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Al-alaf@hotmail.com 
 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 ,,وبعد    هلل وحده والصبلة والسبلم على من النبً بعده        الحمد

( من أسرار النفس البشرٌة ) فهذا تلخٌص موجز ألشرطة أبحاث 

  موسى الجوٌسر/ للدكتور 

وهللا الموفق .. رأٌت إخراجها على هذه الصورة لٌعم نفعها الجمٌع 

,, 

 عبد هللا بن أحمد العبلف 

 فً فهم بعض الناس  ؟ ..هل تجد صعوبة  0

 منذ مدة طوٌلة  ؟ .. فهوتحس أنك  تعر.. هل تقابل شخص ألول مرة  0

 أو  زمبلءك  فً العمل  ؟ .. هل تجد نفسك على خبلف مع ربٌسك   0

 هل تجد صعوبة فً السٌطرة على موظفٌك   ؟  0

 أو  أبناءك    ؟  (  زوجك  ) هل تجد صعوبة فً التعامل مع  زوجتك   0

عالم النفس .. مرحبا بك فً هذا العالم الغامض العجٌب ..إذن 

نرى ونحس ونقرأ الناس .. نتعلم ما لم  ٌكن معروفا لنا من قبل ..البشرٌة

 ..كتاب مفتوح أمامنا  كؤنهم.. من حولنا 

سنجد اإلجابة على هذه التساإالت من خبلل اإلطبلع على الصفحات 

 :التالٌة

mailto:Al-alaf@hotmail.com
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على ٌد العالم (   personality types)بدأ علم أنماط الشخصٌة 

... أحد تبلمذة العالم النمساوي( جوستاف جونز  لكار) السوٌسري 

  سٌجموند فروٌد

 كٌف نستطٌع تفسٌر سلوك إنسان معٌن ؟ : لئلجابة على سإال 

( كاترٌن برقز ) وابنتها ( إٌزابٌل برقز ) ثم قامت العالمة األمرٌكٌة 

بتطوٌر هذا العلم خبلل أربعٌن عاًما من البحث المتواصل حتى وصلوا 

 ًّ  NPTA "(  برقز لسمات وأنماط الشخصٌة مقٌاس ماٌرز ) لمقٌاس سم

" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـًحســـ

 sensor     

 حدسً

 intuitive 

   

منفتح على العالم   

extroverted 

منطوي على ذاته  

introverted 

ونشاطه ..وحٌوٌته ..أٌن ٌستمد اإلنسان طاقته من 

 ؟

 ٌستقبل اإلنسان المعلومات من الخارج؟كٌف 

 مسات الشخصٍة الطبٍعٍة وأمناطها
personality types     
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   ( introverted)املنطىي  إىل راته  -ب (extroverted)املنفتح على العامل   -أ

  ٌكون أكثر حٌوٌة  مع الناس، وإذا جلس

 .وحٌداً ٌشعر باالكتباب  والضٌق

  ٌحب أن ٌكون فً مركز وبإرة اهتمام

 .خرٌناآل

  ٌفكر بصوت عال ومن السهل معرفة

 .أفكاره

 حلو المعشر، سهل التعامل معه ...

 .الناس وٌؤلفونه ٌؤلف

  ٌشـــــــارك اآلخـــــــرٌن

 .تفــــــاصٌــــل حـٌــاته الشخصٌة

 صادق جداً مع نفسه. 

 

  ًٌتحدث أكثر مما ... ٌبدأ الكبلم دابما

ٌسمع وٌتكلم  فً أكثر من موضوع فً 

 .حدوقت وا

  ٌكون أكثر حٌوٌة عندما ٌجلس مع

 .تفاعله مع الناس محدود... نفسه

  ٌجلس فً الطرف وٌتجنب أن ٌكون

 .تحت األضواء

 بل ٌرد على الكبلم  بالكبلم أبداً  رال ٌباد

 .فقط

 ٌفكر بعمق داخل نفسه. 

 

 اآلخرٌن تفاصٌل حٌاته  كال ٌشار

 .غامض وقلٌل األصدقاء... الشخصٌة

 عمٌق الفكرة ... ٌستمع أكثر مما ٌتكلم

 .عمٌق التركٌز

  له مستوى ثابت من الحٌوٌة وٌحتفظ

 .بالحٌوٌة لنفسه

 

 ؟   ٌنظم اإلنسان العالم من حوله كٌف اإلنسان قراراته  ؟ ٌتخذ كٌف
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  ٌتفاعل مع اآلخرٌن بكل نشاط

ٌتفاعل مع الحدث بسرعة ... وحماس

 .قبل أن ٌفكر

 مستوى الحٌوٌة فً ... لٌس عنده هدوء

 .ارتفاع وانخفاض دابم  

 ٌتفاعل مع الحدث بعد أن ٌفكر بعمق ...

 .تؤنىال ٌستعجل وي

  وٌركز ... ٌتحدث عن األمور بعمق

 .فً قضٌة واحدة

 

 

 

 intuitiveاحلذسً      -ب  sensorاحلسً      -أ
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  ٌثق فً الحقـــــابق المإكـــــدة وال ٌثق

 .فً الخٌال

 

 

 ًٌفضل ... واقعً، موضوعً ومنطق

 .العملً المفٌد من الحقابق

  

  ًٌتعلم وٌتقن المهارات التً ٌحتاجها ف

 العملٌة حٌاته

 

  ،محدد، واضح الكبلم ملتزم بكلمته

 دقٌق فً وصفه... ٌشرح بالتفصٌل

 

  منظم منهجً، مرتب ولدٌه القدرة على

 التكٌف مع الواقع

 

 ٌعٌش اللحظة الحالٌة 

 

  ،ٌثق باإللهام واالستنتاج واالستنباط

دون الدخول ... ٌنظر للصورة العامة

 .فً التفاصٌل

 

 وٌثٌر . ..ٌفضل الجدٌد فقط ألنه جدٌد

 .إبداعه واهتمامه

 

 ٌبحث ... مبدع ٌحب الخٌال واالبتكار

 فً المعانً واالرتباط  بٌن األمور

 

 وٌربط ... ٌنتقل من نقطة  إلى أخرى

 (الكلٌات ) بٌنها 

 

 والتشبٌه ... ٌستخدم القٌاس والرموز

 والمجاز

 

 ٌعٌش فً المستقبل أكثر من الحاضر 

 

  ٌتكلم فً أكثر من موضوع فً وقت

 واحد
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 feelerالعاطفً أو املشاعري   -ب thinker املفكر أو العقالنً   -أ

 

  ٌسمع وٌحلل ما ) ظهره مستوى للخلف

محاٌد المشاعر، عقبلنً ( ٌسمعه 

 ومنطقً

 

 

 ناقد ٌرى الخطؤ ... عادل ومنصف

 أي شًء هوالخلل دابما وال ٌعجب

 

 صادق ... ٌقول الحق ولو على نفسه

 من الدبلوماسٌةجداً  ولٌس لدٌه أي نوع 

 

