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 ۰ 



 ھل تجد صعوبة في فھم بعض الناس؟
 ھل تقابل شخص ألول مرة وتحس أنك  تعرفھ منذ مدة طویلة؟

 الئك  في العمل وھل تجد صعوبة في السیطرة على موظفیك؟ھل أنت على خالف مع رئیسك أو  زم
 ھل تجد صعوبة في التعامل مع  زوجتك  ( زوجك )  أو  أبنائك؟

 

.. نتعلم ما لم  یكن معروفا لنا من .إذن مرحباً بك في ھذا العالم الغامض العجیب... عالم النفس البشریة
 اب مفتوح أمامناقبل... نرى ونحس ونقرأ الناس من حولنا... كأنھم كت

 
تتوزع ھذه الصفات الثمانیة عبر أربع زوایا متوازنة. مثل وتوجد ثمان صفات أساسیة في كل البشر 

توازن كفتي المیزان في كل زاویة صفتین، وبامتزاج ھذه الصفات تنتج شخصیة اإلنسان. وجمیع ھذه 
حو صفة دون األخرى. ولكن كل ، ونحن ننمیھا أو نضعفھا، فلكل منا میل نالصفات تولد معنا جمیعاً 

صفتین متناقضتین موجودتان داخل كل منا في كل وقت، مثل ما أن لكل واحد منا ید یمنى وید یسرى في 
كل وقت، ومن تداخل ھذه الصفات تنتج شخصیاتنا المختلفة. وھذا ھو موضوع ھذا العلم الجدید 

 لي بدأ على ید العالم السویسري ( كار). والذ  personality typesالمعروف بعلم أنماط الشخصیة (
 جوستاف جونز ) أحد تالمذة العالم النمساوي... سیجموند فروید 

 

 ولمعرفة كل ھذه األمور... لزم أن نسأل أربعة أسئلة ھامة:

 ؟ من أین یستمد اإلنسان طاقتھ وحیویتھ ونشاطھ -۱
 مع اآلخرین؟ من العالم الخارجي من خالل تفاعلھ أمھل من عالمھ الداخلي... 

 extrovertedمن العالم الخارجي......... منفتح على العالم    -أ
 introvertedمن العالم الداخلي ........ منطوي على ذاتھ   -ب

والصفتان موجودتان في كل البشر ولكن ھناك میل إلى صفة دون األخرى... وكذلك كل الصفات التالیة 
 الغالب إلى صفة دون األخرى ولكننا نمیل في موجودة لدینا جمیعاً 

 ؟ كیف یستقبل اإلنسان المعلومات من الخارج -۲
 sensor......... حسي  .عن طریق حواسھ الخمس....... -أ

 intuitiveعن طریق حاستھ السادسة.......... حدسي   -ب

 ؟كیف یتخذ اإلنسان قراراتھ   -۳
 thinker  عن طریق العقل والمنطق....... عقالني........ مفكر -أ

   feelerعن طریق العاطفة والقلب....... عاطفي... مشاعري   -ب

 ؟كیف ینظم اإلنسان العالم من حولھ   -٤
 judgerعن طریق السیطرة على األحداث والتحكم فیھا..................... حكم    -أ

 perceiverالتفاعل مع األحداث وترك الخیارات مفتوحة...... مدرك بحواسھ   -ب

 ؟ من أین یستمد اإلنسان طاقتھ وحیویتھ ونشاطھ -۱
 من  خارج نفسھ من خالل تفاعلھ مع اآلخرین - أ

 أو من داخل نفسھ من عالمھ الخاص الداخلي    - ب
 

 ۱ 



 
... ونعیش في في كل وقت. نعیش في العالم الخارجي عندما نكلم اآلخرین مثالً  ونحن نعیش االثنین معاً 

اً في جو ھادئ. ولكن بعضنا یمیل إلى أن یعیش في عالم دون اآلخر... العالم الداخلي عندما نقرأ كتاب
 ولمعرفة العالم الذي تفضلھ... اسأل نفسك األسئلة التالیة:

 
 

 ما الذي یمدك بالطاقة والحیویة... ھل التفاعل مع اآلخرین، أم جلوسك مع نفسك؟  •
 كارك الداخلیة؟ أین تركز طاقتك... ھل خارج نفسك مع الناس، أم داخل نفسك مع أف •
 ؟  ھل تفضل قضاء أغلب وقتك مع الناس، أم مع نفسك وحیداً  •
 ھل تفضل العمل في عدة مشاریع في وقت واحد، أم في مشروع واحد حتى تنتھي منھ؟  •
 ثم البدء في العمل؟  ثم التفكیر بھا، أم التفكیر العمیق أوالً  أتشعر بالراحة أكثر عند عمل األشیاء أوالً  •
 اعي، أم محافظ قلیل االختالط  بالناس؟  ھل أنت اجتم •
 
 
 

   ) introverted( المنطوي  إلى ذاتھ -ب )extrovertedالمنفتح على العالم  ( -أ
 

یشعر  یكون أكثر حیویة  مع الناس، وإذا جلس وحیداً  •
 باالكتئاب  والضیق

  
 یحب أن یكون في مركز وبؤرة اھتمام اآلخرین •

 

 فة أفكارهیفكر بصوت عال ومن السھل معر •
  
 الناس ویألفونھ یألفحلو المعشر، سھل التعامل معھ...  •
    

 یشارك اآلخرین تفاصیل حیاتھ الشخصیة •
  
 مع نفسھ صادق جداً  •

 

... یتحدث أكثر مما یسمع ویتكلم  في یبدأ الكالم دائماً  •
 أكثر من موضوع في وقت واحد

   

یتفاعل مع اآلخرین بكل نشاط وحماس... یتفاعل مع  •
 بسرعة قبل أن یفكر الحدث

 

لیس عنده ھدوء... مستوى الحیویة في ارتفاع  •
 وانخفاض دائم  

 

یكون أكثر حیویة عندما یجلس مع نفسھ... تفاعلھ مع  •
 الناس محدود

  
 یجلس في الطرف ویتجنب أن یكون تحت األضواء •

  

 بل یرد على الكالم فقط بالكالم أبداً  رال یباد •
 

 یفكر بعمق داخل نفسھ •
 

اآلخرین تفاصیل حیاتھ الشخصیة...  كیشار ال •
 ض وقلیل األصدقاءمغا

  
 یستمع أكثر مما یتكلم... عمیق الفكرة عمیق التركیز •

  

 لھ مستوى ثابت من الحیویة ویحتفظ بالحیویة لنفسھ •
 

یتفاعل مع الحدث بعد أن یفكر بعمق... ال یستعجل  •
 ویتأنى

 

 یتحدث عن األمور بعمق... ویركز في قضیة واحدة  •

 ؟ كیف یستقبل اإلنسان المعلومات من الخارج -۲
كل منا یستخدم الحواس الخمس بالطبع عندما نتذوق الطعام أو وقت رؤیة األلوان المختلفة وھكذا... 

