظ بطبعه  حماف٠

 ورؤية مستقبلية ..وإبداع ..  صاحب خيال ٠

 أنه مفكر من الطراز األول ..   فيهاألساسية النقطة ٠

  الشخصية أسرارهقليل الكالم عن .. حياته يف هادىء ٠

 وحتليلها والتفكري فيها .. ت العلمية  متعته مالحقة النظريا٠

 والتحليل العلمي املنهجي .. والعقالنية ..  حيل املشاكل عن طريق املنطق ٠

 واجملتمعات املفتوحة .. املنتديات بال حي.. وليس التعامل مع الناس..  يهتم باألفكار ٠

  جيدا هما يريدويعرف ..  واضح مع نفسه ٠

  حياته يف واضح املالمح..  غري غامض ٠

  والتسيب اإلمهالويكره ..  والكفاءة اإلتقان يعشق ٠

  يكونوا مثله أن يتوقع من الناس ٠

  األخطاء إصالحويبحث عن ..  تقريبا شيء ناقد لكل ٠

  ويهتم باجلديد دائما فضويل ٠ 

  ويتفجر حيوية ونشاطا األحداث يتفاعل مع ٠

    وأساس املشكلة .. املوضوع حبيث يصل إىل لب..  لديه رؤية منطقية قوية ٠

w وعقالنية ..بطريقة منهجية .. وخمتصرة .. وحمايدة.. بصورة عبقرية.. قدرته فائقة على حل املشكالت الصعبة ٠
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ٢٣

 قبل أن يتحداك ..  ألنه يتحدى نفسه..  قوية وصعبة أسئلة يسأل ٠

 حاضر الفكرة  .. البديهةسريع  .. األول نقاشاته فكرية من الطراز ٠

  األحداثلتفسري .. عقالني.. منطقيلبناء نظام .. طبيعي لديه ميل ٠

  نه يف سجنأ وحيس .. يكره بشدة الروتني ٠

  ويكره اللف والدوران..  يفضل قول احلقيقة ٠

 وعدم فرض وجهة نظره عليهم  ..  يفضل عدم السيطرة على اآلخرين ٠

 ويهتم هبا ..  ختصه اليتع  املواضيإال  يف.. قليل الكالم .. حمافظ ..  هادىء ٠

 )    يعيش لوحده  ..(   اآلخرينوال يعتمد على ..  مستقل بذاته ٠

  اآلخرينيضع حدود لتعامله مع  .. إذنهبدون .. الشخصية أموره يف يتدخل احد أن يرفض ٠

****** 

احلكم .. املشاعرى .. احلسي ..  املنطوي -١٣
   )ISFJ  )..( املربى ..  احلاضن  . ( ...............
  مكان يأ يف وال..  العمل يفوال ..  البيت يف ال.. ميكن االستغناء عنه   ال٠
  قانون أيواهم من  .. عهدي كلميت ٠

 قبل املصلحة الشخصية  ..اآلخرين خدمة ٠

 عميق الفكرة داخل نفسه .. قليل الكالم ..  حمافظ ٠

  اخليال بال حي.. يعيش الواقع حبواسه  .. واقعي مميزاته انه أهم ٠

 حيب التفاصيل .. مرتب  .. عملي ٠

  وأحاسيسهم اآلخرين يقدر مشاكل ٠

w  موقع القيادة يف يكون أنمييل .. صاحب قرار .. صارم ..  حازم ٠
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 ٢٤

