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واليته  بكريم  وطّهر  السعادة،  أهل  قلوب  هدايته  بجميل  نّور  الذي  احلمد هلل، 

فأقبلت  عنايته  من  هلا  سبق  ما  إيل  ودعاها  وداده،  فيها  فأسكن  الصادقني  أفئدة 

نحمده  واإلرادة،  والقدرة  والعلم  باحلياة  املوصوف  املجيد  احلميد  منقادة، 

مستفاده،  نعمة  منه  الشكر  بأن  معرتفني  ونشكره  وأفاده،  فضل  من  أوىل  ما  عىل 

كل  عيل  وهو  احلمد  وله  امللك،  له  له،  رشيك  ال  وحده  اهلل،  إال  اله  ال  أن  وأشهد 

لقاءه،  يوم  إيل  وسيلة  وأعدها  وعطائه،  نعمه  أكرب  من  أعدها  شهادة  قدير،  يشء 

يا  علاماً  وزدنا  علمتنا،  بام  وانفعنا  ينفعنا،  ما  علمنا  وإبراهيم،  آدم  معلم  يا  اللهم 

الرامحني. أرحم 

بعد... أما 

وحتديد  اكتشاف  ىف  يستخدم  والذى   MBTI اختبار  برشح  الكتاب  هبذا  أقوم 

القيادية، حيث أقوم  برشح اإلختبار ومفهومه وكيفية استخدامه  أنامط الشخصيات 

مقدمة

مقدمة
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نمط  عرشة  ستة  بعرض  ذلك  بعد  أقوم  ثم  القيادية،  شخصيتك  نمط  لتحديد 

.MBTI اختبار  حسب  القيادة  للشخصية 

تكون  أن  يعنى  ماذا  هي:  عنارص  عدة  بعرض  أقوم  نمط  عرشة  الستة  من  لكل 

األنامط  وأكثر  والقوة،  الضعف  ونقاط  الشخصية،  السامت  وخمترص  الفئة،  هذه  من 

توافقا، والتطور املهنى، راجيا من اهلل أن تنال هذه اجلهود القبول واالستحسان.

مقدمة
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القيادية  نمط شخصيتك  اكتشف  كتاب  الثانية من  الطبعة  نطبع  تعاىل  اهلل  بفضل من 

األمور  بعض  بوضع  الطبعة  تلك  لتجويد  دفعنا  ما  وهذا   ،MBTI معايري  حسب 

فهم  األوىل،  الطبعة  يف  الرباقة  وتعليقاهتم  القراء  أراء  وهي  أال  حسباننا؛  يف  اهلامة 

أنامط  عىل  للتعرف  ودليالاً  ا  مرشداً خري  يعترب  الذي  الكتاب  هذا  نجاح  يف  رشكائنا 

الشخصيات  تقسيم  نظرية  أساس  ُبني عىل  والذي  املختلفة من حولنا،  الشخصيات 

لن  أنك  املؤكد  ومن  اليومية،  حياتك  يف  معهم  تتعامل  شخصية،  عرش  ستة  إىل 

أمجعني. معهم  ستتعامل  بل  واحدة  شخصية  مع  تتعامل 

الرصاعات  من  جمموعة  كأهنا  احلياة  وتصبح  حولنا  من  مع  نصطدم  ال  وحتى 

مع  الكتاب  هذا  لك  نقدم  فنحن  شخصياتنا،  أنامط  باختالف  والشخصية  الفكرية 

التعامل  كيفية  حول  املتمحورة  النظرية  اجلوانب  تثقل  جديدة  معلومات  إضافات 

يتحدد  وهل  الشخصية؟  أنامط  تغيري  املمكن  من  وهل  والقوة،  الضعف  نقاط  مع 

معه  للنجاح  حياتك  رشيك  شخصية  أنامط  معرفة  وأمهية  لشخصيتك؟  ا  تبعاً عملك 

مقدمة
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وغريها. الزوجية،  احلياة  يف 

للقارئ،  ومبسطة  سهلة  بطريقة  املعلومات  تقديم  يكون  أن  الثانية  الطبعة  يف  وعنينا 

بأسلوب  منها  االستفادة  القارئ  يستطيع  كي  مقسمة  نقاط  صور  يف  وعرضها 

لكيفية  شخصية  نمط  كل  يف  جديدة  أجزاء  وضع  عىل  وحرصنا  هلا،  العميل  التطبيق 

حتى  أو  الصداقة  عالقة  أو  العاطفية  كانت  سواء  اإلنسانية  العالقات  مع  التعامل 

عىل  التعامل  يف  نمط  لكل  هامة  نقاط  أضفنا  بل  ذلك  عىل  نقترص  ومل  األبناء،  تربية 

العمل. الزمالء يف  مع  التعامل  أو  ا  أو مرؤساً ا  مديراً املهني سواء كان  التطوير  نطاق 

وسامت،  صفات  من  عرش  الستة  الشخصيات  أفق  يف  التحليق  نبدأ  نحن  وها 

نجاحك  كيفية  عىل  تدلك  شيقة  معلومة  بكل  الستمتاع  القارئ  عزيزي  واتركك 

اآلخري شخصيات  أنامط  مع  التعامل  وكيفية  شخصيتك  نمط  عىل  التعرف  يف 
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جولة  ىف   )MBTI نظرية  معايري  حسب  شخصيتك  نمط  )اكتشف  كتاب  يأخذنا 

النظرية  لنا  يرشح  حيث  الشخصيات،  لتصنيف   MBTI نظرية  عامل  يف  شاملة 

الستة  األنامط  تكوين  وكيفية  ومعايريها  تطورها  وعن  عنها  تارخيية  نبذة  لنا  ويقدم 

منها. نمط  كل  عن  ونبذة  اإلنسانية  للشخصيات  عرش 

تكوين  يتم  وكيف  واملعايري  االختبار  وفكرة  النظرية  عن  نبذة  الفصل  هذا  ُيقدم 

ا  حتديداً ونُركز  النظرية.  عليها  تعتمد  التي  املعايري  خالل  من  وحتديدها  األنامط 

لنظرية  ا  وفقاً املختلفة  الشخصيات  أنامط  لتطوير  استخدامها  وكيفية  املعايري  عىل 

."MBTI"الــ

متهيد

ماذا ُنقدم فى الفصل األول 

ماذا ُنقدم فى هذا الكتاب

الفصل األول
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كل  من  يتخلص  أن  يريد  ال  منَّا  من  األفضل؟  إىل  يتغري  أن  يريد  ال  منَّا  من 

الوصول  عىل  تساعده  إجيابية  صفات  ُيطور  وأن  نفسه  يف  حيبها  ال  التي  الصفات 

بطريقته  ُكالاً  يتغري،  أن  يريد  كلنا  ذلك؛  نريد  كلنا  بحياته؟  واالستمتاع  يريد  ما  إىل 

وأن  أهدأ  يصبح  أن  يريد  من  ا  ومنَّ ُجرأة،  أكثر  يصبح  أن  يريد  من  ا  فمنَّ اخلاصة، 

القرار  اختاذ  عىل  ا  قادراً يكون  أن  يريد  من  ومنَّا  الزائدة،  العصبية  عن  يتخىل 

العالقات  تكوين  عىل  ا  قادراً يصبح  أن  يريد  من  ا  ومنَّ املناسب،  الوقت  يف  املناسب 

وهكذا. الناس،  من  الكثري  مع  والصداقات 

ا أن نصبح قادرين عىل معرفة صفات الغري وحتديد شخصياهتم،  نحن ُنريد أيضاً

تكون  العمل  مكان  ففي  هذه،  شخصياهتم  عىل  بناءاً  معهم  التعامل  كيفية  َثمَّ  ومن 

التعامل مع زمالئك ورؤسائك  ُقدرتك عىل  أن  األمهية، حيث  غاية  الصفة يف  هذه 

: ما هى اختبارات تحديد الشخصية ولماذا نحتاجها؟ أولاً

كيف نغير انفسنا إذا كنا ل نعرفها حق المعرفة؟

الفصل األول
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منهم  بكل  اخلاصة  الشخصية  السامت  فهم  استطعت  إذا  أفضل  ستكون  ومرؤسيك 

شخصيته.  نمط  يتطلبه  ملا  ا  وفقاً فرد  كل  مع  التعامل  َثمَّ  ومن 

لكن  بالطبع،  ممكن  فهذا  غريك  شخصية  فهم  أو  شخصيتك  تغيري  أردت  فسواءاً 

تغيري  من  تتمكن  فلكى  الفعلية؟  شخصيتك  تفهم  تكن  مل  إن  ممكنناًا  يكون  كيف 

هنا،  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال   ، أوالاً وفهمها  معرفتها  من  لك  البد  شخصيتك 

أنفسنا؟ نعرف  ا  حقاً نحن  هل 

الفصل األول
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يفرتض نموذج اجلوهرى أن هناك أشياء يعرفها اإلنسان عن نفسه ويعرفها الناس 

عنه كإسمه وشكله وطريقه حتدثه وصفاته األساسية التى يعرفها الكل، وهناك أشياء 

يعرفها اإلنسان عن نفسه وال يعرفها الناس عنه وهو ما يطلق عليه املنطقة اخلفية وهى 

أشياء شخصية عادة ما يكتمها الشخص عن من حوله.

معلومة  تكون  التى  وقد  نفسه  عن  يعرفها  وال  عنه  الناس  يعرفها  أشياء  وهناك 

الثقة  وقلة  الكفاية  عدم  بمشاعر  متعلقة  ومعقدة  عميقة  أمور  تكون  قد  أو  بسيطة 

بالنفس أو اجلدراة والرفض ومثل هذه األشياء التى قد ال يعرفها اإلنسان عن نفسه، 

وهناك أشياء ال يعرفها عن نفسه وال يعرفها الناس عنه، ويتم معرفة هذه األشياء بعد 

الذكاء االجتامعي،  اللغة اإلنجليزية،  الدم، مستواك يف  عمل االختبارات مثل فصيلة 

الذكاء العاطفي، وأشياء أخرى.

الفصل األول
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حيتوي نموذج اجلوهري عىل:

 أشياء أنا أعرفها عن نفسى والناس يعرفوهنا عنى. )اسمي شكيل جنسيتي( أشياء 

عامة

 أشياء أنا أعرفها والناس ال يعرفوهنا.

أشياء الناس تعرفها وأنا ال أعرفها.  

الدم،  فصيلة  مثل  االختبارات  عمل  )بعد  يعرفوهنا  الناس  وال  أعرفها  ال  أشياء 

مستواك يف اللغة اإلنجليزية، الذكاء االجتامعي، الذكاء العاطفي(. 

ال يعرفوهنا مربع جوهري          يعرفوهنا   

أعرفها

ال أعرفها

الفصل األول
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ختلتف سامت البرش، وقد أراد اهلل سبحانه وتعاىل لنا االختالف، فلم خيلقنا متطابقني، 

ومل ُيرد أن نكون استنساخات لطبيعة واحدة، بل أراد لنا االختالف والتنوع، وقد رصح 

اهلل سبحانه وتعاىل هبذا االختالف يف أكثر من موضع ىف كتابه احلكيم: 

َتِلِفنَي{   ]هود- 118[ خُمْ َيَزاُلوَن  َواَل  َواِحَدةاً  ةاً  ُأمَّ النَّاَس  َعَل  جَلَ َك  َربُّ }َوَلْو َشاَء 

َوَلُتْسَأُلنَّ  َيَشاُء  َمن  َوَيِْدي  َيَشاُء  َمن  ُيِضلُّ  َوَلِٰكن  َواِحَدةاً  ةاً  ُأمَّ َعَلُكْم  جَلَ  ُ اهللَّ َشاَء  }َوَلْو 

َعامَّ ُكنُتْم َتْعَمُلوَن{ ]النحل-93[

ا الستمرار احلياة، فلكل منا  ختتلف طبائع البرش إذن؛ وهذا االختالف رضوري جداً

املختلفة حتتاج سامت وخصائص شخصية خمتلفة بطبيعة  دور يف احلياة، وهذه األدوار 

احلال، وال يمكن ألحد اجلزم بمعرفته وقدرته عىل التواصل مع مجيع أنامط البرش، فقد 

التعامل مع من خيتلفون عنه ىف السامت واخلصائص الشخصية،  جيد أحدنا صعوبة يف 

وقد حتتاج الوظائف املختلفة أشخاص ذوي طبائع خمتلفة، فهناك وظائف حتتاج سامت 

الفصل األول
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الناس، وهناك وظائف تتطلب  التواصل مع  قيادية، وهناك وظائف تتطلب قدرة يف 

قدر كبري من الذكاء وقدرة عالية عىل الرتكيز، وهناك وظائف تتطلب قدرة عىل احلسم 

واختاذ القرارات، وهكذا.  

الفصل األول
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من هنا جائت احلاجة لتطوير معايري واضحة يمكن من خالهلا احلكم عىل األنامط 

املختلفة لشخصيات البرش، وقد حاول العديد من العلامء عرب السنوات تطوير أدوات 

ومعايري يمكن من خالهلا حتديد األنامط املختلفة لشخصيات البرش، ومن النظريات التي 

الــ"MBTI" واختبارها  معايري  فكرة  رشح  وقبل   ،MBTI"" نظرية  هى  تطويرها  تم 

دعونا ُنلقى نظرة رسيعة عىل التطور التارخيى للنظرية.

الفصل األول

اختبار حتديد الشخصية
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نمطك  وحتديد  الكتشاف  ُصمم  اختبار  هو 

تطوير  تم  وقد  الضغوط،  يف  عمله  وكيفية  القيادي 

هذا االختبار بناءاً عىل دراسات عديدة متت يف املايض 

كان اهلدف منها اكتشاف سامتك الشخصية الرئيسية 

نمطك يف  بتحديد  بعناية  تطويره  تم  الذي  االختبار  ويقوم  الناس،  مع  تعاملك  وكيفية 

كل معيار من معايري التقييم وذلك من خالل جمموعة من األسئلة املنتقاه بعناية فائقة. 

كل  أسئلة  عىل  اإلجابة  من  االنتهاء  وبعد  جمموعات،  أربعة  عىل  األسئلة  وتتوزع 

جمموعة تقوم بجمع كل االجابات وإحصاء احلروف األكثر يف كل جمموعة لتتعرف عىل 

املعايري  معيار من  تتعامل كل جمموعة من األسئلة مع  القيادية، حيث  نمط شخصيتك 

األربعة التى ُتستخدم لتحديد نمط الشخصية الذي تنتمى إليه.

تذكر أن اهلدف األساسى من االختبار هو مساعدتك عىل حتديد شخصيتك ولفت 

انتباهك إىل سامتك الشخصية األساسية.

الفصل األول
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ا من الطباع  منذ قديم األزمان حاولنا أن نصف وُنصنِّف أنفسنا بطرق عديدة ابتداءاً

األربعة عند احلضارات القديمة "املتفائل، رسيع الغضب، احلزين، اهلادئ" وصوالاً إىل 

اجلوانب  لفهم  بجهد  يسعون  الناس  كان  فقد  الفلسفية،  العلوم  إليه  توصلت  ما  آخر 

تقدم كبري يف هذا  املعقدة يف شخصية اإلنسان وتعريفها بشكل واضح، وقد تم حتقيق 

املجال بعد تطوير اختبارات الشخصية املعارصة، فقد مكنتنا النامذج املتوفرة حالياًا من 

الفصل األول
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أننا مازلنا بحاجة  توقع معظم السامت واألنامط الشخصية بدرجة عالية من الدقة، إال 

للكثري من اجلهود يف هذا املجال، فالنفس البرشية مليئة باألرسار التي مازال العلم غري 

قادر عىل فك شفراهتا بشكل كامل ودقيق.  

وجيدر القول أنه بغض النظر عن النمط املتبع يف حتليل شخصيتنا، فإنه من الرضوري 

أن نعلم أن طبيعة الشخصية اإلنسانية تبقى فريدة من نوعها، إذ أهنا تتأثر باملحيط واخلربة 

واألهداف الشخصية لكل فرد منا. 

الحتامالت  ا  وصفاً نقدم  املجموعة  هذه  يف 

شخصيتهم،  أنامط  بحسب  األشخاص  ترصفات 

األنامط  هذه  بأن  دائاماً  ُنذكر  األحوال  وبجميع 

إجابات  وليست  وميول  مؤرشات  فقط  هي 

حتصيل  بني  ما  كبري  فارق  هنالك  إذ  وإرشادات، 

10 باملائة و80 باملائة من سمة ما، هذه املعلومات 

فهام  وتقدم  الشخصية  بناء  يف  لتساهم  ُوِضعت 

أفضل لبعضنا البعض.

الفصل األول
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خمتلفتني  فلسفيتني  مدرستني  من  جذورها  تستمد  النظرية  تعتدها  التي  الطريقة  إن 

 Carl" أوالمها تعود إىل أوائل القرن العرشين والتي كان مؤسسها كارل جوستاف يونج

Gustav Jung" والذي ُيدعى بأيب الفلسفة التحليلية، حيث كان لنظريته عن األنامط 

النظريات  من  العديد  أهلمت  أهنا  كام  الشخصيات،  تصنيف  يف  األكرب  األثر  الفلسفية 

األخرى، والتي من بينها نظريتنا.

الفصل األول



39

اكتشف 
نمط 

شخصيتك

من ُمسامهات "يونج" األساسية كانت تطوير مفهوم االنفراد )االنطوائية( واالنفتاح 

عامله  ا عىل  مركزاً إما  املجموعتني  إحدى هاتني  يقع يف  منا  بأن كل  قال  إذ  )االجتامعية( 

بشكل  املصطلحني  هذين  تعريف  ويتم  )منفتح(،  اخلارجي  عامله  أو  )منفرد(،  الداخيل 

خمتلف يف أيامنا هذه إذ أن الرتكيز عىل العامل اخلارجي أصبح يعني امتالك قوة اجتامعية، 

منه  يستمد  الذي  املصدر  عىل  يركز  الذى  ليونج  األصيل  التعريف  فإن  النظر  وبغض 

يعني  ال  االنفتاح  أن  كام  واحلياء  اخلجل  يعني  ال  التفرد  فإن  وبذلك  طاقته،  الشخص 

بالرضورة امتالكنا مهارات اجتامعية جيدة.

وباإلضافة إىل التفرد واالجتامعية، صاغ "يونج" العديد من املفاهيم، وهى املفاهيم 

التى ُتبنى عليها معايري النظرية واالختبار بشكلها احلاىل، وسيتم رشحها بشكل تفصييل 

كوك  "كاثرين  قامت  املايض  القرن  عرشينات  ويف  الفصل.  حمتوى  من  قادم  هو  ما  يف 

بريدجز" "Katharine cook Briggs"، بالبناء عىل نظرية يونج وتطوير املعايري التي 

ذكرها، وقامت الحقا بنرش واحد من أشهر كتب حتديد الشخصية يف الوقت احلايل.

ولقد  الشخصيات،  تصنيف  بمجال  كبري  بشغف  تتمتع  ِرسة  ُمدَّ "كاثرين"  كانت   

"يونج"، وقررت أن تبني عىل هذه الكتابات لتقوم بتأليف  ا من كتابات  استفادت كثرياً

نظريتها اخلاصة يف تصنيف الشخصيات، وبالتعاون مع ابنتها "ايزابيل" "Isabel" قامتا 

الفصل األول
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يتم  التي  املعايري  نشأت  هنا  ومن  الشخصيات  وترتيب  لتوصيف  سهلة  طريقة  بتطوير 

من خالهلا حتديد نمط الشخصية، وهو ما سيتم رشحه يف القسم القادم.

الفصل األول
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ا الختبار الــ "MBTI" بناءاً عىل أربعة معايري  كام سبق وقلنا، يتم حتديد األنامط وفقاً

تقييم:

 Mind: Introverted.املنفردة والشخصية  االجتامعية  الشخصية  العقل:  معيار 
 vs. Extraverted

 Energy: Intuitive vs. .معيار الطاقة:  الشخصية املحددة والشخصية العامة
Observant

 Nature: thinking العاطفية.  العقالنية والشخصية  الشخصية  الطبيعة:  معيار 
 vs. Feeling

 Tactics: judging vs. املرنة.  والشخصية  احلازمة  الشخصية  التكتيك:  معيار 

prospecting

الفصل األول

 "MBTI" ثالًثا: معايري مقياس واختبار

كيف يتم حتديد األمناط املختلفة طبقا لــ "MBTI"؟
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هذه املعايري قد تم اختيارها بناءاً عىل جوانب الشخصية اإلنسانية وهي كاآليت 

E شخص اجتامعى  VS  I شخص منفرد

Introverted vs. Extraverted

يظهر هذا اجلانب كيفية تفاعلنا مع األشخاص اآلخرين:

النوع من  يميل هذا  لذا  نفسه،  بوجوده مع  يستمد طاقته  املنفرد هو من  الشخص   

باإلرهاق  التكلم، كام يشعر  قبل  ملياًا  والتفكري  الفردية،  النشاطات  األشخاص ملامرسة 

نتيجة للتواصل االجتامعي، وال يمتلك هذا النوع من األشخاص رغبة كبرية يف عمل 

صداقات كثرية، فهم يفضلون النشاطات الفردية ويشعرون براحة أكثر عندما يكونون 

ا عن  العمل مع األفكار عوضاً ذاتياًا، ويفضلون  أن يكونون مكتفني  بمفردهم، وحيبون 

التفاعل  إن  للمهارات االجتامعية، حيث  ُيعطون أمهية كبرية  األشخاص، كام وأهنم ال 

قادرين  ليكونوا  دائاماً بحاجة  الداخلية برسعة كبرية، وهم  يستنزف طاقتهم  االجتامعي 

ذلك  من  وبالرغم  كهذا.  أمر  حدث  كلام  طاقتهم  شحن  إلعادة  املنزل  إىل  العودة  عىل 

يف  متمرسني  يصبحوا  وأن  االجتامعية  مهاراهتم  حتسني  عىل  جيد  وبشكل  قادرين  فهم 

املفاوضات أو املحادثات القصرية، إال أهنم سيستخدمون هذه املهارات ألهنم مضطرين 

الفصل األول
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الستخدامها وليس ألهنم جيدوهنا طبيعية أو مثرية للحامسة. 

الشخص االجتامعى هو من يستمد طاقته وأفكاره من وجوده مع اآلخرين، حيث 

ُيفضل االجتامعيون النشاطات اجلامعية، ويمتلك هذا النوع من األشخاص طريقة مميزة 

وليس  ذهنهم  يف  معني  لسبب  عادة  يكون  اآلخرين  مع  وتفاعلهم  اجتامعياًا،  للتواصل 

إلهتاممهم بام يتحدث به اآلخرون، وهم ال يستطيعون حتمل األمور التي تفتقد للمعنى 

وال حيبون إهدار وقتهم بتبادل األحاديث قليلة األمهية، ودائاماً ما حيرصون عىل التعبري 

عن ما يدور يف أفكارهم، وغالباًا ما يفصحون عن آرائهم حتى قبل أن تكتمل يف عقوهلم، 

مستمتعني باستالم زمام القيادة وإصدار األوامر. 

الشخص  أن  يعنى  وهو   )Ambivert( املزاج  توازن  بمصطلح  يسمى  ما  هناك 

ليس  أنه  حيث   – واالنفتاح  االنغالق   - مقياس  مركز  يف  هو  اخلاصية  هلذه  املمتلك 

ا، فقد يوجد  شخص يقع عىل أحد طريف  اجتامعياًا بشكل كبري كام أنه ليس انطوائياًا جداً

بني  التوازن  إىل  يميلون  أشخاص  هناك  أنه  واملقصود  واالنفراد،  االجتامعية  مقياس 

صفات االجتامعية وصفات االنطوائية، بمعنى أهنم ليسو انطوائيني عىل طول اخلط أو 
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ا للظرف واملوقف. اجتامعيني عىل طول اخلط، بل تتغري سامهتم طبقاً

ا ما إذا ما كان ُيفضل الذهاب إىل حفل أو قراءة  عىل سبيل املثال، قد تسأل شخصاً

ا للكتاب، حتى أن معظم االنطوائيني سيختارون  ا للحفل وتبعاً كتاب، ويكون جوابه: تبعاً

الذهاب إىل احلفل برفقة اثنني أو ثالثة من أصدقائهم املقربني بدالاً من اجللوس وقراءة 

ا بالنسبة للمنفتحني ومرتادي احلفالت فإهنم قد يرغبون  كتاب ممل، وكذلك األمر أيضاً

باجللوس وتفقد آخر ما تم إصداره يف عامل الكتاب.

بالطبع مجيعنا بارعون بطبيعتنا يف أمور معينة وأقل اجادة ألمور أخرى لكننا نستطيع 

ن هذه النقاط ونرفعها ملستوى أعىل، وهذا هو املقصود، فال يوجد  أن نتعلم كيف ُنحسِّ

أو  اخلط  طول  عىل  عاطفى  أحد  يوجد  وال  العكس،  أو  اخلط  طول  عىل  انطوائي  أحد 

األجواء  يف  ا  جداً هادئاًا  يكون  قد  نمطي   INFJ أن  ستجد  ذلك،  عىل  كمثال  العكس، 

االجتامعية الغريبة عنه، إال أنه مشهور بني زمالئه بفصاحته وقدرته العالية عىل اخلطاب 

يف املواقف التي تُركز عىل األفق التي تستهويه، قد يشعر شخص يمتلك نمط شخصية 

ا  ا ما، إال أنك ستجده جاحماً كالـ INTJ بغرابة شديدة يف احلفالت التي ال يعرف فيها أحداً

ا عند التحدث بموضوع يعرفه حق املعرفة، كام أن مخسينياًا انطوائياًا سيكون أفضل  مندفعاً

ENFP كثريي  اجتامعياًا من انطوائياًا يف السابعة عرش من عمره. كام أنه عادةاً ما يكون 

ا عند شعورهم بأن نظرياهتم ُعرضة للتحدي، وقس عىل ذلك الكثري  الكالم هادئني جداً
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من األمثلة.

ضعفه  نقاط  عىل  دائم  بشكل  يعمل  آخر  أو  جانب  إىل  ينتمي  إنسان  كل  بأن  نؤمن 

وموازنة كال اجلانبني يف شخصيته خالل نموه ونضجه.

ا فيه ضمن   إن إرهاقك نتيجة للتواصل االجتامعي املطول ال يعني أنك لن تكون رائعاً

ا فإن انتامئك إىل نمط الشخصية املنفتح ال يوقفك عن  ظروف خمتلفة. وكذلك األمر أيضاً

إنام  املزاج،  ُمتزين  الناس  املهارات ال جتعل  لتبقى هادئاًا. إن هذه  املناسبة  إجياد األوقات 

جتعلهم بارعني اجتامعياًا.

S  شخص حمدد  Vs   N شخص عام

Sensing vs. Intuitive

حيدد اجلانب الثاين كيفية نظرة الشخص للعامل وكيفية معاجلته للمعلومات

القول  ويمكن  األشياء.  وجزئيات  بالتفاصيل  يتم  شخص  هو  املحدد  الشخص 

أن أصحاب هذه الصفة هم  أشخاص يتمتعون بعقلية ُمرتبة وُمنظمة، يتمون بمعرفة 

تفاصيل األشياء وجزئياهتا الدقيقة، إذ اهنم ال يتخذون قرارهتم إال بعد اإلملام التام بكل 

املعلومات والتفاصيل اخلاصة باألمر حمط الدراسة، وهم يتمتعون بقدرات حتليلية كبرية، 
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حيث أهنم يمتلكون القدرة عىل حتليل األمور بشكل منطقى ومنظم، ويستطيعون حتليل 

األحداث وربطها ببعضها البعض بناءاً عىل ُمقدمات ونتائج منطقية، ومن َثمَّ يستطيعون 

تقديم حلول منطقية وواقعية للمشكالت.

ويعتمد أصحاب هذه الصفة عىل حواسهم وإدراكهم يف حتليل األشياء، وُيركزون 

هم  وبالتايل  املستقبل،  لتوقع  وحتليله  عليه  البناء  وحياولون  الواقع  يف  حدث  ما  عىل 

أشخاص عمليون حيرتمون العملية والواقعية.   

الشخص العام هو من يتم بعموميات األشياء أكثر من اهتاممه بالتفاصيل، فهو يتم 

بالنظرة العامة الشاملة أكثر من اهتاممه بجزئيات وتفاصيل األشياء. ويمكن القول أن 

أصحاب هذه الصفة هم أصحاب نظرة مستقبلية، فهم يعتمدون عىل حدسهم ويركزون 

عىل عامل األفكار، ويعتمدون عىل حتليالهتم وخميلتهم يف استيعاب األفكار وتوضيحها 

وال  العمل،  وأولويات  واالسرتاتيجيات  اخلطط  إعداد  يف  متميزون  وهم  لآلخرين، 

يتمون بمراقبة األحداث املادية املحيطة هبم، ويركزون فقط عىل ما هو ممكن احلدوث.

تتطور قدراهتم الفكرية والتحليلية بشكل مستمر، مما جيعلهم مفكرين المعني، ولكن 

ا ملبالغتهم يف االعتامد عىل أفكارهم ومايدور بأذهاهنم دونام النظر ملا حيدث حوهلم،  نظراً

فإن لديم مشكلة يف التعامل مع األمور العملية، مما يؤدي لفقداهنم بعض األشياء التي 
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حتدث أمامهم يف حالة عدم إعطائها االهتامم املطلوب.

T شخص عقالين  Vs  F  شخىص عاطفي

 Thinking vs Feeling

حُيدد هذا املعيار مقدار التلقي العقالين للشخص يف مقابل التلقي العاطفي

فالشخص العقالين هو الذي يميل للتفكري العقالين ويقل عنده التفكري العاطفي، 

وال يعني ذلك خلوهم من العاطفة ولكن يغلب عليهم التفكري العقالين. 

ويتمتع أصحاب هذه الصفة بصالبة الرأي، حيث يكبتون مشاعرهم وعواطفهم، 

من  ا  بدءاً يشء  كل  عن  بالسؤال  مهتمني  نقاشاهتم،  يف  والعقل  املنطق  إلعالء  ويميلون 

طرق تدريس أساتذهتم وصوالاً جلوانب عالقتهم العاطفية.

احلدس )التخيُّل( والتفكري من أهم خصائصهم، وهو ما جيعل منهم أصحاب عقلية 

متفتحة، وذكاء عايل، ويمنحهم القدرة عىل حتقيق نتائج رائعة خاصة يف املجاالت العلمية 

ا يسعون دائاماً إلبقاء مشاعرهم  أفراد جمتمعهم، وهم أيضاً بالنفع عىل  والتقنية، مما يعود 

لقلة  بحاجتهم لآلخرين، وهو -إضافة  االعرتاف  رافضني  اخلارجي،  العامل  بعيدة عن 
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عددهم يف املجتمع- ما جيعل من الصعب عليهم االرتباط باآلخرين.

الشخص العاطفي هو من يغلب عليه التفكري العاطفي عىل التفكري العقالين، فهم 

أشخاص حساسون، ويتبعون قلوهبم وعاطفتهم، وال يعني هذا أهنم ال يفكرون بعقوهلم 

ا، ولكن يغلب عليهم استخدام العاطفة. ُمطلقاً

أخالقية  حجج  عىل  ويعتمدون  ملشاعرهم  األولوية  الصفة  هذه  أصحاب  ُيعطى 

وأدبية، مقدمني كل ما يستطيعون فعله ليبقوا صادقني مع مبادئهم، وهم أشخاص طيبني 

وحساسني قادرين عىل إجياد اجلوانب اإلجيابية دائاماً بغض النظر عن الظروف املحيطة، 

وتشكل العاطفة واحلدس نواة شخصيتهم، فهم يّتبعون قلوهبم ويعربون عن أحاسيسهم 

بقوة ويركزون عىل التناغم والتفاهم والتعاون.

 وهم أشخاص مثاليني وذوي عقلية منفتحة قادرين عىل حتقيق نتائج رائعة وخاصة 

يف املجاالت املتعلقة باألخالقيات الفلسفية والدبلوماسية، إال أن ذلك جيعلهم يف بعض 

األحيان بعيدين عن السائد املعروف مما يشكل هلم صعوبة يف االرتباط بأشخاص آخرين 

ا. وخاصة عندما يتطلب منهم األمر تقبل ما يرونه غروراً
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P شخص مرن  Vs  J شخص حازم

Judging vs. Prospecting 

يعكس هذا اجلانب منهج العمل، وهو التخطيط واختاذ القرارات.

الشخص احلازم هو من حيكم عىل اآلخرين ويتسم أصحاب هذه الصفة بالقدرة عىل 

الواضحة ويسعون  القواعد  لون  يفضِّ أعامهلم، وهم  أداء  القرارات، والرصامة يف  اختاذ 

إلهناء مجيع مهامهم، وُيقدسون املواعيد النهائية، وهم حاسمون وعادة ما جيدون صعوبة 

يف التأقلم مع الشك، األمر الذي جيعلهم اسرتاتيجيني ممتازين، ممتلكني اإلرادة والقدرة 

عىل ختصيص الوقت البتكار اخلطط املعقدة. 