كل منا یستخدم الحدس واإللھام عندما نفكر في المستقبل مثالً... ولمعرفة إلى أي الجھتین تمیل  وأیضاً 
 ئلة:أكثر... اسأل نفسك ھذه األس

 
 

 أكثر بالحقائق والتفاصیل، أم بالمعاني وباالرتباط بین األشیاء؟  اً ھل تبدى اھتمام •
 ۲ 



 ؟ وإبداعاً  ھل أنت أكثر واقعیة ومنطقي، أم أنك أكثر خیاالً  •
 ، أم فقط ألنھا جدیدة؟ ھل تحب األفكار الجدیدة ألنھا ذات مغزى ویمكن االستفادة منھا واقعیاً  •
 ن منھا، أم تشعر بالملل عندما تتقن ھذه المھارة؟ھل تستخدم مھارة أنت متمك •

 
 

 intuitiveالحدسي ........    -ب     sensorالحسي .......    -أ
 

 یثق في الحقائق المؤكدة وال یثق في الخیال •
  

واقعي، موضوعي ومنطقي... یفضل العملي المفید من  •
 الحقائق

  

 عملیةیتعلم ویتقن المھارات التي یحتاجھا في حیاتھ ال •
 

محدد، واضح الكالم ملتزم بكلمتھ، یشرح بالتفصیل...  •
 دقیق في وصفھ

 

منظم منھجي، مرتب ولدیھ القدرة على التكیف مع  •
 الواقع

 

 یعیش اللحظة الحالیة •

 

یثق باإللھام واالستنتاج واالستنباط، ینظر للصورة  •
 العامة... دون الدخول في التفاصیل

  
 یثیر إبداعھ واھتمامھیفضل الجدید فقط ألنھ جدید... و •

 

مبدع یحب الخیال واالبتكار... یبحث في المعاني  •
 واالرتباط  بین األمور

   

 ینتقل من نقطة  إلى أخرى... ویربط بینھا ( الكلیات ) •
  

 یستخدم القیاس والرموز... والتشبیھ والمجاز •
  

 یعیش في المستقبل أكثر من الحاضر •
  

 دیتكلم في أكثر من موضوع في وقت واح •

 
 
 

 ۳ 



 ؟كیف یتخذ اإلنسان قراراتھ   -۳
 thinkerعقالني   ... من خالل الحقائق المنطقیة العقالنیة .............. مفكر -أ

 feelerمن خالل األقرب إلى القلب والمبادئ والقیم... عاطفي... مشاعري   -ب
 
 

فقط  واحداً  ما نشتري ثوباً عند كلنا نكون مفكرین عندما نفعل الصواب بغض النظر عن المشاعر، فمثالً 
نكون عاطفیین عندما نشتري  من نفس اللون ألنھ ال داعي لوجود ثوب آخر من نفس اللون. وكلنا أیضاً 

 ما فقط ألننا نحبھ بدون سبب منطقي. ولمعرفة إلى أي العالمین تمیل... اسأل نفسك ھذه األسئلة: شیئاً 
 
 

 ات، أم تتخذ القرار األقرب إلى قلبك وحسب؟ ھل تتخذ القرار بعد حساب السلبیات واإلیجابی •
 ھل تمیل إلى العقالنیة والحیاد، أم إلى القلب واإلحساس بمعاناة اآلخرین؟   •
ھل تلتزم بالحق والصدق حتى لو تسببت في جرح مشاعر اآلخرین، أم أنت أكثر دبلوماسیة  •

 إلى الكذب؟  ومناورة حتى لو اضطررت أحیاناً 
 حوار المنطقي العقالني، أم بالحوار العاطفي المليء باألحاسیس؟ ھل أنت مقتنع أكثر بال •
 ھل ترى أن الحزم میزة، أم تفضل أن تكون طیب القلب؟ •

 
 

 feelerالعاطفي أو المشاعري .....  -ب thinker المفكر أو العقالني......  -أ
 

ظھره مستوى للخلف ( یسمع ویحلل ما یسمعھ ) محاید  •
 المشاعر، عقالني ومنطقي

  

عادل ومنصف... ناقد یرى الخطأ والخلل دائما وال  •
 أي شيء ھیعجب

  

ولیس لدیھ أي   یقول الحق ولو على نفسھ... صادق جداً  •
 نوع من الدبلوماسیة

 

وھذا غیر صحیح... فھو یرى  بیراه اآلخرون بال قل •
 المشاعر مھمة فقط إذا كانت منطقیة

 

 متحمس ولدیھ طاقة كبیرة للعمل •
 

 على أن یكون بارعاً  المرء صادقاً  یفضل أن یكون •

 

ینحني لألمام كأنھ یقول أنا أحتویك في قلبي... یحب  •
 أن یسعد اآلخرین ویشكرھم ویثنى علیھم

  
دبلوماسي ومناور وال یتضایق منھ أحد... لین ویقدر  •

 مشاعر اآلخرین
 

عاطفي مرھف الحس صاحب أخالق عالیة... یحب  •
 أن یشكره الناس ویمدحونھ

   

عر عنده مھمة سواء كانت منطقیة أم ال... المشا •
 االنسجام والجمال ھو الھدف األسمى لدیھ

  

 یتحمس إذا نال رضا الناس من حولھ •
  

 على أن یكون  صادقاً  یفضل أن یكون المرء بارعاً  •
  

 

 ٤ 



 ؟  كیف ینظم اإلنسان العالم من حولھ -٤
. من أعمال مثالً  بما سوف ننجزه غداً  عندما نقوم بعمل قائمة   judgerكل منا یستخدم صفة الحكم 

عندما نؤجل اتخاذ قرار ونبحث في البدائل    perceiverوأیضا كل منا یستخدم صفة المدرك بحواسھ  
ما  عندما نتفاعل بتلقائیة مع الحدث دون تحكم في الحدث ( عندما نؤجل شیئاً  المتاحة ( التحري )، وأیضاً 

 ریقین تمیل... اسأل نفسك األسئلة التالیة:آلخر دقیقة ). ولمعرفة إلى أي الف
 
 

 ھل تتخذ القرار في سرعة وسھولة وحسم، أم تؤجل اتخاذ القرارات إلى آخر لحظة؟    •
 ھل تفضل الحسم، أم تفضل ترك االختیارات مفتوحة؟  •
 ھل تفضل التحكم في األحداث، أم ترك اآلخرین یختارون كیفما شاءوا؟   •
 وال تستطیع التحكم في الوقت؟  تقدر الوقت، أم  تتأخر دائماً ھل تلتزم بالمواعید بدقة و •
 ھل أنت منظم في حیاتك، أم تجد صعوبة في تنظیم الحیاة من حولك؟  •
 تؤجل الواجبات إلى آخر وقت ممكن؟ ھل تفضل العمل ثم الراحة واالستجمام، أم دائماً  •
 
 

 perceiverالمدرك بحواسھ ( التحري )...  -ب   judgerالحكم ....... –أ 
 

یحب أن یحسم األمور .. ویشعر بسعادة كبیرة بعد اتخاذ  •
 القرارات

  

ثم الراحة واالستجمام... یصنع األھداف ثم  العمل أوالً  •
 یسعى  إلى تحقیقھا

  

یرى الوقت ضیق باستمرار،  ...حاسم ال یتردد كثیراً  •
 صارم في مواعیده

 

 یحب معرفة تفاصیل األحداث •

 

... یحب التحري وأخذ وحة دائماً یترك االختیارات مفت •
 المعلومات

 

كلما حصل على  أھدافھغیر حاسم ویغیر من  •
 معلومات جدیدة

 