 وهذا غٌر  بٌراه اآلخرون ببل قل

فهو ٌرى المشاعر مهمة فقط ... صحٌح

 إذا كانت منطقٌة

 

 متحمس ولدٌه طاقة كبٌرة للعمل 

 

  ٌفضل أن ٌكون المرء صادقاً على أن

 ٌكون بارعاً 

 

  ًٌنحنً لؤلمام كؤنه ٌقول أنا أحتوٌك ف

ٌحب أن ٌسعد اآلخرٌن ... قلبً

 وٌشكرهم وٌثنى علٌهم

 

  دبلوماسً ومناور وال ٌتضاٌق منه

 لٌن وٌقدر مشاعر اآلخرٌن... أحد

 

  عاطفً مرهف الحس صاحب أخبلق

ٌحب أن ٌشكره الناس ... عالٌة

 وٌمدحونه

 

  المشاعر عنده مهمة سواء كانت

االنسجام والجمال هو ... منطقٌة أم ال

 الهدف األسمى لدٌه

 

 ٌتحمس إذا نال رضا الناس من حوله 

 

 ون المرء بارعاً على أن ٌفضل أن ٌك

 ٌكون  صادقاً 
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 perceiver( التحري ) املذرك حبىاسه  -ب judgerاحلكم    –أ 

 

  وٌشعر بسعادة .. ٌحب أن ٌحسم األمور

 كبٌرة بعد اتخاذ القرارات

  

 العمل أوالً ثم الراحة واالستجمام ...

 ٌصنع األهداف ثم ٌسعى  إلى تحقٌقها

  

  ًٌرى الوقت . ..حاسم ال ٌتردد كثٌرا

 ضٌق باستمرار، صارم فً مواعٌده

 

 ٌحب معرفة تفاصٌل األحداث 

 

  ًٌحب ... ٌترك االختٌارات مفتوحة دابما

 التحري وأخذ المعلومات

 

  كلما حصل  أهدافهغٌر حاسم وٌغٌر من

 على معلومات جدٌدة

 

 استمتع أوالً ثم قم بالعمل الحقاً : مبدإه

 فالوقت طوٌل أمامك

   

 ٌتكٌف بسرعة مع  ...تلقابً مرن

 الظروف المحٌطة ومع أي وضع جدٌد

 

  ٌهتم بمراحل التنفٌذ ولٌس النتٌجة

 النهابٌة للعمل

 

 ٌستمتع بؤن ٌبدأ فً ... بطًء فً التنفٌذ

 المشروعات ال أن ٌنهٌها

 

 ٌترك حٌاته مرنة لكل االحتماالت ...

 المواعٌد مرنة جداً 

 

  ٌحب المفاجآت وٌإخر كل شًء آلخر

 بً وعفويتلقا... لحظة
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 االحتماالت وأمناط الشخصٍات
هناك ستة عشر تقسٌماً ٌمكن من خبللها احتواء كل االحتماالت الممكنة ألنواع الشخصٌات 

وعلى وقع كل احتمال ٌمكن أن تتمثل لنا صفات الشخصٌة وطبابعها . التً قد ٌكون علٌها كل منا

ت أن ترشدنا ألنسب التوجهات التً ٌجدر بنا ومن شؤن كل هذه البٌانا... ومواطن القوة والضعف فٌها

 أن ننظر بها لكل نوع من تلك الشخصٌات

 الصفات الثمانٌة لئلنسان

 extroverted منفتح على العالم  .1

 introverted منطوي على ذاته  .2

 sensor حسً  .3

 intuitive حدسً  .4

 thinker مفكر........ عقبلنً  .5

  feeler مشاعري... عاطفً  .6

 judger حكم  .7

 perceiver مدرك بحواسه  .8

 مصطلحات أنماط وسمات الشخصٌة

                     (       أخصابً العبلقات العامة   )  منفتح حدسً مشاعري حكم  -1
 (ENFJ   ) 

                    (        الملهم    ...........)    مدرك بحواسه .. مشاعري .منفتح حدسً  -2
 ( ENFP) 

                                 (                 قابد ملهم    )    حكم .. مفكر ..  حدسً..منفتح  -3
 (ENTJ    ) 

               (         المبدع   .............. )  مدرك بحواسه .. مفكر .. حدسً .. منفتح  -4
( ENTP  )  

             (    نريمقدم العناٌة لآلخ)  المنفتح  الحسً  الواقعً المشاعرى الحكم  -5
  ( ESFJ ) 

                     (    المنجز للعمل   )   المدرك بحواسه ..المشاعرى ..الحسً ..المنفتح  -6
  ( ESFP) 

                                    (                       الحارس  )  الحكم .. المفكر.. الحسً.. المنفتح -7
 (ESTJ ) 

                                (       الفاعل  )   المدرك بحواسه  .. المفكر .. حسً ال.. المنفتح  -8
 (ESTP  ) 
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                                 (          الحامً   )   الحكم ..المشاعرى .. الحدسً .. المنطوي  -9
 (INSJ    ) 

                       (         الً   المث)   المدرك بحواسه  .. المشاعرى .. الحدسً ..المنطوي  -10
(INFP  ) 

                                          (             العالم  )  الحكم .. المفكر .. الحدسً .. المنطوي  -11
 (INTJ  ) 

                        (             المفكر  )   المدرك بحواسه  .. المفكر .. الحدسً .. المنطوي  -12
 (INTP  ) 

                       (          المربى   .. الحاضن )   الحكم .. المشاعرى .. الحسً .. المنطوي  -13
 (ISFJ  ) 

                   (            الفنان   )   المدرك بحواسه  .. المشاعرى .. الحسً .. المنطوي -14
 (  ISFP ) 

                                (        المإدى للواجب   )   . الحكم.. المفكر .. الحسً .. المنطوي  -15
  (ISTJ  ) 

صاحب المهارات الٌدوٌة   )   المنطوي الحسً المفكر المدرك بحواسه   -16
  )               (ISTP   ) 

 آلخرٌن  وقٌادتهملدٌه قدرة عجٌبة على فهم ا 

 ٌهتم جداً بهم وبكبلمهم وٌفهم الناس جٌداً ... باآلخرٌن هأهم شًء فً حٌاته هو عبلقت 

  ًٌستطٌع أن ٌقود مجموعة أثناء . ٌستطٌع بسهولة قراءة اآلخرٌن وٌإثر فٌهم بالتالً بسهولة أٌضا

 النقاش بكل سهولة بغض النظر عن نوعٌة من أمامه من الناس

 رقٌق ومرهف الحس، ال ٌضاٌق أحداً أو ٌجرحه... فٌاضة ومتؤججة لدٌه مشاعر فطرٌة 

 وأحٌاناً ٌسبب نفور ... سرٌع االستجابة للثناء والمدٌح، وأٌضاً النقد وٌؤخذ النقد بصورة شخصٌة

 الناس منه

 ٌذكر لك حقابق عن نفسك قد ال تعرفها أنت، وٌذكر لك ... ٌساعد اآلخرٌن فً الوصول إلى ذواتهم