مع  يستقر  وال  للحرية  ويسعى  التغيري  وحيب  التنظيم  لعدم  يميل  املرن  الشخص 

الروتني ويتكيف برسعة، وُيفضل إبقاء خياراته مفتوحة. يتصف أصحاب هذه السمة 

أفضل،  ُطرق  بوجود  دائاماً  معتقدين  البديلة  اخليارات  إىل  دائاماً  يتطلعون  باحثون،  بأهنم 

األمر الذي قد يؤدي لوجود مشاريع كثرية ليس هلا هناية، ونتيجة لذلك يفقدون الكثري 

من الفرص. وبالرغم من ذلك فإن أصحاب هذا النمط ُيفضلون خوض املخاطر بدالاً 
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من االنغالق عىل خياراهتم، األمر الذي حيد من حرياهتم، كام يميلون للهدوء والراحة 

جتاه الوسط املحيط هبم، ويتجنبون املشاكل واالستفزازات سواء يف عملهم أو دراستهم 

وال يلتزمون باملواعيد أو القوانني. 
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ا للنظرية باختصار أو كود مكون  يتم التعبري عن كل نمط من أنامط الشخصية طبقاً

ا ملعايري MBTI، فإنك  من أربعة أحرف، فلو أنك أجريت اختبار حتديد الشخصية وفقاً

بالطبع ستسأل ماذا تعني هذه احلروف األربعة؟ 

 INTJ(( كـ  حروف  أربعة  من  عرش  الستة  الشخصية  أنامط  من  نمط  كل  يتكون 

ENFP(،( أو )ESTJ( ُيعربِّ كل حرف منها عن سمة حُمددة يف شخصيتك من خالل 

نمط  وليكن  كمثال  معني  نمط  لنأخذ  الصفة.  هذه  لتحديد  استخدامه  تم  الذي  املعيار 

فئة  أو  املحللني  فئة  األوىل وهى  القيادية  للفئة  تنتمي  التي  األنامط  من  )INTJ(، وهو 

القيادة بالتحليل. 

املعايري األربعة التي يتحدد نمط الشخصية من خالهلا )والتي تم رشحها يف القسم 

السابق( هى: 

E أم شخص اجتامعى I  املعيار األول حيدد كونك شخص منفرد

املعيار الثاين حيدد كونك شخص يتم بالنظرة العامة الشمولية لألمور )عام( N أم 

رابًعا: تكوين األمناط
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S  )شخص يتم بالتفاصيل )حمدد

Tأم شخص عقالين F املعيار الثالث حيدد كونك شخص عاطفي

P  أم شخص مرن J املعيار الرابع حيدد كونك شخص حازم

إذن؛

ا للمعيار األول نجد أن أصحاب نمط )INTJ( عىل سبيل املثال هم أشحاص  طبقاً

I منفردون

N ا للمعيار الثانى نجدهم يتمون بالنظرة العامة الشمولية لألمور وطبقاً

T ا للمعيار الثالث نجد أهنم أشخاص عقالنيون وطبقاً

J ا للمعيار الرابع نجدهم أشخاص حازمون وطبقاً

ويتم حتديد نمطك من خالل االختبار بالشكل التايل:

األول هو  املعيار  أي جانب من جانبي  األوىل  املجموعة  أسئلة  إجاباتك عىل  حُتِدد 

الغالب لديك، وبذلك تتمكن من معرفة احلرف األول من شخصيتك.
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هو  الثانى  املعيار  جانبي  من  جانب  أي  الثانية  املجموعة  أسئلة  عىل  إجاباتك  حُتِدد 

الغالب لديك، وبذلك تتمكن من معرفة احلرف الثانى من شخصيتك. 

الثالث هو  املعيار  الثالثة أي جانب من جانبي  املجموعة  أسئلة  إجاباتك عىل  حُتِدد 

الغالب لديك، وبذلك تتمكن من معرفة احلرف الثالث من شخصيتك. 

الرابع هو  املعيار  الرابعة أي جانب من جانبى  املجموعة  إجاباتك عىل أسئلة  حُتِدد 

الغالب لديك، وبذلك تتمكن من معرفة احلرف الرابع من شخصيتك. 

ثم يتم وضع احلروف األربعة جنباًا اىل جنب من اليسار إىل اليمني )احلرف الناتج من 

املجموعة األوىل ثم احلرف الناتج من املجموعة الثانية ثم احلرف الناتج من املجموعة 

نمط  األربعة  احلروف  هذه  وسُتمثل  الرابعة(،  املجموعة  من  الناتج  احلرف  ثم  الثالثة 

شخصيتك القيادية.

ا أن يعطى نتائج دقيقة ولكنه أداة مساعدة تساعدك  االختبار أداة مساعدة وليس رشطاً

عىل اكتشاف شخصيتك ومع مرور الوقت ستكتشف شخصيتك بشكل أكرب
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ا، كام ييل: تنقسم األنامط الـ 16 إىل قسمني ثم إىل أربعة ثم إىل ستة عرش نمطاً

:N القسم األول: جمموعات ذات النظرة الشاملة

فيهتمون  لألمور،  شاملة  نظرة  أصحاب  أهنم  يف  املجموعة  تلك  أصحاب  يشرتك 

.N بالنظرة الكلية لألمور واألحداث، وهو ما تعرب عنه صفة النظرة الشاملة

حيتوي ذلك القسم عىل فئتني أساسيتني:

:NF الفئة األوىل: الدبلوماسيون

بالدبلوماسية  المعني  وهم  والتعاون،  التعاطف  عىل  الدبلوماسيون  يُركز 

واالستشارات، ويعترب األشخاص املنتمني إىل هذه املجموعة متعاونني وواسعي اخليال، 

دائرهتم  يف  أو  عملهم  مكان  يف  األطراف  بني  واملنسق  املناغم  دور  يلعبون  ما  وغالباًا 

االجتامعية، إال أن هذه السامت تتسبب بمشاكل عندما تكون هناك حاجة ماسة لالعتامد 

عىل العقالنية واختاذ قرارات صعبة.

تكوين الفئات االربعة 
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تشرتك تلك الفئة يف صفتني أساسيتني:

.N األوىل: أهنم أصحاب نظرة شاملة لألمور وهو ما يعرب عنه بحرف

.F الثانية: أن طريق تفكريهم تكون بالعاطفة واملشاعر وهو ما يعرب عنه بحرف

: NTالفئة الثانية: املحللون

أنامط الشخصية هذه ُتؤثِر العقالنية والنزاهة، وتتميز بالنقاشات الفكرية والعلمية 

يف جماالت التكنولوجية كام أهنم ذوي عقلية منفتحة، ومستقلني بشكل كبري، وإرادهتم 

صلبة، وواسعي اخليال، ينظرون إىل األمور من وجهة نظر نفعية مهتمني بشدة باخليارات 

املمكن تطبيقها ال بام ُيريض اجلميع، تصنع هذه السامت حمللني اسرتاتيجني ومفكرين 

بارعني إال أهنا تسبب صعوبات عىل الصعيدين العاطفي واالجتامعي.

تشرتك تلك الفئة يف صفتني أساسيتني:

.N األوىل: أهنم أصحاب نظرة شاملة لألمور وهو ما يعرب عنه بحرف

.T الثانية: أن طريقة تفكريهم تكون بالعقل واملنطق وهو ما يعرب عنه بحرف
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:S القسم الثاين: جمموعات ذات نظرة تفصيلية

يشرتك أصحاب تلك املجموعة يف أهنم أصحاب نظرة تفصيلية لألمور، فيهتمون 

.S بالتفاصيل املتعلقة بأمر ما، وهو ما ُتعرب عنه صفة النظرة التفصيلية

حيتوي ذلك القسم عىل فئتني أساسيتني:

: SJ الفئة األوىل: الدفاعيون

ا، قادرين عىل خلق النظام واألمان  الدفاعيون هم أشخاص متعاونون وعمليون جداً

والتوازن حيثام ذهبوا. يميل هؤالء األشخاص ليكونوا عاملني بقوة، شديدي التدقيق، 

ويتميزون يف جماالت الدعم اللوجستي واإلدارة، وتلتزم هذه األنامط الشخصية بخططها 

وال تتهرب من املهامت الصعبة إال أهنم من املمكن أن يكونوا غري مرنني رافضني تقبل 

أي وجهة نظر خمتلفة. 

تشرتك تلك الفئة يف صفتني أساسيتني:

.S األوىل: أصحاب نظرة تفصيلية لألمور وهو ما ُيعرب عنه بحرف

الثانية: طريقة تنظيمهم للبيئة من حوهلم هي طريقة حازمة، وهو ما ُيعرب عنه بحرف 

الفصل األول



57

اكتشف 
نمط 

شخصيتك

.J

:SP الفئة الثانية: املستكشفون

املنفعة  لتحقيق  يسعون  عمليون  أهنم  كام  عفوية،  االنامط  أكثر  املستكشفون  يعترب 

املبارش، وهم  التفكري  تتطلب ردة فعل رسيعة والقدرة عىل  التي  ويلمعون يف احلاالت 

من  ابتداءاً  الطرق  من  وبكثري  املجاالت  من  العديد  يف  واستخدامها  التقنيات  يف  خرباء 

تكون  أن  املفاجئ  غري  ومن  اآلخرين  إقناع  طرق  حتي  الفيزيائية  األدوات  يف  خربهتم 

هذه األنامط من الشخصية مميزة وال بديل هلا يف االزمات، كام يربعون ىف املهن اليدوية 

واملبيعات.

تشرتك تلك الفئة يف صفتني أساسيتني:

.S األوىل: أصحاب نظرة تفصيلية لألمور وهو ما ُيعرب عنه بحرف

عنها  ُيعرب  ما  وهو  مرنة،  طريقة  هي  حوهلم  من  للبيئة  تنظيمهم  طريقة  أن  الثانية: 

.P بحرف
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INTJINFJ ENTJENFJ

INTPINFP ENTPENFP
NT
فئة 

المحللين

ISTJISFP ESTJESFP

ISFJISTP ESFJESTP
SJ
فئة 

الدفاعيين

SP
فئة 

المستكشفين

NF
فئة 

الدبلوماسيين

N
مجموعة ذات النظرة الشاملة

S
مجموعة ذات النظرة التفصيلية

واجلدول التالي يوضح التقسيم الذي ذكرناه:
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أربع  تقع يف  القيادية وهذه األنامط  ا للشخصية  نمطاً حسب الـ"MBTI" هناك 16 

جمموعات هى:

الفئة القيادية األوىل: القيادة بالتحليل

خيلق القائد املحلل املعتمد عىل املنطق أنظمة تتميز برتتيبها ونظامها، إذ يعتمد هذا 

النوع من القادة عىل العقالنية كنظرية توجيهية كام يميلون إىل الواقعية، كام أهنم يتحلون 

بقليل من الصرب حيال األمور العاطفية أو تلك التي تبتعد عن املنطق، ومثل هؤالء القادة 

غالباًا ما يملكون القدرة عىل االخرتاع.

اهتاممه األول  إذ أن  املحللة،  بأن ستيف جوبز كان مثاالاً عىل نمط الشخصية  يقال 

كان يدور حول بناء منتج أفضل يعرب عن سمة حتليلية قوية، وحتت قيادته مل تأت الرشكة 

فحسب بمنتجات جديدة ومثرية يف السوق العاملية بل أن رشكة Apple جهدت لتطوير 

هذه املنتجات وجعلها أفضل.

خامًسا: فئات أمناط الشخصية
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وغالباًا ما يعمل القادة املحللني يف املؤسسات احلكومية واملكاتب السياسية كفرانكلني 

األمن  كنظام  الربامج  من  العديد  بخلق  قام  إذ  لذلك  ا  كبرياً مثالاً  يعترب  الذي  روزفلت 

ألعامله  وكنتيجة  الواليات  هبا  متر  كانت  التي  الصعبة  الفرتة  باهناء  ليساعد  االجتامعي 

بدورها  والتي  األمريكية  املتحدة  الواليات  دولة  شكل  نظام  يف  الفيدراليات  تكاملت 

ا وبيئة أفضل ملواطنيها. شكلت نظاماً

 وتشمل الفئة أربعة أنامط هم

نمط INTJ )نمط العقل املدبر(.

نمط INTP ) نمط املعامري(.

نمط ENTJ )نمط رئيس األركان(.

نمط ENTP )نمط املخرتع(.

 الفئة القيادية الثانية: القيادة بالدبلوماسية

ُيقحم القادة الدبلوماسيون أصحاب الرؤية البعيدة أنفسهم يف أفكار غالباًا ما تكون 

مرتبطة بالقيم والقضايا العليا، كام يكون هذا النوع من القادة فاعلني يف املنظامت التي 
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اآلخرين  مع  املستقبلية  الرؤى  من  الكثري  مشاركني  قدراهتم  تلمع  حيث  إليها  ينتمون 

موجهني أنظارهم ملا قد جيلبه املستقبل متغاضني عام قدمه املايض واحلارض.

مانديال  ونلسون  كينغ  لوثر  مارتن  ذكر  نورد  االجتامعي  التغيري  قادة  عىل  وكمثال 

واللذان ُيعتربان من أشهر األمثلة عىل القادة ذوي الشخصية القيادية الدبلوماسية، وعىل 

ا يف املايض القريب إذ أنه  صعيد األعامل والرتفيه ُيعترب والت ديزين من أكثر األمثلة تأثرياً

قدم لنا جتربة جديدة من خالل مدن املالهي والرتفيه التي مل يسعى أن تكون أماكن تسلية 

ا، وبالرغم من املدة الطويلة التي تفصلنا عن رحيله،  لها رسائل أخالقية أيضاً فقط بل مَحَّ

فإن قسم التطوير يف ديزين ُيدعى إىل اليوم بـ قسم والت لإلبداع التخييل والذي يتنافس 

العاملون فيه مع نظراءهم خللق ما يصفونه بالذي مل ُيرى من قبل.

 وتشمل الفئة أربعة أنامط هم

نمط INFJ )نمط املستشار(.

نمط INFP )نمط املعالج(.

نمط ENFJ )نمط املدرس(.

نمط ENFP )نمط البطل(.
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الفئة القيادية الثالثة: القيادة بالدفاعية

يأخذ القائد الدفاعي مسؤولية االهتامم باألعامل كرجل إداري لديه كافة التفاصيل 

ا، كام يميل هذا النوع من القادة العالء  الصحيحة متعامالاً مع األمور بشكل دقيق جداً

من  األنامط  هذه  وتعمل  والربوتوكوالت،  بالقواعد  يتعلق  فيام  صارمني  املايض، 

يرى  إذ  العامة  واملصلحة  باخلري  باملسؤولية واالهتامم  االحساس  منطلق  الشخصية من 

الدفاعيون دورهم القيادي يف محاية املجتمع وتقاليده واحلفاظ عليه وعىل مكوناته حتى 

وإن كانوا أقلية فيه.

ا عن الشخصية القيادية الدفاعية، كام أن جيف بيزوس  ُيعترب البابا فرنسيس مثاالاً جيداً

ا من تركيزه عىل هدفه الثابت  مؤسس موقع Amazon مثال جيد عىل هذه الفئة انطالقاً

املتمثل يف مجع املعلومات. 

 وتشمل الفئة أربعة أنامط هم

نمط ISTJ )نمط املفتش(.

نمط ISFJ )نمط املدافع(.

نمط ESTJ )نمط املرشف(.

نمط ESFJ )نمط املعطي(.
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الفئة القيادية الرابعة: القيادة باالستكشاف

تواجهه كام  قد  إجياد حلول رسيعة ألي مشكلة  إىل  النشط  املستكشف  القائد  يميل 

يسعى لنقل التنظيامت املنتسب إليها إىل توجهات جديدة مثرية غري مبال باملخاطر عند 

القادة ال يتم  النوع من  أن هذا  تستحق خوضها، كام  املخاطرة  نتائج هذه  بأن  شعوره 

بكيفية قيام اآلخرين بإنجاز مهامهم يف السابق ُمعطني جل اهتاممهم ملا هو آت مدفوعني 

بميلهم للترصف املبارش بدالاً من التخطيط والتحليل.

يعترب ريتشارد برانسون مثاالاً عن القائد املستكشف وذلك بإبداعه ملراكز التسجيالت 

Virgin record mega store والتي مهدت الطريق إلنشاء 400 رشكة  الصوتية 

حتت شعارها.

 وتشمل الفئة أربعة أنامط هم

نمط ISTP )نمط احلريف(.

نمط ISFP )نمط الفنان(.

نمط ESTP)نمط املروج(.

نمط ESFP )نمط املؤدي(.
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نمط شخصيتك

التي غالبا ما يطرحها الشخص عند اكتشافه لنمط شخصيته، هو إذا  أحد األسئلة 

ا من يكون هو وما هي نقاط قوته وضعفه؟ يسأل كال منا  ما كان هذا النمط حيدد مسبقاً

نفسه: هل قدر يل بطريقة ما أن أكون الشخص الذي أنا عليه اآلن؟ ونحن عندما نطرح 

هذه األسئلة نركز عىل نقاط ضعفنا ونتجاهل نقاط قوتنا.

أحيانا قد يرغب الدبلومايس أن يكون منظام كالدفاعي )_SJ_(، وقد يستمتع حملل 

)_NT_( وجد نفسه أخرقا يف موقف عاطفي بفكرة امتالك سمة التعاطف القوية كالتي 

هبة حدسهم  بالتخيل عن  الدبلوماسيون  يرغب مجيع  لن  أنه  كام  الدبلومايس،  يمتلكها 

، األمر الذي قد جيعل املحلل بأن يرغب بالتخيل عن  القوي ألجل أن يكونوا أكثر تنظياماً

حبه البتكار األنظمة وحل األلغاز مذهوال بام يراه من أحاسيس دافئة وضبابية. 

املدخل األول: نقاط القوة والضعف فى األمناط املختلفة

سادًسا: نظرة عامة على مسات خمتلف األمناط
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متتلك كل أنامط الشخصيات نقاط متقابلة، كنقاط ضعفهم مقابل نقاط قوهتم، إنك 

أنه ال يوجد أحد كامل،  لتالحظ  إنسان آخر ملدة طويلة  برفقة  أن تكون  لست بحاجة 

حتى أن كارل يونج مبتكر الفكرة التي عىل أساسها يقوم الكثريون ببناء نظامهم اخلاص 

للشخصية  املختلفة  اجلوانب  زوايا  تدوير  األسايس  هدفه  كان  الشخصية،  أنامط  من 

واملساعدة عىل تطوير الذات ومكاملتها. 

فعىل سبيل املثال، قام كارل باستكشاف الطاقة األنثوية anima والطاقة الذكورية 

animus يف كل فرد عمل معه، كام أنه قال بفكرة 

الظالل “Shadow” التي تعرب عن اجلانب املظلم 

من ذواتنا، وتنص نظريته عىل أننا لن نكون ذاتا كلية 

إذا مل نالقي ونتقبل ظاللنا، وأننا إذا مل نقم بذلك- 

عن  ستعرب  الظالل  تلك  فإن  ليونج-  هنا  والقول 

نفسها بطريقة غري صحية.

معرفة طبيعة نقاط ضعفنا هي قوة بحد ذاهتا

يعلم املالكم يف حلبة النزال كيف يستعمل نقاط 

ليبتعد  ولكن  ضعفه،  نقاط  عن  يبتعد  وكيف  قوته 
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وإدراك  كمالكم  قدراته  معرفة  له  املهم  فمن  جيدا،  يعرفها  ألن  بحاجة  فهو  حقا  عنها 

النقاط التي تؤثر عليه سلبا يف النزال، بذلك هو يصنف نفسه كمقاتل متقبال وجود نقاط 

الضعف والقوة فيه. 

لنصبح أشخاصا  أنامطنا وأنامط اآلخرين من حولنا  لنتعلم عن  يأخذ معظمنا وقتا 

التي  والقوة  الضعف  نقاط  معرفة  إن  أفضل،  بشكل  بيننا  فيام  التعامل  نستطيع  أفضل 

نقاط  البحث عن  علينا  ذلك  أنفسنا، ألجل  تطوير  ا يف عملية  هاماً تعترب جزءا  نمتلكها 

بل  الخفاقاتنا،  األعذار  وإجياد  هلا  االستسالم  يعني  ال  الذي  األمر  وتقبلها،  ضعفنا 

ا، حيث أن نقاط الضعف يف كل شخصية جزء ال يمكن  االعرتاف هبا واالنتباه إليها جيداً

تفاديه، والتظاهر بالكامل لن جيعل أحد ما كامال.

نقاط الضعف وعملية التكيف

التي  الشخصية  الرتكيبة  بإجياد  يتعلق  فيام  احلياة  يف  تواجهنا  التي  التحديات  إحدى 

والبقاء  املجتمع  يف  واالندماج  التكيف  بني  الدائم  الرصاع  هو  مساعدتنا،  بإمكاهنا 

صادقني جتاه جوهر من نكون، أحياناًا تتناسب نقاط قوتنا وضعفنا مع ما هو متوقع منا 

وما هو متعارف عليه، إال أهنا قد تكون غري مناسبة يف أحيان أخرى وحاالت أخرى، 

لقد تكيفنا مجيعا يف حياتنا بدرجات خمتلفة للتأقلم مع حميطنا فاعلني أشياء مل نكن نرغب 
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بالقيام هبا تفاديا ألي صدامات، فعلنا ذلك طوال حياتنا مع أهلنا، أساتذتنا أو رؤسائنا 

البقائهم راضني عنا.

تكيفنا عىل األقل قليال يف نقطة من حياتنا لندخل دائرة اجتامعية طاملا رغبنا بأن نكون 

جزئا منها، وربام نشعر أحيانا بالضياع ما بني متطلبات التكيف التي يفرضها العامل من 

حولنا وما بني شخصيتنا احلقيقية، وهلذا فإن تعلم سامت شخصياتنا يساعدنا عىل العودة 

من  ملعرفة  ثانية  لنعود  فرصة  تنمحنا  قد  احلاالت  بعض  ويف  األصلية،  ذاتنا  واكتشاف 

ا مفيدا عند التعامل مع نقاط  نكون. جيدر القول أن التكيف هو آلية للنجاة وقد يكون أمراً

الدفاعية بمنصب مدير  ا من أصحاب األنامط  ضعفنا، كمثال عىل ذلك، لنضع شخصاً
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املوسيقيون  أسايس  بشكل  جيتذب  الذي  األمر  للموسيقى،  استديو  يف  ملكتب  تنفيذي 

املستكشفون، سنجد كيف أننا من املمكن أن ننجر إىل التطرف عند افتقادنا ليشء نقدره 

جدا. 

ولنقل يف مثالنا أن التنظيم مفقود يف الرشكة، ما سيجعل الدفاعى متصلباًا جدا وذلك 

النظام، فيام يراه املستكشف أمرا  ا عن  ا للقواعد وخروجاً انتقاصاً كردة فعل عىل ما يراه 

طبيعيا. التطرف يف األمور سيقلب السمة املتأصلة بالدفاعى يف كونه منظاماً من الناحية 

احلرية،  يعشقون  بمن  بالديكتاتوريون  يرحب  ما  ا  فنادراً ضعف،  نقطة  إىل  العاطفية 

وحماولة  التكيف  عىل  قادرة  تكون  أن  الدفاعية  لشخصيتنا  الرضوري  من  يكون  وقد 

ليأيت  العمل.   النجاة يف  التكيف  يعني  إبداء تصلبا أقل يف ترصفاهتا، يف حالة كهذه قد 

السؤال بعد ذلك: هل يستطيع الدفاعيون إعادة تنظيمهم من جديد ولو قليال ليعملوا 

بشكل أفضل بني أوالئك الفنانني العشوائيني؟ هل بإمكاهنم البقاء صادقني جتاه ذواهتم 

وسامهتم التي حيرتموهنا عند تكيفهم مع متطلبات العمل اجلديد؟ إذا كان بإمكاهنم البقاء 

سيكون  أو  عملهم  هلم  سيحفظ  ذلك  فإن  لتصلبهم،  كبتهم  رغم  أنفسهم  مع  صادقني 

ذلك مؤرشا أن الوقت قد حان إلجياد مكان آخر للعمل فيه؛ ال يشبه منزل املجانني الذي 

كانوا يعملون فيه.

إذن، إن التكيف هو جواب جزئي لكيفية تعاملنا مع نقاط ضعفنا، دائام ما نتكيف 
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أنه  إال  بحسبه،  األمور  لتجري  املناسب  الطريق  هو  ذلك  يكون  احلاالت  بعض  ويف 

يتوجب علينا أن نكون واعني كي ال يزداد التكيف عىل حساب سعادتنا والتقليل من 

ا من كوننا يف مكان ال تنتمي إليه مبادئنا. قدرات نقاط قوتنا، فليس هناك يشء أكثر بؤساً

توسيع دائرة راحتنا

للبقاء  نستخدمها  آلة  أهنا  ننظر عىل  أن  نقاط ضعفنا هي  مع  للتعامل  أخرى  طريقة 

يف دائرة راحتنا، قد ينظر إىل نقطة الضعف عىل أهنا طريقة للحفاظ عىل وجود ما اعتدنا 

عليه، لنأخذ عىل سبيل املثال، شاباًا حملالاً وقع يف مشكلة عاطفية، قد يشعر بأن حاالت 

بنفسه كغريب يدخل إىل  الذي حيب، وقد يشعر  املنطقي  النظام  بعيدا عن  كهذه تدفعه 

أنه  من  يتأكد  كي  سيئاًا  سلوكا  يتخذ  قد  لذلك  نتيجة  يشء،  عنها  يعرف  ال  إمرباطورية 

إبقاء  من  للتأكد  طريقه  هو  الطباع  وحاد  سيئاًا  يكون  أن  نظره  وجهة  فمن  خمدوع،  غري 

ا عنه. األشخاص وعواطفهم الغادرة بعيداً

يتفق معظم الذين يعملون يف جمال التغيري والذات اإلنسانية عىل أن النضج يأيت نتيجة 

إلرادة توسيع دائرة الراحة، فامذا سيحصل لو أراد املحلل الذي ذكرناه يف مثالنا أن يوسع 

الفصل األول



اكتشف 
نمط 

شخصيتك

70

العواطف  دفء  عن  التعبري  أن  ليكتشف  دائرته  من  قليالاً  خرج  لو  ماذا  راحته؟  دائرة 

بالرضورة االستسالم والتخيل عن أي  يعني  القليل منها لآلخرين لن  والطيبة وإعطاء 

ا مع  والتواصل جيداً ا جدياًا  البقاء صلباًا ومفكراً بإمكانه  أن  قد يكتشف  نقاط قوته،  من 

أخيه اإلنسان يف آن واحد، سيصل إىل معرفته أن التغلب عىل نقاط الضعف ال يكمن يف 

إنكارها ولكن يكمن ىف توسيع تعريفه لقوته. 

ا، وإذا ما  ال يعني القيام بذلك أنه سيصبح عاطفياًا، لكنه قد يصبح أكثر اجتامعية ووداً

نظرت حولك ستجد الكثري من املحللني اجليدين هم 

لتوسيعهم  غالباًا  االجتامعي، ويعود ذلك  املستوى  من 

وباإلمكان  االجتامعي،  العنرص  ليشمل  قوهتم  مفهوم 

أنامط  من  نمط  أي  عىل  نفسها  التفكري  طريقة  تطبيق 

الشخصية وأية نقطة ضعف.

نصائح للتعامل مع نقاط ضعفك

- تعرف عىل نقاط ضعفك. 

- لتكن لديك اإلرادة للتكيف، كل شخص جيب 

من  ا  حذراً كن  ولكن  ذلك  عىل  ا  قادراً يكون  أن  عليه 
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التامدي يف ذلك كي ال خترس نفسك.

بشكل  التعامل  من  لتتمكن  راحتك  دائرة  توسيع  يمكنك  كيف  اكتشاف  عليك   -

أفضل مع حميطك. 

النمط األفضل ، مشكلة االمتياز

أبدا"  سلفادور دايل إليه  "ال ختف أبدا من االمتياز، ألنك لن تصل 

ختتلف العالقة مع التميز باختالف نمط الشخصية، فاألشخاص املحللون يتمحور 

اهتاممهم حول إجياد النظام األفضل، أو التفكري يف تطوير نظام ما وجعله أفضل ما يمكن 

أن يكون، أما الدبلوماسني فيحاولون دفع العامل من حوهلم نحو عامل مثايل حيث يكون 

التميز  جيدون  فإهنم  للدفاعيون،  بالنسبة  بتناغم،  ويعيشون  ذاهتم  من  متيقنون  اجلميع 

عىل  وحفاظهم  التزامهم  ازداد  فكلام  والتقاليد،  واملعايري  بالقواعد  االلتزام  خالل  من 

النظام كلام شعروا بأهنم يؤدون واجباهتم عىل أفضل وجه، ويرتبط تقدير الذات لدى 

املستكشفني بدرجة احرتافهم ملهنتهم وتطوريم ملهاراهتم، وما االحرتاف إال الوصول 

إىل أفضل درجات استخدام املهارات والقدرات.

نعلم عند عملنا واجتهادنا للوصول إىل التميز بأننا لن نصل إليه ابدا، إال أنه بمحاولتنا 

ذلك قد نقرتب منه أكثر، 
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يقول  هوسا،  البسيطة  االهتاممات  من  جيعل  لنيله  السعي  أن  التميز  مشاكل  إحدى 

جورج فيرش عن ذلك: "عندما هتدف للتميز ستكتشف أنه هدف متحرك". فإن حماولة 

عليا  أمهية  يشكل  اهلدف  كان  ما  إذا  كامل  بوقت  وظيفة  تصبح  قد  التميز  إىل  الوصول 

للفرد، وتكمن املشكلة يف اهلوس أنه جيذب كامل انتباهنا ويرصفه عن أمور أخرى مهمة 

مما يؤدي إىل عدم التوازن الذي قد يصل أحيانا بأن جيعل حياتنا غري متزنة.

التميز واحلصول عىل  فإذا ما كان  املامطلة،  للتميز هي  السعي  نتيجة  مشكلة أخرى 

والطريقة  األخطاء،  بحدوث  السامح  املمكن  غري  فمن  مطلوباًا  ا  أمراً يمكن  ما  أفضل 

األفضل لتفادي وقوع األخطاء هي تأجيل عمل أي يشء، وكحّل للمامطلة جيب اعتامد 

املقولة " األمر اجليد كفاية جيد أن يكتفى به " وأن ذلك هو أفضل ما يمكن القيام به.

وجيدر القول إن السعي للتميز قد يؤدي لتدمري العالقات االجتامعية مع اآلخرين، 

عىل  متيزنا  نسقط  ما  غالبا  لكن  ألنفسنا،  وزره  بتحميل  نكتفي  ال  لألفضل  سعينا  فعند 

اآلخرين، متوقعني الكثري غري متساحمني مع األخطاء التي قد يرتكبها من نحب أو أي 

إياهم أن يقدموا أفضل ما لديم  نتقبلهم كام هم عليه مطالبني  أننا لن  إنسان آخر، كام 

ا من تصورنا أن ذلك ما جيب أن يكونوا عليه، ومما ال شك فيه أن ما نتصوره هو  إنطالقاً

ا كثرية عىل أية عالقة. أمر من صنعنا وال يمكن ألحد أن يعيش وفقا له مما قد يضع قيوداً
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النظام  تطوير  يستطيعون االستمرار يف  لكنهم  النظام األفضل  لن جيدوا  فاملحللون 

بني  ما  االختالف  يشكل  قد  كهدف  للتميز  السعي  رفض  فإن  هلؤالء  بالنسبة  احلايل، 

التطوير اجلدّي واهلوس املدمر.

التميز، وأن  مفاهيم عن  بالتعريف هي  املثاليات  أن  لتذكر  الدبلوماسيون حيتاجون 

املفاهيم ليست أمورا حقيقية إهنا بكل بساطة عبارة عن أفكار. إن ذلك ال يعني أن عىل 

باملثالية وجعلها تدفعهم يف اجتاهات حمددة ولربام سيقومون باألمور  يتأثروا  هؤالء أال 

"التميز   : العلامء  قدامى  من  كثريين  عن  مقتبسا  فولتري  قاله  ما  باختاذهم  أفضل  بشكل 

هو عدو اجليد"، فالسعي الدائم لتحقيق أهداف مستحيلة يمكن أن يبعد الشخص عن 

إنجاز ما هو ممكن منها. 

أما الدفاعيون من اجليد أن يعتربوا أن القواعد وضعت لتكرس أحياناًا، إذ أن االهتامم 

الشديد يف كيفية وجوب أن تكون األمور )التميز( بدال مما هي عليه، يمكن أن يؤدي إىل 

ا عنهم من حييط هبم. التصلب، األمر الذي قد يقتل اإلبداع مبعداً

حتى أن املستكشفني يمكنهم االبداع يف سعيهم لالحرتافية، قد يكونون أقل اهتامما 

بالسعي للتميز من باقي األنامط، يميلون للعيش يف الواقع واحلارض، ويرغبون بتحقيق 

القائلة بأن  النجاح يف اللحظة التي يعيشوهنا اآلن، ولربام هم أكثر من يعكس الفلسفة 
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احلياة هي الرحلة و ليست املنتهى، إال أهنم بحاجة ليتنبهوا من انجرارهم للهوس يف أي 

يشء حياولون احرتافه.           