فالوقت طویل  ثم قم بالعمل الحقاً  مبدؤه: استمتع أوالً  •
 أمامك

   

تلقائي مرن... یتكیف بسرعة مع الظروف المحیطة  •
 ومع أي وضع جدید

 

 ة للعملیھتم بمراحل التنفیذ ولیس النتیجة النھائی •
 

بطيء في التنفیذ... یستمتع بأن یبدأ في المشروعات  •
 ال أن ینھیھا

 

یترك حیاتھ مرنة لكل االحتماالت... المواعید مرنة  •
 جداً 

 

یحب المفاجآت ویؤخر كل شيء آلخر لحظة...  •
 تلقائي وعفوي

 

 ٥ 



 االحتماالت وأنماط الشخصیات
 

حتماالت الممكنة ألنواع الشخصیات التي قد یكون ھناك ستة عشر تقسیماً یمكن من خاللھا احتواء كل اال
علیھا كل منا. وعلى وقع كل احتمال یمكن أن تتمثل لنا صفات الشخصیة وطبائعھا ومواطن القوة 

والضعف فیھا... ومن شأن كل ھذه البیانات أن ترشدنا ألنسب التوجھات التي یجدر بنا أن ننظر بھا لكل 
 نوع من تلك الشخصیات

 
          

 
 
 
 
 
 
 

 االحتمال األول
 حكم مشاعري حدسي منفتح

 ( أخصائي العالقات العامة ) 
 
 لدیھ قدرة عجیبة على فھم اآلخرین  وقیادتھم •

  
 بھم وبكالمھم ویفھم الناس جیداً  باآلخرین... یھتم جداً  ھأھم شيء في حیاتھ ھو عالقت •

  
یس�تطیع أن یق�ود مجموع�ة أثن�اء النق�اش بك�ل  .یستطیع بسھولة قراءة اآلخرین وی�ؤثر ف�یھم بالت�الي بس�ھولة أیض�اً  •

 سھولة بغض النظر عن نوعیة من أمامھ من الناس
  
 أو یجرحھ لدیھ مشاعر فطریة فیاضة ومتأججة... رقیق ومرھف الحس، ال یضایق أحداً  •

   

 اس منھیسبب نفور الن النقد ویأخذ النقد بصورة شخصیة... وأحیاناً  سریع االستجابة للثناء والمدیح، وأیضاً  •
  

یس��اعد اآلخ��رین ف��ي الوص��ول إل��ى ذواتھ��م... ی��ذكر ل��ك حق��ائق ع��ن نفس��ك ق��د ال تعرفھ��ا أن��ت، وی��ذكر ل��ك كی��ف  •
 تستخدمھا

   

 تحس بیده عندما یصافحك دسمعتھ طیبة مع الجمیع ال یتقاتل مع أحد... طاھر وطیب القلب. سالمھ رقیق وال تكا •
  

 م... قائد ملھم وتابع مخلص أیضاً یساعد اآلخرین ویدعمھم ویطورھم ویوظف قدراتھ •
 

 في المسائل النفسیة ممیز ومشھور...  خصوصاً  •
   

 مبدع قوي وذو بصیرة ثاقبة... نظرتھ مستقبلیة ومثالي •
  

 فیما یتعلق باالستشارات النفسیة والعالقات الیومیة محاضر ممتاز خصوصاً  •
 

 ٦ 



 
 االحتمال الثاني

 مدرك بحواسھ مشاعري حدسي منفتح
 ( الُمـلــھم ) 

 
 شعاره في الحیاة:  كل شيء ممكن. یعتقد أنھ یستطیع أن یفعل أي شيء، وھذا صحیح إلى حد كبیر  •

 

  العیش بدون الناس. یحس بالملل واالكتئاب  إذا جلس وحیداً   ععالقتھ طیبة مع الناس فھو ال یستطی •
 

 عنده قدرة عجیبة على رؤیة االحتماالت والتنبؤ بالمستقبل •
 

 بدع ولدیھ ملیون بدیل وملیون احتمال ویستطیع وصفھا كلھا بدقة متناھیة  م •
 

 عنده حس راقي ویفھم الناس بطریقة عجیبة. صاحب مشاعر دافئة رقیق القلب... وال یتقاتل مع أحد  •
 

. لكنھ یمیل یفھم تعقیدات النظریات العلمیة بمنتھى البساطة.. یفھم تعقیدات النفس البشریة بمنتھى البساطة، وأیضاً  •
 إلى الجانب اإلنساني  أكثر  

 

 قدرتھ عالیة على التأقلم والتلقائیة واللیونة واالستجابة ألي طارئ جدید  •
 

 وحماسھ ُمعدي... سرعان ما ینتشر لیصیب  اآلخرین  حماسي جداً  •
 

 صاحب روح عالیة، متطلع ومبدع... صاحب خیال واسع وعبقري  •
 

 فیما یتعلق بالناس منطقي خصوصاً  •
  
 أنھ ال یفھمھ شرطھ الوحید للتعامل مع المشكالت: ھو أن تحوز على اھتمامھ، وأما ما ال یتفاعل معھ فثق تماماً  •

 

 أن تسألھ ماذا یمكن أن نفعل في....؟  كلمة السر في التعامل معھ: •
  
 سریع الوصول إلى الحلول... وعلى استعداد دائم لمساعدة أي شخص یطلب مساعدتھ •

  

 یة مع الناس... وال یستطیع العیش بدونھمحیاتھ الیوم •
 

 لدیھ القدرة على صنع المستحیل في ثوان معدودة... عبقري في اختراع األفكار والبدائل  •
 

 یضع أسباب  منطقیة ألي  شيء یریده... وأسبابھ وجیھة لالعتذار  •
 

  ال یُحضر ألي موضوع  بل یرتجل دائماً  •
 

 لیھ... فكل ما یطلبھ ھو كلمة حلوة یحب أن یتقبل الناس عملھ وأن یثنوا ع •
 

 سریع الكالم والحركة والمشي... وطاقتھ جبارة  •
 

 ... وكثرة كالمك قاتلة بالنسبة لھ دیكفیھ اإلشارة لكي یفھم ما تری •
 

 من السھولة قیادتھ والتعامل معھ •
 

 
  

 

 ۷ 



 
 االحتمال الثالث

 حكم مفكر حدسي منفتح
 ( قائــد ُمـلــھم ) 

 
 ضة مع الناس... لھ بصمات  ساحرة  على  من حولھعالقاتھ عری •

 

 صاحب قدرات ھائلة... مبدع عبقري وملھم •
 

 قدرتھ عجیبة على تخیل المستقبل... ثم تنفیذ ما یتخیلھ على أرض الواقع •
 

 قوتھ في تفكیره... فھو منطقي عقالني، ومنظم •
 

 تتقد مواھبھ كمدیر تنفیذي  وكقائد میداني •
 

 قصى درجةیستمتع بالتحدي إلى أ •
 

 لسان حالھ دائماً: كل شيء على ما یرام... كل شيء تحت سیطرتي •
 

 كل شيء عنده یحتاج إلى إدارة وقیادة إلى أن یحقق األھداف المرجوة منھ •
 

 بصراحة وال یقصد بذلك اإلھانة... لكنھ یرى أن ھذا ھو الحق والعدل    ه... یقول ما یعتقدصریح جداً  •
 