 هاكٌف تستخدم

 تحس بٌده  دسبلمه رقٌق وال تكا. طاهر وطٌب القلب... سمعته طٌبة مع الجمٌع ال ٌتقاتل مع أحد

 عندما ٌصافحك

 قابد ملهم وتابع مخلص أٌضاً ... ٌساعد اآلخرٌن وٌدعمهم وٌطورهم وٌوظف قدراتهم 

 خصوصاً فً المسابل النفسٌة...  ممٌز ومشهور 

 قبلٌة ومثالًنظرته مست... مبدع قوي وذو بصٌرة ثاقبة 

 محاضر ممتاز خصوصاً فٌما ٌتعلق باالستشارات النفسٌة والعبلقات الٌومٌة 

 االحتمال األول

 حكم مشاعري حدسً منفتح

 (أخصابً العبلقات العامة ) 
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 االحتمال الثانً

 مدرك بحواسه مشاعري حدسً منفتح

 (الُمـلــهم )  
 ٌعتقد أنه ٌستطٌع أن ٌفعل أي شًء، وهذا صحٌح إلى حد . كل شًء ممكن:  شعاره فً الحٌاة

 كبٌر 

 ٌحس بالملل واالكتباب  إذا جلس . العٌش بدون الناس  عو ال ٌستطًعبلقته طٌبة مع الناس فه

 وحٌداً 

 عنده قدرة عجٌبة على رإٌة االحتماالت والتنبإ بالمستقبل 

   مبدع ولدٌه ملٌون بدٌل وملٌون احتمال وٌستطٌع وصفها كلها بدقة متناهٌة 

 وال ٌتقاتل مع ... قلبصاحب مشاعر دافبة رقٌق ال. عنده حس راقً وٌفهم الناس بطرٌقة عجٌبة

 أحد 

  ٌفهم تعقٌدات النفس البشرٌة بمنتهى البساطة، وأٌضاً ٌفهم تعقٌدات النظرٌات العلمٌة بمنتهى

 لكنه ٌمٌل إلى الجانب اإلنسانً  أكثر  ... البساطة

  قدرته عالٌة على التؤقلم والتلقابٌة واللٌونة واالستجابة ألي طارئ جدٌد 

 سرعان ما ٌنتشر لٌصٌب  اآلخرٌن .. .حماسً جداً وحماسه ُمعدي 

 صاحب خٌال واسع وعبقري ... صاحب روح عالٌة، متطلع ومبدع 

 منطقً خصوصاً فٌما ٌتعلق بالناس 

 هو أن تحوز على اهتمامه، وأما ما ال ٌتفاعل معه فثق تماماً : شرطه الوحٌد للتعامل مع المشكبلت

 أنه ال ٌفهمه

 ؟....ه ماذا ٌمكن أن نفعل فًأن تسؤل:  كلمة السر فً التعامل معه 

 وعلى استعداد دابم لمساعدة أي شخص ٌطلب مساعدته... سرٌع الوصول إلى الحلول 

 وال ٌستطٌع العٌش بدونهم... حٌاته الٌومٌة مع الناس 

 عبقري فً اختراع األفكار والبدابل ... لدٌه القدرة على صنع المستحٌل فً ثوان معدودة 

 ًوأسبابه وجٌهة لبلعتذار ... ء ٌرٌدهٌضع أسباب  منطقٌة ألي  ش 

  ًٌُحضر ألي موضوع  بل ٌرتجل دابما  ال 

 فكل ما ٌطلبه هو كلمة حلوة ... ٌحب أن ٌتقبل الناس عمله وأن ٌثنوا علٌه 

 ًوطاقته جبارة ... سرٌع الكبلم والحركة والمش 

 وكثرة كبلمك قاتلة بالنسبة له ... دٌكفٌه اإلشارة لكً ٌفهم ما تري 

 ولة قٌادته والتعامل معهمن السه 

 االحتمال الثالث

 حكم مفكر حدسً منفتح

 (قابــد ُمـلــهم )  
 له بصمات  ساحرة  على  من حوله... عبلقاته عرٌضة مع الناس 

 مبدع عبقري وملهم... صاحب قدرات هابلة 

 ثم تنفٌذ ما ٌتخٌله على أرض الواقع... قدرته عجٌبة على تخٌل المستقبل 

 ًفهو منطقً عقبلنً، ومنظم... رهقوته فً تفك 

 ًتتقد مواهبه كمدٌر تنفٌذي  وكقابد مٌدان 

 ٌستمتع بالتحدي إلى أقصى درجة 
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  ًكل شًء تحت سٌطرتً... كل شًء على ما ٌرام: لسان حاله دابما 

 كل شًء عنده ٌحتاج إلى إدارة وقٌادة إلى أن ٌحقق األهداف المرجوة منه 

  ًلكنه ٌرى أن هذا هو ... احة وال ٌقصد بذلك اإلهانةبصر  هٌقول ما ٌعتقد... صرٌح جدا
 الحق والعدل  

 ال ٌإجل وال ٌسوف... حاسم صارم وقوي 

 ٌطور ... قٌادي فً أي مكان وفً أي نشاط... ٌقود الجمٌع، والكل ٌلهث خلفه لسرعته
 من حوله وٌفهمهم

 ٌفهم دقابق األمور وٌنظمها... عبقرٌته فً اإلدارة 

 فً أي عمل ٌتطلب التفكٌر والتحلٌل المنطقً ...لدٌه مهارة عجٌبة 

 سرٌع الوصول للحلول، وحلوله منطقٌة ومرتبة 

 هً حٌاته... اإلثارة والتحدي وصنع المستقبل 

 قدرته عجٌبة على مخاطبة الجماهٌر 

 ٌحب أن ٌضٌف معلومة جدٌدة لخبرته كل ٌوم وبالتالً فهو دابما فً . اهتماماته متعددة
 تطور مستمر

 اً وفى أي موضوعٌقرأ كثٌر 

 وٌخرج منهم بالحكمة... الصغٌر والكبٌر، الغنى والفقٌر... ٌجلس مع الجمٌع 

   لدٌه مٌل فطرى للقٌادة والتنظٌم والتقاط الخلل ومحاولة  إصبلحه 

 ًٌصنع النظرٌات من خٌاله وٌطبقها فً الواقع العمل 

 (وحده ... ) هو رجل بؤمة كاملة 

 االحتمال الرابع

 مدرك بحواسه فكرم حدسً منفتح

 (المبدع )  
 وٌستمد طاقته من التفاعل مع الناس... عبلقته بالناس عرٌضة 

 لم فً أكثر من موضوع فً وقت واحدٌتك... مبدع من الطراز األول 

 ًٌتكٌف مع  أي وضع وتفكٌره منطقً. سرٌع الكبلم... تلقاب 

 بٌنها جمٌعاً بخٌط واحد وبسهولة ٌجٌد عمل أشٌاء كثٌرة وٌربط 

 ذكى للغاٌة، ٌرتجل وال ٌحضر ألي موضوع... حاذق مبدع، ماهر ولماح 

 وٌستمتع اآلخرون بوجوده بٌنهم.. .ٌستمتع بوجوده مع اآلخرٌن 

 ٌستمتع بالنقاش المنطقً وقدرته فابقة فً الحدٌث واإلقناع 

 وصاً فً المشاكل الجدٌدة والصعبةواسع الحٌلة ولدٌه حلول كثٌرة خص 

 ام ألنه ٌقٌد حركته  ٌكره الروتٌن والنظ 

 ٌتحرك من أمر مثٌر إلى أمر مثٌر آخر بسرعة وكفاءة 

 نطقٌة المقنعة ألداء أي عمل ٌرٌدلدٌه األسباب الم 

  وٌنظر للعالم من حوله نظرة (الكلٌات) ٌرى العبلقات واالرتباطات بٌن األشٌاء ،
 ددةٌبحث عن الفرص المتاحة والبدابل الممكنة واالحتماالت المتع... عامة