هل من املمكن أن تغري نمط شخصيتك؟

يمتلك كل نمط من أنامط الشخصية نقاط من القوة وأخرى من الضعف إذ ال وجود 

لنمط مثايل كام أنه ال وجود إلنسان كامل عىل هذه األرض. جتدر اإلشارة إىل أنه المفر 

عند نقطة معينة يف حياتك من قولك: "أمتنى لو كنت أمتلك شخصية خمتلفة"، قد ترغب 

أكثر  تنظيام،  أكثر  أحاسيسك،  مع  تناغام  أكثر  اآلخرين،  عىل  انفتاحا  أكثر  تصبح  أن  يف 

مقاومة لالنتقادات، ولذلك فإنه من غري املفاجئ أن يكون أحد أكثر األسئلة طرحا من 

قبل األشخاص املهتمني بالتطوير الذايت هو "هل بإمكاين تغيري نمط شخصيتي؟"

معظم  عىل  اعتامدا  السهولة.  بتلك  ليس  السؤال  هذا  عن  االجابة  فإن  احلظ،  لسوء 

نظريات أنامط الشخصية نجد أن نمط كل منا يولد بوالدتنا وال يتغري أبدا، بغض النظر 

وحتى  ختتلف  التي  وعاداهتم  سامهتم  تطوير  لألفراد  املمكن  من  فإنه  الرأي،  هذا  عن 

تتناقض مع توصيف نمطهم، فكيف حيدث ذلك؟ 

لنقم باستخدام املثال التايل: ختيل بأن مجيع األضواء يف شقتك انطفأت فجأة وأنك 

احلواس  ما  لكن  الباب،  إىل  الوصول  عىل  قادرا  تكون  قد  دامس،  ظالم  يف  أصبحت 
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التي ستستخدمها؟ اللمس؟ السمع؟ الشم؟ قد يكون أي يشء ما عدا النظر، حاستك 

مرة  برصك  الستخدام  ستعود  الضوء  عودة  وفور  فإنه  ذلك  عن  النظر  بغض  املفضلة، 

أخرى كونه جيعل التنقل أسهل. 

إن طريقة عمل شخصيتك مشابه متاما ملثالنا، حيث أن البيئة املحيطة ستقوم بتشكيل 

شخصيتك وفق منحى حمدد، جمربة إياك أن تطور سامت وعادات قد تكون غريبة عن 

نمطك، كمثال عىل ذلك، إذا كنت شخصا عاديا وعفويا، لكن جدول أعاملك مزدحم 

مهووس  ومديرك  جدا 

ما  فإن  الزمنية  باجلداول 

أنك  سيتغريإال  تفضله 

فور  لطبيعتك  ستعود 

العمل،  من  خروجك 

األمر الذي يمكن تعميمه 

عىل مجيع السامت. 

أن  الواجب  من  لربام 

ما  غالبا  آخر،  أمرا  نذكر 

االجتامعية  بني  اخللط  يتم 
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واالنفتاح، كام هو احلال يف اخللط بني احلياء واالنطوائية، إن ذلك من األخطاء األكثر 

أنه  جيدون  بطبيعتهم  املنفتحون  األفراد  أن  حيث  الشخصية،  أنامط  مناقشة  عند  شيوعا 

من السهل التكلم مع اآلخرين )يستمدون طاقتهم من قيامهم بذلك( وستجد أن هناك 

األنامط  أصحاب  فإن  بالعكس،  والعكس  خجولون،  أشخاص  هم  بينهم  من  الكثري 

من  الكثري  أن  ستجد  لكنك  اآلخرين،  مع  تواصلهم  عند  طاقتهم  يفقدون  االنطوائية 

بينهم هم أشخاص بليغون. 

يف الواقع، إن أنامط حمددة من االنطوائني )كالـ INTJ و INFP( غالبا ما يكونوا أكثر 

اجتامعية من أكثر األنامط انفتاحا، ويف املجتمعات الغربية يفوق عدد األفراد املنفتحني 

أنه  األشخاص  معظم  يعتقد  لذلك  وكنتيجة  كبري  هبامش  االنطوائني  األفراد  عدد  عىل 

جيب عىل أي شخص أن يسعى ليصبح منفتحا، واثقا، ويملك دائرة كبرية من األصدقاء، 

ا ويمتلك نقاط قوة خمتلفة،  إن ذلك العتقاد خاطئ حيث أن كل نمط شخصية يعترب فريداً

لربام كان هذا هو السبب خلف السؤال " هل بإمكاين تغيري نمط شخصيتي؟"  

بإمكانك  أنه  إال  يتغري،  أن  األسايس  شخصيتك  لنمط  يمكن  ال  سبق،  ملا  كنتيجة 

)ويتوجب عليك( تغيري جوانب من شخصيتك والتي جتد أنك غري مرسور هبا، بذلك 

ستقوي سامتك اخلفية بالرغم من بقاء سامتك املهيمنة كام هي. تغيري كهذا قد حيدث إما 

بتحريض من البيئة املحيطة أو من ذاتك. 
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هل يتحدد عملك تبعا لشخصيتك؟

أنامط  من  نمط  كل  تناسب  والتي  املختلفة  املهن  لتحديد  بمحاولة  مؤخرا  قمنا 

الشخصيات العديدة فتفاجئنا بام قد وصلنا إليه، حيث أن كل أنامط الشخصيات تقريبا 

نفيس،  معالج  نفيس،  )دارس  العقل  بصحة  املتعلقة  للمهن  مناسبة  جيعلها  جانبا  حتوي 

استشاري، أو عامل يف املجال االجتامعي(

أيضا  فإنه  لالهتامم  مثري  أمر  أنه  جانب  إىل  ذلك،  يعنيه  عام  سؤال  الذهن  إىل  يتبادر 

نختارها  قد  مهنة  أي  جتاه  الشخصية  السامت  تبديا  التي  املرونة  مقدار  يظهر  تعليمي 

عوضا عن مهن كنا نظن بأهنا أكثر مالئمة لنا، وعىل سبيل املثال، فإن جمموعة األعامل 

التي تشكل مهن الصحة العقلية حتوي الكثري من النواحي التي من املمكن أن نستخدم 

فيها العديد من املهارات املختلفة، ولن نكون عىل صواب إذا ما ادعينا بأن هناك أنواع 

حمددة من أنامط الشخصية التي ال تناسب العمل يف املهن النفسانية، بل إن ذلك يعود 

إىل طريقة معاجلتنا لألمور. عند تفكرينا باملعاجلة واالستشارات، فإن الدبلوماسيون هم 

بالتعاطف الكامل  أكثر جمموعات األنامط الشخصية مالئمة هلذه األعامل، إذ يتميزون 

مع اآلخرين ويستمتعون بالتفكري يف تطور وبناء املجتمع واألفراد مساعدين األشخاص 

ليكونوا يف حالة أفضل مترصفني كام يفعل الطبيب النفيس. 
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يفكر الدبلوماسيون بطريقة خيالية فيام يتعلق بمسببات األمور، كام ويميلون للتقارب 

ا يف هذا املجال  مع اآلخرين من منطلق االجيابية غري املرشوطة والتي تعد سمة مقدرة جداً

من العمل، ونظرا هلذه اخلصائص، فإن أول الذين يتبادرون إىل ذهننا عند التفكري باملهن 

النفسانية هم األشخاص الدبلوماسيون.

املقطع  يف  املوصوفة  اخلصائص  مجيع  يتشاطرون  ال  فإهنم  املحللني؟  عن  ماذا  لكن 

السابق إال خميلتهم الواسعة وتفضيلهم للتفكري باملستقبل. إن ما يعيشون عليه هو حبهم 

لألنظمة ورغبتهم بتطويرها. يعتمد التحليل النفيس الكالسيكي يف مدرسة فرويد عىل 

أطر عمل منتظمة من النظريات باإلضافة إىل تقنيات حمددة، وكبديل عن املحللني فإن 

املعاجلة السلوكية هي الطريق البتكار نظام يقوم بتغيري السلوكيات الغري مرغوب هبا. 

ـُـعيقة ويسعى لتصحيحها باستخدامه للمنطق، إذ  إن العالج املعريف يتحدى األفكار امل

يعوض ما يفتقده املحللون يف التعاطف برباعتهم ومتيزهم وقدرهتم عىل تقديم االثباتات 

التعاطف، ففي بعض األحيان  ا كبريا من  النفسانية قدراً املهن  الالزمة. وال حتتاج مجيع 

يكون التحليل املنطقى كافيا.

هؤالء  مثل  حلاجة  وباإلضافة  اجتامعيني،  أخصائيني  ولدوا  فقد  الدفاعيون  أما 

األشخاص لفهم كيف تسري األعامل يف املؤسسات واملكاتب، فهم أيضا بحاجة لفهم 

ذلك، وعادة  تتطلب  التي  احلاالت  للقوانني يف  استخدامهم  وكيفية  واحلقوق  القوانني 
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األمور  هذه  كل  التواصل،  ببيانات  مليئة  قائمة  االجتامعيون  األخصائيون  يملك  ما 

الدفاعي، وباالضافة إىل كل ذلك فإن األخصائيون  القلب اإلداري للشخص  ختاطب 

االجتامعيون يقدمون خدمات العالج واالستشارات.

يذهبون  معينة  درجة  ويف  بالصحة  مهتمون  أشخاصا  بطبيعتهم  الدفاعيون  يعترب 

اهتامم  من  أكثر  احلارض  وقتهم  عىل  للرتكيز  وبميلهم  اآلخرين،  بصحة  لالهتامم 

يف  اآلخرين  ملساعدة  جاهزية  أكثر  يعتربون  الدفاعيون  فإن  واملحللون،  الدبلوماسيون 

التي  الشخصية  املشاكل  حل 

تواجههم.

استنادا عىل قدرهتم 

عىل التفكري الواقعي، 

يعد املستكشفون أفضل 

الشخصيات حلل املشاكل، 

فهل يمكنك تصور سمة أفضل 

لتوجد يف شخص يعمل يف 

استشارات الكوارث؟ يعترب 

الفصل األول



اكتشف 
نمط 

شخصيتك

80

بعض املستكشفني أنفسهم كمقدمي نصائح أفضل مما قد يكونوا عليه، وبغض النظر 

عن ذلك فإنه ليس من أحد يمكنه اجلدال يف قدراهتم لتقييم احلاالت برسعة ووضعهم 

خطط التعامل معها بناء عىل ما يتوصلون عليه. 

الفطري مع  االتصال  ذلك  يمتلكون  املستكشفني  من  العديد  فإن  ذلك  عالوة عىل 

األطفال، ومع عفويتهم فإهنم يمتلكون الكثري ليقدموه يف جمال طب األطفال واملعاجلة، 

يف  جيلسون  الذين  للمعاجلني  النمطي  النوع  من  يكونوا  أن  يستطيعوا  لن  أهنم  حيث 

مكاتبهم يستمعون لساعات مطولة ألحاديث مبطنة من قبل أشخاص بالغني يعانون من 

األمراض النفسية، بل سيكون هلم مكاهنم اخلاص يف جمال الصحة العقلية.
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أمهية العالقات االجتامعية

أظهرت  ذلك،  من  ختلصهم  كيفية  عن  اجلراثيم  من  خيافون  الذي  أوالئك  يتسائل 

الدراسات احلديثة أن األشخاص املنفتحون وبغض النظر عن تواصلهم مع اآلخرين، 

أهنم يملكون جهاز مناعة من أوالئك االنطوائيون الذين غالبا ما يبقون يف منازهلم.

أقام الباحثون يف جامعة نوتنجهام )Nottingham( بتصميم دراسة الستكشاف 

حمددة  جينية  تعابري  واختربوا  والصحة،  الشخصية  السامت  بني  ما  العالقة  عن  املزيد 

باملواد  الفقرية  كاحلميات  السيئة  العادات  حتديد  وبعد  أقوى،  مناعي  بنظام  واملرتبطة 

وجد  املرضة،  العوامل  من  وغريها  العاطفية  التشنجات  التدخني،  الرشب،  املغذية، 

يف  أكثر  جينية  تعابري  يملكون  املنفتح  الشخصية  نمط  ذوي  األشخاص  أن  الباحثون 

المتالكهم  يشري  مما   ،)pro inflammatory genes( لاللتهاب  املؤهبة  جينات 

قدرة  األقل  األنامط  أن  الدراسة  هذه  أظهرت  بينام  األمراض،  مكافحة  عىل  أكرب  قدرة 

عىل مكافحة األمراض هم أوالئك الذين ينتمون إىل األنامط احلذرة الذين يتبعون كل 

القواعد ويتمون باألعامل، كام وسارع نارشوا الدراسة للقول أهنم ليسوا قادرين عىل 

املدخل الثانى: القاء الضوء على السمات املختلفة للشخصيات
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استنتاج فيام إذا كانت نفسية الشخص تؤثر عىل نفسية األشخاص اآلخرين املحيطني به.

نتائج  ولكن بالرغم من ذلك، من الرضوري لألشخاص املنفردون أال يستخدموا 

هذه الدراسة القحام أنفسهم يف مواقف اجتامعية قد ال يرغبون بالوجود فيها، إذ أنه ال 

توجد أي دالالت عىل أهنم إذا قاموا بذلك سيتمتعون بصحة أفضل، كام أنه ال يوجد 

ا بيننا أن يبدؤا بالتنصل من مسؤولياهتم  أية أسباب توجب عىل األشخاص األكثر ترتيباً

لتفادي إصابتهم باالمراض.

انطوائى يف جنازة

قد تكون األجواء اجلنائزية يف بعض األحيان مزحة قاسية عىل االشخاص االنطوايني 

)املنفردين(، إننا وبمعظمنا نتقبل أن العامل الذي نعيش فيه هو عامل ذو أغلبية من املنفتحني 

وبينام يكتسب املنفرد االهتامم متأخرا، فإن املجتمع يستمر يف التمسك باألشخاص ذوي 

الصداقات الكثرية و الشخصية االجتامعية. 

التقاليد االجتامعية، جمموعة كبرية من األشخاص  ال ختتلف اجلنائز عن غريها من 

وأن  كام  حمزن،  ملشهد  إنه  اإلهلية،  الرمحة  إىل  املنتقل  لغياب  التعازي  يقدمون  املحزونني 

الفقيد  دار  أو يف  العزاء  إما يف صاالت  ثانية  تعزية  بعمل  يقومون  التقليدين  الكثري من 

" إن الوقت  ليجتمع الناس كلهم يف هذا املكان. قال أحد األصدقاء يف هكذا مناسبة: 
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الوحيد الذي يمتلئ فيه منزيل بالناس هو عند وفاة أحد أفراد عائلتي "

مجيعنا نريد بشكل أو بآخر أن حييط بنا اآلخرون يف الوفاة، إذ أنه من املريح لنا أن 

نشعر بوجود من يتم بنا، األمر الذي يشمل املنفردون أيضا فهم ال خيتلفون عن غريهم 

يف حاجتهم لوجود الناس حوهلم و إبداء االهتامم جتاههم، واالختالف الوحيد يكمن 

يف أهنم ليسوا بنفس درجة احلاجة ألن يكونوا حماطني كام هو األمر بالنسبة للمنفتحني.
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كل ذلك يتعلق بالطاقة، األمل، احلزن واألسى، مجيعها حاالت عاطفية تستنزف طاقة 

االنسان وعند جتاوزنا مرحلة الغضب لفقد شخص ما، فإن هذه املشاعر ستخفت مع 

أننا  كام  باحلياة  لالستمتاع  نسعى  ال  واألليمة،  العصيبة  األوقات  خالل  الوقت.  مرور 

الطاقة  استنزاف  يصل  وقد  تتالشى،  األمور  هذه  ملثل  طاقتنا  أن  إذ  الشعور،  هذا  نفقد 

أدري كيف سأميض يف  " ال  يقولون:  أحيانا  البعض  قد نسمع  أننا  لدرجة  ا شديدا  حداً

فقدهم ملن حيبون،  األحياء عىل جتاوز حمنة  اجلنائز ملساعدة  ". وجدت  اآلن  بعد  حيايت 

ا  املرهقة وتقبل اخلسارة والعودة جمدداً الصحي عىل جتاوز األحزان  احلداد  كام ويساعد 

لطبيعتهم.

هذه  يف  املنفتحني  األشخاص  اآلخرين،  مع  التواصل  من  املستمدة  الطاقة  تساعد 

األوقات بينام تشكل عبئاًا إضافيا عىل كاهل األشخاص االنطوائني، فعند فقدهم شخصا 

املستنزفني لطاقتهم، بل عليهم  التعامل مع احلزن واألسى  عزيزا، ال يقترص األمر عىل 

أيضا القيام بالواجبات االجتامعية املضنية هلم أيضا.

غالبا ما يعزي االنطوائيون عدم فهم اآلخرين لرغبتهم يف أن يكونوا منفردين منعزلني 

يف مثل هذه الظروف، فريى البعض يف عدم حضورهم وتواجدهم تقليال يف االحرتام 

واآلداب العامة، بينام يذهب البعض اآلخر لتقييم وضعهم بشكل أسوأ مما هم عليه.
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دعونا نستمع لتجربة ترويا لنا إحدى اللوايت يرون أنفسهن كشخصية منفردة انطوائية 

أنه ويف إحدى املناسبات العائلية احلزينة، تنبه أفراد أرسهتا لغياهبا واختالئها بنفسها لعدة 

أفكار سوداوية كاالنتحار،  يراودها  إذا كان  ساعات، فام كان منهم إال أن سألوها عام 

فيام أهنا يف الواقع فقط بحاجة لتكون بمفردها لبعض الوقت. تويص االستشارات ذات 

التي  التعامل مع املوت بالطريقة  الفعالية حول األمل و األسى بأن يسمح لكل شخص 

جيدها مناسبة له. 

بالنسبة للمنفردين يعني ذلك تواصلهم مع األشخاص الذين يتمون ألمرهم وملن 

فقدوا، كام يعني إجياد بعض الوقت يكونون فيه وحيدين الستكشاف خسارهتم وكسب 

البقاء  أو رغبتهم يف  بابتعادهم عن اآلخرين  األمر  يتعلق  تؤهلهم لالستمرار. ال  طاقة 

بمفردهم، وعىل الرغم من الفارق الدقيق بني احلالتني، غالبا ما يصف الناس شعورهم 

بالفراغ والوحدة العميقة بعد مغادرة آخر امُلَعزين، سيشعر الألشخاص املنفردين يف تلك 

اللحظة باالمتنان والشكر لكل من قدم هلم التعازي، لكن سيشعرون أيضا بارتياحهم 

لكوهنم أصبحوا وحيدين.

حتتاجه  ما  كل  نفسك  أعطي  ما  ألحد  فقدك  فعند  منفردا،  أو  منفتحا  أكنت  سواء 

للتعبري عن مشاعرك بطريقتك اخلاصة لتجاوز هذه الفرتة العصيبة، كام و أعطي اآلخرين 
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من حولك حرية تعبريهم عن أساهم وحزهنم حتى وإن كنت تراها غري مناسبة لك أبدا.

هل تشعر يب؟: ملا يعد التعاطف الصحي مهام بغض النظر عن نمطك؟

هذه  بني  من  لكم  األشخاص،  من  لكثري  األمور  من  الكثري  التعاطف  يعني 

أوالمها  متكرر،  بشكل  اثنتني  فكرتني  تظهر  ما  عادة  السمة،  هلذه  الكثرية  االختالفات 

تقول بأن التعاطف يكمن يف فهم اآلخرين، أما الثانية تذهب أبعد من حد معرفة ما يلم 

بآلخر، إذ اجته نحو األعامق، إذ إنه من الواضح أن األنامط التي تعتمد عىل عواطفها يف 

اختاذ القرارات عادة ما متيل ألن تكون متعاطفة. ويستطيع أوالئك الذين يعتمدون عىل 

املنطق أن حيللوا ما حيدث مع شخص آخر، لكن اخلربة املضافة من التواصل مع مشاعر 

اآلخرين قد ال تكون موجودة لديم، ففي النهاية احلزينة لفيلم ما، ستجد البعض يبكون 

بشدة، بينام البعض اآلخر ستجدهم يفكرون بمشهد يف بداية الفيلم مل جيدوا له معنى.

يسود اعتقاد عام حول أوالئك الذين يبدون تعاطفا أقل بأهنم بحاجة إىل االصالح، 

إذ أنه يوجد انحياز يف العموم إىل الذين يبدون تعاطفا أكرب، ومما ال شك فيه أن امتالك 

كام قليال من التعاطف سيجعل من بناء العالقات أمرا أكثر صعوبة، فالتعامل مع احلس 

واحد،  آن  يف  عقالين  عاطفي  خملوق  االنسان  أن  إذ  حمدود،  أمر  آخر  لشخص  املنطقي 

ولعالقة أكثر شمولية جيب التعامل مع كال اجلانبني.
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 ”Codependence“ كثر يف العقود السابقة استخدام مصطلح االعتامد عىل الرشيك

كبري  بدمج جزء  املرء  يبالغ  أن  اجليد  ليس من  بأنه  القائلة  الفكرة  والذي محل يف طياته 

من هويته يف اآلخرين، ويربز عن ذلك خطرين أساسيني عىل الشخص بحد ذاته، األول 

هو أنك  ستبدأ بفقدان هويتك الذاتية، والثاين أنك ستجهد بمشاكل الطرف اآلخر.

كام نصحنا أجدادنا سابقا " كل األمور جيب أن تكون باعتدال "، األمر الذي ينطبق 

ما بني  يتدرج  فإن هناك جمال واسع  التعاطف  أيضا، وعند احلديث عن  التعاطف  عىل 

ا بني الطرفني، ومن  انعدام التعاطف والتعاطف الشديد، كام ويتضمن جماال وسطيا كبرياً

املمكن لألنامط التي تشعر بأهنا ال متلك مقدارا كافيا من التعاطف أن حتاول تطوير هذه 

السمة.

خيتلف الذكاء العاطفي EQ عن الذكاء العقيل IQ والذي يثبت يف مرحلة مبكرة من 

مراحل احلياة، يرى العديد من الذين يدرسون موادا كهذه بامكانية تطوير الـ EQ عرب 

مراحل احلياة، األمر الذي يساعد بشكل كبري فيام خيص العالقات االجتامعية.

الكبري  تعاطفهم  خالل  من  اآلخر  تفاصيل  يف  يذوبون  الذين  أوالئك  يرغب  وقد 

بأهنم  بالشعور  لرغبتهم  ذلك  يعود  ما  عادة  ذلك،  لفعل  واملحفز  الدافع  استكشاف  يف 

حمبوبون وأن هناك من هو بحاجة إليهم، وبتعدد األسباب فإن اكتشاف الذات وحده هو 
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الذي سيقدم األجابة الكافية، ومن اجليد أن يمتلك الشخص القدرة عىل إبداء التعاطف، 

لنتعلم كيف نخترب هذا الشعور باتزان إذ أن ذلك سيسهم يف تكملة أوجه حياتنا.

هل لديك مكتب مرتب؟ )إضاءة عىل األنامط ذاتية االنضباط(

نجد عند نقاشنا ألنامط الشخصيات واحدة من أخطر الصفات الطبيعية، وهي التي 

تقيم وحتكم بتفوق إحدى السامت الشخصية عىل غريها، وال يمكن اعتبار األشياء التي 

إىل  نأيت  فعندما  جمتمعية،  أو  فردية  أخطاء  بأهنا  نفضلها  التي  لتلك  مغايرة  بطريقة  تبنى 

أفكار كاالنضباط الذايت، فإننا سنجد من السهل تعرفها أنه وبحسب مثالياتنا 

فإن كل يشء خمالف هلا هو يشء مرفوض.

لكن ماذا لو كان هناك العديد من األشكال لالنضباط الذايت والتي ختتلف 

باختالف نمط الشخصية، لنلقي نظرة عىل األنامط املختلفة ونستكشف كيف 

يرون االنضباط الذايت.

)SJ_ Types_( الدفاعيون

إن فكرة االنضباط الذايت التي يعتنقها الدفاعيون هي االنتباه للتفاصيل، 

إهنم أشخاص حيرتمون أداء واجباهتم بشكل صحيح ودقيق، ومن املؤكد أنه 

الزوايا  عندا  الرششف  بطي  سيقوم  فإنه  الرسير  ترتيب  شخص  يريد  عندما 
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كام هي العادة يف املستشفيات، كذلك ستكون مكاتب الدفاعيني مرتبة، والشعار املعتمد 

لديم "هناك مكان لكل يشء، ولكل يشء مكانه".

االلتزام باملواعيد أمر جوهري، فمن اهلام التقيد بجدول األعامل والعمل بجد، فإذا 

ما كان لديك عمل فقم بتوظيف دفاعى كمحاسب، فهو الذي سيبقي حساباتك دقيقة، 

العامل حيتاج بشدة للدفاعيني ملساعدتنا يف احلفاظ عىل حياتنا منظمة والتأكد من أن  إن 

األمور الصحيحة هي التي حتدث عندما جيب أن حتدث. 

)NF_ Types_( الدبلوماسيون

نظر  األمثل من وجهة  الذايت  االنضباط  الدبلوماسيون  يرى 

كفخ  يبدو  قد  الدفاعيني  تعريف  فإن  هلم  بالنسبة  كليا،  أخرى 

التفاصيل الصغرية،  هلم، إذ أن األمور املهمة للعامل ال تكمن يف 

ويأخذ االنضباط الذايت معنى يتمحور حول فصل أنفسهم عن 

التفاصيل الدقيقة عائمني يف الصورة الكلية. 

قد ال تكون مكاتبهم مرتبة جدا ولكن من يتم؟ إذ ال يشكل 

ذلك شيئا مهاماً للدبلوماسيني يف عامل ملئ باألمور الصغرية املشتتة 

لالنتباه كام أنه ليس من السهل دائام االبتعاد عنها واكتشاف العامل 
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الداخيل امللئ باخليال، املكان الذي يستمتع فيه الدبلوماسيون حيث يلعبون أكثر ألعاهبم 

واضعني  بجد  يعملون  لكنهم  خياليني  أشخاصا  يكونون  وقد  النقاط(،  )وصل  تسلية 

وذلك  كالدبلوماسيني  منضبطني  رؤية  ألصحاب  بحاجة  إننا  عينيهم.  نصب  أهدافهم 

ملساعدتنا عىل رؤية الصورة كاملة وجعل العامل مكان أفضل للجميع.

)NT_ Types_( املحللون

بالنسبة للمحللني فإن التفاصيل جيب أن حتمل 

شيئا من األمهية لتلفت انتباههم، إن تركيزهم عىل 

حل األحاجي واأللغاز، وفصل األمور عن بعضها 

يشء  كل  مكان  يأخذ  ثانية،  مرة  جتميعها  وإعادة 

آخر، وحول ذلك يدور انضباطهم الذايت.

التقليدية  النظريات  القليل من  قد يستخدمون 

التي تعد تعبريا عن انضباطهم الذايت فيام مل يتمكنوا 

األمور.  الستنتاج  األسايس  السبب  إجياد  من 

مكاتبهم قد ال تكون مرتبة أيضا، لكنهم يعلمون 
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يعريون  ال  لكنهم  العمالنية  والنظريات  األنظمة  يعلون  املهمة،  األشياء  وضعوا  أين 

ا كثريا للصغائر والتي قد تكون أحيانا أمورا عملية.  انتباهاً

إن  لكن  املذهول،  للربوفيسور  الكارتونية  بالشخصية  املحلل  تشبيه  املمكن  من 

عملهم  عىل  عاكفني  سنني  وحتى  أيام  ساعات،  سيقضون  ليحلوها  مشكلة  أعطيتهم 

الالزمني  الرتكيز واالنضباط  يمتلك  العامل لشخص  االنضباط. وحيتاج  بطريقة شديدة 

للمثابرة عىل العمل عىل ألغازنا إىل أن حتل.

)S_P Types_( املستكشفون

برتتيب  املستكشفون  يقوم 

يشء  أي  لديم  يكن  مل  إذا  مكاتبهم 

الذي جيدونه  به، األمر  ليقوموا  آخر 

مفيدا. ببساطة هم ال يقومون بذلك 

وضعه  واجب  ذلك  بأن  لشعورهم 

أحد آخر، وقد يتغاىض املستكشفون 

األشخاص  وحتى  القواعد  عن 
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احلدود  ضمن  يروهنا  التي  املخاطر  يتجاهلون  ما  وعادة  أهدافهم،  لتحقيق  اآلخرين 

ليس  أنه  إال  الذايت،  االنضباط  من  ليشء  امتالكهم  عدم  يعني  ال  ذلك  لكن  املعقولة، 

عندما جيدون  ذاتيا  انضباطا  املستكشفون  يظهر  ذلك،  إىل  باالضافة  عاملياًا.  املقبول  ذاك 

بينام قد ال يظهرون دائام كمنضبطني ذاتياًا وخاصة  شيئا حيمل اهتامماهتم وما حيرتفونه، 

يف مرحلة الشباب.

 إن األمر يتعلق فقط بالسؤال عن أي نمط من االنضباط نتحدث وأي من األمور 

يوجهون تركيزهم. نحن بحاجة إىل نمط من االنضباط الذي قد يذهب بأي اجتاه مهام 

كان غري تقليدي إلبداع حلول جديدة واحرتاف املهارات الالزمة.
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املجموعة االوىل:

1-  هل جتد التعريف بنفسك لألخرين أمرا سهال:

I ال       E نعم 

2- تبادر بإجراء االتصاالت اهلاتفية لألصدقاء اجلدد:

I ال       E نعم 

3- ال مانع لديك بأن تكون مركز االهتامم:

I ال       E نعم 

4- جتد أنه من الصعب أن تبدأ بالكالم عندما تكون الفكرة التي تريد التعبري عنها غري 
واضحة لديك بشكل جيد:

E ال       I نعم 

5- تفضل قراءة كتابا ممتعا أو ممارسة لعبة فيديو مسلية عن القيام بالنشاطات االجتامعية:

E ال       I نعم 

6- أسمح ملشاعري بالظهور أمام اجلميع:

 I ال       E نعم

االسئلة
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7- االعتياد عىل املحيط االجتامعي يف عملك اجلديد ال حيتاج إىل كثري من الوقت:

I ال       E نعم

8- تفضل العمل ضمن فريق عىل أن تعمل منفردا:

I ال        E نعم

9- برأيك، أن تكون مستشار أفضل من العمل ضمن فريق؟

E ال      I نعم 

10- اجتامعك مع جمموعة من األشخاص يعطيك شحنة من الطاقة:

I ال      E نعم 

تضع  كأن  بأعاملك  قيامك  عند  بك  املحيط  الوسط  عن  نفسك  تعزل  أن  حتب   -11
سامعات االذن:

E ال       I نعم

انتهت أسئلة املجموعة االوىل.

من  تتمكن  حتى  لديك  االعىل  هو  حرف  أي  وأعرف  االجابات  مجيع  االن  امجع   

معرفة احلرف االول من شخصيتك. 
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املجموعة الثانية:

1- كثريا ما تشعر بأنك متيل ملقارنة نفسك بأشخاص آخرين:

N ال      S نعم 

2- غالبا ما تشعر بالغرية من االخرين:

N ال      S نعم 

3- االفكار )الصعبة( أهم من الوقائع الذي نعيش فيه:

S ال      N نعم 

4- يف حال مل يرد أحدهم عىل رسالتك برسعة، تشعر بالقلق فيام إذا كنت قد أخطأت 

فيام قد كتابته له:

N ال      S نعم 

5- متيل أفكارك إىل أن خيايل أو بعيدة عن الواقع:

S ال      N نعم 

6- جتد أنك أفضل يف النواحي التنفيذية أكثر من االخرتاع:

N b. ال       S a. نعم 
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7- هتتم بام يعتقده الناس عنك:

N ال      S نعم

8- غالبا ما متيض وقتا يف استكشاف أفكار خيالية وغري عملية:

S ال      N نعم 

9- ال متانع بأن يوجه لك نقد شديد فيام إذا كان النقاش منطقيا:

S ال      N نعم 

10- تركز عىل االحتامالت أكثر من النتائج الفعلية )ال هتم النتيجة يف أي جتربة ولكن 

املهم هو اكتشاف كل االحتامالت يف التجربة(:

S ال      N نعم 

11- حتب أن تأخذ خالصة املواضيع أم حتب التفاصيل:

S التفاصيل      N اخلالصة

انتهت أسئلة املجموعة الثانية.