 ل وال یسوفحاسم صارم وقوي... ال یؤج •
  

 یقود الجمیع، والكل یلھث خلفھ لسرعتھ... قیادي في أي مكان وفي أي نشاط... یطور من حولھ ویفھمھم •
 

 عبقریتھ في اإلدارة... یفھم دقائق األمور وینظمھا •
  

 لدیھ مھارة عجیبة... في أي عمل یتطلب التفكیر والتحلیل المنطقي •
  

 تبةسریع الوصول للحلول، وحلولھ منطقیة ومر •
 

 اإلثارة والتحدي وصنع المستقبل... ھي حیاتھ •
 

 قدرتھ عجیبة على مخاطبة الجماھیر •
 

 اھتماماتھ متعددة. یحب أن یضیف معلومة جدیدة لخبرتھ كل یوم وبالتالي فھو دائما في تطور مستمر •
 

 وفى أي موضوع یقرأ كثیراً  •
 

 نھم بالحكمةیجلس مع الجمیع... الصغیر والكبیر، الغنى والفقیر... ویخرج م •
 

 لدیھ میل فطرى للقیادة والتنظیم والتقاط الخلل ومحاولة  إصالحھ   •
 

 یصنع النظریات من خیالھ ویطبقھا في الواقع العملي •
 

 ھو رجل بأمة كاملة... ( وحده ) •

 
 
 

 ۸ 



 
 االحتمال الرابع

 مدرك بحواسھ مفكر حدسي منفتح
 ( المبدع ) 

 
 ھ من التفاعل مع الناسعالقتھ بالناس عریضة... ویستمد طاقت •

 

 مبدع من الطراز األول... یتكلم في أكثر من موضوع في وقت واحد •
 

 تلقائي... سریع الكالم. یتكیف مع  أي وضع وتفكیره منطقي •
 

 بخیط واحد وبسھولة یجید عمل أشیاء كثیرة ویربط بینھا جمیعاً  •
 

 وعحاذق مبدع، ماھر ولماح... ذكى للغایة، یرتجل وال یحضر ألي موض •
 

 یستمتع بوجوده مع اآلخرین... ویستمتع اآلخرون بوجوده بینھم •
 

 یستمتع بالنقاش المنطقي وقدرتھ فائقة في الحدیث واإلقناع •
 

 في المشاكل الجدیدة والصعبة واسع الحیلة ولدیھ حلول كثیرة خصوصاً  •
 

 یكره الروتین والنظام ألنھ یقید حركتھ   •
 

 بسرعة وكفاءة یتحرك من أمر مثیر إلى أمر مثیر آخر •
  

 لدیھ األسباب المنطقیة المقنعة ألداء أي عمل یرید •
 

ھ نظ��رة عام��ة... یبح��ث ع��ن ول��ی��رى العالق��ات واالرتباط��ات ب��ین األش��یاء ( الكلی��ات)، وینظ��ر للع��الم م��ن ح •
 الفرص المتاحة والبدائل الممكنة واالحتماالت المتعددة

  
 یتنبأ باألشیاء ولدیھ رؤیة مستقبلیة واضحة •

  

 ھ ق��درة كبی��رة عل��ى أن یفھ��م كی��ف یعم��ل النظ��ام بالتفص��یل وبالترتی��ب خط��وة بخط��وة... ویفھ��م أیض��اً لدی�� •
 التداخالت بین الخطوات

 

 یحب المغامرة والتحدي ولدیھ قدرات إبداعیة ھائلة •
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ۹ 



 
 االحتمال الخامس

 حكم مشاعري حسي منفتح
 ( مقدم العنایة لآلخرین ) 

 
 رحیم... یتفاعل مع الناس، شعبي یحس بمعاناة الناسمشاعره فیاضة وقلبھ  •

 

 صاحب ضمیر حي ولھ نظرة صائبة... ھمھ أن یساعد الناس في كل مكان •
 

معھا فإنھ یتضایق وال یستطیع أن یعبر   میحتاج إلى االنسجام مع من حولھ، وإذا وجد في مجموعة ال ینسج •
 عن نفسھ

 

 عجیبة على صنع ھذا االنسجام والتناسقأبداً، ولدیھ قدرة  ال یحب أن یضایق أحداً  •
 

 قدرتھ مذھلة على ربط الناس بعضھم ببعض وصنع االنسجام فیما بینھم •
 

 مشغول بعمل الخیر للناس ویعمل بشكل أفضل إذا قدره اآلخرون وشجعوه    دائماً  •
 

 ینظم األمور وینظم الناس لكي ینجزوا األھداف في الوقت المحدد، حازم صارم •
 

 حتى في أحلك الظروف دید ووفاء نادرصاحب والء ش •
 

 الصغیرة والكبیرة یھتم بكل األمور •
 

 یتوقع من اآلخرین أن یكونوا مثلھ •
  

 دائماً  دئھایحب أن یحس باألمان وثابت على مب... یحب الثبات ویكره التغییر •
 

یھتم بأھل�ھ الق�ریبین ... .. یألف الناس ویألفونھ، موجود في المناسبات دائماً .. أصحابھ كثر.منطلق. اجتماعي •
 بجیرانھ... یقدر ظروف اآلخرین وأیضاً  جداً 

  
 أكثر من كلمة ثناء أو شكر من اآلخرین على ما قدمھ لھم بال یطل •

  

 أنیق ولبق. حسن المظھر.. •
 

 یتأقلم مع النظام اإلداري والروتین •
 

 ویبتعد عن األمور المادیة ...یحب التعامل مع الجانب اإلنساني •
 

 
 
 
 

 
 

 ۱۰ 



 
 حتمال السادساال

 مدرك بحواسھ مشاعري حسي منفتح
 ( المنجز للعمل ) 

 
 عالقات عریضة مع اآلخرین... تلقائي مرح ویتأقلم مع الناس •

 

 التغییر بواقعي بحت یثق بالتجربة وال یح •
 

 إحساس مرھف... قلبھ طیب لین ومرن •
 

 ھو ودود ومرح... یستمتع بأي شيء في الحیاة،  واقعي ویتقبل الوضع كما •
 

 یبحث عن اإلنجاز في العمل والنتیجة الواقعیة •
 

 بعینھ ویحسھ بحواسھ   هالخیال ولكن یحب ما یرا بال یح •
 

 ماھر في األوضاع التي تتطلب بدیھة •
 

    أبداً  لیدخل المرح والسرور في نفوس اآلخرین... ومجلسھ ال یم •
 

 عنده القدرة على أن یرى الجمال في الواقع من حولھ •
 

 ضة في الحیاة... عملي وواقعيخبرتھ عری •
  

 النظریات   بیتذكر الوقائع... وال یح •
 

 یحب اللعب والتلقائیة... یحب الریاضة والمرح واللعب... وصاحب نكتة •
  

 شخص یحب الحیاة ویستمتع باللحظة الحالیة... مليء بالحیویة •
  

 ولھیستمتع بأي شيء في الحیاة من حولھ... ذوقھ عالي ویرى الجمال في ما ح •
 

 النظام اإلداري یضایقھ (  یكره الروتین  ) ألنھ یحب الحریة ویرفض أن تتحكم القوانین في حیاتھ •
 