 ٌتنبؤ باألشٌاء ولدٌه رإٌة مستقبلٌة واضحة 

 لدٌه قدرة كبٌرة على أن ٌفهم كٌف ٌعمل النظام بالتفصٌل وبالترتٌب خطوة بخطوة ...
 فهم أٌضاً التداخبلت بٌن الخطواتوي

 ٌحب المغامرة والتحدي ولدٌه قدرات إبداعٌة هابلة 
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 االحتمال الخامس

 حكم مشاعري حسً منفتح

 (ة لآلخرٌن مقدم العناي)  
 ٌتفاعل مع الناس، شعبً ٌحس بمعاناة الناس... مشاعره فٌاضة وقلبه رحٌم 

 همه أن ٌساعد الناس فً كل مكان... صاحب ضمٌر حً وله نظرة صاببة 

 معها فإنه ٌتضاٌق   مٌحتاج إلى االنسجام مع من حوله، وإذا وجد فً مجموعة ال ٌنسج
 وال ٌستطٌع أن ٌعبر عن نفسه

 ضاٌق أحداً أبداً، ولدٌه قدرة عجٌبة على صنع هذا االنسجام والتناسقال ٌحب أن ي 

 قدرته مذهلة على ربط الناس بعضهم ببعض وصنع االنسجام فٌما بٌنهم 

    دابماً مشغول بعمل الخٌر للناس وٌعمل بشكل أفضل إذا قدره اآلخرون وشجعوه 

 ًالوقت المحدد حازم صارم، ٌنظم األمور وٌنظم الناس لكً ٌنجزوا األهداف ف 

 صاحب والء شدٌد ووفاء نادر حتى فً أحلك الظروف 

 ٌهتم بكل األمور الصغٌرة والكبٌرة 

 ٌتوقع من اآلخرٌن أن ٌكونوا مثله 

 ٌحب أن ٌحس باألمان وثابت على مبادبه دابماً ... ٌحب الثبات وٌكره التغٌٌر 

 المناسبات دابماً ٌؤلف الناس وٌؤلفونه، موجود فً ... أصحابه كثر... اجتماعً منطلق ...
 ٌقدر ظروف اآلخرٌن... ٌهتم بؤهله القرٌبٌن جداً وأٌضاً بجٌرانه

 أكثر من كلمة ثناء أو شكر من اآلخرٌن على ما قدمه لهم بال ٌطل 

 أنٌق ولبق... حسن المظهر 

 ٌتؤقلم مع النظام اإلداري والروتٌن 

 ًةوٌبتعد عن األمور المادي... ٌحب التعامل مع الجانب اإلنسان 

 االحتمال السادس

 مدرك بحواسه مشاعري حسً منفتح

 (المنجز للعمل )  
 تلقابً مرح وٌتؤقلم مع الناس... عبلقات عرٌضة مع اآلخرٌن 

 التغٌٌر بواقعً بحت ٌثق بالتجربة وال ٌح 

 قلبه طٌب لٌن ومرن... إحساس مرهف 

 هو ٌستمتع بؤي شًء فً الحٌاة،  واقعً وٌتقبل الوضع كما... ودود ومرح 

 ٌبحث عن اإلنجاز فً العمل والنتٌجة الواقعٌة 

 بعٌنه وٌحسه بحواسه   هالخٌال ولكن ٌحب ما ٌرا بال ٌح 

 ماهر فً األوضاع التً تتطلب بدٌهة 

 أبداً    لومجلسه ال ٌم... ٌدخل المرح والسرور فً نفوس اآلخرٌن 

 عنده القدرة على أن ٌرى الجمال فً الواقع من حوله 

  ًعملً وواقعً... الحٌاةخبرته عرٌضة ف 

 النظرٌات   بوال ٌح... ٌتذكر الوقابع 

 وصاحب نكتة... ٌحب الرٌاضة والمرح واللعب... ٌحب اللعب والتلقابٌة 

 ملًء بالحٌوٌة... شخص ٌحب الحٌاة وٌستمتع باللحظة الحالٌة 

 ذوقه عالً وٌرى الجمال فً ما حوله... ٌستمتع بؤي شًء فً الحٌاة من حوله 

 ألنه ٌحب الحرٌة وٌرفض أن تتحكم القوانٌن ( ٌكره الروتٌن  )  داري ٌضاٌقه النظام اإل
 فً حٌاته
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  (صاحب مزاج عالً جداً ) ٌستمتع بما ٌعمله 

 ألن الفوضى تقلل من المتعة عنده... قلٌل الفوضى 

 كرٌم متفابل دافا المشاعر وعطوف... ٌحب اآلخرٌن 

 (ٌتعلم بٌده ) المحاضرات ولٌس بالقراءة و... ٌتعلم بالممارسة العملٌة 

 ًٌرى الحقابق وٌراقب األحداث واألوضاع من حوله... واقع 

 من خبلل قٌمه الشخصٌة ومبادبه هو ال غٌر رٌتخذ القرا 

 رسول السبلم بٌن المتخاصمٌن 
 لدٌه مهارة فً تحرٌك الناس للتعامل مع المشاكل بإٌجابٌة 

 

 ٌتفاعل مع الناس دابماً ... قوي منفتح على اآلخرٌن 

 (أرى بعٌنً ألصدق ) ٌحب النظرة الواقعٌة ... الخٌال بواقعً ال ٌح 

 ًمنطقً وجاف المشاعر نسبٌاً ... مفكر عقبلن 

 ٌحلل الواقع وٌزنه بصورة منطقٌة 

 ٌباً ش بواضح وصرٌح وال ٌها... صارم وحازم فً قراراته وسرٌع فً اتخاذ القرار 

 الحارس األمٌن... ٌنظم األمور وٌدٌر النشاطات بصورة رابعة 

  ثوان ٌقرر هل ٌكمل معك الحوار أم ال 3بعد ... 
 كلمات     3ك علٌك أن تقول ما ٌرٌده بسرعة وفً معولٌس