امجع االن مجيع االجابات وأعرف أي حرف هو االعىل لديك حتى تتمكن من معرفة 

احلرف الثاين من شخصيتك.
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املجموعة الثالثة:

1- القرار املنطقي بالنسبة لك هو القرار األفضل، حتى وإن كان سيؤدي ألذية مشاعر 
أحدهم:

F ال      T نعم      

مشاهدة األفالم العاطفية جتعلك تشعر باحلزن:  -2

T ال      F نعم 

3- هل تفضل أن تدعو نفسك شخصا عمليا حيب األمور العملية أم خاليااً حتب اخليال 
واألحالم:

F خيايل      T عميل      

4- كثريا ما يتقلب مزاجك:

F نعم       T ال       

5- من املمكن أن يتغري مزاجك برسعة:

T ال       F نعم 

عن  عوضا  العاطفية  املساعدة  بتقديم  تبدأ  ما  عادة  مشكلة،  يف  أحدهم  يقع  عندما   -6
تقديم احللول العملية:
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T ال      F نعم 

7- عندما تقطع عالقتك بشخص ما فإنك تقطعها فورا:

F ال      T نعم

األشخاص  هوالء  مع  تتبع  هل  آخرين  أشخاص  عىل  تؤثر  قرارات  اختاذ   عند   -8
األسلوب العاطفي أم املنطقي:

F العاطفي      T املنطقي 

9- من الصعب أن ختفي مشاعرك:

T ال      F نعم 

10- جتد أنه من اجليد إظهار يشء قليل من العاطفة يف جمال العمل:

T ال      F نعم

11- أنت غالبا ما تفكر بعقلك أم بقلبك:

F قلبي      T عقيل

انتهت أسئلة املجموعة الثالثة.

امجع االن مجيع االجابات وأعرف أي حرف هو االعىل لديك حتى تتمكن من معرفة 

احلرف الثالث من شخصيتك.
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املجموعة الرابعة:

أن  تتحمل  ال  وأنك  كام  ممكن  وقت  بأرسع  االلكرتوين  بريدك  عىل  االجابة  حتاول   -1

يكون صندوق الوارد يف حالة من الفوىض:

P ال      J نعم 

2- ال حتب التقيد بواعيد حمددة وحتب أن يتم إعطائك حرية ومرونة ىف االلتزامات:

J ال      P نعم 

3- برأيك أن تكون قابال للتكيف أكثر أمهية من أن تكون منظام:

J ال      P نعم

4- بيئة عملك ومنزلك مرتبة جدا:

P ال      J نعم 

5- تفضل أن ترتك املشاكل معلقة قدر املستطاع العتقادك بإمكانية إجياد حلول أفضل 

مع مرور الوقت:

J ال      P نعم 

الفصل األول



اكتشف 
نمط 

شخصيتك

100

6- خطط سفرك موضوعة بشكل دقيق ومدروس:

P ال      J نعم 

7- ال متتلك مهارة التخطيط الدقيق ومتيل أكثر لالرجتال )حتب االرجتال وتبادر دون أن 

تفكر يف كل النتائج(:

J ال      P نعم 

8- نمط عملك أقرب إىل العشوائية منه إىل أن يكون ممنهجا وخمططا بدقة:

J ال      P نعم

من  أكثر  سابقا  املجربة  واحللول  الطرق  االعتبار  بعني  تأخذ  للمشاكل  حلك  عند   -9

األفكار اجلديدة الغري املجربة:

P ال      J نعم 

10- قراراتك عشوائية وعفوية وال تتسم بالتخطيط والتنظيم:

J ال      P نعم

11- إبقاء خياراتك مفتوحة أكثر أمهية من االلتزام ببنود حمددة:

J ال      P نعم
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يف  والعلمية  الفكرية  بالنقاشات  وتتميز  والنزاهة،  العقالنية  ُتؤثِر  هذه  الشخصية  أنامط 

وإرادهتم  كبري،  بشكل  ومستقلني  منفتحة،  عقلية  ذوي  أهنم  كام  التكنولوجية  جماالت 

صلبة، وواسعي اخليال، ينظرون إىل األمور من وجهة نظر نفعية مهتمني بشدة باخليارات 

اسرتاتيجني ومفكرين  السامت حمللني  اجلميع، تصنع هذه  ُيريض  بام  تطبيقها ال  املمكن 

بارعني إال أهنا تسبب صعوبات عىل الصعيدين العاطفي واالجتامعي. وقبل أن نخوض 

يف تفاصيل األنامط التي تتضمنها هذه الفئة جيب أن نوضح أن هلذه الفئة سمتني عامتني 

مشرتكتني يف مجيع أنامطها ومها:

- أصحاب نظرة عامة شمولية )Intuitive(، فهم بالدرجة األوىل هيتمون بعموميات 

األمور، وال يولون نفس االهتامم بالفاصيل اجلزئية والدقيقة لألمور، فهم اصحاب اخلطط 

.)N(املستقبلية طويلة األمد، والدراسات العامة حول األشياء، وهو ما يرمز هلا  بــــ

يشء،  كل  قبل  والعقلية  املنطقية  احللول  يولون  فهم   ،)Thinking( عقالنيون   -

أهنم  ُيظِهرهم عىل  ما  للعواطف واملشاعر، وقد يكون هذا هو  يعطون جمااًل واسًعا  وال 

مقدمة
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إخفاء  وتعمدون  مشاعرهم  يكبتون  فقط  هم  عاطفية،  وغري  حساسة  غري  شخصيات 

 .)T( تفهمهم لشعور اآلخرين، وهو ما يرمز له  بـ

وتشمل الفئة أربعة أنامط هم

نمط INTJ )نمط العقل املدبر(.  -1

نمط INTP ) نمط املعامري(.  -2

نمط ENTJ )نمط رئيس األركان(.  -3

نمط ENTP )نمط املخرتع(.  -4
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Introverted-INTJ   منفردين

 يستمعون بحذر، يفضلون النشاطات الفردية، ويشعرون براحة أكرب عندما يكونوا 

وحيدين من كوهنم حماطني بأشخاص كثريين، كام أن النشاطات االجتامعية ُتنِهكهم.

 Intuitive-INTJ أصحاب نظرة عامة شمولية 

وهم  األشياء،  وجزئيات  بالتفاصيل  اهتاممهم  من  أكثر  األشياء  بعموميات  هيتمون 

أصحاب نظرة مستقبلية، فهم يعتمدون عىل حدسهم وحتليالهتم وخميلتهم يف استيعاب 

األفكار وتوضيحها لآلخرين.

Thinking-INTJ عقالنيون

يميلون للتفكري العقالنى ويقل عندهم التفكري العاطفي، وال يعنى ذلك خلوهم من 

العاطفة، وإنام يغلب عليهم التفكري العقالنى. 

ماذا يعين أن تكون من فئة INTJ )منط العقل املدبر(؟
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Judging-INTJ حازمون 

يصدرون أحكامهم عىل اآلخرين ويكونون عادة ُمنظمني ُمرتبني وُيقدسون املواعيد 

اختاذ  بالقدرة عىل  يتسمون  املحدد، كام  الوقت  النهائية ويسعون إلهناء مجيع مهامهم يف 

القرارات، وبالرصامة يف أداء أعامهلم.
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أصحاب  وغامضون،  جًدا  أذكياء  املدبر  العقل  نمط  أو   INTJ نمط  من  األشخاص 

رؤية، اسرتاتيجيون المعون، وجييدون املناظرة بشكل فائق، ولكن عىل اجلانب اآلخر، 

هم مثاليون وعديمو األحاسيس. 

القيام  عىل  وقدرهتم  بذكائهم  بشدة  يعتقدون  الشخصية  من  النمط  هذا  أصحاب  إن 

بالكثري من األمور، وكباقي املحللني، فإن أصحاب هذا النمط يتمتعون بالثقة بالذات، 

معتمدين عىل أرشيفهم الكبري من املعرفة التي تدور حول الكثري من املواضيع يف جماالت 

خمتلفة، حيث يطورون هذه املعرفة يف مراحل الطفولة املبكرة مستمرين ىف ذلك إىل بقية 

مراحل حياهتم العمرية. 

تدفع هذه  وإبداع،  رؤية  فهم أصحاب  القرار،  صنع  قادرون عىل  النمط  هذا  أصحاب 

الصفات اآلخرين لتقبل أفكار الـ INTJ ببساطة نتيجة لثقتهم الكبرية بذاهتم وإرادهتم 

الصلبة. 

خمتصر السمات الشخصية األساسية
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STENGTHES نقاط القوة -

- ذوو ثقة عالية بالنفس: نادًرا ما هيتم أصحاب هذا النمط بدورهم االجتامعي، أو 

بتوقعات املجتمع منهم، ونتيجة لذلك، فإهنم ليسوا خائفني من التعبري عن آرائهم. 

األمر الذي يقوي ثقتهم بذاهتم أكثر. 

ُمنجزون: يربع أصحاب هذا النمط يف القدرة عىل حتليل أي يشء يواجههم يف   -

احلياة وينظمون كل املصادر املتاحة للوصول إىل هدف حمدد.

الون وصانعو قرار، وغالًبا ما يكتسبون ذلك يف سن  - استقالليون وصانعو قرار: فعَّ

مبكر، فهم عندما يقتنعون بأمر ما يسعون وراءه حتى النهاية، وهم أيًضا مقاومون 

احلاالت  يف  وهدوء  بعقالنية  التعامل  عىل  القدرة  ولدهيم  للصدامات  شديدون 

املشحونة عاطفًيا، فهم ال يقتنعون إال بالنقاشات العقالنية املتزنة.

ملا  متحمسني  أو  مقتنعني  كانوا  ما  إذا  جًدا  متفانون  هم  وتصميم:  بجد  يعملون   -

يقومون به، وهم يعملون بجهد لتحقيق أهدافهم، متجاهلني كل يشء آخر، وجيدر 

   Strengths and Weaknesses نقاط القوة والضعف
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القول بأهنم قد يظهرون عىل أهنم كساىل يف بعض احلاالت التي ال تتطلب جمهوًدا ذهنًيا 

كبرًيا أو أن عقوهلم ال ُتستَفز بصورة كبرية، فعىل سبيل املثال؛ هم قد ال يستذكرون 

موادهم الدراسية ألهنم يعلمون أهنم سيكونون قادرين عىل اجتياز االمتحانات. 

وغالًبا  جيدون،  اسرتاتيجيون  مفكرون  هم  واسرتاتيجيني:  خميلة  أصحاب   -

املهنية  املجاالت  يف  الطوارئ  خطط  من  العديد  لعمل  امليزة  هذه  يستخدمون  ما 

املمكنة  السيناريوهات  للمستقبل وختُيل كل  التخطيط  والشخصية، كام أهنم حيبون 

وعواقبها. 

- صادقون ومستقيمون: يكره هؤالء األشخاص املراوغة االجتامعية، هم يفضلون 

الصدق حتى لو أدى هبم إىل صدامات، ويميلون لرؤية هذه املراوغات عديمة اهلدف 

وغري عقالنية ُمفضلني احلقيقة الغري مرحية عن الكذبة املرحية. 

بالتعرض  ويستمتعون  خطأ  عىل  أهنم  بإثبات  يامنعون  ال  إذ  منفتحة:  عقلية  ذوو   -

ألشياء مل يكونوا عىل دراية هبا، وال يبالون إذا كان ترصفهم يوافق ما يتوقعه الناس 

منهم أم ال، وليس من املفاجئ أن يميل أصحاب هذا النمط ليكونوا متحررين نوًعا 

ما يف املشهد االجتامعي، مؤمنني بأن العديد من التقاليد االجتامعية أصبحت قديمة 

وغري رضورية. 
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   WEAKNESSES نقاط الضعف -

مغرورون: هناك خيط رفيع ما بني الثقة والغرور، وقد يبالغ غري الناضجني من   -

أصحاب هذا النمط يف تقدير أمهية معرفتهم أو مهاراهتم القيادية ناظرين لآلخرين 

عىل أهنم غري عقالنيني أو أقل سوّية فكرية. 

حيبون التميز: إذ يبغضون عدم الفعالية، وحياولون بجهد لتقوية وتصحيح كل   -

اهلفوات وحتليل كل اإلمكانيات، وهي سمة جيدة بال شك، ولكنها إذا زادت عن 

احلد فإهنا تصبح نقطة ضعف ألهنا تبطئ عملهم بشدة وتسبب اإلحباط لألشخاص 

الذين حييطون هبم.

- قد يبالغون يف حتليل كل يشء: يميل أصحاب هذا النمط لالعتقاد بأن كل يشء 

قابل للتحليل، حتى األمور التي هي غري عقالنية بالرضورة كالعالقات البرشية، وقد 

يسعون لتفسريات وحلول عقالنية يف كل حالة رافضني االعتامد عىل االرجتال أو عىل 

عواطفهم.

للوصول  يميلون  لكنهم  منفتحة  عقلية  أصحاب  هم  األحكام:  إصدار  حيبون   -

األمور  جتاه  قلياًل  صرًبا  يمتلكون  أهنم  كام  هبا،  ويلتزمون  برسعة  استنتاجاهتم  إىل 

الالعقالين  والعناد  املشاعر  عىل  املعتمدة  كالقرارات  عقالنية  غري  يعتربوهنا  التي 

واالنفجارات العاطفية، وغريها. 
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بكوهنم صادقني  النمط  يفخر أصحاب هذا  ما  غالًبا  يكونون غري حساسني:  قد   -

يأخذون  إال أهنم قد ال  تعابريهم عقالنية وصحيحة،  وبينام تكون  جًدا وعقالنيني، 

باالعتبار احلالة العاطفية لآلخرين من حوهلم وأوضاعهم الشخصية. 

- غالبا ما يكونوا جاهلني فيام يتعلق بالعالقات العاطفية: جيد الكثريون من أصحاب 

هذا النمط صعوبة يف التعامل مع أي يشء قد ال يتطلب تفكرًيا عقالنًيا، كام أن نقطة 

الضعف هذه تظهر بشكل واضح يف عالقاهتم الشخصية، فهم يبالغون يف حتليل كل 

يشء، ودائاًم ما حياولون فهم كيفية تفكري اآلخرين باستخدام منهج حتلييل شبه علمي، 

وهو ما ال يصلح مع العالقات العاطفية بالتأكيد.

القواعد  حيرتمون  ال  أشخاص  فهم  جًدا:  املنظمة  البنية  ذات  البيئات  يبغضون   -

والقوانني، لذا يبغضون البيئات املبنية عىل التقاليد واحرتام السلطة والطاعة العمياء، 

كام يميلون لتحدي الواقع والصدام مع الناس الذين يفضلون االستقرار واألمان.
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1- العالقات العاطفية:

أهنم  حيث  واملواعدة،  بالعالقات  يتعلق  فيام  بالغة  صعوبة  النمط  هذا  أصحاب  جيد   -

العقلية  وقدراهتم  ختيالهتم  دمج  يف  حتدًيا  جيدون  وقد  بطبيعتهم،  وُمنغلقون  انطوائيون 

عندما  تعيقهم  أن  يمكن  وخُميلتهم  العايل  منطقهم  فإن  احلظ،  ولسؤ  الواقع،  مع  الفائقة 

يبدأون بالبحث عن الرشيك. 

غالًبا  الشخصية  من  النمط  هذا  أصحاب   -

هم  بينام  رومانسًيا  رشيًكا  إليهم  جيتذبون  ما 

أصحاب  معظم  وَكون  ذلك،  يقصدون  ال 

فإن  العالقات،  النمط جيدون صعوبة يف  هذا 

العالقة،  هذه  مثل  يف  تتزعزع  بذاهتم  ثقتهم 

إظهار  خالل  من  ذلك  يعوضون  ثم  ومن 

أكثر،  جذابني  جيعلهم  الذي  األمر  ذكائهم، 
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وعندما يعودون إىل ذواهتم املعتادة فإن ثقتهم بذاهتم تعود لتشع من جديد مما يسهل كثرًيا 

جذب الرشيك.

فهم  حماولة  يف  أو  مشاعرهم  عن  التعبري  يف  بالراحة  النمط  هذا  أصحاب  يشعر  ال   -

وقد  الفهم،  عىل  وقدرهتم  بمعرفتهم  دائاًم  للثقة  امليل  لدهيم  أن  كام  اآلخرين،  عواطف 

جيرحون اآلخرين دون قصد من حني آلخر، وخاصة يف بداية العالقة وحتى الحًقا يف 

ِخَضْم عالقتهم العاطفية.

- يأيت أصحاب هذا النمط بالكثري من األمور الرائعة يف عالقتهم العاطفية، فهم رشكاء 

عن  مدافعني  البداية  منذ  القيادة  دفة  استالم  عىل  وحيرصون  ومتفانون  عليهم  ُيعتمد 

رشيكهم يف مصاعب احلياة.

2- الصداقة: 

- يميل أصحاب هذا النمط من الشخصية للنجاح أكثر يف تطوير الصداقات من العالقات 
العاطفية، لكنهم وعىل الرغم من ذلك، فهم يعانون من نفس املعوقات والصعوبات يف 
استبدال العمليات املنطقية بالعواطف، مما جيعل من الصعب قراءة شخصيتهم والتعرف 
التواصل  النوع من  الصعوبات مستحياًل بدون ذاك  عىل طباعهم، وسيكون جتاوز هذه 

املبارش من خالل مشاركة السمة احلدسية. 
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- يكتم أصحاب هذا النمط عواطفهم، فهم يعتمدون عىل العقالنية واملنطق ويتوقعون 

من أصدقائهم أن يقوموا بذلك أيًضا، وعندما يتعرضون حلاالت مشحونة عاطفًيا، فإهنم 

ال يمتلكون القدرة بكل معنى الكلمة للتعامل معها بالشكل املناسب، وهذا ُيظِهر اختالًفا 

واضًحا عن قدرهتم العالية يف اختاذ القرارات وتوجيه الذات ورباطة اجلأش. 

الشجاعة  منها  أصدقائهم  يف  تتوافر  أن  يريدون  رشوط  لدهيم  النمط  هذا  أصحاب   -

يتوقعون  أفراًدا موهوبني والمعني  النمو والتعلم، فكوهنم  الفكرية والرغبة املشرتكة يف 

ويشجعون أصدقائهم عىل مشاركة هذه الصفات، وأي شخص ال يمتلك هذه الصفات 

هذه  سيالقون  الذين  أولئك  أما  فكرًيا،  وسطحي  فارغ  شخص  نظرهم  وجهة  من  هو 

وحمفزة  قوية  صداقة  معهم  مشكلني  أنفسهم  تلقاء  من  سيقدروهنم  فإهنم  التوقعات، 

ستصمد أمام اختبار الزمن.

3- تربية األبناء:

- ال يستطيع اآلباء من أصحاب هذا النمط تقديم احلنان الذي ينبغي أن يقدموه ألبنائهم، 

فهم عقالنيون وحيبون الكامل وغري حساسني يف كثري من األحيان وبالتأكيد غري ميالني 

للترصيح بعواطفهم بشكل مادي، لذا جيب عليهم السعي والعمل لضبط وتكييف هذه 

الصفات وفًقا الحتياجات أطفاهلم.
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- يقتنع أصحاب هذا النمط باملبدأ الذى يقول أن احلياة أفضل ُمعلم، ويميلون ليكونوا 

قرارهتم  واختاذ  اخلاصة  جتارهبم  خلوض  احلرية  ألطفاهلم  ويعطون  ما،  حٍد  إىل  ليرباليني 

الشخصية.

- يتكلم اآلباء أصحاب هذا النمط برصاحة وصدق عندما يريدون ذلك، فهم يؤمنون 

ذلك،  يريدون  عندما  ممتازون  املعرفة، وهم حماورون  أفضل من عدم  احلقيقة  معرفة  أن 

ويعتربون املشاكل كفرص للنمو الشخيص. 

العفوية  يف  وليس  والتنفيذ،  االسرتاتيجية  يف  املدبر  العقل  نمط  أصحاب  قوة  تكمن   -

والنظر  العواطف  وهتميش  العقل  عقالنية  تطور  تشجيع  عىل  يركزون  هم  واحلساسية، 

العواطف يف حياة  أمهية وجود  يدركوا  أن  يتوجب عليهم  أهنا ضعف، وهلذا  إليها عىل 

البرش.
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السامت العملية العامة ألصحاب هذا النمط :

حل  إجياد  يف  واحلسم  باإلبداع  والوظائف  العمل  يف  النمط  هذا  أصحاب  يتميز   -

التي  احلاسمة  اجلذرية  احللول  حيبون  هم  املنظومة،  يف  متنوعة  بأمور  املتعلقة  للمشاكل 

ر عليهم الوقت وحتل املشكالت من جذورها، وُيمكن أن ُنطلق عىل أصحاب هذا  ُتوفِّ

النمط لقب "املخططون البارعون"، وهذا أمر ليس مبالًغا فيه، أيًضا يتفرد أصحاب هذا 

النمط بتجهيز النظام وجتميع األجزاء املتحركة وإدارة الفرص واملخاطر واألهداف، فهم 

يمتلكون قدرة فائقة عىل التفكري املنطقي املجرد.

- يتصف أصحاب هذا النمط بقدرهتم عىل استيعاب املعلومات خصوًصا ذات الطبيعة 

التقنية، لذا جيدر هبم أن حياولوا استغالل كل فرصة للتعلم وذلك للحصول عىل خربة 

يف جمال جديد، ودائاًم هناك يشء جديد يمكنهم تعلمه، لذا عليهم استخدام عقوهلم إىل 

أقىص طاقاهتم.

يف  الشديدة  رغبتهم  مع  يتوافق  ما  وهو  القوية  بإرادهتم  النمط  هذا  أصحاب  يتميز   -
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بشكل  األشخاص  معظم  يتجه  حيث  بالفطرة،  قادة  جيعلهم  الذي  اليشء  االستقاللية، 

ألن  بحاجة  ليسوا  النمط  هذا  وأصحاب  الثقة،  يمتلك  شخص  قيادة  اتباع  إىل  غريزي 

يتنازلوا عن نزاهتهم كي يكونوا قادرين عىل التأثري باآلخرين، فكل ما عليهم فعله هو 

بذل املزيد من اجلهد كي يتمكنوا من انشاء ِصالت قوية وثقة متبادلة مع اآلخرين. 

- ويمتاز  أصحاب هذا النمط أيًضا بامتالكهم مهارات قيادية عالية ولكن قد جيهدهم 

أو  ُمفاوضني  ليكونوا  مالءمة  أكثر  فهم  ُمستمر،  بشكل  القصوى  التأهب  بحالة  البقاء 

خُمططني أكثر من كوهنم ُمنفذين يف مقدمة العمل حيث أن البيئات املجهدة التي حتتوي 

عىل ضغوطات ليست مناسبة هلم.

- لدهيم القدرة عىل اختاذ القرارات بشكل حاسم ويستطيعون احلفاظ عىل برودة أعصاهبم 

يف احلاالت الصعبة، ولكنهم يشعرون بالراحة أكثر عندما يكون لدهيم املزيد من الوقت 

لُيقيِّموا احلالة ويتخذوا قرارهم املبني عىل معلومات وافية، لذا هم ال يستطيعون حتقيق 

نجاِحٍ يف زمن قصري يف املجاالت الغري مألوفة هلم.  
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وهذا ما جيعل املهن والوظائف اآلتيه هي األنسب )لكنها ليست الوحيدة(:

مهندس برجميات- مهندس معامري- خمرتع - باحث أكاديمي - أستاذ - عامل حياة- 

فلكي - باحث طبي- فيزيائي- كيميائي- طبيب نفيس- صيديل- مدير األعامل- مدير 

تربويى-  مستشار  عسكري-  ضابط  املرشوع 

حملل االستثامر.

سامهتم كزمالء عمل

• مستقلون يف العمل.

• حيبون التحديات، وخصوصا إذا حصلوا عىل 

املسؤولية كاملة

أن  يعتقدون  ألهنم  وحدهم،  العمل  يفضلون   •

اآلخرين يبطئوهنم.

العمل  مكان  يف  الذهني  بالعصف  يستمتعون   •

حول  اجلدل  إىل  ينزل  ال  النقاش  أن  طاملا 

التفاصيل.
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• لدهيم ميول للكامل ونادًرا جدا ما يستسلمون.

أكثر  أساليب  استخدام  يرفضون  الذين  الزمالء  أو  الكفاءة  عدم  حتمل  يمكنهم  ال   •

كفاءة.

• يكرهون العمل اليدوي، وخاصة عندما يمكن إنجازه آليا.

األقل  زمالئهم  من  عقوهلم(  )يف  يسخرون  أهنم  للغاية  امُلرجح  ومن  جًدا،  • ساخرون 

منهم.

سامهتم كمديرين

•  لدهيم معايري عالية جًدا عندما يتعلق األمر بالكفاءة املهنية.

• عىل استعداد إلعطاء مرؤوسيهم الكثري من احلرية يف العمل.

• حديثون ومسرتخون، يقدرون التفكري املستقل أكثر من الربوتوكول.

• حيتقرون الدردشات اجلانبية أو حماوالت التالعب. 

النظر  وجهات  مع  تتعارض  كانت  لو  حتى  قوية،  آراء  لدهيم  الذين  الناس  • حيرتمون 

اخلاصة هبم.

الفصل الثاني
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• أكثر اهتامًما باالسرتاتيجية من التنفيذ التكتيكي.

• يسعون لتحقيق الكفاءة يف مكان العمل.

• ال مانع لدهيم من اإلقرار بخطأهم إذا ثبت ذلك أو إن كانت حجة شخص آخر هي 

األفضل.

• لن يتورطو يف القيل والقال باملكتب.

سامهتم كمرؤوسني

• حيرتمون املدير إذا كان فعاًل منافس، املناصب ال تعني شيئا لشخص من هذا النمط.

• ليس لدهيم أي مشاكل بإنتقاد ترصحيات مديرهم إذا كانوا يعتقدون أن املدير ذكي 

بام فيه الكفاية إلعادة النظر يف موقفه إذا ثبت خطأه.

• يقبلون النقد ويستمعون إليه جيًدا السيام إن كان موضوعًيا.

• نادًرا ما يرون املناصب اإلدارية مرغوب هبا. 
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• عندما ال ُيعطوا ما يكفي من احلرية يف العمل قد يصابوا باإلحباط.

• من املحتمل أن يقاوموا بقوة حماوالت وضعهم يف أدوار حمددة واضحة املعامل.

* للتعرف أكثر عىل طبيعة هذا النمط والسامت الشخصية املميزة له، وما حتويه من خبايا 

مستوى  عىل  سواء  النمط  هلذا  األساسية  اأُلطر  وبيان  والضعف،  القوة  لنقاط  تفصيلية 

العقل  "نمط  كتاب  طالع  املهني،  التطوير  مستوى  أو  واإلنسانية  االجتامعية  العالقات 

املدبر )INTJ(" للكاتب حممد اجلفريي.



نمط INTP )نمط المعمارى(
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Introverted-INTP  منفردون

يكونوا  عندما  أكرب  براحة  ويشعرون  الفردية،  النشاطات  يفضلون  بحذر،  يستمعون 

وحيدين أكثر من كوهنم حماطني بأشخاص كثريين، كام أن النشاطات االجتامعية تنهكهم.

 Intuitive-INTP أصحاب نظرة عامة شمولية 

وهم  األشياء،  وجزئيات  بالتفاصيل  اهتاممهم  من  أكثر  األشياء  بعموميات  هيتمون 

أصحاب نظرة مستقبلية، فهم يعتمدون عىل حدسهم وحتليالهتم وخميلتهم يف استيعاب 

األفكار وتوضيحها لآلخرين.

Thinking -INTP عقالنيون

من  خلوهم  ذلك  يعنى  وال  العاطفي،  التفكري  عندهم  ويقل  العقالنى  للتفكري  يميلون 

ب التفكري العقالنى عىل كل أمورهم.  العاطفة ولكنه يعني تغلُّ

ماذا يعين ان تكون من فئة INTP )منط العقل املعماري(؟

الفصل الثاني
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Prospecting-INTP مرنون

يميلون لعدم التنظيم وحيبون التغيري ويسعون للحرية وال يستقرون مع الروتني ويتكيفون 

إىل  دائاًم  يتطلعون  باحثون،  بأهنم  يتصفون  مفتوحة،  خياراهتم  إبقاء  ويفضلون  برسعة، 

مشاريع  لوجود  يؤدي  قد  الذي  األمر  أفضل،  طرق  بوجود  معتقدين  البديلة  اخليارات 

كثرية يف حياهتم ليس هلا هناية.

الفصل الثاني
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أصحاب هذا النمط حيبون النظريات ويؤمنون بأن كل يشء قابل للتحليل، غري مهتمني 

دقة  العقول  أكثر  النمط  هذا  أصحاب  ويمتلك  العملية،  واألمور  الواقعي  بالعامل  كثرًيا 

أدق  مالحظة  وبسهولة  فبإمكاهنم  األخرى،  الشخصيات  أنامط  مجيع  بني  ما  ومنطقية 

التفاصيل ما بني شيئني بغض النظر عن الوقت الذي مىض بينهام، ويميل أصحاب هذا 

النمط من الشخصية للمواد العلمية والتكنولوجية، لكن هناك الكثري من االستثناءات.

هم أذكياء وأصحاب رؤية وقادرون عىل البقاء غري منحازين ألي اجتاه، حيبون األفكار 

يكونوا  ما  ملناقشتها مع اآلخرين، ولكنهم عادة  يفوتوا فرصة  اجلديدة ولن  والنظريات 

عندما  وواثقون  جًدا  ودودون  ولكنهم  جدد،  أشخاص  بمقابلة  يتعلق  فيام  خجولني 

يتعاملون مع الناس الذين يعرفوهنم جيًدا أو عندما يتحدثون بأمور تثري اهتاممهم.

السامت  هذه  إن  اجتامعًيا،  منفتحة  عقلية  الشخصية  من  النمط  هذا  أصحاب  يمتلك 

ممزوجة مع قدرهتم عىل االخرتاع وتقديم األفكار الفريدة يعطيهم قوة كبرية.

خمتصر السمات الشخصية األساسية

الفصل الثاني
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STENGTHES نقاط القوة -

مالحظة  يف  النمط  هذا  أصحاب  يربع  متميزون:  ومفكرون  رائعون  حمللون   -

من  االنتقال  عىل  رائعة  قدرة  يمتلكون  أهنم  كام  الكاملة،  الصورة  ورؤية  األحداث 

فكرة إىل أخرى رابطني بينها بطريقة تذهل معظم األنامط األخرى. 

ويرون  التظاهر  ويبغضون  االجتامعية  املجامالت  حيبون  ال  ورصحيون:  صادقون   -

من  ويتوقعون  آرائهم  عن  بوضوح  ويفصحون  كلامهتم،  جتميل  من  جدوى  ال  أنه 

اآلخرين مبادلتهم ذلك. 

لألفكار  منتًجا  دائاًم  النمط  هذا  أصحاب  عقل  يعمل  وثاقبة:  واسعة  خميلة  ذوو   -

اجلديدة باستمرار، وهلذا فهم ال جيدون صعوبة يف اخرتاع وإجياد احللول الفريدة. 

إذا  وخاصة  املختلفة  األفكار  لتقبل  منفتحة  عقلية  يمتلكون  منفتحة:  عقلية  ذوو   -

غري  يكونون  ما  عادة  فإهنم  ذلك  عىل  وعالوة  واملنطق،  باحلقائق  مدعومة  كانت  ما 

ُمقيدين -نوًعا ما- فيام يتعلق باألمور االجتامعية والتقاليد، حاكمني عىل األشخاص 

بحسب أفكارهم.

   Strengths and Weaknesses نقاط القوة والضعف

الفصل الثاني
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- متحمسون: يمكنهم أن يقضوا الكثري من الوقت حماولني إجياد يشء يثري إهتاممهم، 

كام يتحمسون حيال مناقشة املواضيع مع الناس. 

تدعيم  النمط  هذا  أصحاب  جييد  اجلوانب:  متعدد  وذهن  بدهية  رسعة  يمتلكون   -

معرفتهم يف املجاالت التي تثري اهتاممهم، كام جيدون لذة يف التغلب عىل التحديات 

الفكرية حيث تدفعهم طبيعتهم الفضولية جتاه ذلك أيًضا. 

   WEAKNESSES نقاط الضعف -

تركيز جهودهم  القدرة عىل  النمط  يمتلك أصحاب هذا  اخلارجي:  العامل  يتجاهلون   -

فقد  آخر،  يكون عىل حساب جتاهل كل يشء  ما  لكن ذلك عادة  فكرة حمددة،  لتحليل 

ينسوا أو يفقدوا ببساطة األمور التي ليس هلا عالقة بالفكرة التي يعكفون عليها. 

- يعيدون التفكري: قد يمتلك أصحاب هذا النمط قدرة ممتازة عىل التحليل، لكنهم غالًبا 

ما يفتقدون القدرة عىل صنع القرار، وقد جيدون صعوبة يف حتديد أي فكرة هي األفضل 

باحثني دائاًم عىل معلومات أكثر؛ وذلك يدفعهم للتشكيك يف استنتاجاهتم اخلاصة.

إختاذهم  عملية  يف  العواطف  تضمني  يف  صعوبة  جيدون  عاطفيني:  غري  يكونون  قد   -

للقرارات مركزين كل جهودهم عىل احلصول عىل قاعدة عقالنية، ونتيجة لذلك فإهنم 

غالًبا ما يكونوا غري عاطفيني فيام يتعلق بالتعامل مع احلاالت املتوترة عاطفًيا.