 ) یستمتع بما یعملھ ( صاحب مزاج عالي جداً  •
 

 قلیل الفوضى... ألن الفوضى تقلل من المتعة عنده •
 

 یحب اآلخرین... كریم متفائل دافئ المشاعر وعطوف •
 

 لعملیة... ولیس بالقراءة والمحاضرات ( یتعلم بیده )یتعلم بالممارسة ا •
 

 واقعي... یرى الحقائق ویراقب األحداث واألوضاع من حولھ •
 

 من خالل قیمھ الشخصیة ومبادئھ ھو ال غیر ریتخذ القرا •
 

 رسول السالم بین المتخاصمین •
 

 لدیھ مھارة في تحریك الناس للتعامل مع المشاكل بإیجابیة •

 
 

 ۱۱ 



 عباالحتمال السا
 حكم مفكر حسي منفتح

 ( الحارس ) 
 

 قوي منفتح على اآلخرین... یتفاعل مع الناس دائماً  •
 

 الخیال... یحب النظرة الواقعیة ( أرى بعیني ألصدق ) بواقعي ال یح •
 

 مفكر عقالني... منطقي وجاف المشاعر نسبیاً  •
 

 یحلل الواقع ویزنھ بصورة منطقیة •
 

 شیئاً  بتخاذ القرار... واضح وصریح وال یھاصارم وحازم في قراراتھ وسریع في ا •
 

 ینظم األمور ویدیر النشاطات بصورة رائعة... الحارس األمین •
 

 كلمات     ۳ثوان یقرر ھل یكمل معك الحوار أم ال... ولیسعمك علیك أن تقول ما یریده بسرعة وفي  ۳بعد  •
 

 ور... لیس لدیھ وقت لیضیعھ في توافھ األموعملي جداً  مشغول دائماً  •
 

 یتعامل مع الحقائق المادیة ویرفض العواطف وال یضیع فیھا وقتھ •
  

 بالقیادة    لدیھ میل فطرى للقیادة وھو جدیر فعالً  •
 

 لدیھ اھتمام قلیل بالنظریات والخیال •
  

 تھیافي ح یحب أن یتعلم المھارة التي یحتاجھا فعالً  •
  

 أنھ یسیطر على الناس ( دیكتاتوري ) یبدو أحیاناً  •
 

 كبیرة في إدارة العمل... ویحسم األمور بكفاءة مھارة •
 

 یتحرك بسرعة  لتطبیق القرارات المتفق علیھا وال یثنیھ عن عزمھ شيء مھما كان •
 

 یھتم بالتفاصیل... ولدیھ قدرة كبیرة على تطبیق ذلك •
 

 ال یبالي بالمواضیع غیر المفیدة وال یضیع فیھا وقتھ •
 

 اطفیة... واضح ( لیس عنده لف وال دوران )  مدیر جید... ینظر نظرة منطقیة وغیر ع •
 

 ینظم األوضاع من حولھ ویرتبھا... صاحب حجة حاضرة ومقنع •
 

 یتوقع من اآلخرین أن یكونوا مثلھ... یتعب جدا إذا كان من حولھ مھملین وغیر منظمین   •
 

 ویحب السیطرة على اآلخرین وإجبارھم على أن یكونوا مثلھ الناس یرونھ جافاً  •
 

 الكفاءة والتمیز...( في تالمیذه )یقدر  •
 

 موضوعي للغایة في فھم وحل المشكالت •
 

 على الفوضى والتسیب واإلھمال... منطقي یرفض أنصاف الحلول طویالً  رال یصب •
 

 ما یأخذ األمور بصفة شخصیة... ویقدر الكفاءة فقط دون غیرھا نادراً  •
 

ب��ل أن��تم ال��ذین  مولس��ان حال��ھ:(  أن��ا ال أحت��اجكیس��تطیع أن یعم��ل لوح��ده... الن��اس یس��تمدون ق��وتھم من��ھ...  •
 تحتاجون إلّي )

 

 صاحب ضمیر حي... ویمكن االعتماد علیھ ألبعد الحدود •
 

 من كالمھ... عنده قدرة عجیبة على تأكید وجھة نظره یتكلم بطالقة وواثق جداً  •
 

 في كالمك ومنظماً  كن قلیل الكالم معھ... وكن مرتباً  •
 

 تعامل مع ھذه الشخصیة... ألنھ سوف یقدر ذلك منك إذا كنت على حقفي ال وصارماً  كن حازماً  •
 ۱۲ 



 
 االحتمال الثامن

 مدرك بحواسھ مفكر حسي منفتح
 ( الفاعل ) 

 
 عالقاتھ عریضة مع الناس... یستمد طاقتھ وحیویتھ من التعامل مع اآلخرین •

 

 واقعي صاحب تجربة عملیة.... ویعیش اللحظة الحالیة •
 

 عنى عنده  مادام لیس منھ فائدة... لسان حالھ: ( أرى بعیني وأحس بحواسي )الخیال لیس لھ م •
 

 منطقي وعقالني... مرن متكیف مع األوضاع الجدیدة •
 

 مرح وتلقائي... ال للملل في الحیاة وفي العالقة مع اآلخرین   •
 

 لدیھ مھارة طبیعیة في حل المشاكل... ویستمتع بحلھا     •
 

 ط بینھا ویقرأ ما بین السطور... ثم یحلھا بشكل منطقيیجمع بین المشاكل... ویرب •
 

 یجمع بین المتناقضات ویوفق بینھا بال تناقض •
 

 یفضل اإلثارة والحركة... مجازف ویستمتع بما ھو آت... یفضل األمور الریاضیة واألشیاء الیدویة •
 

 یستطیع أن یرى دقائق األمور ویلفت للتفاصیل وتثیر اھتمامھ   •
  

 ي عالي... یحب الھدوء والصوت الخافت والرائحة الحلوة والمنظر الجمیلصاحب ذوق فن •
 

 یبحث عن النتائج ویحب أن یراھا •
  

 لدیھ قدرة عالیة على التحمل والتأقلم مع الواقع كما ھو •
  

 عنده مھارات یدویة... وصاحب حرفة •
 

 ن... یكره الجدل والنقاشیكره الشرح ویفضل المختصر المفید، ثم بعد أن یسمع یعطیك اقتراح في كلمتی •
 

 لدیھ لطافة وسماحة ورقة ولذلك یمیل الناس للتعامل معھ والتقرب إلیھ... وأیضا ألنھ مرح ویحب اللعب •
 

 لدیھ طاقة جبارة وقدرة فائقة على حل المشكالت •
 

 الروتین والقوانین... ولكنھ  یفضل  الحریة    بال یح •
 

 لدیھ قدرة عجیبة على جعل الصعب سھالً  •
 

 قري ومخترععب •
 

 لدیھ رغبة قویة في الحیاة... ویحب أن یستمتع بالحیاة ومباھجھا   •

 
 
 
 
 
 ۱۳ 



 
 االحتمال التاسع

 حكم مشاعري حدسي منطوي
 ( الحامي ) 

 
 ثم یتفاعل مع الحدث محافظ... یفكر أوالً  •

 

 ء وللجلوس وحیداً  الكالم ولكنھ یرد علیھ... غامض وقلیل الكالم... عالقاتھ محدودة، یمیل للھدو أال یبد •
 