  ًلٌس لدٌه وقت لٌضٌعه فً توافه األمور... مشغول دابماً وعملً جدا 

 واطف وال ٌضٌع فٌها وقتهٌتعامل مع الحقابق المادٌة وٌرفض الع 

   لدٌه مٌل فطرى للقٌادة وهو جدٌر فعبلً  بالقٌادة 

 لدٌه اهتمام قلٌل بالنظرٌات والخٌال 

 ٌحب أن ٌتعلم المهارة التً ٌحتاجها فعبلً فً حٌاته 

  (دٌكتاتوري ) ٌبدو أحٌاناً أنه ٌسٌطر على الناس 

 وٌحسم األمور بكفاءة... مهارة كبٌرة فً إدارة العمل 

 ٌتحرك بسرعة  لتطبٌق القرارات المتفق علٌها وال ٌثنٌه عن عزمه شًء مهما كان 

 ولدٌه قدرة كبٌرة على تطبٌق ذلك... ٌهتم بالتفاصٌل 

 ال ٌبالً بالمواضٌع غٌر المفٌدة وال ٌضٌع فٌها وقته 

 (  لٌس عنده لف وال دوران ) واضح ... ٌنظر نظرة منطقٌة وغٌر عاطفٌة... مدٌر جٌد 

 صاحب حجة حاضرة ومقنع... وضاع من حوله وٌرتبهاٌنظم األ 

 ٌتعب جدا إذا كان من حوله مهملٌن وغٌر منظمٌن  ... ٌتوقع من اآلخرٌن أن ٌكونوا مثله 

 الناس ٌرونه جافاً وٌحب السٌطرة على اآلخرٌن وإجبارهم على أن ٌكونوا مثله 

 (فً تبلمٌذه ...) ٌقدر الكفاءة والتمٌز 

 وحل المشكبلت موضوعً للغاٌة فً فهم 

 منطقً ٌرفض أنصاف الحلول... طوٌبلً على الفوضى والتسٌب واإلهمال رال ٌصب 

 وٌقدر الكفاءة فقط دون غٌرها... نادراً ما ٌؤخذ األمور بصفة شخصٌة 

 مأنا ال أحتاجك:)  ولسان حاله... الناس ٌستمدون قوتهم منه... ٌستطٌع أن ٌعمل لوحده 
 ًّ  (بل أنتم الذٌن تحتاجون إل

 االحتمال السابع

 حكم مفكر حسً منفتح

 ( الحارس)  
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 ًوٌمكن االعتماد علٌه ألبعد الحدود... صاحب ضمٌر ح 

 عنده قدرة عجٌبة على تؤكٌد وجهة نظره... ٌتكلم بطبلقة وواثق جداً من كبلمه 

 وكن مرتباً ومنظماً فً كبلمك... كن قلٌل الكبلم معه 
 ألنه سوف ٌقدر ذلك منك إذا كنت على ... كن حازماً وصارماً فً التعامل مع هذه الشخصٌة

 حق

 االحتمال الثامن

 مدرك بحواسه مفكر حسً منفتح

 (الفاعل )  
 ٌستمد طاقته وحٌوٌته من التعامل مع اآلخرٌن... عبلقاته عرٌضة مع الناس 

 وٌعٌش اللحظة الحالٌة.... واقعً صاحب تجربة عملٌة 

 أرى بعٌنً وأحس : ) لسان حاله... الخٌال لٌس له معنى عنده  مادام لٌس منه فابدة
 ( بحواسً

 ًمرن متكٌف مع األوضاع الجدٌدة... منطقً وعقبلن 

 ًال للملل فً الحٌاة وفً العبلقة مع اآلخرٌن  ... مرح وتلقاب 

 وٌستمتع بحلها    ... لدٌه مهارة طبٌعٌة فً حل المشاكل 

 ثم ٌحلها بشكل منطقً... وٌربط بٌنها وٌقرأ ما بٌن السطور... ٌجمع بٌن المشاكل 

  وٌوفق بٌنها ببل تناقضٌجمع بٌن المتناقضات 

 ٌفضل األمور الرٌاضٌة ... مجازف وٌستمتع بما هو آت... ٌفضل اإلثارة والحركة
 واألشٌاء الٌدوٌة

   ٌستطٌع أن ٌرى دقابق األمور وٌلفت للتفاصٌل وتثٌر اهتمامه 

 ًٌحب الهدوء والصوت الخافت والرابحة الحلوة والمنظر ... صاحب ذوق فنً عال
 الجمٌل

 نتابج وٌحب أن ٌراهاٌبحث عن ال 

 لدٌه قدرة عالٌة على التحمل والتؤقلم مع الواقع كما هو 

 وصاحب حرفة... عنده مهارات ٌدوٌة 

 ٌكره الشرح وٌفضل المختصر المفٌد، ثم بعد أن ٌسمع ٌعطٌك اقتراح فً كلمتٌن ...
 ٌكره الجدل والنقاش

 وأٌضا ألنه ... ب إلٌهلدٌه لطافة وسماحة ورقة ولذلك ٌمٌل الناس للتعامل معه والتقر
 مرح وٌحب اللعب

 لدٌه طاقة جبارة وقدرة فابقة على حل المشكبلت 

 ولكنه  ٌفضل  الحرٌة   ... الروتٌن والقوانٌن بال ٌح 

  ًلدٌه قدرة عجٌبة على جعل الصعب سهبل 

 عبقري ومخترع 
 وٌحب أن ٌستمتع بالحٌاة ومباهجها  ... لدٌه رغبة قوٌة فً الحٌاة 

 عاالحتمال التاس

 حكم مشاعري حدسً منطوي

 (الحامً )  
 ٌفكر أوالً ثم ٌتفاعل مع الحدث... محافظ 

 عبلقاته محدودة، ٌمٌل للهدوء ... غامض وقلٌل الكبلم... الكبلم ولكنه ٌرد علٌه أال ٌبد
 وللجلوس وحٌداً  
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 ًٌشعر بالناس وٌفضل أن ٌخدم اآلخرٌن... صاحب حس راق 