  بصورة فطرية حيصاحب ضمري ..  ودود ٠

  فطرى من داخله ةباملسؤولي إحساسه ٠

  مهما كان لما قا قال نفذ إذا ٠

  أسطوريه  الكرم عند٠

  درجة أقصى إىل ميكن االعتماد عليه ٠

  يعمل بال كلل وال ملل ٠

 ) عرف بقريش من قريش أنا أ..(  سفيان أبىمعاوية بن ..  مثال ٠

 غنيهم  وفقريهم  .. صغريهم وكبريهم ..  يهتم باجلميع ٠

  مكان يوجد فيه أي يف عنصر ثبات ٠

  والضغط األمل يتحمل ٠

 يهتم بالتفاصيل الدقيقة .. العلمية الفنية  باألمور مال يهت ٠

 صاحب والء .. عطوف.. ودود ٠

  األمور يفوالثبات .. واألصول.. حيب الدين ٠ 

 واخلربات العريضة  ..  عنده خزينة كبرية من املعلومات ٠

 ة اجلسم وحرك.. وتعبري الوجه .. مثل نربة الصوت  ..واإلنسانية..املادية ..  يتذكر التفاصيل الدقيقة ٠

 وتفاصيل حياهتم ..ومشاعرهم .. باآلخرين يهتم ٠

 صلب من الداخل وقوى .. هادىء الطباع ..  متواضع ٠

 وبطريقة علمية ودقيقة ومفصلة ..  الدين والتقاليد يفخصوصا ..  ملتزم بواجباته ٠

  يتعلم وان يعلم أن حيب ٠

  حيب املبادىء والقيم بشكل كبري ٠

 ؤسسة  مأي يف عنصر ثبات ٠

w  والصلبة ..والقيم الثابتة.. من املبادىء ..ألهنا مبنية على أساس متني..  لديه آراء واعتقادات قوية٠ 
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 ٢٥

 واضح ومستقيم ..  وال يتلون ال يتغري ٠

  سألته إذاوسوف تعرفها فقط ..  داخل نفسه يفولكن ..  لديه وفرة من اخلربات ٠

 الن هذا هو املنطق   ) ..س مرؤوسواملرؤو.. لرئيس رئيس ا.. (   حيرتم نظام العمل املتعارف عليه ٠

 وحيرتم القيادات ..  حيرتم النظام االدارى ٠

 من النظام السابق .. كفاءة أكثر ..وكان التغيري .. ولآلخرينله .. كان من وراءه فائدة إذا إال.. التغيري بوال حي..  يفضل الثبات ٠

  يتعامل مع الناس من كل فئاهتم ٠

..  احد هال خيدع.. (   ولكنه يعرف ..  لك كيظهر ذلوقد ال .. يف ثواني ..هل الذي أمامه صادق  أم كاذب .. وته يف أن يعرف ق٠
 )ويعرف أعماق الناس  

  كالم يقال له أي ال يصدق ٠

****** 

املدرك حبواسه  .. املشاعرى .. احلسي ..  املنطوي– ١٤
 )  ISFP ) .. ( الفنان    .(  .....................
 والسكينة ..  واهلدوء ..يفضل الرتكيز.. يعيش يف عامله الداخلي ..  حمافظ ٠

 ويستمع أكثر مما يتكلم  ..  بالكالم ر ال يباد٠

  بيديه األشياء يلمس أنحيب ..  يفضل التفاصيل ٠

  ابعد حدإىل..  صاحب قلب رقيق املشاعر ٠

 يح وهذا غري صح..  يعتقد الناس انه ضعيف ٠

  عفوي .. تلقائي.. مرن ..  يتكيف مع الواقع ٠

  السيطرة على الناس بال حي ٠

w يف كل شيء حوله .. وحيسه   حبواسه  .. يرى اجلمال يف الواقع ٠
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 يف صمت ..جيلس يف زاوية لوحده .. خجول بطبعه ..  مرهف احلس ٠