 صاحب حس راقي... یشعر بالناس ویفضل أن یخدم اآلخرین •
 

 یحمى الناس من الوقوع في الخطأ •
 

 یحقق النجاح عن طریق  اإلصرار والثبات على المبدأ... ومبادئھ ثابتة وواضحة •
 

 ألحد... عنده خصوصیة في شخصیتھ ( غیر مقلد )  أفكاره من فھمھ ولیست تقلیداً  •
 

 یعمل ما ینبغي عملھ... ( المفروض أن نعمل كذا )یحب أن  •
 

 یضع كل جزء من اھتمامھ في العمل •
 

 قوى للغایة  وصاحب ضمیر حي •
 

 یحترمھ الناس لصالبة مبادئھ ولوضوح الرؤیة لدیھ •
  

 صاحب مھارة في تقییم أي موقف وخصوصا فیما یتعلق بالناس   •
 

 ن قدراتھ ھذه. وھو  متأكد میستطیع أن یفھم ما في داخل نفسك.. •
  

 ما یتعلق بالنفس البشریة یفھم األشیاء المعقدة بكل وضوح... خصوصاً  •
 

 مؤمن بمبادئھ... ویثق في إیمانھ ھذا جداً  •
 

 الحدس واإللھام من أھم قدراتھ •
 

 عنده قدرة كبیرة على تحفیز الناس في العمل •
 

 ال یحب التفاصیل... ولكن یفضل الصورة العامة لألمور •
 

 ولعملھ... والتزامھ عمیق بمبادئھ وعقیدتھ ھصدقائوالؤه كبیر أل •
 

 عنده نظرة مستقبلیة... وبصیرتھ نافذة... خیالھ خصب •
 

 القیاس والتشبیھات واألمثلة كثیرة في حیاتھ •
 

 حساس عاطفي... طیب القلب  •

 
 

 ۱٤ 



 
 االحتمال العاشر

 مدرك بحواسھ مشاعري حدسي منطوي
 ( المثالي ) 

 
 ھادئ...عالقاتھ محدودة... وال یبادر الكالمغامض ومحافظ... كتوم و •

 

 صاحب الھام وخیال... عمق في التفكیر اإلبداعي ولكن في داخل نفسھ   •
 

ما یقللون من قدرات�ھ ویظنون�ھ  صاحب قلب رقیق ألبعد الحدود وھذه ھي مشكلتھ مع اآلخرین... ألنھم دائماً  •
 ولكن داخل نفسھ اً ... قوى  جدضعیفاً... ولكنھ لیس ضعیفاً، بل یفضل أال یضایق أحداً 

 

 یفھم الناس... ویفھم تعقیدات النفس البشریة جیداً  •
 

 على المرونة والتكیف لدیھ قدرة عالیة جداً  •
 

 وال یتقاتل مع أحد  أحداً  قمثالي في رؤیتھ وتصرفاتھ وحیاتھ... ال یضای •
 

 یراقب األوضاع من حولھ في ھدوء •
 

 المشاعر... وذو قلب رحیم... دافئ  صاحب والء ووفاء عالي جداً  •
 

مث�ل ھ�ذه المحب�ة... وھ�ذه  نیحب الناس في داخلھ ویحمل ف�ي داخل�ھ  مب�ادئ وق�یم عالی�ة، والن�اس ال یحمل�و •
 المبادئ توقعھ في صراع مع نفسھ ومع الناس ألنھم یتصرفون عكس ما یتوقع

 

 ... سریع في الوصول إلى االحتماالتمتكیف مرن... ھادئ ولكنھ فضولي جداً  •
  

 إلى القیادة بل إلى اإلتباع... یفضل أن یكون مع الجماعة ( في رأیھ ) لال یمی •
 

 عمیق التفكیر داخل نفسھ... وشدید التركیز فیما یفكر فیھ •
 

 .. ویقیم الناس تقییماً صائباً ودقیقاً .یالحظ الفروق الدقیقة بین كالم الناس وأفعالھم •
 

 مع كل الضغوط .. ویتكیف.یتحمل أكثر من طاقتھ •
 

 والنفس البشریة... .. وعلوم اإلنسان.یمیل إلى الشعر واألدب •
 

 .. ولكن داخل نفسھ  ( یعمل  بصفة مستمرة ).لدیھ طاقة جبارة للتركیز في العمل •
 

 عن خصوصیاتھ وأموره الشخصیة كثیراً  ث.. ال یتحد.محافظ •
 

 العالقات السطحیة ب.. وال یح.یقدر وبشدة العالقات مع الناس •
 

 )  ( ساعدني وأساعدك المنفعةیحب تبادل  •

 
 
 
 

 ۱٥ 



 
 االحتمال الحادي عشر

 حكم مفكر حدسي منطوي
 ( العالم )

 

 ال یبادر بالكالموعالقاتھ قلیلة... یستمع أكثر مما یتكلم  ،محافظ •
 

 ىلدیھ نظرة بعیدة المدو.. یثق باإللھام .. یرى المستقبل .صاحب رؤیة إبداعیة •
 

 والعالقات بینھا ھم االرتباطات بین األمور.. یف.یقدر المنطق والعقالنیة •
 

 .. ویكره اإلھمال والتسیب.واإلبداع والمكانة االجتماعیة ،یقدر وبشدة المھارة واإلتقان •
 

 .. یتمیز باالستقاللیة عن اآلخرین  .أفكاره وآراؤه  تنبع من داخلھ وال یقلد أحداً  •
 

 أفكاره دائما متطورة ویحب الحدیث عنھا •
 

 .. في دقة عجیبة    .تنظیم العمللدیھ قوة في  •
 

 .. یرى الخلل ویسعى إلصالحھ  .ناقد بطبعھ •
 

 لدیھ مستوى عال من الكفاءة واإلتقانو.. .لدیھ عزیمة قویة •
 

 یجد من یتفاھم معھ قلیلون •
  

 الحتماالت المستقبلیة... وھو ناجح في إنزالھا  على أرض الواقع وتنفیذھا بصورة دقیقةل  ؤیتھ جلیةر •
 

 تع بالتحدیات الفكریة المعقدة والمتشابكة ألنھ یستطیع استخدام قدرتھ على التفكیر واإلبداعیستم •
  

 صاحب مھارة عالیة في التخطیط بعید المدى... للخطة  المستقبلیة كامالً  اً یضع تصور •
 

 في نفسھ وعند الناس یقدر المعرفة والعلم •
 

 إلھمالویتضایق من التسیب وا... یتوقع من اآلخرین الكفاءة •
 

 یكره الغموض ویحب الوضوح •
 

 یثق في نظرتھ لألمور وحكمھ علیھا •
 

 قدرتھ عالیة على اتخاذ القرارات الصعبة •
 

 إلصالح الخلل یقیم ویدرس كل شيء بعین ناقدة •
 

 تفاعلھ مع األمور  كذلك ھو في و ...ھادئ الوجھ والمعاني •
 

 .. وواثق من نفسھ.حازم حاسم •
 

 . یفكر بعمق داخل نفسھ.الكالم. أیمیل إلى أن یسمع وال یبد •
  

 واضح المعالم في حیاتھ... خط سیره واضح •
 

 عقالني ومحاید في نقده من أجل إصالح الخطأ... إیجابي  •
 

 أن یعبر عن نفسھ عیكره الروتین والنظام البیروقراطي... ألن ذلك یقید قدراتھ اإلبداعیة وال یستطی •