 ٌحمى الناس من الوقوع فً الخطؤ 

 ومبادبه ثابتة وواضحة... ٌحقق النجاح عن طرٌق  اإلصرار والثبات على المبدأ 

 (غٌر مقلد ) عنده خصوصٌة فً شخصٌته ... أفكاره من فهمه ولٌست تقلٌداً  ألحد 

 (المفروض أن نعمل كذا ... ) ٌحب أن ٌعمل ما ٌنبغً عمله 

 ٌضع كل جزء من اهتمامه فً العمل 

 ًقوى للغاٌة  وصاحب ضمٌر ح 

 ٌحترمه الناس لصبلبة مبادبه ولوضوح الرإٌة لدٌه 

   صاحب مهارة فً تقٌٌم أي موقف وخصوصا فٌما ٌتعلق بالناس 

 وهو  متؤكد من قدراته هذه... ٌستطٌع أن ٌفهم ما فً داخل نفسك 

 خصوصاً ما ٌتعلق بالنفس البشرٌة... ٌفهم األشٌاء المعقدة بكل وضوح 

 ذا جداً وٌثق فً إٌمانه ه... مإمن بمبادبه 

 الحدس واإللهام من أهم قدراته 

 عنده قدرة كبٌرة على تحفٌز الناس فً العمل 

 ولكن ٌفضل الصورة العامة لؤلمور... ال ٌحب التفاصٌل 

 والتزامه عمٌق بمبادبه وعقٌدته... ولعمله هوالإه كبٌر ألصدقائ 

 خٌاله خصب... وبصٌرته نافذة... عنده نظرة مستقبلٌة 

 األمثلة كثٌرة فً حٌاتهالقٌاس والتشبٌهات و 
 ًطٌب القلب... حساس عاطف 

 االحتمال العاشر

 مدرك بحواسه مشاعري حدسً منطوي

 (المثالً )  
 وال ٌبادر الكبلم... عبلقاته محدودة...كتوم وهادئ... غامض ومحافظ 

 عمق فً التفكٌر اإلبداعً ولكن فً داخل نفسه  ... صاحب الهام وخٌال 

  ألنهم دابماً ما ٌقللون ... الحدود وهذه هً مشكلته مع اآلخرٌنصاحب قلب رقٌق ألبعد
قوى  ... ولكنه لٌس ضعٌفاً، بل ٌفضل أال ٌضاٌق أحداً ... من قدراته وٌظنونه ضعٌفاً 

 ولكن داخل نفسه اً جد

 وٌفهم تعقٌدات النفس البشرٌة جٌداً ... ٌفهم الناس 

 لدٌه قدرة عالٌة جداً على المرونة والتكٌف 

 أحداً  وال ٌتقاتل مع أحد قال ٌضاي... إٌته وتصرفاته وحٌاتهمثالً فً ر 

 ٌراقب األوضاع من حوله فً هدوء 

  ًوذو قلب رحٌم... دافا  المشاعر... صاحب والء ووفاء عالً جدا 

 مثل هذه  نٌحب الناس فً داخله وٌحمل فً داخله  مبادئ وقٌم عالٌة، والناس ال ٌحملو
صراع مع نفسه ومع الناس ألنهم ٌتصرفون عكس ما  وهذه المبادئ توقعه فً... المحبة
 ٌتوقع

 سرٌع فً الوصول إلى االحتماالت... هادئ ولكنه فضولً جداً ... متكٌف مرن 

 ً(فً رأٌه ) ٌفضل أن ٌكون مع الجماعة ... إلى القٌادة بل إلى اإلتباع لال ٌم 

 وشدٌد التركٌز فٌما ٌفكر فٌه... عمٌق التفكٌر داخل نفسه 

 وٌقٌم الناس تقٌٌماً صابباً ودقٌقاً ... روق الدقٌقة بٌن كبلم الناس وأفعالهمٌبلحظ الف 

 وٌتكٌف مع كل الضغوط... ٌتحمل أكثر من طاقته 



 
 

17 

 والنفس البشرٌة... وعلوم اإلنسان... ٌمٌل إلى الشعر واألدب 

 (ٌعمل  بصفة مستمرة ) ولكن داخل نفسه  ... لدٌه طاقة جبارة للتركٌز فً العمل 

 كثٌراً عن خصوصٌاته وأموره الشخصٌة ثال ٌتحد ...محافظ 

 العبلقات السطحٌة بوال ٌح... ٌقدر وبشدة العبلقات مع الناس 
  (ساعدنً وأساعدك ) ٌحب تبادل المنفعة 

 االحتمال الحادي عشر

 حكم مفكر حدسً منطوي

 (العالم ) 
 ٌستمع أكثر مما ٌتكلم وال ٌبادر بالكبلم... محافظ، عبلقاته قلٌلة 

 ىٌرى المستقبل ولدٌه نظرة بعٌدة المد.. ٌثق باإللهام ... احب رإٌة إبداعٌةص 

 ٌفهم االرتباطات بٌن األمور والعبلقات بٌنها... ٌقدر المنطق والعقبلنٌة 

 وٌكره اإلهمال والتسٌب... ٌقدر وبشدة المهارة واإلتقان، واإلبداع والمكانة االجتماعٌة 

 ٌتمٌز باالستقبللٌة عن اآلخرٌن  ... ٌقلد أحداً  أفكاره وآراإه  تنبع من داخله وال 

 أفكاره دابما متطورة وٌحب الحدٌث عنها 

 فً دقة عجٌبة    ... لدٌه قوة فً تنظٌم العمل 

 ٌرى الخلل وٌسعى إلصبلحه  ... ناقد بطبعه 

 ولدٌه مستوى عال من الكفاءة واإلتقان... لدٌه عزٌمة قوٌة 

 ٌجد من ٌتفاهم معه قلٌلون 
 وهو ناجح فً إنزالها  على أرض الواقع وتنفٌذها ... ٌة  لبلحتماالت المستقبلٌةرإٌته جل

 بصورة دقٌقة

  ٌستمتع بالتحدٌات الفكرٌة المعقدة والمتشابكة ألنه ٌستطٌع استخدام قدرته على التفكٌر
 واإلبداع

 صاحب مهارة عالٌة فً التخطٌط بعٌد المدى... ٌضع تصوراً كامبلً للخطة  المستقبلٌة 

 قدر المعرفة والعلم فً نفسه وعند الناسي 

 وٌتضاٌق من التسٌب واإلهمال... ٌتوقع من اآلخرٌن الكفاءة 

 ٌكره الغموض وٌحب الوضوح 

 ٌثق فً نظرته لؤلمور وحكمه علٌها 

 قدرته عالٌة على اتخاذ القرارات الصعبة 

 ٌقٌم وٌدرس كل شًء بعٌن ناقدة إلصبلح الخلل 

 ًك هو فً تفاعله مع األمور  وكذل... هادئ الوجه والمعان 

 وواثق من نفسه... حازم حاسم 

 ٌفكر بعمق داخل نفسه... الكبلم أٌمٌل إلى أن ٌسمع وال ٌبد 

 خط سٌره واضح... واضح المعالم فً حٌاته 

  إٌجابً... عقبلنً ومحاٌد فً نقده من أجل إصبلح الخطؤ 
 ًأن  عاإلبداعٌة وال ٌستطًألن ذلك ٌقٌد قدراته ... ٌكره الروتٌن والنظام البٌروقراط

 ٌعبر عن نفسه

 االحتمال الثانً عشر

 مدرك بحواسه مفكر حدسً منطوي

 (المـفكر )  
 وحبلل المشاكل بطرٌقة عبقرٌة إلى أبعد الحدود... عبقري من الطراز األول 
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 ًمن أفضل الناس فً التخطٌط االستراتٌج 

 التدخل فً  بوال ٌح... ستقبللٌةمن أهم أمور حٌاته اال... محافظ بطبعه قلٌل األصدقاء
 أموره الخاصة