الفصل الثاني
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- خصوصيون جًدا وانطوائيون: غالًبا ما يامنع أصحاب هذا النمط دخول أي شخص 

إىل عقوهلم وقد يكونوا خجولني يف املناسبات االجتامعية وحتى أن أصدقائهم املقربني 

يمضون معهم أوقاًتا صعبة ليتعرفوا عليهم جيًدا. 

وقدراهتم  الضخمة  بمعرفتهم  فخورين  يكونون  ما  عادة  أحياًنا:  التنازالت  يقدمون   -

القوية، لكنهم حُيَبطون بسهولة حينام يقومون بوصف أفكارهم لآلخرين، فهم وإن كانوا 

يستمتعون بتقديم أفكارهم لآلخرين لكنهم قد يفشلون يف رشحها بالتفصيل من البداية 

إىل النهاية. 

- يبغضون القواعد واإلرشادات: فهم حيتاجون للكثري من احلرية وال يقدسون القواعد 
والتقاليد التي تضع حدوًدا ملخيلتهم، وهم يفضلون أن يكونوا أصحاب استقاللية حتى 

إن كان عىل حساب املظاهر االجتامعية.

- يبغضون البيئات ذات البنية املنظمة جًدا: فهم أشخاص ال حيرتمون القواعد والقوانني، 
ونتيجة لذلك فإهنم ال حيبذون األنظمة املبنية عىل الطاعة العمياء للتقاليد والسلطة، كام 
يميلون لتحدي الواقع والصدام مع الناس الذين يفضلون االستقرار واألمان، لذا فهم 

بحاجة ليعلموا أن هذه القيود هلا معنى وسبب. 

الفصل الثاني
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1-العالقات العاطفية:

- تكمن املشكلة األساسية لدى أصحاب هذا النمط أهنم ليسوا حساسني أو عاطفيني 
وحتى  وعواطفهم  اآلخرين  مشاعر  لتفهم  جاهزين  غري  فهم  لذلك  ونتيجة  بطبيعتهم، 
التعبري لآلخرين عامَّ يف داخلهم من أحاسيس، فأصحاب هذا النمط يمضون وقًتا طوياًل 
يرون احلياة من حوهلم من خالل  التفكري والتحليل، ونتيجة لذلك فهم  من حياهتم يف 

أفكارهم وليس من خالل عواطفهم.

- أصحاب هذا النمط يميلون ألن يكونوا خملصني جًدا ومؤمنني برشيكهم، كام وأهنم 
رصحيني وصادقني بشكل غري معهود حتى يف املراحل األوىل املبكرة لعالقتهم، فيتعهد 

هؤالء األشخاص بالتزاماهتم ومن السهل يف الواقع مواعدهتم والعيش معهم.

الكثري من رشيك حياهتم،كام  اجلهد  يتطلبون  بسيطة وال  يومية  احتياجات  يمتلكون   -
واملشاعر  الشغف  ينقصهم  وال  العاطفية،  والعالقات  املواعدة  يف  للبساطة  يسعون  أهنم 
دائاًم  متحمسني  للبقاء  تسمح هلم  الواسعة  أن خميلتهم  مبدعون حيث  فهم  الرومانسية، 

وشغوفني بالعالقة الرومانسية. 

الفصل الثاني
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2- الصداقة:

- تتمحور صداقة أصحاب هذا النمط حول تبادل األفكار والنظريات واملبادئ، وبالنسبة 
سيواجهون  فإهنم  متاًما،  خمتلًفا  ذوًقا  يمتلكون  الذين  أو  هبم  اللحاق  عىل  القادرين  لغري 
وجًها قاسى املالمح وسيجدون غلظة وفظاظة يف التعامل من أصحاب هذا النمط، كام 
أنه بالنسبة هلم فإن التواصل غالًبا ما يكون مصدًرا لالزعاج ال املتعة، ونقاشاهتم حمجوزة 

فقط للمواضيع ذات الفائدة أو األشخاص الذين حيبوهنم بام يكفي للتحدث إليهم. 

- العديد من األسباب املعتادة لتشكيل الصداقات، كالدعم العاطفي واحلياة االجتامعية 
والروتني املشرتك ببساطة ال تنطبق عىل أصحاب هذا النمط، وعىل األرجح هذه األمور 

الفصل الثاني
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ستكون بعيدة عن التأثري فيهم وذلك انطالًقا من إعالئهم البعد الفكري عىل كل يشء 
آخر، فليس من السهل أن ُتقيم صداقة جيدة مع أصحاب هذا النمط، لكن إذا ما ُوِجد 

إهتامم مشرتك وسامت مشرتكة فإن رشارة التواصل ستشتعل مبارشة. 

- حيب أصحاب نمط املعامرى طرح األفكار املليئة باحلياة، لكن إذا ما أحاطوا أنفسهم 
بمن هلم نفس العقلية فإهنم سيكونون معرضني خلطر حتديد وتضييق الرؤية ووجهات 

النظر، بينام يكمن احلل يف التنوع لتحقيق اإلبداع الذي يريدونه.

3- تربية األبناء:

- يقدم أصحاب هذا النمط ألطفاهلم رحابة الصدر واحلرية الالزمة، ويتخذ اآلباء منهًجا 
فكرًيا متمهاًل يسمح ألطفاهلم باستكشاف العامل من حوهلم والتغايض عن االزعاجات 

غري اهلامة التي تعرتض طريقهم.

- ال يعترب أصحاب هذا النمط من اآلباء تقليديني، لذا فهم ال يرغبون أن يعيش أطفاهلم 
حياة تقليدية باملدرسة، العمل، الزواج، املنزل، األطفال، التقاعد، وُيفضلون أن يسأهلم 

أطفاهلم عام إذا كان هذا الطريق هو السبيل األفضل بالنسبة هلم.

- يكونون أفضل اآلباء فيام يتعلق بالنقاش املنطقي والعقالين مع أبنائهم، إال أهنم غري 
خالل  وخاصة  األطفال،  من  العديد  حيتاجه  الذي  العاطفي  الدعم  توفري  عىل  قادرين 

سنوات املراهقة. 

الفصل الثاني
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النمط بأن يكرب أطفاهلم ليصبحوا أذكياء، مستقلني،  - يرغب اآلباء من أصحاب هذا 
متساحمني، ولكن إذا أرادوا أن يصبحوا متكيفني بشكل جيد للغاية يتوجب عليهم جعل 

هذا اجلهد يف الدعم العاطفي.

العاطفي  وليس  والعقيل،  الفكري  العامل  يف  النمط  هذا  أصحاب  قوة  نقاط  تكمن   -
استبعاد  إىل  فيميلون  منطقية،  بعقلية  وخاصة  التنمية،  تشجيع  عىل  ويركزون  والعميل، 

احلساسية عىل أهنا نقاط ضعف.

 السامت العملية العامة ألصحاب هذا النمط :

واألفكار،   النظرية  للطرق  حبهم  هي  النمط  هذا  ألصحاب  األبرز  الشخصية  السمة   -

فأفضل املهن هلم هي التي جتعل من هذه السمة الفريدة نقطة قوة، مثل املجاالت النظرية 

هم  النظم،  وحمليل  التقني  الكاتب  ووظيفة  والرياضيات،  والكيمياء  كالفيزياء  البحتة 

املنفتح  وذهنهم  االجتامعية  ورغبتهم  خميلتهم  مابني  جتمع  التي  املجاالت  يف  يزدهرون 

ومهاراهتم يف التفكري االسرتاتيجي، وينبهر أصحاب هذا النمط بالبحث والسعي إلجياد 

أنامط وفرضيات وإمكانات وخيارات، كام أن لدهيم غالًبا أحالًما عريضة وطموحات 

تقودهم وتلهمهم خالل مسارهم املهني.

الفصل الثاني
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األفكار،  خلف  تنطوي  التي  املبادئ  وحتليل  بالبحث  النمط  هذا  أصحاب  يستمتع   -

وهنالك العديد من املهن التي تسمح هلم باستغالل هذه السمة وأكثرها إسعاًدا هلم أن 

تأيت حتديات تبدو مستحيلة أو تطبيقات عملية غربية، فعىل سبيل املثال، يستطيعون أن 

يكونوا خُمططني للرشكات أو حُمليل أعامل، أو مصممي ألعاب أو مهندسني أو مربجمني، 

فهم  به  يعملون  الذي  املهني  املجال  كان  ومهام 

ُمصممون بالفطرة، ال يشء يذهلهم سوى النامذج 

اهلندسية والفيزيائية أو العقلية، فاألشخاص من 

هذا النمط حمللون أذكياء ويمكنهم أن يتجاوزوا 

والتفكري  التنظيمية  باملهارات  األخرى  األنامط 

بسبب  باملخرتع  ُيَلقبوا  أن  ويمكن  الدقيق، 

تعطيهم  التي  املنطقية  واملهارات  والثقة  األصالة 

األفضلية عىل مجيع األنامط األخرى. 

- يعترب نمط املعامرى من الشخصيات التي لدهيا 

إىل  وحيتاج  الوحدة  ُيفضل  حيث  متفرد،  فكر 

مساحة من احلرية لكي يستطيع أن ُيظهر إبداعه 

والتزامه بالعمل دون أن يوضع حتت تساؤل أفراد 
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الفريق عن العمل الذي يقوم به، كام أنه يكره املحادثات اجلانبية واحلاجات االجتامعية 

األخرى، فال يفهم صاحب هذا النمط وال يستمتع بتبادل املشاعر وال ُيميض وقًتا طوياًل 

يف تبادل أطراف احلديث مع الزمالء أو مع الزبائن، وهلذا السبب ال تناسبهم املهن التي 

يكون فيها تواصل مبارش مع الزبائن، فهم يبلون بالًء حسًنا يف املجاالت التي يتعاملون 

فيها مع البيانات وليس مع األشخاص، وعىل سبيل املثال املحاماة وحتليل البيانات وحتى 

الصحافة تعترب من املهامت املالئمة هلم. 

وهذا ما جيعل املهن والوظائف اآلتيه هي األنسب )لكنها ليست الوحيدة(:

بيئي-   خمطط  خمرتع-   - معامري  مهندس  كهرباء-  -مهندس  معلوماتية   مهندس   

باحث  –فلكي-  حياة  عامل  فيزيائي-  عامل  أستاذ-   / أكاديمي  باحث  مدين-  خمطط 

طبي-  فيزيائي-  باحث نفيس- كيميائي- طبيب نفيس- صيديل- طبيب قلب-  مدير 

األعامل- مستشار اإلدارة- مدير املرشوع-  ضابط عسكري-  مستشار تربوي- حملل 

االستثامر-  حمامى االستخبارات-  أي عمل يتضمن التحليل والتنبؤ.

سامهتم كزمالء عمل

• غري منافقني وذوي بصرية نافذة.

الفصل الثاني
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مع  النظرية  األفكار  بمناقشة  يستمتعون  ولكن  جانبية،  ملحادثة  الدخول  يف  • مرتددون 

الزمالء الذين يعتربوهنم متساويني معهم. 

• حذر ومتنبه لدوافع اآلخرين.

• يفضل العمل لوحده ويكره مشاركة األفكار مع املوظفني غري املحرتفني.

• ال يشعر بالراحة بالتعبري عن مشاعره، أو بالتواجد مع األشخاص الذين يعربون عن 

مشاعرهم، فهم ال جييدون الترصف يف هذه املواقف.

• يستمتع بحل االلغاز ومالحظة األنامط املتكررة .

سامهتم كمديرين

•  لدهيم معايري عالية جًدا عندما يتعلق األمر بالكفاءة املهنية.

النافذة  بالبصرية  يتمتعوا  أن  مرؤوسيهم  من  ويتوقعون  أفكارهم،  بتفسري  يرغبون  • ال 

التي يمتلكوهنا. 

• مرنون و متساحمون.

• منفتحون جلميع االقرتاحات املنطقية.
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• ال يرغبون بإدارة األشخاص. 

• يالحظون التناقض بشكل رسيع.

• يكرهون املحادثات اجلانبية، والتالعب بالعواطف.

سامهتم كمرؤوسني

• مبدعون، مبتكرون، واسعو احليلة، ولكن يطلبون احلرية يف عملهم . 

• ال يكرتثون إن كانوا حمبوبني بني زمالئهم، وال هيتمون بضامن البقاء يف عملهم مقارنة 

مع األنامط الشخصية األخرى. 

توليد  عىل  طاقتهم  تركيز  ويفضلون  األفكار،  وتطبيق  الروتينية  األعامل  يكرهون   •

األفكار اجلديدة.  

• يتقبلون االنتقاد بصدر رحب، ولكن ال يفهمون املجادالت العاطفية.

• ذوو شخصية منفردة، يفضلون العمل بمفردهم.
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* للتعرف أكثر عىل طبيعة هذا النمط والسامت الشخصية املميزة له، وما حتويه من خبايا 

مستوى  عىل  سواء  النمط  هلذا  األساسية  األطر  وبيان  والضعف،  القوة  لنقاط  تفصيلية 

العالقات االجتامعية واإلنسانية أو مستوى التطوير املهني، فطالع كتاب "نمط املعامري 

)INTP(" للكاتب حممد اجلفريي.
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Extraverted-ENTJ  اجتامعيون

النشاطات  يفضلون  حيث  اآلخرين،  مع  وجودهم  من  وأفكارهم  طاقتهم  يستمدون   

اجلامعية، ويمتلكون طريقة مميزة للتواصل اجتامعًيا.

 Intuitive-ENTJ أصحاب نظرة عامة شمولية 

وهم  األشياء،  وجزئيات  بالتفاصيل  اهتاممهم  من  أكثر  األشياء  بعموميات  هيتمون 

أصحاب نظرة مستقبلية، فهم يعتمدون عىل حدسهم وحتليالهتم وخميلتهم يف استيعاب 

األفكار وتوضيحها لآلخرين.

Thinking-ENTJ عقالنيون

من  يعنى ذلك خلوهم  العاطفي، وال  التفكري  ويقل عندهم  العقالنى  للتفكري  يميلون   

العاطفة ولكن يغلب عليهم التفكري العقالنى.

ماذا يعين أن تكون من فئة ENTJ )منط رئيس األركان(؟
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Judging-ENTJ حازمون 

النهائية  املواعيد  وُيقدسون  ُمرَتبني  ُمنَظمني  عادة  ويكونون  اآلخرين،  عىل  حيكمون 

القرارات  اختاذ  بالقدرة عىل  املحدد. ويتسمون  الوقت  ويسعون إلهناء مجيع مهامهم يف 

والرصامة يف أداء أعامهلم.
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خمترص السامت الشخصية األساسية

ENTJ، كام أنه بإمكاهنم أن يكونوا واثقني  الـ  تعترب السمة القيادية نواة نمط شخصية 

بشكل يفوق التصور،  يمتلكون شخصية جذابة جًدا، حيث يمتلك أصحاب هذا النمط 

العقالنية  اىل  باإلضافة  اآلخرين،  وإهلام  قيادة  عىل  وقدرة  قوًيا  حضوًرا  الشخصية  من 

ورسعة البدهية.

بقدرهتم  الصغرية منها والكبرية، ويؤمنون بشدة  التحديات  ويعشق هؤالء األشخاص 

عىل إنجاز أي يشء من خالل إعطاء الوقت واالمكانيات الكافية، فهم أشخاص فاعلون 

جًدا، وأفراد واثقني بأنفسهم نادًرا ما جيدون صعوبة يف إنجاز ما وضعوه هدًفا هلم. 

قد جيد أصحاب هذا النمط صعوبة يف حياهتم الشخصية وخاصة فيام يتعلق بمالحظة 

العواطف والتعبري عنها، حيث أن املنطق والعقالنية متالزمان بشكل كبري يف عامل األعامل، 

لكن ذلك يسبب العديد من املشاكل يف العالقات العاطفية إذا مل يقوموا باجلهود الالزمة 

للنمو والتطور. 

خمتصر السمات الشخصية األساسية
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STENGTHES نقاط القوة -

• ثقة عالية بالنفس: يتمتعون بثقة عالية يف قدراهتم، وال يرتددون يف إخبار اآلخرين 	

االجتامعي  بدورهم  هيتمون  أو  أنفسهم  يف  ون  َيُشكُّ ما  ونادرا  به،  يفكرون  بام 

وتوقعات اآلخرين. 

• يف 	 أنفسهم  وتطوير  معرفتهم  تدعيم  جييدون  اجلوانب:  ومتعددو  البدهية  رسيعو 

حتديات  يف  بالدخول  ويستمتعون  تستهوهيم،  التي  واملواضيع  املجاالت  خمتلف 

فكرية مدفوعني بقدرهتم عىل اإلقناع وطبيعتهم التي تبدع يف النقاشات.

• األمد وحتليل 	 اخلطط طويلة  إعداد  اسرتاتيجيون: ال جيدون صعوبة يف  مفكرون 

املشاكل من عدة جوانب يف حماولة إلجياد احللول املناسبة هلا.

• باإلضافة 	 الناس،  وقيادة  األمور  زمام  لتويل  نزعة  لدهيم  بالطاقة:  مليؤون 

لقدرهتم عىل تكييف األفكار واملعلومات اجلديدة واستخدامها مبارشة يف وضع 

اسرتاتيجيات تطوير للعمل.

   Strengths and Weaknesses نقاط القوة والضعف

الفصل الثاني
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• منجزون: بينام تفتخر بقية األنامط بكوهنم فنانني، متعاطفني، مقنعني، ورياضيني 	

احلياة  يف  يواجههم  يشء  أي  حتليل  عىل  القدرة  يف  النمط  هذا  أصحاب  يربع 

املتاحة ومندفعني نحو هدف حمدد، ونتيجة لذلك، عادة  مستعينني بكل املصادر 

ما يستطيعون أن يكونوا كام يريدون.

• أصحاب شخصية جذابة وملهمني: جيدون سهولة يف إقناع وإهلام اآلخرين، غالًبا 	

لتقديرهم العايل ألنفسهم وأفكارهم القوية. 

• واضحون 	 فهم  الكذب،  ويبغضون  الصدق  حيبون  ومستقيمون:  صادقون 

ويكرهون  منهم،  الناس  يتوقعه  ملا  يكرتثون  وال  احلقيقة  ويقولون  ومستقيمون، 

وغري  والغاية  اهلدف  عديمة  أنشطة  يعتربوهنا  حيث  االجتامعية  الـُمجامالت 

عقالنية، ويفضلون احلقيقة الغري مرحية عن الكذبة املرحية.  

• فاعلون جًدا: يبغضون قلة الفاعلية والالعقالنية والكسل، كام ال يمكنهم االهتامم 	

القوة  ونقاط  سلطة،  ذات  شخصية  تدعمها  أو  شعبية  أكثر  أهنا  ملجرد  ما  بفكرة 

هذه، جتعل منهم فاعلني ومتخذي قرارات يتمتعون باحلياد، كام أهنم يميلون ألن 

يكونوا مقاومني بشدة للصدامات وعادة ما يبقون عقالنيني وهادئني يف احلاالت 

املشحونة بالعواطف. 
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• أصحاب إرادة قوية: نادًرا ما يستسلمون أو يتخلون عن وجهات نظرهم بغض 	

النظر عّمن يعارضهم. 

• 	Weaknesses نقاط الضعف  

• رغبتهم 	 ظل  ويف  أنفسهم  يف  الالحمدودة  لثقتهم  نتيجة  ومسيطرون:  عنيدون 

العند  يسيطر  قد  فقط،  ورؤيتهم  فكرهتم  ونرش  النقاشات  بكل  بالفوز  الشديدة 

عليهم ويصبحون غري مرنني.

• مغرورون: هناك خيط رفيع بني الثقة والغرور، فقد يبالغ بعض املنتمني هلذا النمط 	

املعرفة،  القيادية وقدرهتم عىل  الناضجني منهم يف تقدير مهاراهتم  خصوًصا غري 

ناظرين لآلخرين نظرة دونية بسبب قلة كفاءهتم.

• أن 	 املفاجيء  غري  ومن  جًدا،  عقالنيون  هم  العواطف:  مع  التعامل  جييدون  ال 

رشكاءهم  جيرحون  وقد  عنها،  والتعبري  العواطف  فهم  يف  صعوبة  يواجهوا 

وأصدقائهم بشكل غري مقصود يف املواقف املشحونة بالعواطف.

• والفاعلية 	 العقل  بإعامل  مهوسون  هم  قاسني:  أو  باردين  يكونوا  أن  املمكن  من 

التام ألي ظروف شخصية  للتجاهل  يدفعهم  ما  العمل، وهو  خصوًصا يف جمال 

ورفض إظهار عواطفهم من أجل بلوغ أهدافهم.
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• غري صبورين: يتمتعون برسعة البدهية والتفكري، لذا فإهنم يفقدون صربهم رسيًعا 	

عند التعامل مع من حيتاجون مزيًدا من الوقت الختاذ القرارات. 

• غري متساحمني: فهم حيتقرون اجلداالت العاطفية، وافتعال املشكالت، ومتثل هلم 	

هم  للذين  ذلك  توضيح  يف  يرتددوا  ولن  وتافهة،  هامة  غري  أشياء  األمور  تلك 

حيال  قليل  صربهم  أن  إال  منفتحة  عقلية  أصحاب  أهنم  من  وبالرغم  حوهلم، 

اًم جتاه أمور كهذه.  األمور التي يرون بأهنا غري منطقية، وال يبدون تساحًما أو َتَفهُّ

• يبغضون البيئات ذات البنية املنظمة جًدا: ال حيرتمون القواعد والقوانني، كام أهنم 	

يميلون لتحدي الواقع والصدام مع الناس، ولذلك فهم ال حيبذون البيئات املبنية 

عىل الطاعة العمياء والتقاليد واحرتام السلطة. 
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1- العالقات العاطفية:

- أصحاب هذا النمط رشكاء متحمسون مليئون بالطاقة، ويأخذون التزاماهتم العاطفية 

بشكل جدي جًدا. وجياهدون للحصول عىل موقع القيادة يف العالقة العاطفية أيًضا. عىل 

كٍل، ُيعترب هذا األمر جيًدا من حيث حرصهم عىل تويل املسؤوليات للتأكد من أن كل 

يشء يسري عىل ما يرام. 

ما  أهنا طريق إلجياد شخص  املحتمل( عىل  الرشيك  )لقاء  املواعدة  إىل  ينظرون  - عادة 

يستطيعون أن يستثمروا فيه جهدهم ووقتهم، شخٌص يفهم ويقدر أفكارهم، األمر الذي 

جتده معظم األنامط األخرى أمًرا قدًيام وغري رومانيس. عالوة عىل ذلك، فإهنم غالًبا ما 

يأتون بقوائم من السامت الفكرية واجلسدية حيبون أن جيدوها يف رشيكهم، ويتنازلون عن 

الكثري من هذه البنود مع تقدم العالقة.

الذي  التحليل، األمر  - عقوهلم جمهزة للنظر إىل حاالت الصدام كلغز منطقي يستحق 

ال يساعدهم دائاًم عندما ال يقاسمهم الرشيك األفكار، وجيب القول هنا، بأن مشاعرهم 

ون عنها بطريقة ُتْظِهرها بشكل خمتلف  جتري يف أعامقهم وقد تكون قوية جًدا، لكنهم ُيعربِّ
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عن القول "أحبك" كل بضع دقائق، ويفعلون ذلك ألهنم تعلموا أن أمًرا كهذا سيكون 

متوقًعا، وليس ألهنم يشعرون برضورة ذلك.

تدعيم  عىل  العمل  عىل  حيرصون  ما  ودائاًم  صادقون،  خملصون،  رائعون،  رشكاء  هم   -

عالقتهم. 

2- الصداقة: 

يمتلكون  ما  وعادة  واإلهلام،  الشخيص  النمو  لتحقيق  النمط  هذا  أصحاب  يسعى   -

تعترب  ال  املشرتكة  الروتينية  األشياء  عىل  املبنية  والصداقة  ذلك،  حتقيق  لكيفية  خطة 
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الطريقة املفضلة لدهيم، إذ يفضلون تكوين صداقات مع أشخاص يشاركوهنم شغفهم 

بالنقاشات العميقة املليئة باملعاين، ويستمتعون بالتعلم والتطور مثلهم، ليس من السهل 

بني جًدا، لكنهم يولون اهتامًما كبرًيا لصداقاهتم التي  دائاًم أن تكون صديًقا هلم ألهنم ُمتطلِّ

ال يبدو أهنا ستصبح يف يوم ما فاترة.

- ُتْبَنى صداقاهتم عىل تبادل األفكار، فأكثر األمور متعة هلم هي تقديم أفكارهم ومن ثم 

الدفاع عنها. وُيعترب هؤالء األشخاص أناًسا أذكياء جًدا وناقدين شديدين، كام إنه ليس 

من السهل الوقوف يف وجه شخصية قوية كشخصيتهم، وغالًبا ما جيدون أن اآلخرين 

ينهارون حتت الضغط الذي يصنعونه عندما يبدأون فعاًل بإمتاع ذاهتم.

- يعترب نقص احلساسية أو عدم العاطفية أحد عيوهبم، فهم دائاًم ما حياولون إظهار أهنم 

ال حيتاجون مساعدة اآلخرين، وهم أيًضا ال يفهمون احتياج اآلخرين للمساعدة، مما قد 

ِدرون الدعم العاطفي. ينعكس بالسلب عىل أصدقائهم وخاصة الذين ُيقَّ
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3- تربية األبناء:

- نظًرا لشخصيتهم القوية وطبيعتهم النقدية، فإن قضاء الوقت مع أصحاب هذا النمط 

ليس باليشء السهل، فهم دائاًم جاهزون للتحدي، كام يأخذون دورهم كآباء عىل حممل 

نجاح  أن  يرون  وهم  املعايري،  بأعىل  ملتزمني  باملسؤولية  احلس  درجات  وبأعىل  اجلد 

أطفاهلم يعد انعكاًسا هلذه املعايري. 

- يرحبون باختالف اآلراء، وكذلك األمر إذا كان صادًرا عن أطفاهلم، ولكنهم يتوقعون 

أن يتم احرتام سلطتهم، وال يمكن اعتبار عدم التوافق عذًرا للتقصري يف املسؤولية.

- يمكن ألصحاب هذا النمط أن يساعدوا يف التقليل من صداماهتم العاطفية مع أطفاهلم، 

والتجاوب  للتواصل  صاحلة  كطريقة  العواطف  عن  التعبري  إىل  االستامع  كيفية  بتعلم 

بطيبة، فذلك من شأنه أن يبني الثقة والتفاهم القادرين عىل املساعدة يف جعل املراهقني 

الصداميني أكثر ارتياًحا جتاه املشاكل.

- إن األشخاص الذين يمتلكون نمط الشخصية رئيس األركان ال يوفرون جهًدا من أجل 

وسيتحلون  الصارمة  هيكليتهم  عن  سيتنازلون  األحيان  بعض  يف  أهنم  لدرجة  أبنائهم، 

بمرونة غري متوقعة يف سبيل نمو أبنائهم ونضجهم وسعيهم لتحقيق أهدافهم.
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السامت العملية العامة ألصحاب هذا النمط :

- ال يستطيع أحد أن يضاهي أصحاب هذا النمط عندما يتعلق األمر بالتخطيط وجتميع 

األطراف  وجتميع  فعالية،  األكثر  بالطريقة  املختارة  االسرتاتيجية  وتنفيذ  املتوفرة  املوارد 

املشاركة وإدارة الفرص واملخاطر واألهداف كأهنم يديرون لوح شطرنج، فهم يف هذه 

احلاالت يتفوقون بقدرهتم عىل التفكري املجرد املنطقي.

مستنقع  يف  يغرقون  جيعلهم  ما  وهذا  األمور،  يف  املستفيض  التفكري  إىل  يميلون  هم   -

الوقت  إجياد  حياولوا  أن  وعليهم  هلم،  بالنسبة  أفضل  الطرق  أي  وجيربون  أفكارهم، 

املفارقة بمكان، أهنم عادة ما يكونون  التفاصيل، ومن  الغرق يف  للتفكري والتطبيق دون 

بأفضل حاالهتم وهم مسرتخون وواثقون من مهاراهتم، ليس من املهم حًقا أي الطرق 

نحوه،  وجيذهبم  به  يستمرون  جيعلهم  ما  يشء  الطريق  ذلك  يف  كان  إن  يسلكون  سوف 

فسوف يكون ذلك املسار واالختيار الصحيح.

النمط بكوهنم ذوي حيلة واسعة وعلم مستفيض، ومهاراهتم  - يتصف أصحاب هذا 

القيادية القوية أكثر من اآلخرين، إن حدسهم سوف يرشدهم ويساعدهم عىل االرجتال، 

املهنة والتطور املهين
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وقدرهتم عىل التفكري سوف تبقيهم عىل املسار املنطقي.

كام  والطبيعة،  والتكنولوجيا  العلوم  يف  مرشًدا  يصبح  أن  النمط  هلذا  ينتمي  من  يأمل   -

يسعون دوًما للفهم والتحكم باملجهول واألمور الغامضة.

هذا  هبا أصحاب  هيتم  التي  املجاالت  من  ليسوا  والتعاطف  واحلميمية  االستقرار  إن   -

النمط.

وهذا ما جيعل املهن والوظائف اآلتيه هي األنسب )لكنها ليست الوحيدة(:

أنظمة -  للمدن - مصمم  أو  للبيئة  برامج - مهندس معامري - خمرتع خمطط  مهندس 

عامل  التعليمي -  املجال  وباحث يف  أستاذ   - والعلوم  البحث  ألعاب كمبيوتر-  مصمم 

فيزيائي - عامل يف جمال احلياة- فلكي - باحث طبي - معالج - مستشار إداري - مديٌر 

ملرشوع - ضابط عسكري - مستشار تعليمي - حملٍل استثامري - حماٍم - خمطٌط سيايس.
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سامهتم كزمالء 

• اجتامعيون، يرغبون يف تبادل األفكار.

• مسيطرون وأصحاب إرادة قوية.

• من السهل عليهم أن ُيلِهموا وُيعِلموا من حوهلم. 

• قد يكونون متعجرفني ويتنازلون فقط إذا شعروا أن زمالءهم غري أكفاء كام جيب. 

• ال يقبلون إال النقاشات املنطقية وقد يكونون غري حساسني. 

• يربعون يف استحضار أفكارهم وأفكار من حوهلم ويف انتقادها ومناقشتها.

سامهتم كمدراء  

• يربعون يف إيصال أفكارهم بإقناع. 

• واثقون من أنفسهم ولدهيم شخصية جذابة.

• خمططون بارعون.

• ال يتحملون األخطاء أو األعامل ذات املعايري املحددة.
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• من السهل عليهم قيادة وتشجيع الناس. 

• يسهل عليهم التعرف عىل مواهب مساعدهيم. 

• يكرهون قلة الكفاءة.

سامهتم كمرؤسني

• ينجزون أعامهلم بمستوى عاٍل، ويعملون بجٍد إذا أعجبهم دورهم الذي يقومون به.

مدعوم  أنه  طاملا  النقد  ويقبلون  مستحيل،  يشء  ال  أن  ويثبتون  بالتحدي  يستمتعون   •

بنقاش منطقي. 

• منفتحون ويستمتعون بتعلم كل ما هو جديد.

• يضعون ألنفسهم معايري عاليًة جدا.ً

• بارعون يف حتديد أولوياهتم.

• ربام يتشتت ذهنهم بعض األحيان.
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* للتعرف أكثر عىل طبيعة هذا النمط والسامت الشخصية املميزة له، وما حتويه من خبايا 

مستوى  عىل  سواء  النمط  هلذا  األساسية  األطر  وبيان  والضعف،  القوة  لنقاط  تفصيلية 

رئيس  "نمط  كتاب  فطالع  املهني،  التطوير  مستوى  أو  واإلنسانية  االجتامعية  العالقات 

األركان )ENTJ(" للكاتب حممد اجلفريي.
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محمد الجفيري 
دورة " اكتشف نمط شخصيتك القيادية 

"MBTI - حسب معايير
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Extraverted-ENTPs   اجتامعيون

النشاطات  يفضلون  حيث  اآلخرين،  مع  وجودهم  من  وأفكارهم  طاقتهم  يستمدون 

اجلامعية، ويمتلكون طريقة مميزة للتواصل اجتامعًيا.

 Intuitive-ENTPs أصحاب نظرة عامة شمولية 

وهم  األشياء،  وجزئيات  بالتفاصيل  اهتاممهم  من  أكثر  األشياء  بعموميات  هيتمون 

أصحاب نظرة مستقبلية، فهم يعتمدون عىل حدسهم وحتليالهتم وخميلتهم يف استيعاب 

األفكار وتوضيحها لآلخرين. 

Thinking-ENTPs عقالنيون

من  خلوهم  ذلك  يعنى  وال  العاطفي،  التفكري  عندهم  ويقل  العقالنى  للتفكري  يميلون 

العاطفة ولكن يغلب عليهم التفكري العقالنى. 