 ۱٦ 



 
 االحتمال الثاني عشر

 مدرك بحواسھ رمفك حدسي منطوي
 ( المـفكر ) 

 

 عبقري من الطراز األول... وحالل المشاكل بطریقة عبقریة إلى أبعد الحدود •
 

 من أفضل الناس في التخطیط االستراتیجي •
 

 التدخل في أموره الخاصة بمحافظ بطبعھ قلیل األصدقاء... من أھم أمور حیاتھ االستقاللیة... وال یح •
 

 ستقبلیةصاحب خیال وإبداع ورؤیة م •
 

 النقطة األساسیة فیھ...  أنھ مفكر من الطراز األول •
 

 ھادئ في حیاتھ... قلیل الكالم عن أسراره الشخصیة •
 

 متعتھ مالحقة النظریات العلمیة... وتحلیلھا والتفكیر فیھا •
 

 یحل المشاكل عن طریق المنطق والعقالنیة والتحلیل العلمي المنھجي •
 

 المنتدیات والمجتمعات المفتوحة بالناس... ال یح یھتم باألفكار ولیس التعامل مع •
 

 جیداً  هواضح مع نفسھ... ویعرف ما یرید •
  

 غیر غامض... واضح المالمح في حیاتھ •
 

 یعشق اإلتقان والكفاءة... ویكره اإلھمال والتسیب •
  

 یتوقع من الناس أن یكونوا مثلھ •
 

 بذاتھ، وال یعتمد على أحد ( یعیش لوحده )، ویبحث عن إصالح األخطاء... مستقل ناقد لكل شيء تقریباً  •
 

 فضولي ویھتم بالجدید دائماً  •
 

 یتفاعل مع األحداث ویتفجر حیویة ونشاطاً  •
 

 لدیھ رؤیة منطقیة قویة... بحیث یصل إلى لب الموضوع وأساس المشكلة    •
 

 وعقالنیة قدرتھ فائقة على حل المشكالت الصعبة بصورة عبقریة ومحایدة ومختصرة... بطریقة منھجیة •
 

 یسأل أسئلة قویة وصعبة... ألنھ یتحدى نفسھ قبل أن یتحداك •
 

 نقاشاتھ فكریة من الطراز األول... سریع البدیھة وحاضر الفكرة •
 

 لدیھ میل طبیعي لبناء نظام منطقي وعقالني لتفسیر األحداث •
 

 یكره بشدة الروتین... ویحس أنھ في سجن •
  

 لدورانیفضل قول الحقیقة... ویكره اللف وا  •
 

 یفضل عدم السیطرة على اآلخرین... وعدم فرض وجھة نظره علیھم •
 

 ھادئ محافظ قلیل الكالم... إال في المواضیع التي تخصھ ویھتم بھا •
 

 یرفض أن یتدخل أحد في أموره الشخصیة بدون إذنھ... یضع حدوداً لتعاملھ مع اآلخرین •

 ۱۷ 



 
 االحتمال الثالث عشر

 حكم مشاعري حسي منطوي
 لحاضن المربي )( ا

 

 .. ال في البیت وال في العمل وال في أي مكان.ال یمكن االستغناء عنھ •
 

 الكرم عنده أسطوري... وكلمتي عھدي وأھم من أي قانون •
 

 فطرى من داخلھ ةإحساسھ بالمسؤولی... خدمة اآلخرین قبل المصلحة الشخصیة •
 

 یحب التفاصیلو عملي مرتب... عمیق الفكرة داخل نفسھ ،محافظ قلیل الكالم •
 

 الخیال بال یحو.. یعیش الواقع بحواسھ .نھ واقعيأأھم ممیزاتھ  •
 

 یمیل أن یكون في موقع القیادة... صاحب قراروحازم صارم  •
 

 .. ضمیره حي بصورة فطریة.صاحب والءو ودود عطوف •
 

 یمكن االعتماد علیھ إلى أقصى درجة... مھما كان لإذا قال نفذ ما قا •
 

 یتحمل األلم والضغط... یقدر مشاكل اآلخرین وأحاسیسھم،  مللیعمل بال كلل وال •
 

   غنیھم  وفقیرھم... بمشاعرھم وتفاصیل حیاتھم   ،.. صغیرھم وكبیرھم.یھتم بالجمیع •
 وال یتلون، واضح ومستقیم رعنصر ثبات في أي مكان یوجد فیھ... ال یتغی •

 

قیقة المادیة واإلنسانیة مثل نبرة الصوت وتعبیر الوجھ .. یھتم بالتفاصیل الد.العلمیة الفنیة باألمور مال یھت •
 وحركة الجسم

  

   والثبات في األمور... یحب المبادئ والقیم بشكل كبیر یحب الدین واألصول •
 

 عنده خزینة كبیرة من المعلومات والخبرات العریضة   •
 

 متواضع ھادئ الطباع... صلب من الداخل وقوي •
 

 دین والتقالید... وبطریقة علمیة ودقیقة ومفصلةفي ال ملتزم بواجباتھ خصوصاً  •
 

 یحب أن یتعلم وأن یعلم •
 

 لدیھ آراء واعتقادات قویة... ألنھا مبنیة على أساس متین من المبادئ والقیم الثابتة والصلبة •
 

 لدیھ وفرة من الخبرات... ولكن في داخل نفسھ وسوف تعرفھا فقط إذا سألتھ •
 

 )...ألن ھذا ھو المنطق في رأیھ سمرؤو سھ ( الرئیس رئیس، والمرؤویحترم نظام العمل المتعارف علی •
 

 یحترم النظام اإلداري... ویحترم القیادات •
 

التغییر .إال إذا كان من وراءه فائدة لھ ولآلخرین، أو إذا كان التغییر أكثر كفاءة من  بیفضل الثبات وال یح •
   النظام السابق

 رغم ذلك فھو ال یصدق أي كالم یقال لھیتعامل مع الناس من كل فئاتھم... وب •
 

لك ولكنھ یعرف ( ال  كقوتھ في أن یعرف... ھل الذي أمامھ صادق  أم كاذب... وفي ثوان، وقد ال یظھر ذل •
 أحد ویعرف أعماق الناس )  ھیخدع

 ۱۸ 



 
 االحتمال الرابع عشر

 مدرك بحواسھ مشاعري حسي منطوي
 ( الفنان )

 
 ي... یفضل التركیز والھدوء والسكینةمحافظ یعیش في عالمھ الداخل •

 

 بالكالم ویستمع أكثر مما یتكلم   رال یباد •
 

 یفضل التفاصیل... ویحب أن یلمس األشیاء بیدیھ •
 

 صاحب قلب رقیق المشاعر إلى أبعد حد... مرھف الحس خجول بطبعھ... یجلس صامتاً في زاویة لوحده •
 

 ن مواھبھ... یعتقدون أنھ ضعیف وھذا غیر صحیحاآلخرین یقللون من شأنھ ویستخفون بھ وال یعرفو •
 

 یتكیف مع الواقع... مرن تلقائي وعفوي •
 

 أن یكون في موقع القیادة، وال أن یكون مع القائد بالسیطرة على الناس... ال یح بال یح •
 