 يرضى بالقليل ..  مشكلة مع احد لال يعم ٠

 رغم قدراته العالية .. متواضع جدا ..طيب القلب ..  لطيف املعشر جدا ٠

  اآلخرين يتجنب اخلالف مع أنمن اجل .. يتنازل عن حقه ٠

 ولكن يكون مع القائد..  موقع القيادة يف يكون أن بال حي ٠

 تابع خملص ووفى ..   عنده والء عظيم٠ 

 وتروى وعدم استعجال ..  هبدوءاألعمال ينجز ٠

  واقعي .. حسي..  يستنزف طاقته أن لوال يفض..  يعيشها اليتلية  يستمتع باللحظة احلا٠

 قليل احلركة والنشاط ..وحيب اهلدوء ..  يستمتع باالسرتخاء ٠

  هدوء يفولكن .. ومرح..  دمه خفيف٠

  حيب أن يسمع كلمة طيبة من اآلخرين ٠

 جتاه اآلخرين  .. بااللتزام  بواجباته..  إحساس عميق٠

  احد شيئا لال يسأ .. أمني.. عفيف ... ادىء والقيم  حس عميق باملب٠

  هدوءيفولكن ..  العمل يف.. اآلخرين يفضل أن يضفى السعادة على ٠

 فهو قاتل بالنسبة له ..  يكره الروتني ٠

 ألنه ال ميكن أن خيون أبدا ..  ميكن الثقة  فيه٠

 مبصلحة الناس  فيما يتعلق ..وخصوصا .. وللواقع من حوله  .. لألوضاع مراقب ٠

 يركز على احلقائق امللموسة ..  اخليال بوال حي عملي   ٠

  الطبيعة من حوله يف..الن يرى اجلمال .. طبيعي ميل .. لديه ميل فطرى حنو املشاعر ٠

  يفهم الناس ويشعر هبم ٠

  بداخله  اليت.. وال يعرفون الكنوز.. ويستخفون به ..يقللون من شأنه .. اآلخرين ٠

w قدرة كبرية على االحتمال ذو ٠
w
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 ٢٧

****** 

احلكم .. املفكر .. احلسي ..  املنطوي -١٥
   )ISTJ) .. (    املؤدى للواجب     (..................

 نه معقدأويعتقدون ..  حق املعرفة  هألهنم ال يعرفون..  يظلمونه الكثريون ٠

  بالكالم رال يباد..  مما يتكلم أكثريستمع ..هادىء .. كتوم .. حمافظ ٠

 ويعيش اللحظة احلالية ..يرى الواقع حبواسه  .. حسي .. واقعي ٠

  بسهولة .. يتعامل مع األرقام واحلقائق.. واإلتقان ..  يفضل تفاصيل التفاصيل ٠

 املرح يف حياته قليل جدا .. جاد جدا جدا ..حاسم .. صارم ..حمايد .. منصف .. عادل  ٠

 وبدقة يف عمله ..يركز بشدة ..  هادىء  ..د حياته منظمة إىل  أبعد ح٠

 إىل ابعد احلدود .. واضح..ويقول ما يقصد  .. ل يقصد ما يقو٠

 كلمة ونصف ..  كالمه قليل ٠

 على هذا اإلنسان ..  أي مؤسسة تعتمد أساسا ٠

 مهما كانت..   صارم يف تطبيق خطة العمل٠

 ل يلتزم مبا قا..  قال وإذا.. عنده كلمة شرف  .. واقعي ٠

  من حوله األمور ينظم أن يفضل ٠

   األولمن الطراز ..   يتحمل املسئولية٠

  مبسئوليته وإحساسه..  التزامه مببادئه يف قوته ٠

 خملص جدا  ..عال يتزعز..  عنده والء صلب ٠

  اهلل عنه رضي.. عمر بن اخلطاب ....  مثال٠

w وبدون كلل ..  مستمرة وبطاقة.. وجه أكملعلى  .. إليه ينفذ املهمة املوكلة ٠ 
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 ٢٨