ماذا يعين أن تكون من منط ENTP )منط املخرتع(
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Prospecting-ENTPs مرنون 

يميلون لعدم التنظيم وحيبون التغيري ويسعون للحرية وال يستقرون مع الروتني ويتكيفون 

برسعة، ويفضلون إبقاء خياراهتم مفتوحة، يتصفون بأهنم باحثون، ويتطلعون دائاًم إىل 

مشاريع  لوجود  يؤدي  قد  الذي  األمر  أفضل،  طرق  بوجود  معتقدين  البديلة  اخليارات 

كثرية ليس هلا هناية. 
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يعشق هذا النمط املجادلة واملناظرات والتحديات الفكرية بشكل عام، ويتميزون برسعة 

البدهية، األمر الذي يعطيهم تقدًما كبرًيا يف املناظرات والنقاشات سواء األكاديمية منها 

أو السياسية، وهم قادرين عىل التعبري عن أنفسهم بقوة، بينام نجد أهنم نادًرا ما هيتمون 

بأن يراهم اآلخرون غريبي أطوار، باقون عىل صدقهم مع أنفسهم وجمادالهتم مبتعدين 

عن حماولة تقليد وحماكاة سلوك اآلخرين.

اآلخرين  يراهم  بأن  هيتمون  ال  فهم  واملبارشة،  بالصدق  النمط  هذا  أصحاب  يتميز 

كأشخاص حساسني أو شغوفني، وال يولون اهتامًما ملا يتوقعه املجتمع منهم، وصدقهم 

قد يكون قاسًيا جًدا يف بعض األحيان، لكنهم يمتلكون عقلية منفتحة ويمتازون بالتسامح 

اإلجتامعى. 

خمتصر السمات الشخصية األساسية
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STENGTHS نقاط القوة

- مفكرون رسيعون: يسهل عىل أصحاب هذا النمط طرح النقاشات أو املشاركة فيها 

"حمامي  بالتحّول من فكرة إىل أخرى دون جهد يذكر، كام حيبون لعب دور  مستمتعني 

الشيطان". 

- حمللون رائعون: يربع أصحاب هذا النمط يف مالحظة األساليب ورؤية الصورة كاملة، 

كام يمتلكون قدرة مثرية لإلعجاب يف االنتقال من فكرة إىل أخرى، والربط بينهام بطريقة 

تذهل معظم أنامط الشخصيات األخرى. 

بشكل  جديدة  أمور  بتعلم  النمط  هذا  أصحاب  يستمتع  واسعة:  معرفة  أصحاب   -

هناك  يكون  عندما  وخاصة  األكاديمية،  البيئة  يف  للنجاح  أكثر  مؤهلون  وهم  مستمر، 

حاجة إلجياد حلول إبداعية. 

الشخصية مالحظة خمتلف  النمط من  أذهان ممتازون: يمكن ألصحاب هذا  - عاصفو 

الوجوه لقضية معينة بسهولة شديدة غري متعاطفني مع وجهة نظر حمددة أو فكرة ما، فهم 

   Strengths and Weaknesses نقاط القوة والضعف
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يستمتعون بالنظر إىل مجيع احللول املمكنة. 

- مبدعون: ال خياف أصحاب هذا النمط من التجربة واقرتاح األفكار غري التقليدية أو 

حتى التقليدية، وهم يمتلكون القدرة إلجياد حلول رائعة للمشكالت املعقدة. 

مما  أنفسهم،  من  وواثقون  البدهية  النمط رسيعو  هذا  شخصية جذابة: أصحاب  ذوو   -

جيعلهم أشخاص جذابني ومشهورين بني من حوهلم. 

بالطاقة إذا ما قام أحد بتحفيزهم، كام  - مليئون بالطاقة: يصبحون متحمسني ومليئني 

أهنم بإمكاهنم إمضاء فرتة طويلة جًدا يف البحث عن حلول ملشاكل تثري اهتاممهم. 

أن  اآلخرين  من  ويتوقعون  رصاحة،  بكل  آرائهم  عن  يعربون  ورصحيون:  صادقون   -

يبادلوهم ذلك.

- ذوو عقلية منفتحة: يمتلكون عقلية منفتحة وإرادة لتقبل األفكار املختلفة عن آرائهم، 

خاصة املدعومة باحلقائق واملنطق، وعادة ما يكون أصحاب هذا النمط متحررين نوًعا ما 

فيام يتعلق بالتقاليد واألعراف االجتامعية، حاكمني عىل الناس فقط من قاعدة أفكارهم. 

- لدهيم خميلة واسعة ونظرة اسرتاتيجية: يعترب أصحاب هذا النمط مفكرين اسرتاتيجيني 

الصعيد  عىل  متعددة  خطط  إعداد  يف  املهارة  هذه  يستخدمون  ما  وغالًبا  جًدا،  جيدين 

مجيع  وتوقع  للمستقبل  بالتخطيط  جاهزين  يكونوا  أن  وحيبون  والوظيفي،  الشخيص 
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االحتامالت املمكنة وعواقبها. 

WEAKNESSES نقاط الضعف

- جمادلون جًدا: يستمتع أصحاب هذا النمط باملناظرات ويرون أهنا متارين ذهنية، األمر 

الذي ُيغِضب بسهولة األنامط األكثر حساسية والتي تفضل االستقرار.

عليهم  الصعب  من  جيعل  الذي  األمر  جًدا،  عقالنيون  أشخاص  هم  حساسني:  غري   -

مالحظة مشاعر اآلخرين أو التعبري هلم عن مشاعرهم.

من  االنتقال  النمط عىل  هذا  اعتادت عقول أصحاب  الرتكيز:  قد جيدون صعوبة يف   -

فكرة إىل أخرى، ولذلك قد جيدون صعوبة يف البقاء بكامل تركيزهم عىل فكرة واحدة.

- ال حيبون األمور العملية: هيتمون باألفكار واحللول أكثر من اهتاممهم باألمور العملية 

والواجبات اليومية، وقد ال جيدون صعوبة يف عمل خطط ممتازة لكنهم ال هيتمون بوضعها 

حيز التنفيذ.

الروتينية  املهام  أما  باإلثارة،  للشعور  النمط  هذا  أصحاب  حيتاج  برسعة:  يضجرون   -

فتجعلهم يمّلون وحيبطون، حتى أهنم قد يأتون بمشاكل افرتاضية أو ليعطوا اقرتاحات 

غري رضورية فقط إلبقاء عقوهلم يقظة. 

- ُمغيَّبون عقلًيا: يستطيع أصحاب هذا النمط تركيز كل جهودهم عىل حتليل فكرة حمددة، 
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لكن ذلك عادة ما يؤدي لتجاهل كل يشء آخر، وقد ينسون األشياء التي ال هيتمون هبا.

للقدرة  يفتقدون  ما  غالًبا  هم  ممتازين،  حمللني  كوهنم  رغم  بأنفسهم:  النظر  يعيدون   -

عىل اختاذ القرارات التي يمتلكها النمط التحكيمي، وقد جيدون صعوبة بالغة يف حتديد 

يف  ويشككون  املعلومات  من  املزيد  عن  يبحثون  ما  ودائاًم  األفضل،  هي  األفكار  أي 

استنتاجاهتم.

باملبادئ  يلتزمون  ما  قلياًل  فهم  للحرية،  حيتاجون  واإلرشادات:  القواعد  يبغضون   -

النمط من  تفكريهم، وقد يكون أصحاب هذا  التي تضع حدوًدا معنوية عىل  والتقاليد 

الشخصيات األقل أمًنا ولكنها األكثر استقاللية.

- يبغضون البيئات ذات البنية املنظمة جًدا: فهم أشخاص ال حيرتمون القواعد والقوانني، 

ونتيجة لذلك فإهنم ال حيبذون األنظمة املبنية عىل الطاعة العمياء للتقاليد والسلطة، كام 

يميلون لتحدي الواقع والصدام مع الذين يفضلون االستقرار واألمان، لذا فهم بحاجة 

ليعلموا أن هذه القيود هلا معنى وسبب. 
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العالقات العاطفية:  -1

العفوية، وغالباًا ما يسعون الجياد رشيك  بالشخصية  النمط  يتمتع أصحاب هذا   -

يثني عليه هذه السمة، وهم حيبون البحث عن أمور جديدة يستطيع الرشيكان القيام هبا 

ا، بمعنى أنه جيب عىل رشيك أصحاب هذا النمط أن يمتلك أولويات مشاهبة وقدرات  معاً

فكرية مماثلة، وسيقوم أصحاب هذا النمط بأفضل ما لديم إلبعاد كل القيود والتقاليد 

يف عالقاهتم العاطفية حتى يف املراحل األوىل لعالقتهم )غالباًا ما خيربون رشيكهم لريوا 

مدى انفتاح عقليتهم وعفويتهم(.

إىل  النمط  هذا  أصحاب  ينظر   -

العالقات العاطفية عىل أهنا طريق إلجياد 

فيه  يستثمروا  أن  يستطيعون  ما  شخص 

ويقدر  يفهم  شخص  ووقتهم،  جهدهم 

أفكارهم، األمر الذي جتده معظم األنامط 

ا قدياماً وغري رومانيس. األخرى أمراً

السمات األساسية يف العالقات االجتماعية واإلنسانية:
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وبالرغم  العاطفية،  الرصاعات  قلب  يكونوا يف  أن  النمط  - ال حيب أصحاب هذا 

ا ال مفر منه حتى يف أسعد العالقات العاطفية، فقد  من أن الرصاعات الداخلية تعترب أمراً

ا فيحاولون جتنب الصدامات العاطفية يف عالقاهتم،  جيدون هذه الرصاعات حُمبِطة جداً

وخاصة خالل املراحل األوىل.

رصحيني  يكونون  كام  برشيكهم،  ومؤمنون  ا  جداً خملصون  النمط  هذا  أصحاب   -

األشخاص  هؤالء  ويلتزم  لعالقتهم،  املبكرة  املراحل  يف  حتى  كبري  بشكل  وصادقني 

وال  بسيطة  اليومية  احتياجاهتم  أن  حيث  معهم،  العيش  ا  جداً السهل  ومن  بواجباهتم، 

ا من رشيكهم. يطلبون كثرياً

الصداقة:  -2

لألشياء  النمط  هذا  أصحاب  يتطلع  ال   -

التقليدية التي يتطلع إليها معظم الناس يف الصدقات 

أن  يريد  ما  وآخر  والعواطف،  والدعم  كاإلخالص 

ربحوا  إذا  إال  حق"،  عىل  "أنت  هو  هؤالء  يسمعه 

إذا  أما  فكرية،  مناظرة  من  حمتدمة  جولة  يف  بجدارة 

ما  كانوا عىل خطأ، فإهنم يرغبون أن ُيقال هلم ذلك 
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ا، كام سيظهرون لآلخرين كل تفصيلة يف إخفاق منطقهم نتيجة لسعيهم )العشوائي  أيضاً

أحياناًا( للحقيقة، ونتيجة أخرى ألهنم يرون وجوب عملهم من أجل الدفاع عن املنطق.

األصدقاء  مع  التواصل  يف  ملحوظ  بشكل  جيدون  النمط  هذا  أصحاب  إن   -

قدر  بفعالية  للجدال  ميلهم  أن  كام  ا،  أيضاً األخرى  الشخصيات  أنامط  من  واألقارب 

اإلمكان يعني أهنم عىل تواصل بلغة اآلخرين وُأطرهم املرجعية، بينام يواجهون صعوبة 

يف التواصل مع اآلخرين يف املسائل العاطفية.

- يميل أصحاب هذا النمط لكبت عواطفهم، فعند لقائهم بصديق حيتاج ملن يستمع 

ألحزانه، فإهنم ال يقدرون عىل التعامل مع حاالت كهذه، فهم ال يملكون القدرة عىل 

اخلارجى  التأثر  إظهار  أو  التعاطف  إظهار 

تفهمهم  مقدار  عن  النظر  بغض  كبري  بشكل 

لوضعية اآلخر، ولكنهم سيكونون سعداء يف 

حال تقديم سلسلة من احللول املعقولة لتلك 

املشكلة التي يواجهها ذاك الصديق.
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تربية األبناء:  -3

الوقت مع أصحاب هذا  فإن قضاء  النقدية،  القوية وطبيعتهم  ا لشخصيتهم  نظراً  -

النمط ليس باليشء السهل، فأصحاب هذا النمط جاهزين دائاماً للتحدي، كام يأخذون 

القيم،  بأعىل  ملتزمني  باملسؤولية  احلس  درجات  وبأعىل  اجلد  حممل  عىل  كآباء  دورهم 

ا هلذه القيم.  وهلذا يرى أصحاب هذا النمط نجاح أطفاهلم انعكاساً

ا عن  - يرحب أصحاب هذا النمط باختالف اآلراء، وكذلك األمر إذا كان صادراً

أطفاهلم، فهم يمتلكون العقالنية حيال األفكار اجليدة يف املسؤوليات واألدوار، لكنهم 

يتوقعون أن حيرتم موقفهم يف هناية اليوم. 

أن  لذلك  يمكن  معها،  والتجاوب  املشاعر  عن  والتعبري  االستامع  كيفية  يتعلم   -

عىل  حفاظا  ذلك  يعد  وال  أطفاهلم،  مع  العاطفية  صداماهتم  من  التقليل  يف  يساعدهم 

العالقة فقط.

ا من أجل أبنائهم، حتى أهنم  - األشخاص الذين ينتمون هلذا النمط ال يبذلون جهداً

أبنائهم  نمو  حسب  التزامهم  من  ويقللون  ا،  عميقاً ا  نفساً سيأخذون  األحيان  بعض  يف 

ا  أشخاصاً ليصبحوا  إمكانياهتم  سقف  رفع  يف  أهدافهم  لتحقيق  وسعيهم  ونضجهم 

بالغني، أذكياء، وبعيدين عن الترصفات العبثية قدر اإلمكان.
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السامت العملية العامة ألصحاب هذا النمط :

- إن ما جيعل أصحاب هذا النمط أكثر سعادة هو وجود حتديات تبدو مستحيلة أو 

تطبيقات عملية غربية، عىل سبيل املثال يستطيع أصحاب هذا النمط أن يكونوا خمططني 

للرشكات أو حمليل أعامل، أو مصممي ألعاب أو مهندسني أو مربجمني، ومهام كان املجال 

يذهلهم  يشء  فال  بالفطرة،  مصممون  فهم  النمط  هذا  أصحاب  به  يعمل  الذي  املهني 

سوى النامذج اهلندسية والفيزيائية أو العقلية. 

- األشخاص من هذا النمط حمللون أذكياء، ويمكنهم أن يتجاوزوا األنامط األخرى 

بسبب  باملخرتع  النمط  هذا  أصحاب  وُيلقب  الدقيق،  والتفكري  التنظيمية  باملهارات 

األصالة والثقة واملهارات املنطقية التي تعطيهم األفضلية عىل مجيع األنامط األخرى.

- إن أفضل ما يمتاز به األشخاص من نمط شخصية املخرتع هو امتالكهم مهارات 

كل  يف  دائاماً  املحرتفون  فهم  متعددة،  أخرى  ومهارات  األشخاص  مع  جيدة  تواصل 

"موسوعات  املجاالت، كام أهنم مدمنون لالطالع والدراسة بحيث يطلق عليهم اسم 

متحركة".

املهنة و التطور املهين 
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تعلقهم  أن  القول  ويمكن  ألنفسهم،  أهداٍف  وضع  النمط  هذا  أصحاب  يفضل   -

الشديد باملعرفة -بغض النظر عن الظروف املحيطة- هو يشء ال يمكن جتاهله. نتيجة 

ا. عىل  ا وحمبطاً لذلك، املسار املهني الذي ال حيقق هلم اإلثارة من املرجح أن جيعله منهكاً

عىل  النمط  هذا  أصحاب  فضول  إشباع  يمكن  فال  األخرى،  الشخصية  أنامط  عكس 

ا عن ألغاز جديدة ويرفضون اإلجابات  عكس الشخصيات األخرى فهم يبحثون دوماً

غري املقنعة.

وهذا ما جيعل املهن والوظائف اآلتية هي األنسب )لكنها ليست الوحيدة(:

– خمرتع - خمطط للبيئة أو للمدن - مصمم  مهندس معلومايت - مهندس معامري 

فلكي   - احلياة  عامل يف جمال  فيزيائي  عامل  ألعاب كمبيوتر -  أنظمة حاسوبية - مصمم 

علم  يف  أخصائي   - نفيس  معالج   - -كيميائي  نفيس  باحث   - فيزيائي  طبي  باحث   -

األمراض - طبيب أعصاب - أخصائي أدوية   - أخصائي قلب - خمطط اسرتاتيجي 

مستشار   - عسكري  ضابط   - ملرشوع  مديٌر   - إداري  مستشار   - التسويق   - لرشكة 

التحليل  يتضمن  جماٍل  وأي  السياسة  يف  اسرتاتيجي  حماٍم   - استثامري  حملٍل   - تعليمي 

والتنبؤ - يف جمال األمن أو االستخبارات. 
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سامهتم كزمالء

جمادلون من الطراز األول.  	•

مبدعون ممتازون لألفكار اجلديدة.  	•

لديم حٌس جيٌد للدعابة. 	•

يستطيعون تكوين صداقاٍت جديدٍة بسهولٍة. 	•

موضوعيون ومبارشون ومستقيمون. 	•

عادة هم باحثون عن املعرفة. 	•

. قد يكونون غري حساسني أو متعالني قليالاً 	•

ذوو بصريٍة نفاذة وغري متحيزين. 	•

أفكاٍر  بمناقشة  يستمتعون  لكنهم  حوهلم،  من  خمالطة  أو  حمادثة  يف  يرتددون  	•

نظريٍة مع زمالئهم الذين يعتربوهنم مساويني هلم فكرياًا. 

عن  تعرب  أشخاٍص  مع  لوجودهم  أو  عواطفهم  عن  للتعبري  يرتاحون  ال  	•

مشاعرها.
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النامذج املتشاهبة. يستمتعون بحل األلغاز ومالحظة  	•

سامهتم كمديرين

النقاشات املتضاربة بموضوعيٍة وبطريقٍة صحيحة. يستطيعون تقييم  	•

منارصين  جيعلهم  مما  املنطقية  النقاشات  أثناء  ثباهتم  عىل  احلفاظ  يف  بارعون  	•

لفرقهم ويرغبون يف احلفاظ عىل مواقفها.

غري  تواجههم،  التي  التحديات  مع  للتعامل  حديثة  طرٍق  بإبداع  يستمتعون  	•

أهنم يكرهون تطبيقها.

ر  ُيقدَّ وأن  حمرتمني  يكونوا  أن  يمهم  بل  حمبوبني  بكوهنم  ا  كثرياً يكرتثون  ال  	•

ذكاؤهم.

منفتحني ومرنني. 	•

قد يتنقلون بني أكثر من مرشوع واحد باحثني عن التحدي واإلثارة.  	•

ا جتاه أنفسهم. لديم معايري عالية خصوصاً 	•

مثلهم  يكون مساعدوهم ذوو بصرية  أن  ويتوقعون  أفكارهم  يكرهون رشح  	•

ا. متاماً
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منفتحون جتاه االقرتاحات طاملا أهنا منطقية. 	•

التالعب  أنواع  بشدة كل  احلديث ويعارضون  أثناء  اللباقة  يكرهون اصطناع  	•

بعواطف اآلخرين. 

سامهتم كمرؤسني

يقتنعون  يام  يقومون  ألهنم  بالراحة  يشعرون  وهم  رؤسائهم  أفكار  يتحدون  	•
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بصحته 

لديم الفضول الذي جيعلهم يتعلمون طُرَق جديدةاً برسعة 	•

يكرهون بشدة كل ما يقيدهم وحيد من إبداعهم 	•

مع  للتعامل  يضطروا  أن  عىل  التحديات  أنواع  أعقد  مع  التعامل  يفضلون  	•

املهام الروتينية

النقد منطقي. ُينَتقدوا طاملا أن هذا  ال يامنعون أن  	•

التعامل مع املهام العملية والروتينة. جيدون صعوباٍت يف  	•

من  ا  كبرياً ا  قدراً يطلبون  ولكنهم  غنية،  وأفكارهم  واإلبداع  باحلداثة  يؤمنون  	•

احلرية يف املقابل

يملك  –كأن  الوظيفي  باألمن  ا  اهتامماً وأقل  حمبوبني،  بكوهنم  يكرتثون  ال  	•

املوظف تأميناًا صحياًا أو ماشابه-. 

حيبون أن يكون معهم "ُمطبِّق ألفكارهم" ليضع أفكارهم حيز التنفيذ، ولكن  	•
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هذا حيتاج لوقت وحسن إدارة.

حتويه  وما  له،  املميزة  الشخصية  والسامت  النمط  هذا  طبيعة  عىل  أكثر  للتعرف   *

من خبايا تفصيلية لنقاط القوة والضعف، وبيان األطر األساسية هلذا النمط سواء عىل 

مستوى العالقات االجتامعية واإلنسانية أو مستوى التطوير املهني، فطالع كتاب "نمط 

املخرتع )ENTP(" للكاتب حممد اجلفريي.
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محمد الجفيري 
دورة " اكتشف نمط شخصيتك القيادية 

"MBTI - حسب معايير
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يُركز الدبلوماسيون عىل التعاطف والتعاون، وهم المعون بالدبلوماسية واالستشارات، 

ويعترب األشخاص املنتمني إىل هذه املجموعة متعاونني وواسعي اخليال، وغالًبا ما يلعبون 

دور املناغم واملنسق بني األطراف يف مكان عملهم أو يف دائرهتم االجتامعية، إال أن هذه 

واختاذ  العقالنية  لالعتامد عىل  ماسة  هناك حاجة  تكون  عندما  بمشاكل  تتسبب  السامت 

أن  الفئة جيب  تتضمنها هذه  التي  األنامط  تفاصيل  أن نخوض يف  قرارات صعبة. وقبل 

نوضح أن هلذه الفئة سمتني عامتني مشرتكتني يف مجيع أنامطها ومها:

-أصحاب نظرة عامة شمولية )Intuitive(، فهم بالدرجة األوىل هيتمون بعموميات 

اصحاب  فهم  لألمور،  والدقيقة  اجلزئية  بالفاصيل  االهتامم  نفس  يولون  وال  األمور، 

.)N( اخلطط املستقبلية طويلة األمد، والدراسات العامة حول األشياء وهو ما يرمز هلا  بـ

- عاطفيون )Feeling(، فرتجح الكفة داخلهم غالًبا إىل العاطفة واملشاعر، فال جمال 

مقدمة
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بالدرجة  حساسون  أشخاص  فهم  واقعي،  أو  عقالين  بشكل  األمور  عىل  للحكم  كبري 

األوىل، وال يعنى ما سبق أهنم ال يفكرون بشكل عقالين البته، لكن يغلب عليهم التفكري 

.)F( العاطفي، وهو ما يرمز هلا  بـ

وتشمل هذه الفئة أربعة أنامط هم

1- نمط INFJ )نمط املستشار(.

2- نمط INFP )نمط املعالج(.

3- نمط ENFJ )نمط املدرس(.

4- نمط ENFP )نمط البطل(.
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محمد الجفيري 
دورة " اكتشف نمط شخصيتك القيادية 

"MBTI - حسب معايير
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INFJ -Introverted  منفردون

يكونوا  عندما  أكرب  براحة  ويشعرون  الفردية،  النشاطات  يفضلون  بحذر،  يستمعون   

وحيدين أكثر من كوهنم حماطني بأشخاص كثريين، كام أن النشاطات االجتامعية تنهكهم.

 INFJ-Intuitive  أصحاب نظرة عامة شمولية 

وهم  األشياء،  وجزئيات  بالتفاصيل  اهتاممهم  من  أكثر  األشياء  بعموميات  هيتمون 

أصحاب نظرة مستقبلية، فهم يعتمدون عىل حدسهم وحتليالهتم وخميلتهم يف استيعاب 

األفكار وتوضيحها لآلخرين.

INFJ-Feeling  عاطفيون

قلوهبم  ويّتبِعون  فهم أشخاص حساسون  العقالين،  التفكري  العاطفة عن  تغلب عليهم 

وعاطفتهم، وال يعنى هذا أهنم ال يفكرون بعقوهلم مطلًقا، ولكن يغلب عليهم استخدام 

العاطفة.

ماذا يعين ان تكون من منط INFJ )منط املستشار(؟
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INFJ-Judging  حازمون 

النهائية  املواعيد  وُيقدسون  ُمرتبني،  ُمنظمني  عادة  ويكونون  اآلخرين  عىل  حيكمون 

ويسعون إلهناء مجيع مهامهم يف الوقت املحدد. ويتسمون بالقدرة عىل اختاذ القرارات، 

والرصامة يف أداء أعامهلم.

هم أشخاص شغوفون وذوو إرادة قوية وبصرية، ويمتلكون مزجًيا قوًيا من السامت التي 

يمكن استخدامها للخري والسوء، هم أشخاص مثاليون وحمبني للتميز، يسعون للتطور 

والنمو يف كل املجاالت، ولكن ما ينقصهم هو امتالك توجهات وأهداف واضحة.

هم أيًضا أشخاص ممتلئون بالشغف وحساسون جًدا، األمر الذي جيعلهم عرضة -إذا ما 

رغبو بالنمو والتطور-،حلتمية تعلم كيفية توجيه طاقتهم وشغفهم يف اجتاه واحد حمدد.
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STENGTHES نقاط القوة

يف  إبداعهم  ويستخدمون  باجلامليات،  قوًيا  وإحساًسا  حيَّة  خميِّلة  يمتلكون  مبدعون:   -

املتعلقة باإلنسان، كام جيدون متعة يف إجياد احللول  التقنية وليست تلك  التحديات  حل 

لشخص هيتمون به مما جيعل منهم مستشارين ممتازين. 

ويتجاوزون  واخلداع،  األمانة  قلة  وراء  تكمن  التي  الدوافع  يرون  إذ  بصرية:  ذوو   -

التالعب واهليمنة إىل نقاش أكثر صدًقا، ويدركون كيفية ربط األحداث مع  تكتيكات 

بعضها البعض، كام أهنم قادرون عىل استخدام بصريهتم للوصول إىل قلب املشكلة. 

- ملهمون ومقنعون: يتحدثون بأساليب إنسانية، غري تقنية، ويمتلكون نمط كتابة ملهم 

ورشيق خياطب اجلانب املثايل يف داخل مجهورهم، ويمكن لـهم أن يكونوا خطباء جيدين 

بشكل مدهش، فهم يتحدثون بدفء وشغف إذا ما كانوا فخورين بام يتحدثون عنه. 

- حازمون: إن إبداعهم وإهلامهم جيعلهم قادرين عىل التأثري بشكل كبري عىل العامل، حيث 

أهنم قادرون عىل متابعة أفكارهم مع اإلقناع واإلرادة القوية والتخطيط الرضوري لتنفيذ 

   Strengths and Weaknesses نقاط القوة والضعف
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املشاريع املعقدة إىل هنايتها. كذلك فإهنم ال يرون الطريقة التي ستتم هبا األمور فقط، بل 

أهنم يترصفون بناء عىل ذلك. 

اهلدف  ذاك  يالحقون  فإهنم  أمهية،  ما  ليشء  بأن  يؤمنون  عندما  وشغوفون:  ون  ُمرِصِّ  -

ما  إذا  املشاكل  يثريون  قد  أهنم  إال  وأحباؤهم،  أصدقاؤهم  تبهر حتى  قد  بقناعة وطاقة 

اضطروا إىل ذلك، األمر الذي قد ال يرغب أن يراه اجلميع، لكن شغفهم بام اختاروه يعترب 

جزًءا ال ينفصل عن شخصيتهم. 

- فاعلون ودائاًم يبحثون عن التطوير: تستخدم نقطة القوة هذه للصالح العام، إذ لدهيم 

معتقد قوي بالتطوير، وهلذا يقومون باختاذ األفعال ليس بسبب حماولتهم تطوير أنفسهم، 

لكن بسبب حماولتهم لتطوير فكرة يؤمنون أهنا ستجعل العامل مكان أفضل. 

  WEAKNESSES نقاط الضعف

ساعتها  فإهنم  قيمهم،  أو  نظرياهتم  ينتقد  أو  ما  أحد  يتحداهم  عندما  حساسون:   -

سيواجهون استجابة قوية تنذر باخلطر. فهم أشخاص معرضون جًدا لالنتقاد والصدام، 

وبالتايل السؤال عاّم حيفزهم أو نقدهم هو أرسع طريقة للوصول إىل جانبهم اليسء.

- خصوصيون للغاية: خصوصيون للغاية فيام يتعلق بحياهتم اخلاصة، مستخدمني هذه 

أن  كام  األصدقاء.  ألقرب  حتى  احلقيقي،  االنفتاح  عن  بعيدين  أنفسهم  إلبقاء  الصورة 
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الوثوق بصديق جديد يمكن أن يكون أكثر حتدًيا هلم. 

- حب التميز: هم ُيعَرفون بحبهم للمثالية، وبينام تعترب هذه الكلمة رائعة جًدا يف الكثري 

من املجاالت، فإنه ليس من املمكن دائاًم إجياد حالة مثالية سواء كان يف السياسة، العمل، 

والعالقات  احلاالت  عن  ويتغاضون  يرتكون  ما  غالًبا  أهنم  كام  العاطفية.  العالقات  أو 

الصحية املثمرة، مؤمنني دائاًم بإمكانية وجود خيار أفضل يف هناية الطريق. 

-دائاًم بحاجة المتالك مسببات: حيبون معرفة اختاذهم خلطوات قوية جتاه أهدافهم، وإذا 

أنه ال يوجد هدف باألساس، فإهنم  الروتينية تقف يف طريقهم، أو  ما شعروا بأن املهام 

سيشعرون بعدم االرتياح واإلحباط. 

-يمكن أن ُيسَتنزفوا بسهولة: إن شغفهم، وصربهم القليل عىل أعامل الصيانة الروتينية، 

مع ميلهم لتقديم أنفسهم عىل أهنم مثاليني، وخصوصيتهم الكبرية جتعلهم أمام خيارات 

يميلون  الشخصية  من  النمط  هذا  أصحاب  فإن  وهلذا  السلبية.  طاقتهم  لتفريغ  حمدودة 

الذي  مثاليتهم مع واقعهم  ملوازنة  إذا مل جيدوا طريقة  أنفسهم يف مدة قصرية  الستنزاف 

يعيشونه. 
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1- العالقات العاطفية:

- تأخذ شخصيات أصحاب هذا النمط العالقات الـعاطفية عىل حممل اجلد، وينظرون 

إىل املعاين العميقة يف عالقاهتم، كام يأخذون الوقت الرضوري إلجياد شخص يستطيعون 

ستصل  به  عالقتهم  فإن  الشخص،  هلذا  إجيادهم  وفور  حقيقى،  بشكل  معه  التواصل 

لدرجة من العمق والسعادة ال يمكن ملعظم الناس إال أن حيلموا هبا. 

ما  وداًئام  رؤية عميقة،  ويملكون  باآلخرين  دافئون، ودودون، هيتمون  أشخاص  - هم 

يبحثون عن األشخاص الذين يشاركوهنم رغبتهم يف املوثوقية واألصالة، خاصة عندما 

يبحثون عن رشيك.

- شخصيات هذا النمط محاسيون يف عالقاهتم، ويوجد خلف عفويتهم يشء من احلكمة، 

هلم مفاجئة الرشيك مراًرا وتكراًرا.  مما خُيوِّ

لعالقاهتم  عمًقا  ُمعطني  مرشوط،  غري  بأنه  ويشعرون  حبهم،  عن  التعبري  خيافون  ال   -

السمات األساسية يف العالقات االجتماعية واإلنسانية:
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التي من الصعب وصفها بتعابري ومجل قليلة، وبالتايل فإن العالقة معهم ليست للذين ال 

يستطيعون مسايرة االلتزام. 

2- الصداقة :

أو  نشاطاهتم،  يف  سواء  واألصالة  بالصدق  بشغفهم  النمط  هذا  أصحاب  يتصف   -

وفق  صداقات  الختاذ  امليل  لدهيم  يبدو  ال  أنه  كام  صداقاهتم،  أو  العاطفية،  عالقاهتم 

بينهم  املشرتك  احلقيقي  اليشء  حيث  العمل،  موقع  يف  االجتامعية  كالدائرة  الظروف، 

يشاركوهنم  الذين  الناس  عن  يبحثون  فإهنم  ذلك،  من  وبداًل  فقط،  اليومية  حياهتم  هو 

شغفهم، اهتامماهتم وأيدولوجياهتم )أفكارهم(، وعن أشخاص يمكنهم مشاركتهم يف 

استكشاف الفلسفات واملواضيع التي يعتقدون بأهنا ذات معنى.

التحدي بسبب كوهنم خصوصيني  نوع من  فيه  التعرف عليهم  البداية، قد يكون  - يف 

جًدا وغامضني، إذ ال يشاركون بسهولة كل أفكارهم ومشاعرهم إال إذا شعروا بالراحة، 

ل قواعد عالقة الصداقة لدهيم، فمن املمكن أن حتتاج  وكون هذه األفكار واملشاعر ُتشكِّ

للوقت واملثابرة للتعرف عليهم.