 صاحب خٌال وإبداع ورإٌة مستقبلٌة 

 أنه مفكر من الطراز األول...  النقطة األساسٌة فٌه 

 قلٌل الكبلم عن أسراره الشخصٌة... هادئ فً حٌاته 

 وتحلٌلها والتفكٌر فٌها... متعته مبلحقة النظرٌات العلمٌة 

 العقبلنٌة والتحلٌل العلمً المنهجًٌحل المشاكل عن طرٌق المنطق و 

 المنتدٌات والمجتمعات المفتوحة بال ٌح... ٌهتم باألفكار ولٌس التعامل مع الناس 

 جٌداً  هوٌعرف ما ٌرٌد... واضح مع نفسه 

 واضح المبلمح فً حٌاته... غٌر غامض 

 وٌكره اإلهمال والتسٌب... ٌعشق اإلتقان والكفاءة 

 هٌتوقع من الناس أن ٌكونوا مثل 

 مستقل بذاته، وال ٌعتمد على أحد ... ناقد لكل شًء تقرٌباً، وٌبحث عن إصبلح األخطاء
 (ٌعٌش لوحده ) 

  ًفضولً وٌهتم بالجدٌد دابما 

  ًٌتفاعل مع األحداث وٌتفجر حٌوٌة ونشاطا 

 بحٌث ٌصل إلى لب الموضوع وأساس المشكلة   ... لدٌه رإٌة منطقٌة قوٌة 

  بطرٌقة ... الصعبة بصورة عبقرٌة ومحاٌدة ومختصرةقدرته فابقة على حل المشكبلت
 منهجٌة وعقبلنٌة

 ألنه ٌتحدى نفسه قبل أن ٌتحداك... ٌسؤل أسبلة قوٌة وصعبة 

 سرٌع البدٌهة وحاضر الفكرة... نقاشاته فكرٌة من الطراز األول 

 لدٌه مٌل طبٌعً لبناء نظام منطقً وعقبلنً لتفسٌر األحداث 

 أنه فً سجن وٌحس... ٌكره بشدة الروتٌن 

  وٌكره اللف والدوران... ٌفضل قول الحقٌقة 

 وعدم فرض وجهة نظره علٌهم... ٌفضل عدم السٌطرة على اآلخرٌن 

 إال فً المواضٌع التً تخصه وٌهتم بها... هادئ محافظ قلٌل الكبلم 
 ٌضع حدوداً لتعامله مع ... ٌرفض أن ٌتدخل أحد فً أموره الشخصٌة بدون إذنه

 اآلخرٌن

 ال الثالث عشراالحتم

 حكم مشاعري حسً منطوي

 (الحاضن المربً ) 
 ال فً البٌت وال فً العمل وال فً أي مكان... ال ٌمكن االستغناء عنه 

 والكرم عنده أسطوري... كلمتً عهدي وأهم من أي قانون 

 فطرى من داخله ةإحساسه بالمسإولً... خدمة اآلخرٌن قبل المصلحة الشخصٌة 

 عملً مرتب وٌحب التفاصٌل... ، عمٌق الفكرة داخل نفسهمحافظ قلٌل الكبلم 

 ًالخٌال بٌعٌش الواقع بحواسه وال ٌح... أهم ممٌزاته أنه واقع 

 ٌمٌل أن ٌكون فً موقع القٌادة... حازم صارم وصاحب قرار 

 ضمٌره حً بصورة فطرٌة... ودود عطوف وصاحب والء 

 ه إلى أقصى درجةٌمكن االعتماد علً... مهما كان لإذا قال نفذ ما قا 
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 ٌقدر مشاكل اآلخرٌن وأحاسٌسهم... ٌعمل ببل كلل وال ملل، ٌتحمل األلم والضغط 

 بمشاعرهم وتفاصٌل حٌاتهم  ... صغٌرهم وكبٌرهم، غنٌهم  وفقٌرهم... ٌهتم بالجمٌع 

 وال ٌتلون، واضح ومستقٌم رال ٌتغً... عنصر ثبات فً أي مكان ٌوجد فٌه 

 ٌهتم بالتفاصٌل الدقٌقة المادٌة واإلنسانٌة مثل نبرة ... لفنٌةباألمور العلمٌة ا مال ٌهت
 الصوت وتعبٌر الوجه وحركة الجسم

 ٌحب المبادئ والقٌم بشكل كبٌر  ... ٌحب الدٌن واألصول والثبات فً األمور 

   عنده خزٌنة كبٌرة من المعلومات والخبرات العرٌضة 

 صلب من الداخل وقوي... متواضع هادئ الطباع 

 وبطرٌقة علمٌة ودقٌقة ومفصلة... بواجباته خصوصاً فً الدٌن والتقالٌد ملتزم 

 ٌحب أن ٌتعلم وأن ٌعلم 

 ألنها مبنٌة على أساس متٌن من المبادئ والقٌم الثابتة ... لدٌه آراء واعتقادات قوٌة
 والصلبة

 ولكن فً داخل نفسه وسوف تعرفها فقط إذا سؤلته... لدٌه وفرة من الخبرات 

  ألن هذا (... سمرإو سالربٌس ربٌس، والمرإو) العمل المتعارف علٌه ٌحترم نظام
 هو المنطق فً رأٌه

 وٌحترم القٌادات... ٌحترم النظام اإلداري 

 إال إذا كان من وراءه فابدة له ولآلخرٌن، أو إذا كان .التغٌٌر  بٌفضل الثبات وال ٌح
 التغٌٌر أكثر كفاءة من النظام السابق

 وبرغم ذلك فهو ال ٌصدق أي كبلم ٌقال له... ل فباتهمٌتعامل مع الناس من ك 
 كوفً ثوان، وقد ال ٌظهر ذل... هل الذي أمامه صادق  أم كاذب... قوته فً أن ٌعرف 

 (أحد وٌعرف أعماق الناس  هال ٌخدع) لك ولكنه ٌعرف 

 االحتمال الرابع عشر

 مدرك بحواسه مشاعري حسً منطوي

 (الفنان ) 
 ٌفضل التركٌز والهدوء والسكٌنة... ه الداخلًمحافظ ٌعٌش فً عالم 

 بالكبلم وٌستمع أكثر مما ٌتكلم   رال ٌباد 

 وٌحب أن ٌلمس األشٌاء بٌدٌه... ٌفضل التفاصٌل 

 ٌجلس ... مرهف الحس خجول بطبعه... صاحب قلب رقٌق المشاعر إلى أبعد حد
 صامتاً فً زاوٌة لوحده

 ٌعتقدون أنه ضعٌف ... عرفون مواهبهاآلخرٌن ٌقللون من شؤنه وٌستخفون به وال ي
 وهذا غٌر صحٌح

 مرن تلقابً وعفوي... ٌتكٌف مع الواقع 

 أن ٌكون فً موقع القٌادة، وال أن ٌكون مع  بال ٌح... السٌطرة على الناس بال ٌح
 القابد

 وٌدركه بحواسه فً كل شًء حوله... ٌرى الجمال فً الواقع 

 من أجل أن ٌتجنب الخبلف مع اآلخرٌن ٌتنازل عن حقه... ال ٌفتعل مشكلة مع أحد 

 متواضع جداً رغم قدراته العالٌة وٌرضى بالقلٌل... لطٌف المعشر وطٌب القلب 

 تابع مخلص ووفً...  عنده والء عظٌم 

 وتروي وعدم استعجال... ٌنجز األعمال بهدوء 

 يحسً وواقع... أن ٌستنزف طاقته لوال ٌفض... ٌستمتع باللحظة الحالٌة التً ٌعٌشها 
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 قلٌل الحركة والنشاط... وٌحب الهدوء... ٌستمتع باالسترخاء 