   أحدابوال يها..وصالبة .. بكل قوة..  يستطيع مواجهة املعرتضني٠

  يعمل ضمن فريق عمل أيضاولكن ..  يعمل لوحده أن يفضل ٠

 وليس من هم  .. نتائج أعماهلم ..  يقيم الناس على٠

  اخليال  بوال حي..  احرتام بالغ للحقائق ٠

 ية منظم للغا .. عملي .. واقعي ٠

  اآلخرين دوال يقل.. رأيه يفمستقل .. عاقل جدا ومتزن ٠

 يلتزم باملواعيد .. والقانون .. والرتتيب.. يلتزم باألصول والنظام.. للمرح لال ميي ٠

 وهذا ما يكرهه  الناس فيه ..  صالبته يف قوته ٠

  مؤسسة يكون فيهاأي يف..  عنصر ثبات قوى للغاية ٠

      زال يهت..ت ثاب..  متماسك..  متني ٠

****** 

املدرك حبواسه .. املفكر .. احلسي ..  املنطوي – ١٦
 )   ISTP   ) .. (   صاحب املهارات اليدوية  . (............
  عميق التفكري داخل نفسه.. بالكالم رال يباد..حمافظ ..  هادىء جدا ٠

  قليلون أصحابه..  التجربة يف يثق ٠

  واقعي.. اللحظة يعيش ..  يراقب الواقع ٠

 متكيف مع األحداث .. تلقائي ..مرن ..  لديه قدرة فائقة على التفكري ٠

 يقرأ ما بني السطور.. بكل برود ..  يشاهد األحداث من حوله ٠

 غامض ..  عن نفسه مال يتكل ٠

w واالستمرارية  .. يف الدقة.. خمه يعمل كالكمبيوتر ٠
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  منهجي .. عقالني ..عادل .. منصف  .. موضوعي..  حمايد ٠

 بشكل غري متوقع .. أحيانا يكون مرح ٠

  حبت عقالني..  صارم ٠

 حلل املشكلة .. منهجية عقالنية..ثم يعطيك خطة .. عقالني ..منهجيوحتليلها بشكل .. استنباط اصل املشكلة يف ممتاز ٠

 والنتيجة  ..   يهتم بالسبب٠

 اليدوية ..  املادية باألمور يهتم ٠

  من حوله   األحداث مراقبة يف..هارات فائقة  لديه م٠

 ولكن بأقل جهد ممكن .. مبنتهى الكفاءة .. حلل املشكلة..   قدرة كبرية على التحرك٠

 عملي ..  ولكن واقعي.. وال اخليال ..  النظرياتب ال حي٠

  يقيد احلركة الذي.. يكره الروتني والنظام ٠

 يستمتع حبلها ..الكبرية .. عقدةخصوصا املشاكل امل .. بالتحدي يستمتع ٠

 ولكن بعقالنية .. أنانيةبدون .. الشخصية .. تغلب عليه املصلحة الذاتية ٠

 واقل عدد من الكلمات ..  جهد بأقل يتناقش ٠

  يؤمن باملساواة بني الناس ٠

 من البشر.. يتعامل مع أمناط خمتلفة..  يتحمل الظروف ٠

 صارم معهم   ..ويكون شديد .. تهعندما يضيعون وق.. يغضب من الناس ٠

  يتطفل عليه احد أن بوال حي..  حياته يف يعشق االستقاللية ٠

 قراره ملكه فقط ..  يقرر حياته بنفسه ٠

 ) باألشخاص رال يتأث(  ..شخصيوليس  .. موضوعينقده ..  كثري النقد بطبعه ٠

  احد هال خيدع.. ملاح .. ذكى ..نبيه ..  قوته يف عقله ٠

 عقالنية .. بصورة منطقية.. يف أن تسأله.. تاح شخصيته مف٠

w  أن جيرح احددولكن ال يقص..حمايد .. جاف ..  كالمه عقالني ٠
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 ٣٠

 
****************** 

 

 سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ اْلِعزَِّة عَمَّا يَِصُفونَ

 وَسَالمٌ عََلى اْلمُرْسَِلنيَ

 وَاْلحَمْدُ ِللَِّه رَبِّ اْلعَاَلِمنيَ
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