- يتمتعون ببالغة وقدرة عىل اإلقناع مما ُيزيد شعبيتهم بني الناس وجيذب االنتباه إليهم، 

اخلفاء،  البقاء يف  االنتباه ويفضلون  الذي ال حيبذونه، فهم ال حيبون جذب  اليشء  وهو 
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القوة  نفوذ وتأثري، وال حيبذون استخدام هذه  أقوياء ذوي  بطبيعتهم أشخاص  ولكنهم 

التي جتذب الناس إليهم أكثر، وبالتايل جيدون أنفسهم مرغوبني أكثر من املستوى الذي 

هيتمون أن يكونوا عليه، مما يزيد األمور صعوبة بالنسبة هلم يف إجياد شخص يتآلفون معه 

بحق.

3- تربية األبناء:

ويبذلون  بالرمحة،  والتمتع  باملبادئ،  بشدة  التمسك  إىل  النمط  هذا  أصحاب  يميل   -

قصارى جهدهم للتأكد من أن أبناءهم قادرون عىل الكفاح من أجل القضايا التي يؤمنون 

هبا، والفصل بني اجليد واليسء، ويركزون عىل أمهية التمتع باألخالق واألهداف النبيلة.

الشخصية  يتمتعون هبذه  الذين  اآلباء  فيشجع  واإلبداع،  للخيال  أمهية كبرية  يعطون   -

أوالدهم عىل اكتشاف هوايات ونشاطات متعددة، عىل أمل أهنم سوف جيدون يف هناية 

املطاف أشياء سوف تلهمهم وحتفزهم. 

- األشخاص الذين يتمتعون بشخصية الـ INFJ حساسون وعاطفيون جًدا، وخصوًصا 

أبنائهم،  بأفراد عائلتهم، ويكون اآلباء مستعدين دائاًم للجلوس مع  عندما يتعلق األمر 

ومناقشة األمور التي تثري قلقهم. 

- يف بعض احلاالت تكون العالقة العاطفية بني اآلباء املنتمني لنمط املستشار وأطفاهلم 
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قوية، لدرجة أن اإلثنني جيدان صعوبة بتقبل حقيقة أن األطفال سيكربون، ويصبحون 

راشدين وحيتاجون إىل أن يعيشوا حياة مستقلة.

- ال يقلق اآلباء الذين يتمتعون هبذه الشخصية كثرًيا حول إنجازات أبنائهم فيام يتعلق 

بأدائهم األكاديمي والدرايس، ويؤكدون بشكل أكرب عىل مشاعر أبنائهم، وأهنم يفعلون 

اليشء الذي يتمتعون به حًقا. 

أو  املرسح  البرصية؛  الفنون  الكتشاف  أطفاهلم  املستشار  لنمط  املنتمون  اآلباء  حيفز   -

األدب، فهم يفضلون االستعارات واملعاين املخفية واملعقدة، واملفاهيم املثرية لالهتامم.

واهتاممات  هوايات  عن  النظر  بغض  امُللِهم،  دور  النمط  هذا  أصحاب  اآلباء  يتوىل   -

الرغم من أن مهاراهتم  أبنائهم، فمن يتمتعون هبذه الشخصية متفانون وجمتهدون، عىل 

اإلبداعية  قدراهتم  مع  مقارنة  املطلوب  املستوى  من  أقل  لتكون  متيل  واإلدارية  العملية 

والعاطفية.
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السامت العملية العامة ألصحاب هذا النمط :

باإلبداع  هلم  يسمح  بعمل  يقومون  عندما  بالسعادة  النمط  هذا  أصحاب  يشعر   -

التعليم  املجاالت  هذه  مثل  عىل  مثال  وخري  مشاعرهم،  اآلخرين  ومشاركة  والتعاطف 

وعلم النفس والعمل عىل الصعيد املجتمعي، ولكن هنالك العديد من املجاالت األخرى 

التي يستطيعون التألق فيها. 

- هم يف أغلب األحيان ال يشعرون بالسعادة يف األدوار البعيدة عن التفاعل االجتامعي 

بشكل أسايس أو األدوار التي ختضعهم للقواعد والقوانني، وجيدر القول بأن مع احلرية 

تأيت املسؤولية، وينبغي عليهم أال يرتددوا بأن يستكشفوا مجيع اخليارات املتوفرة بداًل من 

أن ُيقيِّدوا أنفسهم يف أداء دور واحد حمدد.

- يتمتع أصحاب هذه الشخصية بالقدرة عىل اختاذ القرارات بشكل حاسم، ويستطيعون 

احلفاظ عىل برودة أعصاهبم يف احلاالت الصعبة، ولكنهم يشعرون بالراحة أكثر عندما 

يكون لدهيم املزيد من الوقت لُيقيِّموا احلالة ويتخذوا قرارهم مبنًيا عىل معلومات وافية.

املهنة و التطور املهين 
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التأهب  بحالة  البقاء  جيهدهم  قد  ولكن  عالية،  قيادية  مهارات  لدهيم  بأن  يمتازون    -

القصوى بشكل رسيع، وذلك عىل عكس املستكشفني الذين يعتربون بأهنم أكثر مالءمة 

ليكونوا مفاوضني أو خمططني أكثر من كوهنم منفذين يف مقدمة العمل.

معالج  الوحيدة(:  ليست  )لكنها  األنسب  هي  اآلتيه  والوظائف  املهن  جيعل  ما  وهذا 

نفيس  طبيب   - زوجية  عالقات  استشاري   - والكحول  املخدرات  إدمان  واستشاري 

)كمعالج نفيس وليس دوائي فحسب( - أخصائي نفيس استشاري - أخصائي اجتامعي 

- طبيب - ممرض ممارس - مساعد طبيب - استشاري توظيف - ناشط ومعلم ديني 

استاذ حمارض جامعي  ثانوي-  ابتدائي،  أطفال،  - مدير مركز صحي - مدرس رياض 

مدير   - للبالغني  تثقيفي  أستاذ   - واآلداب(  الفلسفة  الدين  اختصاصات  يف  )خاصة 

ومرشد  معلم   - للمدرسة  نفيس  أخصائي   - مرشد   - األغلب(  عىل  )كمرشد  مدرسة 

ديني - مدير موارد برشية - مسؤول توظيفي - مدرب - استشاري توجيهي مهني - 

وسيط خالفات - حمامي - دبلومايس - سيايس - صحايف - كاتب.

سامهتم كزمالء 

وأصحاب  اآلخرين  لدوافع  متفهمني  إجيابيني  لكوهنم  واسعة  بشعبية  يتمتعون   •

حساسية عالية.
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• قادرون عىل فض النزاع قبل أن يشعر به اآلخرون.

• االنسجام والتعاون من أولوياهتم، حيفزون أجواء العمل اإلجيابية.

•  يمدون يد العون لزمالئهم متى احتاجوا ذلك. 

• قد تتحول هذه املساعدة والطيبة إىل استغالل من قبل اآلخرين بأن يلقوا عىل كاهلهم 

أعبائهم الوظيفية ألولئك املوظفني األكثر تفانًيا والتزاًما.

عن  بعيًدا  بنفسها  تنأى  أن  واآلخر  احلني  بني  حتتاج  بطبيعتها،  انعزالية  شخصية   •

الضوضاء، وتقوم بإعادة مراجعة أهدافها وحساباهتا هبدوء.

• ال يمكن هلذه الشخصية املساومة عىل مبادئها ألجل بعض الزمالء الكساىل.

سامهتم كمديرين

• يكرهون ممارسة السلطة.

• ينظرون للمرؤوسني عىل أهنم متكافئون ومتناظرون معهم. 

• بينام يامرس املدير دوره اإلرشايف والتوجيهي يدع التفاصيل التقنية هلذه اإلدارة لذوي 

القدرة. 

الفصل الثالث



195

اكتشف 
نمط 

شخصيتك

يعمل  العكس  عىل  السوط،  صاحب  للمدير  التقليدي  الطابع  املدير  هذا  حيمل  ال   •

جاهًدا إلهلام وحث املوظفني وإعطائهم الثقة واالعتامد عليهم. 

• بالرغم من تفهمهم وسمو مبادئهم إال أهنم ال يستهان هبم أبًدا وال يقبلون أن يضعف 

ثقة  كسب  إلعادة  جاهدين  عملوا  سبب  ألي  ذلك  حصل  فإن  موظفيهم،  أمام  شأهنم 

موظفيهم وجلعلهم يشعرون بالراحة والقيمة التي يمثلوهنا.

* للتعرف أكثر عىل طبيعة هذا النمط والسامت الشخصية املميزة له، وما حتويه من خبايا 

مستوى  عىل  سواء  النمط  هلذا  األساسية  األطر  وبيان  والضعف،  القوة  لنقاط  تفصيلية 

العالقات االجتامعية واإلنسانية أو مستوى التطوير املهني، فطالع كتاب "نمط املستشار 

)INFJ(" للكاتب حممد اجلفريي.
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Introverted-INFP   منفردون

يكونوا  عندما  أكرب  براحة  ويشعرون  الفردية،  النشاطات  يفضلون  بحذر،  يستمعون   

وحيدين أكثر من كوهنم حماطني بأشخاص كثريين، كام أن النشاطات االجتامعية تنهكهم.

 Intuitive-INFP أصحاب نظرة عامة شمولية

وهم  األشياء،  وجزئيات  بالتفاصيل  اهتاممهم  من  أكثر  األشياء  بعموميات  هيتمون 

أصحاب نظرة مستقبلية، فهم يعتمدون عىل حدسهم وحتليالهتم وخميلتهم يف استيعاب 

األفكار وتوضيحها لآلخرين

 Feeling-INFP عاطفيون 

تغلب عليهم العاطفة عن التفكري العقالين، فهم أشخاص حساسون، ويّتبِعون قلوهبم 

وعاطفتهم، وال يعنى هذا أهنم ال يفكرون بعقوهلم مطلًقا، ولكن يغلب عليهم استخدام 

العاطفة.

ماذا يعين أن تكون من فئة INFP )منط املعاجل(؟
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Prospecting-INFP مرنون 

يميلون لعدم التنظيم وحيبون التغيري ويسعى للحرية وال يستقرون مع الروتني ويتكيفون 

إىل  دائاًم  يتطلعون  باحثون،  بأهنم  يتصفون  مفتوحة،  خياراهتم  إبقاء  ويفضلون  برسعة، 

مشاريع  لوجود  يؤدي  قد  الذي  األمر  أفضل.  طرق  بوجود  معتقدين  البديلة  اخليارات 

كثرية ليس هلا هناية.
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يميل أصحاب هذا النمط من الشخصية ليكونوا طيبني جًدا، خملصني، يضعون اآلخرين 

أواًل وحيرصون عىل املسامهة يف القضايا املستحقة َتدُخْلهم من وجهة نظرهم، ذلك ألن 

الصدق ومالحظة الذات هي أمور ذات أمهية كبرية أكرب من املنافع املادية، وعىل الناس 

أال خيافوا من االلتزام بيشء يؤمنون به حًقا. 

كذلك عادة ما يوصف أصحاب هذا النمط باهلدوء والتحفظ وحتى اخلجل، لكن مظهًرا 

كهذا يمكن أن يكون خادًعا، بالرغم من أهنم حذرون يف التعامل مع اآلخرين، إال أن 

شعلتهم الداخلية وشغفهم أشياء ال يمكن أن تؤخذ عىل حممل اجلد، فهم يمتلكون حًسا 

فكاهًيا واضًحا، األمر الذي يلهمهم وحيفزهم. 

 إن أصحاب هذا النمط من الشخصية حنونني جًدا، ويمكن هلذا احلنان البقاء ُمقيَّدا وملدة 

طويلة، ولكنهم يستخدمونه بوعي كبري، موجهني طاقتهم نحو أشخاص قالئل حمددين 

أو جتاه سبب مستحق. 

يسعون لتحقيق التناغم يف حياهتم ويف البيئة املحيطة، وغالًبا ما حياولون بجهد خلق يشء 

خمتصر السمات الشخصية
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أو  العملية  الفاعلية  من  بداًل  والفضيلة  واألخالقيات،  اجلامل،  مع  ويتجاوبون  إجيايب، 

القيم، ولكنهم يشعرون بالكآبة بسبب الرش املنترش يف العامل، وهم يمتلكون القدرة عىل 

مالحظة أصغر إشارات اخلري لدى اآلخرين. ويف نظرهم أن حتى أكثر األشخاص سوًءا 

يمتلك جانًبا يستحق االحرتام، أو عىل األقل يستحق التعاطف. 

يعترب أصحاب هذا النمط حمرتفني يف التواصل املكتوب من خالل لغة سلسة ودافئة، إذ 

يمتلكون نعمة إبداع الكلامت وتفسريها، كام يشتهرون أيضا بمخيلتهم الغنية، وعادة ما 

جيدون من السهل أن يتعلموا لغة جديدة. 
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STENGTHES نقاط القوة

- عاطفيون ومليئون بالطاقة: يمتلكون طاقة كبرية فيام يتعلق بالقضايا التي يؤمنون هبا 

والتي لدهيم اإلرادة عىل الدفاع من أجلها، قد يكونوا هادئني وحتى خجولني يف األماكن 

العامة، لكن عاطفتهم جيب أال ُيْسَتَخف هبا.

- الغريية: نادًرا ما سرتاهم يقومون بيشء ما ألجل منفعتهم الشخصية، إذ أهنم يميلون 

ليكونوا دافئني جًدا وغرييون، بالرغم من أن هذه السامت قد ال تكون ظاهرة بوضوح. 

- مبدعون: جيدون سهولة يف تفسري اإلشارات واملعاين اخلفية، فعىل سبيل املثال، ال جيد 

حدسهم املتطور صعوبة يف وصل النقاط واإلتيان بأفكار مثرية لالهتامم وغري تقليدية. 

عىل  لتطبيقها  يسعون  وال  بالقواعد  ُيقيَّدوا  أن  حيبون  ال  منفتحة:  وعقلية  مرونة  ذوو   -

نظرياهتم  أن  منفتحة، طاملا  بعقلية  ما،  إىل حد  متحررين  ليكونوا  يميلون  اآلخرين، كام 

ضة للتحدي.  وأفكارهم غري ُمعرَّ

   Strengths and Weaknesses نقاط القوة والضعف 
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- مثاليون: ربام يكونوا األكثر مثالية من بني أنامط الشخصية، مؤمنني بأن الناس أخيار 

بطبيعتهم، وعىل اجلميع أن يقوموا بأفضل ما لدهيم ملحاربة الرش وعدم املساواة يف العامل. 

- يسعون لتحقيق التناغم ويقدرونه: ال يرغبون يف السيطرة، ويعملون بجد للتأكد من 

رة ومسموعة.  أن أفكار اجلميع ُمقدَّ

-ذوو تفاٍن وإخالص ويعملون بجد: كام ذكرنا سابًقا، إهنم عاطفيون ومثاليون، وليس 

من املفاجئ كوهنم متفانني كثرًيا يف سبيل القضايا املختارة أو التنظيامت التي ينتمون إليها، 

إلجيادهم  أو  القضية  تركوا  اآلخرين  أن  لسبب  ببساطة  سيستسلمون  أهنم  يبدو  ال  كام 

صعوبة يف التقدم. 

   WEAKNESSES نقاط الضعف

- غرييون جًدا: قد يركزون عىل القيام باألمور اجليدة، ومساعدة اآلخرين لدرجة أهنم 

املختارة  القضية  ألجل  يقاتلون  قد  ذلك،  من  وبداًل  اخلاصة.  حاجاهتم  سيتجاهلون 

متجاهلني كل يشء آخر يف احلياة. 

- ال حيبون التعامل مع املعلومات: إذ أهنم عىل توافق أكرب مع العواطف واألخالقيات، 

وإجياد  الروابط  كتحليل  واملعلومات،  باحلًقائق  يتعلق  فيام  صعوبة  جيدون  لكنهم 

التناقضات. 
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- من الصعب التعرف عليهم: إذ أن أصحاب هذا النمط من الشخصية يميلون ليكونوا 

خصوصيني وإنطوائيني. 

- يأخذون الكثري من األمور عىل منحى شخيص: إذ يعتزون بأفكارهم وجيدون صعوبة 

لتفادي  يف تقبل االنتقاد، آخذين تعليقات كهذه بشكل شخيص جًدا، كام أهنم يميلون 

احلاالت الصدامية، باحثني دائاًم عن احللول التي تريض اجلميع. 

- قد يكونون مثاليني جًدا: حاملني ومثاليني خاصة فيام يتعلق بالعالقات العاطفية، كام 

ون )جيعلونه يف مرتبة اإلله( الرشيك أو يعتربونه منبًعا للمثالية ناسني أنه ال  أهنم قد يؤهلِّ

يوجد شخص كامل. 

- غري عمليني: ال يرون يف األمور العملية أمهية كبرية، حتى أهنم قد ينسون أن يأكلوا 

ويرشبوا إذا ما كانوا يقومون بيشء حيمسهم وحيفزهم. 

- بحاجة دائاًم إىل مسببات: قد جيدون صعوبة يف الرتكيز عىل إجبار أنفسهم إلكامل املهام 

التي ال ترتبط بأحد أهدافهم، كاألعامل اإلدارية الروتينية عىل سبيل املثال، وهم دائاًم ما 

يرغبون يف معرفة إذا ما كانوا يمضون قدًما نحو هدف مستحق، وقد يشعرون باالحباط 

وعدم االرتياح إذا ما كان الوضع غري ذلك. 
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1- العالقات العاطفية:

مثاليون رومانسيون  الالمتناهي، هم  بإخالصهم ووالئهم  النمط  املنتمون هلذا  يتميز   -

حيث  املمتازة،  العالقة  عن  يقظة  أحالم  وحيلمون  الوقت،  من  الكثري  إمضاء  بإمكاهنم 

التناغم والدفء ال حدود هلام. وُيَعدُّ البحث عن رشيك للقاء هو أحد األهداف الثابتة 

هلم، كام أن شغفهم الصايف هذا ُيَعدُّ واحًدا من أكثر السامت جاذبية. 

األفكار،  هي  بحق  هتمهم  التي  األمور   -

رشيكهم،  لقاء  عن  وأحالمهم  واملعتقدات، 

اآلخر  الطرف  البداية–  –يف  كان  ما  فإذا 

ملحاولة  اإلرادة  يمتلك  أن  عىل  قادر  غري 

املستوى،  بذلك  النمط  هذا  مع  التواصل 

فإهنم سيخرسون اهتاممه برسعة، وهذا ما ُيَعدُّ 

احلدسية  األنامط  مع  بسهولة  لتواصلهم  سبًبا 

السمات األساسية يف العالقات االجتماعية واإلنسانية:
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يف  تستمتع  ال  التي  الواقعية  األنامط  من  أكثر  املحللون(  أو  )الدبلوماسيون  األخرى 

احلديث عن أمور جمردة. 

األنامط  عكس  عىل  املفاجئة  األحداث  يف  حتى  وعفوية،  بحكمة  يترصفوا  أن  يمكن   -

مراًرا  املفاجآت  منهم  يتوقع  أن  هؤالء  لرشيك  ويمكن  مرونة،  واألقل  حزًما  األكثر 

وتكراًرا.

- املشكلة الرئيسية التي تواجه هذا النمط هي انجذاهبم إىل وضع الرشيك يف مرتبة سامية 

وعالية جًدا، سواء أكانوا يف مرحلة اللقاء أو يف وقٍت الحٍق من العالقة، أو بمعنى آخر، 

يميلون جلعل الرشيك مثايل ورومانيس، ُمْعِطنَي إياهم سامت غري حقيقية. وحيدث ذلك 

نتيجة تركيزهم عىل مثاليات احلب والرومانسية عندما يطرق احلب باهبم، ويصبح من 

الصعب الفصل ما بني احلقيقة واخليال.

2- الصداقة:

أصحاب  عىل  التعرف  جًدا  الصعب  من   -

غالًبا  أصدقائهم  أقرب  أن  حتى  النمط  هذا 

باالنفتاح  إقناعهم  مضحًكا  سيجدونه  ما 
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ذواهتم  من  االقرتاب  يستطيعوا  فلن  العاديني  أقراهنم  أما  مشاعرهم،  عن  والتعبري 

الداخلية، كام أهنم ال هيتمون كثرًيا جتاه عدد األصدقاء الذي يملكوهنم إذ أن جودة هؤالء 

األصدقاء هي أهم بكثري بالنسبة هلم. 

- ال هيتمون بالصداقة التي تتمحور حول األمور العملية أو اليومية، ولكنهم سيبقون عىل 

شغفهم املثايل ورغبتهم الشديدة يف جعل العامل مكان أفضل، لذلك يسعون للحصول عىل 

أصدقاء يمتلكون القدرة عىل إدخال بعض من املثالية إىل حياهتم، واالنخراط يف نقاشات 

يبدو  ال  فإنه  ذلك،  ومثل  اليومي؛  الروتني  عن  بعيدة  أمور  حول  باملعاين  ومليئة  عميقة 

لدهيم االهتامم باألحداث التي ترتكز عىل النشاطات اجلسدية، بالرغم من أهنم يميلون 

حلب الطبيعة.

يف  صعوبة  جيدون  وال  اآلخرين،  حيفز  ما  قراءة  يف  جًدا  جيدين  يكونون  ما  عادة  هم   -

تصفية األفراد الذين يشعرون جتاههم بشٍك، ويميلون إىل تقديم الدعم لألصدقاء، وهلذا 

يسعى الكثري من األنامط خللق صداقات معهم نظًرا حلكمتهم، لكنهم بحاجة ليتعلموا 

كيفية مالقاة األصدقاء اجلدد يف منتصف الطريق.

3- تربية األبناء:

- يميل أصحاب هذا النمط إىل أن يكونوا مثاليني جًدا، ولطفاء، ورمحاء، ويبذلوا ُقصارى 
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التي يؤمنون هبا،  أبناءهم قادرون عىل الكفاح من أجل القضايا  َجهدهم للتأكد ِمن أن 

والفصل بني الصواب واخلطأ.

- يميلون إىل أن يكونوا آباء حنونني، ومشجعني، 

أو  غاضبني  أطفاهلم  يراهم  ما  ونادًرا  ومنفتحني، 

مكتئبني، ويسعون إىل حصول التناغم واالنسجام 

حلامية  َجهدهم  ُقصارى  ويبذلون  عائالهتم  مع 

باحلنان  ويتمتعون  العامل،  رشور  من  ذوهيم 

والتضحية، مما جيعلهم آباء رائعني.

واإلبداع،  اخليال  جلوانب  كبرية  أمهية  يعطون   -

الشخصية  هبذه  يتمتعون  الذين  اآلباء  ويشجع 

متعددة  وأنشطة  هوايات  اكتشاف  عىل  أوالدهم 

عىل أمل أهنم سوف جيدون يف هناية املطاف أشياء 

سوف تلهمهم وحتفزهم.

باحلساسية  النمط  هذا  أصحاب  يتمتع   -
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دائاًم  مستعدون  فاآلباء  عائلتهم،  بأفراد  األمر  يتعلق  عندما  وخصوًصا  والعاطفية، 

للجلوس مع أبنائهم ومناقشة األمور التي تثري قلقهم، وعالوة عىل ذلك، يشجع اآلباء 

أبناءهم عىل االستامع إىل مشاعرهم وأال خيشوا أن يكونوا حساسيني ولطفاء حيثام كان 

ذلك ممكًنا. 

- ويتوجب عىل من يتمتعون هبذه الشخصية أن يكونوا حذرين خالل سنوات مراهقة 

أطفاهلم، حيث يتمرد املراهقون يف كثري من األحيان ضد سلطة آبائهم، بينام ال يتوجب 

عليهم االفرتاض فوًرا أن أطفاهلم يتمردون بأنشطة خمتلفة من أجل سلوكياهتم أو جتاهل 

كل ما تعلموه، وإال فإن هناك احتامل أن يشعروا بأذى شديد. 

- يتوىل اآلباء من نمط املعالج دور امُلرِشد، بغض النظر عن هوايات واهتاممات أبنائهم، 

وهم متفانون وجمتهدون، عىل الرغم من أن مهاراهتم العملية واإلدارية متيل لتكون أقل 

من املستوى املطلوب مقارنة مع قدراهتم اإلبداعية والعاطفية.

الفصل الثالث



209

اكتشف 
نمط 

شخصيتك

السامت العملية العامة ألصحاب هذا النمط :

- األشخاص أصحاب هذا النمط هم كتاب مبدعون ورائعون خصوًصا عندما يكتبون 

عن قضية يعتربوهنا من القضايا املهمة، فكثري من الكتاب املتميزين ينتمون هلذا النمط من 

الشخصية، حيث أن هذه املهارة يف الكتابة هلذا النمط ال تضاهيها يف أي نمط آخر.

تستهوهيم  ال  كام  إليها،  الوصول  حياولون  ال  ولكنهم  القيادة،  عىل  القدرة  ولدهيم   -

املناصب، عىل عكس أنامط من الشخصيات األخرى، ومقاربتهم ملوقع القيادة من منطلق 

حاسيسة املنصب والتفاهم عوًضا عن السلطة والقوة، لذلك يربعون يف الوظائف التي 

التي قد يسلكها  املهنية  املسارات  املشاعر، فمن  الشخصية ورقة  اللمسة  فيها درجة من 

هؤالء هي يف املؤسسات الدينية أو يف قسم املوارد البرشية أو كمعاجلني نفسيني أو أطباء.

اخلدمية  األدوار  ذات  املهن  يف  تربع  أن  ممكن  التي  القليلة  الشخصًيات  من  يعتربون   -

واجليدة  السيئة  األوقات  يف  صادق  بشكل  اآلخرين  باألشخاص  وهيتمون  املوجهة، 

اإلبداعية  للحالة  السمة  بإضافة هذه  فيمكن  ويضعون رغبات اآلخرين فوق رغباهتم. 

التي يتصفون هبا، أن يربع كمستشار أو عامل اجتامعي أو طبيب نفيس، ويمكن للعديد 

التطور املهين 
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منهم أن يعمل يف املجاالت األكاديمية أيًضا.

- ينمون يف املجاالت التي جتمع ما بني مثاليتهم ورغبتهم يف إصالح العامل وما بني بصريهتم 

النافذة؛ فهم غالًبا ما ينبهرون باألمور األخالقية واملعاين املخفية والدبلوماسية، وحياولون 

والطموحات  األحالم  من  العديد  ويمتلكون  حلوا.  أينام  والتوافق  للتناغم  الوصول 

العرضية.

وهذا ما جيعل املهن والوظائف اآلتيه هي األنسب )لكنها ليست الوحيدة(: 

 - الزوجية  العالقات  مستشار   - الكحولية  املرشوبات  عىل  اإلدمان  يف  االستشارات 

الدوائية(- عامل  املعاجلة  النفيس يتمحور عمله حول  املعالج  النفيس )لطاملا أن  املحلل 

اجتامعي - فيزيائي- ممرضة ممارسة- مساعد فيزيائي -  مستشار وظيفي - رجل دين - 

مدير الرعاية الصحية - مدرس )مجيع املراحل التعليمية( - حمارض يف اجلامعة )خصوًصا 

يف اختصاصات: اآلداب و الفلسفة و الدين( - مدرس لتعليم البالغني - مدير مدرسة 

التصورات(- مرشد توجيهي - مدرس ديني - مدير  الرؤى و  يقدم  الذي  )خصوصا 

يف قسم املوارد البرشية - جمند موظفني - مدرب - مستشار توجيه مهني - وسيط حلل 

الرصاعات – حمامي -  سيايس - صحفي.
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سامهتم كزمالء

• يسعون للتناغم والتعاون يف مكان العمل.

• ودودين وخجولني نسبيا ومتحفظني.

• يكرهون جلسات العصف الذهني واجللسات التقنية. 

• يرتكون مسافة نفسية بينهم وبني زمالئهم.

• يكرهون التواصل عرب اهلاتف. 

• يكرهون النقاشات التقنية وعصف الذهن حول أمور افرتاضية

ارتياح شديد  بعدم  إذ يشعرون  العمل  الصدامات يف  لتفادي  لدهيم  ما  • سيفعلون كل 

يف احلاالت التي يضطرون فيها الختيار أحد طريف الصدام.

سامهتم كمديرين

• يعلمون بشكل جيد ما الذي حيّفز مرؤوسيهم. 

• ذوو مالحظة قوية.  

• مستمعني ممتازين، ويمكنهم التحسس بسهولة لتغيري املزاج قي فريقهم.
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• قد جيدون صعوبة يف تأنيب مرؤوسيهم عىل سوء سلوكهم.  

• قادرون عىل إهلام و حتفيز اآلخرين. 

• مرنون وذوو عقلية منفتحة، ال حيبون البريوقراطية والقواعد الشديدة.

• يميلون ألن يصبحوا عاطفيني جدا يف حاالت التوتر.

• حيرتمون مجيع مرؤوسيهم ويفعلون كل ما بوسعهم لدعم وتشجيع فريقهم.

• حيبون إسناد املهامت للمرؤوسني املوثوق هبم.

• ال يرون أنفسهم كمديرين تقليديني.  

سامهتم كمرؤوسني

• يمكنهم احلصول عىل عمل أكرب إذا تلقوا العديد من الطلبات للمساعدة.

• يمكنهم التعامل مع املهام واملسؤوليات املتعددة.

• موثوقني بالعمل وجمتهدين ويؤدون العمل بوالء.

• عرضة للرصاعات واالنتقاد يف العمل. 
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• يقدرون اللمسة الشخصية واحلساسية أكثر من التوجيهات الصارمة. 

• يكرهون املهام الروتينية. 

• يريدون ألعامهلم أن تكون ذات معنى. 

• هم بحاجة ألن يشعروا بقيمتهم. 

• جمتهدون جًدا لكنهم أحياًنا بحاجة للتشجيع. 

• يقدرون االستقالل والعالقات غري الرسمية.      

* للتعرف أكثر عىل طبيعة هذا النمط والسامت الشخصية املميزة له، وما حتويه من خبايا 

مستوى  عىل  سواء  النمط  هلذا  األساسية  األطر  وبيان  والضعف،  القوة  لنقاط  تفصيلية 

املعالج  "نمط  املهني، فطالع كتاب  التطوير  العالقات االجتامعية واإلنسانية أو مستوى 

)INFP(" للكاتب حممد اجلفريي.
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Extraverted-ENFJ   اجتامعيون

النشاطات  يفضلون  حيث  اآلخرين،  مع  وجودهم  من  وأفكارهم  طاقتهم  يستمدون   

اجلامعية، ويمتلكون طريقة مميزة للتواصل اجتامعًيا.

 Intuitive-ENFJ أصحاب نظرة عامة شمولية 

وهم  األشياء،  وجزئيات  بالتفاصيل  اهتاممهم  من  أكثر  األشياء  بعموميات  هيتمون 

أصحاب نظرة مستقبلية، فهم يعتمدون عىل حدسهم وحتليالهتم وخميلتهم يف استيعاب 

األفكار وتوضيحها لآلخرين.

Feeling-ENFJ عاطفيون

تغلب عليهم العاطفة عن التفكري العقالين، فهم أشخاص حساسون، ويّتبِعون قلوهبم 

وعاطفتهم، وال يعنى هذا أهنم ال يفكرون بعقوهلم مطلًقا، ولكن يغلب عليهم استخدام 

ماذا يعين ان تكون من فئة ENFJ )منط املدرس(؟
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العاطفة.

Judging-ENFJ حازمون 

حيكمون عىل اآلخرين ويكونون عادة ُمنظمني ُمرتبني وُيقدسون املواعيد النهائية ويسعون 

إلهناء مجيع مهامهم يف الوقت املحدد. ويتسمون بالقدرة عىل اختاذ القرارات، والرصامة 

يف أداء أعامهلم.
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يميل األشخاص الذين يملكون هذا النمط بشكل طبيعي لالهتامم باآلخرين، ينرشون 

الصدق واالهتامم والغريية، مما جيعل املحيطني هبم ينظرون إليهم عىل أهنم  ملهمني  هلم، 

كام أهنم  حمبوبون. فهم شخصيات المعة جتيد التكلم ومن السهل بالنسبة هلا التواصل 

ُمقنِعني جًدا وساحرين  بالشخصية، وهم  يتعلق  وعرض أفكارهم وآرائهم وخاصة ما 

عندما يتكلمون، ويعرفون بالفطرة كيف جيمعون ما بني األحاسيس واحلجج املنطقية، 

جاذبني اهتامم من يستمع إليهم، واصلني إىل عقل كل واحد منهم.