 ولكن فً هدوء... دمه خفٌف ومرح 

 ٌفهم الناس وٌشعر بهم... ٌحب أن ٌسمع كلمة طٌبة من اآلخرٌن 

   إحساس عمٌق بااللتزام  بواجباته تجاه اآلخرٌن 

 شٌباً من أحد لال ٌسؤ... عفٌف أمٌن... حس عمٌق بالمبادئ والقٌم 

 ولكن فً هدوء... أن ٌضفً السعادة على اآلخرٌن فً العمل ٌفضل 

 فهو قاتل بالنسبة له... ٌكره الروتٌن 

  ًٌمكن الثقة  فٌه ألنه ال ٌخون أبدا 

 خصوصاً فٌما ٌتعلق بمصلحة الناس  ... مراقب لؤلوضاع وللواقع من حوله 

 ٌركز على الحقابق الملموسة... الخٌال بعملً وال ٌح 

 مٌل طبٌعً لرإٌة الجمال فً الطبٌعة من حوله... و المشاعرلدٌه مٌل فطرى نح 
 ذو قدرة كبٌرة على االحتمال

 االحتمال الخامس عشر

 حكم مفكر حسً منطوي

 (مإدي للواجب ) 
 حق المعرفة وٌعتقدون أنه معقد  هألنهم ال ٌعرفون... ٌظلمه الكثٌر 

 وعموماً كبلمه قلٌل ... الكبلمب رٌستمع أكثر مما ٌتكلم، وال ٌباد... محافظ كتوم وهادئ
 جداً 

 ًٌرى الواقع بحواسه وٌعٌش اللحظة الحالٌة... واقعً حس 

 ٌتعامل مع األرقام والحقابق بسهولة... واإلتقان هام عنده... ٌفضل تفاصٌل التفاصٌل 

 المرح فً حٌاته قلٌل جداً ... حاسم وجاد جداً جداً ... عادل منصف، محاٌد صارم 

 هادئ ٌركز بشدة وبدقة فً عمله... دعد ححٌاته منظمة إلى أب 

 واضح إلى أبعد الحدود... ، وٌقول ما ٌقصدلٌقصد ما ٌقو 

 ألنه صارم فً تطبٌق خطة العمل مهما ... أي مإسسة تعتمد أساساً على هذا اإلنسان
 كانت، وألنه ثابت قوي للغاٌة

 عنده كلمة شرف، فإذا قال ٌلتزم بكبلمه مهما حدث 

 ور من حولهٌفضل أن ٌنظم األم 
 من الطراز األول  ... أهل للمسبولٌة 

 عوالإه صلب ال ٌتزعز... قوته فً التزامه بمبادبه، وإحساسه بمسبولٌته   

 وبطاقة مستمرة وببل كلل... مخلص جداً ٌقوم بالمهام الموكلة إلٌه على أكمل وجه 

 أحداً   بوال ٌها... ٌستطٌع مواجهة المعترضٌن بكل قوة وصبلبة 

 ولكن أٌضاً ٌعمل ضمن فرٌق عمل... عمل لوحدهٌفضل أن ي 

 ولٌس على مكانتهم وأشخاصهم  ... ٌقٌم الناس على نتابج أعمالهم 

 الخٌال   بوال ٌح... احترامه بالغ للحقابق 

 ًومنظم للغاٌة... عملً... واقع 

 اآلخرٌن دمستقل فً رأٌه وال ٌقل... عاقل جداً ومتزن 

 ًٌلتزم بالمواعٌد... النظام والترتٌب والقانونوٌلتزم باألصول و... للمرح لال ٌم 

 وهذا ما ٌكرهه  الناس فٌه... قوته فً صبلبته 
 وال تثنٌه المشاكل  ... متٌن متماسك 
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 االحتمال السادس عشر

 مدرك بحواسه مفكر حسً منطوي

 (صاحب المهارات الٌدوٌة ) 
 

 نفسه عمٌق التفكٌر داخل ... بالكبلم رهادئ جداً ومحافظ، ال ٌباد 

 ٌتناقش بؤقل جهد وأقل عدد من الكلمات 

 ٌعٌش اللحظة... ٌراقب الواقع 

 متكٌف مع األحداث... مرن وتلقابً... لدٌه قدرة فابقة على التفكٌر 

 لكنه ٌقرأ ما بٌن السطور... ٌشاهد األحداث من حوله بكل برود 

 غامض وصارم... عن نفسه مال ٌتكل 

 ستمرارٌة  عقله ٌعمل كالكمبٌوتر فً الدقة واال 

 ًمنصف عادل، عقبلنً ومنهجً... محاٌد وموضوع 

 أحٌاناً ٌكون مرح بشكل غٌر متوقع 

 ًثم ٌعطٌك خطة منظمة لحل ... ممتاز فً استنباط أصل المشكلة وتحلٌلها بشكل منهج
 المشكلة

 ٌهتم باألمور المادٌة والمهارات الٌدوٌة... ٌهتم بالسبب والنتٌجة 

 بة األحداث من حوله   لدٌه مهارات فابقة فً مراق 

 ولكن بؤقل جهد ممكن... قدرة كبٌرة على التحرك لحل المشكلة بمنتهى الكفاءة 

 ٌكره الروتٌن والنظام الذي ... النظرٌات وال الخٌال فهو عملً ألبعد الحدود بال ٌح
 ٌقٌد الحركة

 وٌستمتع أٌضاً بحلها... ٌستمتع بالتحدي خصوصاً المشاكل المعقدة والكبٌرة 

 بدون أنانٌة ولكن بعقبلنٌة... ب علٌه المصلحة الذاتٌة الشخصٌةتغل 

 وٌإمن بالمساواة بٌن الناس... وٌتعامل مع أنماط مختلفة من البشر... ٌتحمل الظروف 

 وٌكون شدٌداً صارماً معهم   ... ٌغضب من الناس عندما ٌضٌعون وقته 

 أن ٌتطفل علٌه أحد بوال ٌح... ٌعشق االستقبللٌة فً حٌاته 

 قراره ملكه فقط... ٌقرر حٌاته بنفسه 

 (باألشخاص  رال ٌتؤث) نقده موضوعً ولٌس شخصً ... كثٌر النقد بطبعه 

 أحد هلماح وال ٌخدع... نبٌه ذكى... قوته فً عقله 

 مفتاح شخصٌته فً أن تسؤله بصورة منطقٌة عقبلنٌة 

 ًأن ٌجرح أحداً  دجاف محاٌد، ولكن ال ٌقص... كبلمه عقبلن 
 قلٌلون أصحابه... جربةٌثق فً الت 

 
 

 ..ا كل من قرأهاوأرجو من هللا أن ٌستفٌد منههذا 

 ,, أجمعٌنوصلى هللا على نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه 

 