 یرى الجمال في الواقع... ویدركھ بحواسھ في كل شيء حولھ •
 

 من أجل أن یتجنب الخالف مع اآلخرین ال یفتعل مشكلة مع أحد... یتنازل عن حقھ •
 

 رغم قدراتھ العالیة ویرضى بالقلیل لطیف المعشر وطیب القلب... متواضع جداً  •
  

 عنده والء عظیم...  تابع مخلص ووفي •
 

 ینجز األعمال بھدوء... وتروي وعدم استعجال •
  

 وواقعي أن یستنزف طاقتھ... حسي لیستمتع باللحظة الحالیة التي یعیشھا... وال یفض •
 

 یستمتع باالسترخاء... ویحب الھدوء... قلیل الحركة والنشاط •
 

 دمھ خفیف ومرح... ولكن في ھدوء •
 

 یحب أن یسمع كلمة طیبة من اآلخرین... یفھم الناس ویشعر بھم •
 

 إحساس عمیق بااللتزام  بواجباتھ تجاه اآلخرین   •
 

 من أحد شیئاً  لحس عمیق بالمبادئ والقیم... عفیف أمین... ال یسأ •
 

 یفضل أن یضفي السعادة على اآلخرین في العمل... ولكن في ھدوء •
 

 یكره الروتین... فھو قاتل بالنسبة لھ •
 

 یمكن الثقة  فیھ ألنھ ال یخون أبداً  •
 

 فیما یتعلق بمصلحة الناس   مراقب لألوضاع وللواقع من حولھ... خصوصاً  •
  

 الخیال... یركز على الحقائق الملموسة بعملي وال یح •
 

 لدیھ میل فطرى نحو المشاعر... میل طبیعي لرؤیة الجمال في الطبیعة من حولھ •
 

 ذو قدرة كبیرة على االحتمال  •

 
 ۱۹ 



 االحتمال الخامس عشر
 حكم مفكر حسي منطوي

 ( مؤدي للواجب )
 

 حق المعرفة ویعتقدون أنھ معقد  ھیظلمھ الكثیر... ألنھم ال یعرفون •
 

 بالكالم... وعموماً كالمھ قلیل جداً  رر مما یتكلم، وال یبادمحافظ كتوم وھادئ... یستمع أكث •
 

 واقعي حسي... یرى الواقع بحواسھ ویعیش اللحظة الحالیة •
 

 یفضل تفاصیل التفاصیل... واإلتقان ھام عنده... یتعامل مع األرقام والحقائق بسھولة •
 

 لیل جداً ... المرح في حیاتھ قجداً  عادل منصف، محاید صارم... حاسم وجاد جداً  •
 

 ... ھادئ یركز بشدة وبدقة في عملھدحیاتھ منظمة إلى أبعد ح •
 

 ، ویقول ما یقصد... واضح إلى أبعد الحدودلیقصد ما یقو •
 

على ھذا اإلنسان... ألنھ صارم في تطبیق خطة العمل مھما كانت، وألنھ ثابت  أي مؤسسة تعتمد أساساً  •
 قوي للغایة

 

 المھ مھما حدثعنده كلمة شرف، فإذا قال یلتزم بك •
 

 یفضل أن ینظم األمور من حولھ •
  

 أھل للمسئولیة... من الطراز األول   •
 

   عقوتھ في التزامھ بمبادئھ، وإحساسھ بمسئولیتھ... والؤه صلب ال یتزعز •
  

 یقوم بالمھام الموكلة إلیھ على أكمل وجھ... وبطاقة مستمرة وبال كلل مخلص جداً  •
 

 أحداً   بوة وصالبة... وال یھایستطیع مواجھة المعترضین بكل ق •
 

 یعمل ضمن فریق عمل یفضل أن یعمل لوحده... ولكن أیضاً  •
 

 یقیم الناس على نتائج أعمالھم... ولیس على مكانتھم وأشخاصھم   •
 

 الخیال   باحترامھ بالغ للحقائق... وال یح •
 

 واقعي... عملي... ومنظم للغایة •
 

 اآلخرین دومتزن... مستقل في رأیھ وال یقل عاقل جداً  •
 

 للمرح... ویلتزم باألصول والنظام والترتیب والقانون... یلتزم بالمواعید لال یمی •
 

 قوتھ في صالبتھ... وھذا ما یكرھھ  الناس فیھ •
 

 متین متماسك... وال تثنیھ المشاكل   •

 
 
 

 ۲۰ 



 االحتمال السادس عشر
 مدرك بحواسھ مفكر حسي منطوي

 ( صاحب المھارات الیدویة )
 

 بالكالم... عمیق التفكیر داخل نفسھ  رومحافظ، ال یباد اً ھادئ جد •
 

 یتناقش بأقل جھد وأقل عدد من الكلمات •
 

 یراقب الواقع... یعیش اللحظة •
 

 لدیھ قدرة فائقة على التفكیر... مرن وتلقائي... متكیف مع األحداث •
 

 یشاھد األحداث من حولھ بكل برود... لكنھ یقرأ ما بین السطور •
 

 نفسھ... غامض وصارم عن مال یتكل •
 

 عقلھ یعمل كالكمبیوتر في الدقة واالستمراریة   •
 

 محاید وموضوعي... منصف عادل، عقالني ومنھجي •
 

 یكون مرح بشكل غیر متوقع أحیاناً  •
 

 ممتاز في استنباط أصل المشكلة وتحلیلھا بشكل منھجي... ثم یعطیك خطة منظمة لحل المشكلة •
  

 باألمور المادیة والمھارات الیدویة یھتم بالسبب والنتیجة... یھتم •
 

 لدیھ مھارات فائقة في مراقبة األحداث من حولھ    •
  

 قدرة كبیرة على التحرك لحل المشكلة بمنتھى الكفاءة... ولكن بأقل جھد ممكن •
 

 النظریات وال الخیال فھو عملي ألبعد الحدود... یكره الروتین والنظام الذي یقید الحركة بال یح •
 

 المشاكل المعقدة والكبیرة... ویستمتع أیضاً بحلھا التحدي خصوصاً یستمتع ب •
 

 تغلب علیھ المصلحة الذاتیة الشخصیة... بدون أنانیة ولكن بعقالنیة •
 

 یتحمل الظروف... ویتعامل مع أنماط مختلفة من البشر... ویؤمن بالمساواة بین الناس •
 

 رماً معھم   یغضب من الناس عندما یضیعون وقتھ... ویكون شدیداً صا •
 

 أن یتطفل علیھ أحد بیعشق االستقاللیة في حیاتھ... وال یح •
 

 یقرر حیاتھ بنفسھ... قراره ملكھ فقط •
 

 باألشخاص ) ركثیر النقد بطبعھ... نقده موضوعي ولیس شخصي ( ال یتأث •
 

 أحد ھقوتھ في عقلھ... نبیھ ذكى... لماح وال یخدع •
  

 ة عقالنیةمفتاح شخصیتھ في أن تسألھ بصورة منطقی •
 

 اً أن یجرح أحد دكالمھ عقالني... جاف محاید، ولكن ال یقص •
 

 قلیلون  أصحابھیثق في التجربة...  •

 
 ۲۱ 



 
ا یَِصفُونَ  ِة َعمَّ  ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَّ

 َوَسالٌم َعلَى اْلُمْرَسلِینَ 
ِ َربِّ اْلَعالَِمینَ    َواْلَحْمُد ہلِلَّ
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