من املمكن أن يصبح هؤالء األشخاص قادة عظامء، وليس بالرضورة أن يدخلوا جمال 

السياسة ليقوموا بعمل التغيريات، إذ يمكن ألستاذ ذو شخصية أن يرتك تأثري إجيابًيا كبرًيا 

عىل الكثري من األشخاص يف حياهتم، فهم يعتمدون عىل حدسهم العايل، ومن السهل 

مرتبطة  تبدو  ال  التي  األشياء  بني  الروابط  وإجياد  اآلخرين  ز  حُيفِّ ما  إجياد  إليهم  بالنسبة 

يف ظاهرها، كام أهنم  جيدون بتحليل مشاعرهم. وعىل سبيل املثال، متتلك شخصيات 

توجيهها خلدمة  إن قدراهتم وخياالهتم يمكن  أي  املثالية واحلزم،  ENFJ مزيج من  الـ 

خمتصر السمات الشخصية
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أهداف حمددة. 

من املمكن أن يتأثروا باحلاالت العاطفية كاآلخرين، إذ أن التواصل العاطفي لدهيم عاٍل 

جًدا، ويبلغ حًدا أكرب من الذي قد تصله باقي األنامط، وتعترب قوة التعاطف هذه نعمة 

ولعنة، إذ أهنم ُيعتربون مستشارين ممتازين إال أن ذلك قد يسبب هلم ضغًطا كبرًيا ومحاًل 

زائًدا من املشاعر السلبية إذا مل ينتبهوا إىل ذلك، فهم هيتمون  بمشاعر اآلخرين ويتوقعون 

أن يبادهلم اآلخرين االهتامم ذاته، لذا فهم أشخاص حساسون جًدا وعرضة للتصادم مع 

اآلخرين.
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STENGTHS نقاط القوة

ويعملون  وشعبية،  مميزة  شخصيات   :Very Charismatic ساحرة  شخصيات   -

بالفطرة بحيث جيذبون انتباه اآلخرين، والتواصل معهم بشكل فَعال.

ون، ُيْؤثِرون غريهم عىل أنفسهم، ولدهيم  - غرييون Altruistic: أشخاص دافئون، حُمِبُّ

رغبة بمساعدة اآلخرين؛ إذ أهنم ُمْلِهُمون وحيبون القيام بأشياء عظيمة للعَامل.

وما  وحيفزهم،  اآلخرين  يشجع  ما  مالحظة  عليهم  السهل  من  ماهرون:  مؤثِّرون   -

يقلقهم، كام أهنم قادرون بالفطرة عىل ترتيب طرق تعاملهم ومناقشتهم بناًء عىل ذلك. 

التوجيه إالِّ  النمط ال تسعى إىل السيطرة أو  بالفطرة: إن شخصية أصحاب هذا  - قادة 

بالنهاية  الشخصية، وسحرها، وإتقان كالمها، ما جيعلهم  ينجذبون إىل هذه  أن غريهم 

أشخاًصا معروفني جًدا.

- حازمون: تعترب من أهم نقاط القوة لدهيم؛ إذ أن امتزاج خياهلم وحزمهم –يف العادة– 

َقة فحسب، بل  يسمح هلم بإنجاز أعامٍل رائعة، وليس إبداعهم ألفكاٍر غري تقليدية وُمَشوِّ

   Strengths and Weaknesses نقاط القوة والضعف
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إهنم يمتلكون املهارات الرضورية من ختطيٍط وإرادٍة لتحقيِق هذه األفكار أيًضا. 

التعبري عنها  يواِجهوا صعوبة يف  أن  النادر  إبداعيون: يمتلك هؤالء خمّيلة حّية، ومن   -

بطريقٍة أو بأخرى، كام أن معظم حلوهلم تدور حول األشخاص واملثاليات مما جيعلهم 

مستشارين ممتازين. 

- متساحمون: يميل هؤالء األشخاص ألن يكونوا ذوي عقلية متفتحة، متقبلني األفكار 

واملنافسة طاملا أهنا ال تتعارض مع مبادئهم. 

جُمِّدون: يعملون بجٍد خاصة إذا ما كان دورهم ممتًعا وحمفًزا بالنسبة هلم، ويمكن أن   -

يكونوا من الذين ُيعَتَمد عليهم بشدة

  WEAKNESSES نقاط الضعف

لآلخرين  مساعدهتم  عند  األحيان  بعض  يف  وذلك  املطلوب:  احلد  من  أكثر  غرييون   -

وقيامهم بأعامِل بكل قصارى َجهدهم يف عدم ختييب آمال أي شخص هبم.

- مثاليون جًدا: يؤمنون أن اجلميع َجيِّدون بطبيعتهم.

- عاطفيون جًدا يف الغالب: إذ أهنم يف قرارة أنفسهم حساسون وعاطفيون، ويمكن أن 

مشاعر  حيال  جًدا  قلقون  كوهنم  عن  فضاًل  بسهولة،  أماهلم  يََّب  خُتَ أو  مشاعرهم  َرح  جُتْ

اآلخرين.
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اسون جتاه النقد: حيث أهنم يمتلكون مشاعر داخلية قوية مليئة باملبادئ والقيم،  - حسَّ

النقد  تقبل  بانتقادهم، كام جيدون صعوبة يف  قيام غريهم  الصعب عليهم وامُلحِزن  ومن 

السلبي، وإبداء ردود فعل هادئة جتاهه.

- حُمِّبون للتميز: يبذلون أقىص ما لدهيم من َجهد لتحقيق أفكارهم، فإنه يشء رائع حًقا، 

ولكن من املمكن أن تصبح نقطة ضعف بسهولة إذا قاموا بتطبيق نفس املبدأ عىل مجيع 

جوانب حياهتم.

فإن  وعاطفيتهم،  لغرييتهم  نتيجة  اجلوهرية:  القرارات  اختاذ  يف  صعوبة  يواجهون   -

خيارات  تتضمن  التي  القرارات  اختاذ  يف  بالغة  صعوبة  يواجهون  النمط  هذا  أصحاب 

صعبة، إذ من املمكن أن يتأرجحوا بني خياَرين غري قادرين عىل التفكري... أهيام أفضل؟.

يعتمد عىل مدى قدرهتم  لذواهتم  أن احرتامهم  إذ  الذات:  الكبري يف احرتام  -  ختبطهم 

نفسه جعل مجيع  الوقت  يسعون يف  بينام  أهدافهم،  أفكارهم، وحتقيق  إىل  الوصول  عىل 

َمن حوهلم يشعر بالسعادة، فإذا مل يتمكنوا من مساعدة األشخاص املقربني إليهم، أو إذا 

تعرضْت نصائحهم لالنتقاد فإن احرتامهم لذواهتم سوف يرتاجع كثرًيا.

- حُمتاجون دائاًم إىل مسببات: جيد هؤالء من الصعوبة بمكاٍن الرتكيز وإجبار أنفسهم عىل 

إكامل مهامهتم التي ترتبط بأهدافهم. 
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-العالقات العاطفية:

ٍل  مَّ حَمْ عىل  الـعاطفية  والـعالقات  الـمواعدة  النمط  هذا  أصحاب  شخصيات  تأخذ   -

بدايات  يف  حتى  ذلك  ويظهر  عالقاهتم،  يف  وتفانيهم  شغفهم  هلم  َسْب  وحُيْ جًدا،  جدي 

مرحلة الـمواعدة، حيث أن هذا الـنمط من األشخاص الذين يبذلون الـكثري من الـوقت 

والـجهد الحتضان عالقتهم الـعاطفية، كام أهنم أشخاص دافئون يف اإلحساس، ورشكاء 

ويؤدي  للرشيك،  الـحب  هذا  وإظهار  املرشوط،  غري  الـحب  عىل  وقادرون  مهتمون، 

السمات األساسية يف العالقات االجتماعية واإلنسانية:
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ميلهم إىل الكامل يف بعض األحيان إىل انزعاج الـرشيك منهم.

يتعلق  الـتصادم واالنتقاد، خاصة عندما  َتعُزف عن  النمط  - شخصيات أصحاب هذا 

األمر بالـمواعيد الغرامية والـعالقات الـعاطفية، إذ أهنم سوف يقومون بأي يشء للهرب 

من مواقف الـحكم واختإذ اإلجراءات حلل الـمشاكل، كام جيب عليهم أن يتعلموا كيفية 

االنتباه أكثر إىل احتياجاهتم، والـتعبري عنها بوضوح تام وخاصة عند املواعيد الغرامية. 

ليشعروا  الـكثري  إىل  بحاجة  ليسوا  الـنمط  هذا  إىل  ينتمون  الـذين  األشخاص  إن   -

بالـسعادة، إذ أنه يعترب أمًرا جوهرًيا بالـنسبة هلم الـحصول عىل بعض من اإلطراء والـتأثر 

الـواضح.

)الـتقلبات  بـ  معروف  هو  بام  يتأثر  النمط  هذا  أصحاب  لشخصيات  العام  املزاج   -

الـصباح  يف  منفتحون  جتدهم  أن  الـممكن  من  الـمثال،  سبيل  فعىل  الـساخنة/الـباردة(، 

نتذكر أهنم أشخاص رومانسيون، وأن  بالِذكر أن  أنه جدير  الـمساء، كام  ومنعزلون يف 

طريقة تعبريهم عن مشاعرهم قد تكون مثالـية أو حتى شاعرية.
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2-الصداقة:

النمط  هذا  أصحاب  من  األصدقاء  ُيعرف   -

الذين  األفراد  أن  حيث  ولطفهم،  بطيبتهم 

يتسمون هبذه الشخصية يستمتعون بالتواصل 

أكرب،  بشكل  عليهم  والتعرف  اآلخرين  مع 

التواصل حتى مع ذوي  حتى أن معظم أصحاب هذه الشخصية جيدون أنه من السهل 

هذا  أصحاب  أن  غري  اهتامماهتم،  أو  أفكارهم  يشاركون  ال  الذين  املتحفظة  الشخصية 

النمط دقيقون باختيار أصدقائهم املقربني فهم يقّدرون األصالة واإلخالص.

- يميل أصحاب هذه الشخصية إىل املثالية يف إقامة الصداقات، فهم يريدون أن يكونوا 

إىل  للتقدم  ويدفعوهنم  ويشجعوهنم  أصدقائهم  يدعمون  حيث  األصدقاء،  أفضل  من 

األمام. 

اليومية  املسائل  حول  تدور  التي  بالصداقات  متعة  جيدون  ال  النمط  هذا  أصحاب   -

الذين  الناس  من  يتقربون  لذلك  أفضل،  مكانًا  العامل  جلعل  شغوفون  فهم  والعملية 

يضيفون قلياًل من املثالية إىل حياهتم فهم يميلون إىل الدخول يف العمق والبحث والنقاش 

التقليدية، وبشكل مشابه ال يستمتع هؤالء األشخاص  التي تتجاوز األشياء  يف األمور 

بالنشاطات البدنية أو املادية، عىل الرغم من حبهم للطبيعة.
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3-تربية األبناء:

يقدمون  ورمحاء،  مبادئ  أصحاب  هم  الفضيلة،  عىل  النمط  هذا  أصحاب  يركز   -

بني  والتمييز  احلياة  يف  مبادئهم  عن  الدفاع  أطفاهلم  موا  علَّ أهنم  من  للتأكد  بوسعهم  ما 

دائاًم  يتعصبوا ملنحى ما، فهم  اخلطأ والصواب، وال يعني هذا أهنم يريدون ألبنائهم أن 

ما يؤكدون عىل رضورة وجود بوصلة أخالقية وأهداف نبيلة، هم يريدون ألطفاهلم أن 

يكونوا بأفضل حال ممكن، كذلك اإلنصات إىل قلوهبم.

- يشجع اآلباء الذين ينتمون إىل 

هذا النمط من الشخصية أبناءهم 

أن يكونوا واضحني مع أنفسهم، 

مهام كان طريق احلق صعًبا.

دائم  باستعداد  يتمتعون   -

وإرشادهم  ألبنائهم  لإلصغاء 

معهم،  مشكلة  أية  ومناقشة 

أبنائهم  سيشجعون  أهنم  كام 

وعدم  مشاعرهم  إىل  لالستامع 
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اخلوف من كوهنم حساسني، فهم يثقون بحدسهم ومواهبهم وسينّمون تلك الثقة عند 

أطفاهلم أيًضا.

- يتمتع أصحاب هذا النمط باحلساسية والرتكيز عىل األخالق والقيم، لذلك فإن إمهال 

اصحاب الشخصيات املختلفة لبعض األمور قد جيرحهم. 

- األشخاص الذين يتسمون هبذا النوع من الشخصية يميلون إىل التمتع باألشياء التي 

تثري خياهلم، ونادًرا ما يواجهون صعوبة يف إجياد األفكار اخلالقة، حيّبون الطبيعة ويعتقدون 

بأن مجيع الكائنات احلية يف تناغم وتوافق، لذلك فهم سيدفعون أطفاهلم ليحبوا الطبيعة 

مثلهم.

- يدفعون أطفاهلم للتفكري بشكل مستقل وحتمل مسؤولية قراراهتم بأنفسهم بداًل من 

إلبعاد  جهدهم  قصارى  سيبذلون  لكنهم  األنشطة،  أو  املهن  بعض  نحو  دفعهم  حماولة 

أطفاهلم عن املهن التي ال تتفق مع مبادئهم الراسخة.  
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السامت العملية العامة ألصحاب هذا النمط :

للحصول عىل  بشدة  يسعون  أهنم ال  بالرغم من  بطبيعتهم  قادة  النمط  - أصحاب هذا 

مراكز قيادية أو سلطوية، عىل عكس أنامط أخرى من الشخصيات، فهم يتقبلون دورهم 

القيادي وحيرصون عىل العمل جلعل رؤاهم وأفكارهم مطبقة عىل أرض الواقع، وكنتيجة 

احلساسية  من  معينة  درجة  تتطلب  التي  املهن  يف  يربعوا  ألن  يميلون  أهنم  نجد  لذلك، 

والتعامل الشخيص، وكمثال عىل أحد هذه األعامل املناسبة ألصحاب هذا النمط هي أن 

يكون قائدا جلمعية دينية، أو أن يكون مدير موارد برشية، أو معالج نفساين، أو طبيب.

تلك  أو  الدقيقة،  التفاصيل  وحتليل  الروتينية،  األعامل  النمط  هذا  أصحاب  حيبذ  ال   -

الفردية، كام أهنم عرضة للتصادم واالنتقاد، هذه السامت جتعلهم يتفادون املهن التي تركز 

عىل املعلومات ِعوًضا عن األشخاص، أو تلك التي فيها الكثري من الضغط والصدامات، 

كالتدقيق، واملال، والربجمة، وحتليل البيانات واملعلومات. 

ويميلون  رائع،  وإبداع  عالية  ببصرية  األشخاص  هؤالء  يتميز  األخر،  اجلانب  وعىل   -

املهنة التقدم املهنى
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ليكونوا معامريني ممتازين، موسيقيني، فنانني، مصممني،.... وكام ترون فإن أفضل املهن 

ألصحاب هذا النمط تتمحور حول هذه السامت.

- أصحاب هذا النمط مستشارين ومعلمني يف صميمهم، كام أن إرادهتم القوية ورغبتهم 

بالتعاون جتعل منهم مؤهلني ممتازين لنيل مناصب السلطات األخالقية، إذ يميلون ألن 

يكونوا مضحني وشغوفني، قادرين عىل بذل الوقت واجلهد بشكل غري اعتيادي من أجل 

يشء يؤمنون به.

وهذا ما جيعل املهن والوظائف اآلتيه هي األنسب )لكنها ليست الوحيدة(: 

نفيس  طبيب   - الزواج  يف  مستشار   - املخدرات  و  الكحول  ادمان  حاالت  يف  مستشار 

عامل   - نفيس  عامل   - الصيدالنية(  املستحرضات  من  االهم  هو  النفيس  العالج  )مادام 

اجتامعي - طبيب أو حكيم - ممرض ممارس - مساعد للطبيب - مرشد وظيفي - عامل 

ديني - مدير رعاية صحية - مدرس مرحلة ابتدائية أو اعدادية أو ثانوية - حُمارِض)خاصة 

م لتعليم الكبار - مدير مدرسة - مستشار التوجيه  يف املواضيع الفلسفية أو األدبية( - ُمعلِّ

- مرشد نفيس يف املدرسة - ُمَريب ديني - مدير املوارد البرشية - مرشد يف جمال ارشاد 

املهن - وسيط يف الرصاعات - حمامي دبلومايس - صحفي - كاتب.

سامهتم كزمالء
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• متعاونون وحريصون عىل املساعدة 

• منفتحون ومتساحمون جًدا

• حساسون وبدهييون 

• عىل استعداد للتعبري عن آرائهم 

• جيدون أنه من السهل التواصل مع الزمالء 

• يسعون للفوز. 

• يكرهون التوتر والرصاع 

• مثاليون للغاية، لكن لدهيم نظرة ثاقبة، لدهيم القدرة عىل اإلحساس بدوافع اآلخرين 

• جادون جًدا جتاه واجباهتم ومسؤولياهتم

• يقدرون الِقَيم واملناخ اجليد أكثر من احلقائق الباردة 
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سامهتم كمديرين

• ذوو كاريزما وشخصية جذابة. 

• هيتمون بشكل كبري باحتياجات مرؤوسيهم. 

• لدهيم قدرة هائلة عىل احلوار واإلتصال.

• قادرون عىل اهلام اآلخرين بسهولة 

ز اآلخرين  • جيدون يف التعرف عىل األمور التي تدفع وحُتفِّ

• قد يصبحون استغالليني أو متالعبني يف بعض املواقف 

• لدهيم معايري وتوقعات عالية عندما يتعلق األمر بالكفاءة واالحرتاف. 

• قادرون عىل احلكم بدقة عىل احلاالت و املرؤوسني. 

• أصحاب مبادئ كبرية جًدا

• حساسون ومتفهمون. 

• ال يطيقون األفراد الذي ال يمكن االعتامد عليهم. 
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• يتفقون يف التنسيق واالرشاف عىل الناس. 

• ليسوا جيدين يف أنظمة اإلدارة. 

سامهتم كمرؤسني

• يمكنهم احلصول عىل عمل أكرب إذا تلقوا العديد من الطلبات للمساعدة.

• يمكنهم التعامل مع مهام ومسؤوليات متعددة.

• قد ُيقللون من قدراهتم. 

• جمتهدون ويؤدون العمل بوالء.

•  متعلمون رسيعون. 

• عرضة للرصاعات واالنتقاد يف العمل. 

• يقدرون اللمسة الشخصية واحلساسية أكثر من التوجيهات الصارمة. 

• يكرهون املهام الروتينية. 

• يريدون ألعامهلم أن تكون ذات معنى.
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• هم بحاجة ألن يشعروا بقيمتهم .

• جمتهدون جًدا لكنهم أحياًنا بحاجة للتشجيع. 

• يقدرون االستقالل والعالقات غري الرسمية.     

* للتعرف أكثر عىل طبيعة هذا النمط والسامت الشخصية املميزة له، وما حتويه من خبايا 

مستوى  عىل  سواء  النمط  هلذا  األساسية  األطر  وبيان  والضعف،  القوة  لنقاط  تفصيلية 

العالقات االجتامعية واإلنسانية أو مستوى التطوير املهني، فطالع كتاب "نمط املدرس 

)ENFJ(" للكاتب حممد اجلفريي.
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محمد الجفيري 
دورة " اكتشف نمط شخصيتك القيادية 

"MBTI - حسب معايير
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Extraverted-ENFP   اجتامعيون

النشاطات  يفضلون  حيث  اآلخرين،  مع  وجودهم  من  وأفكارهم  طاقتهم  يستمدون 

اجلامعية، ويمتلكون طريقة مميزة للتواصل اجتامعًيا.

 Intuitive-ENFP االعتامد عىل احلدس 

وهم  األشياء،  وجزئيات  بالتفاصيل  اهتاممهم  من  أكثر  األشياء  بعموميات  هيتمون 

أصحاب نظرة مستقبلية، فهم يعتمدون عىل حدسهم وحتليالهتم وخميلتهم يف استيعاب 

األفكار وتوضيحها لآلخرين.

Feeling-ENFP عاطفيون

تغلب عليهم العاطفة عن التفكري العقالين، فهم أشخاص حساسون، ويّتبِعون قلوهبم 

وعاطفتهم، وال يعنى هذا أهنم ال يفكرون بعقوهلم مطلًقا، ولكن يغلب عليهم استخدام 

العاطفة.

ماذا يعين ان تكون من منط ENFP )منط البطل(؟
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Prospecting-ENFP مرنون 

يميلون لعدم التنظيم وحيبون التغيري ويسعون للحرية  وال يستقرون مع الروتني ويتكيفون 

برسعة، ويفضلون إبقاء خياراهتم مفتوحة، ويتصفون بأهنم باحثون، يتطلعون دائاًم إىل 

مشاريع  لوجود  يؤدي  قد  الذي  األمر  أفضل،  طرق  بوجود  معتقدين  البديلة  اخليارات 

كثرية ليس هلا هناية.

الفصل الثالث



237

اكتشف 
نمط 

شخصيتك

أفكارهم  وعرض  التواصل  هلم  بالنسبة  السهل  ومن  التكلم  جتيد  المعة  شخصيات 

وآرائهم وخاصة ما يتعلق بالشخصية، يمتلكون رؤية عميقة وقلًبا طيًبا عطوًفا وحساسية 

كبرية، باإلضافة إىل سحر شخصيتهم ومهاراهتم االجتامعية، وغالًبا ما حيصدون الشهرة 

ويكون هلم تأثري كبري عىل حميطهم. 

مكان  كل  يف  جديدة  صداقات  وكسب  حوهلم  من  الناس  النمط  هذا  أصحاب  حيب 

يذهبون إليه، ويسعون لتحقيق التناغم لكنهم حياربون الرش والظلم أينام استطاعوا ذلك، 

باالضافة إىل ذلك فإهنم يتسمون باحلذر. 

أحد أهم األهداف التي يسعون هلا هو حتقيق التناغم الكيل ما بني اجلسد والعقل، وما بني 

التي تشعل  باألشياء  يتعلق  فيام  الكبري وخاصة  باالندفاع  والفكر، ويتميزون  العواطف 

إقناع  عىل  والقدرة  بالطاقة  مليئني  يكونوا  أن  املمكن  من  كهذه  حاالت  ففي  خميلتهم، 

اآلخرين بمشاركتهم رأهيم ووجهة نظرهم.

خمتصر السمات الشخصية
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دائم،  بشكل  عاطفية  ملشاكل  ضهم  ُتعرِّ الشديدة  حساسيتهم  فإن  اآلخر،  اجلانب  عىل 

األمر الذي هيدد اجلوانب األخرى من سامت شخصيتهم كالثقة بالنفس، احلامس، القوة 

الداخلية، واإلرادة الستكشاف أمور جديدة.
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Strengths نقاط القوة

 - لدهيم شخصية ساحرة Very Charismatic: شخصيات مميزة وشعبية ولدهيم 

ال. قدرة فطرية عىل جذب انتباه اآلخرين والتواصل معهم بشكل فعَّ

 - غرييون Altruistic: أشخاص دافئون، حمبون، يْؤثِرون الغري عىل أنفسهم، لدهيم 

رغبة بمساعدة اآلخرين إذ أهنم ُملِهمون وحيبون القيام بأشياء جيدة للعامل.

السهل عليهم مالحظة  أنه من  رائعة، حيث  تواصل   مؤثِّرون ماهرون: لدهيم مهارات 

ترتيب طرق  بالفطرة عىل  قادرون  ُيقلقهم، كام أهنم  ما  أو  ما يشجع اآلخرين وحيفزهم 

تعاملهم وحججهم بناء عىل ذلك. 

 - قادة بالفطرة: إن شخصيتهم ال تسعى للسيطرة أو التوجيه، إال أن اآلخرين ينجذبون 

إليها وإىل سحرها وإتقان كالمها، ما جيعلهم بالنهاية أشخاًصا معروفني جًدا وحمبوبني.

   Strengths and Weaknesses نقاط القوة والضعف
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 - حازمون: يعترب احلزم من أهم نقاط القوة لدهيم، إذ أن امتزاج خياهلم وحزمهم عادة ما 

يسمح هلم بإنجاز أعامل رائعة، وليس فقط إبداعهم ألفكار غري معتادة ومشوقة، بل إهنم 

أيضا يملكون املهارات الرضورية من ختطيط وإرادة لتحقيق هذه األفكار. 

 - يسعون لتحقيق التناغم: يسعون لتحقيق التناغم يف حياهتم ويف الوسط املحيط هبم، 

حماولني يف معظم األحيان خلق جو تسوده اإلجيابية.

التعبري  يف  صعوبة  يواجهون  ما  ونادًرا  حيَّة،  خُميِّلة  يمتلكون  رؤية:  وذوو  مبدعون   -  

أو بأخرى، ومعظم حلوهلم تدور حول األشخاص واملثاليات مما جيعلهم  عنها بطريقة 

مستشارين ممتازين. 

 - لدهيم القدرة عىل التسامح: ذوو عقلية منفتحة، ويتقبلون األفكار واملنافسة طاملا أهنا 

ال تتعارض مع مبادئهم. 

ما كان  إذا  وُيعَتمد عليهم خاصة  بجد  يعملون  وُيعَتمد عليهم:  ُمنِجزون   - أشخاص 

دورهم ممتًعا وحمفز بالنسبة هلم.
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Weaknesses نقاط الضعف 

يتجزأ  ال  جزًءا  تعترب  والتي  جًدا  شديدة  عواطف  يمتلكون  شديد  بشكل  عاطفيون:   -

إذ تكون ردات أفعاهلم عىل  من هويتهم، إال أهنا غالًبا ما تسبب هلم صدمات عاطفية، 

االنتقادات املوجهة إليهم عنيفة بعض اليشء مما خيلق نوًعا من التوتر والصدامات. 

والبدء  الطرق  املشاكل وخلق  حل  يف  يربعون  ضعيفة:  عملية  مهارات  يمتلكون  قد   -

يف  صعوبة  جيدون  أهنم  إال  آخرين(،  أشخاصا  تتضمن  التي  تلك  )خاصة  باملشاريع 

تنفيذها والتعامل مع األمور املادية واجلوانب اإلدارية من األعامل. 

- التفكري الزائد: ينظرون دائاًم إىل الدوافع اخلفية، ويفكرون بشكل زائد ومبالغ به حتى 

يف أبسط األمور، ويسألون أنفسهم باستمرار ملاذا قام أحدهم بام فعله وما معنى ترصفه؟

- ُيستثارون بسهولة: أشخاص حساسون وهيتمون كثرًيا بمشاعر اآلخرين من حوهلم، 

الناس  أن  حيث  األحيان  بعض  يف  والضغط  التوتر  من  الكثري  هلم  يسبب  الذي  األمر 

ينظرون إليهم كمرشدين ومشجعني.

- يصعب عليهم الرتكيز: يفقد األشخاص الذين يمتلكون هذا النمط اهتاممهم برسعة 

إيقاف  عليهم  يصعب  حيث  إدارية،  وأمور  روتينية  مرشوعات  عىل  يعملون  كانوا  إذا 

الفصل الثالث



اكتشف 
نمط 

شخصيتك

242

عقوهلم عن الرشود. 

- استقالليون بشدة: هم أشخاص ذوو استقاللية عالية وأسياد قراراهتم، ويرفضون أن 

يكونوا مقيدين بالقواعد والقوانني. 

يتجاهلون  أهنم  لدرجة  اآلخرين  ومساعدة  اخلري  عمل  عىل  يركزون  جًدا:  غرييون   -

احتياجاهتم اخلاصة، فهم حياربون ألجل اخليارات التي اختذوها متغاضني عن كل يشء 

آخر. 

جيد،  بشكل  واألخالقيات  العواطف  مع  يتناغمون  البيانات:  مع  التعامل  يكرهون   -

لكنهم غالًبا ما جيدون صعوبة يف التعامل مع احلقائق والبيانات كأن تطلب منهم حتليل 

نتائج ما، أو إجياد التناقض بني املعلومات. 

أو  يأكلوا  أن  ينسون  العملية ذات أمهية، حتى أهنم قد  يرون األمور  - غري عمليني: ال 

يرشبوا إذا ما كانوا يفعلون شيئا حيفزهم ويثريهم. 
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1- العالقات العاطفية:

- يمتاز األشخاص الذين يملكون هذا النمط بامتالكهم خميلة واسعة، ومرونة ومحاس، 

جديدة،  وأفكار  بخطط  خيرجون  ودائاًم 

جًدا  متفانون  فإهنم  ذلك،  عىل  عالوة 

االستعداد  لدهيم  عليهم،  ُيعَتمد  ورشكاء 

عىل  احلفاظ  من  ليتأكدوا  يشء  أي  لفعل 

عالقتهم العاطفية قوية. 

أن  وبإمكاهنم  مثاليون،  رومانسيون  هم   -

واحللم  التفكري  يف  الكثري  الوقت  يقضوا 

والدفء،  التناغم  حيث  الكاملة،  بالعالقة 

قائمة  عالقة  تغذية  أو  رشيك  عن  والبحث 

يعترب دائاًم أحد األهداف األساسية هلم، فهذا 
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الشغف اخلالص هو أحد أكثر السامت اجلذابة فيهم.

- حيبون التميز لدرجة قد تسبب اإلزعاج للطرف اآلخر، ولكن عىل اجلانب اآلخر، فإن 

ميواًل كهذه تظهر مدى صدقهم وجديتهم يف عالقتهم التي غالًبا ما تصل ملستويات من 

العمق ال يمكن ألغلب الناس أن يصلوا إليها، وهو ما قد يتضح جلًيا عندما ننظر إىل 

األنشطة التي حيبوهنا، هم ال يستمتعون باملحادثات الصغرية أو النشاطات التي ال تدق 

فيها قلوهبم وحياولون أن يتخطوها بأرسع وقت ممكن.

2-الصداقة : 

النمط  هلذا  ينتمون  الذين  األصدقاء  ُيعرف   -

لدهيم  يكون  ما  فنادًرا  وانفتاحهم،  بصدقهم 

األخرى  الشخصيات  أنواع  فهم  يف  صعوبات 

نادرة  سمة  إهنا  بحامس،  بلغتهم  معهم  والتفاعل 

أن بعض أصدقائهم  الرغم من  جًدا وقيِّمة، وعىل 

قد ال يتمكنون من الرد باملثل، ولكنهم سيدركون 

ويقدرون جهود أصدقائهم أصحاب هذا النمط.
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املريبني  األفراد  متييز  يف  صعوبة  لدهيم  وليس  اآلخرين،  دوافع  قراءة  يف  جيدون  هم   -

باملبادئ  معهم  يتفقون  الذين  األشخاص  كبري  وبشكل  حيرتمون  أهنم  كام  واملشبوهني، 

والقيم، وهم أصدقاء خملصون جًدا وداعمون ألصدقائهم، وجييدون متييز احلالة العاطفية 

ثاقبة،  السمة متنحهم حساسية شديدة وبصرية  ومشاعر أصدقائهم بشكل كبري، وهذه 

وُيقال بأهنم ال يرتاحون للناس الذين ال يعرفوهنم بشكل جيد.

-  ال هيتمون بالصداقة التي تتمحور حول األمور العملية أو اليومية، ولكنهم سيبقون 

عىل شغفهم املثايل، مفعمني بالرغبة جلعل العامل مكان أفضل، ولذلك، يسعون للحصول 

يف  واالنخراط  حياهتم،  إىل  املثالية  من  بعًضا  إدخال  عىل  القدرة  يمتلكون  أصدقاء  عىل 

نقاشات عميقة ومليئة باملعاين حول أمور بعيدة عن الروتني اليومي.

3- تربية األبناء:

ذوو  فهم  الفضيلة،  عىل  النمط  هذا  أصحاب  يركز   -

أهنم  من  للتأكد  بوسعهم  ما  يقدمون  ورمحاء،  مباديء 

بني  والتمييز  احلياة  يف  مبادئهم  عن  الدفاع  أطفاهلم  موا  علَّ

اخلطأ والصواب، لكن هذا ال يعني أهنم يريدون ألبنائهم 

أن يتعصبوا الجتاه ما، وعىل كل حال سوف يؤكدون عىل 

الفصل الثالث



اكتشف 
نمط 

شخصيتك

246

رضورة وجود بوصلة أخالقية وأهداف نبيلة، إذ أهنم يريدون ألطفاهلم أن يكونوا بأفضل 

حال إضافة لإلنصات إىل قلوهبم.

- هم هيتمون باإلبداع واملخيلة اخلصبة، لذلك يشجع األباء الذين ينتمون إىل هذا النمط 

لن  ذاته  بالوقت  مهاًم كان طريق احلق صعًبا،  أنفسهم  يكونوا واضحني مع  أن  أبناءهم 

يرتاخوا عن تقديم أي يشء لرؤية ابتسامة أطفاهلم مهام بلغت صعوبة األمور.

- يميل اآلباء الذين يتمتعون هبذه الشخصية إىل أن يكونوا عاطفيني، فهم سيالحظون 

بشكل سهل إن كان طفلهم عىل ما يرام أم ال يف كل النواحي العاطفية واجلسدية، فهم 

مستعدون دوما ملناقشة القضايا التي تزعج أطفاهلم مهام كان نوعها، 

- رؤية هؤالء اآلباء ألبنائهم يكربون بشخصية نبيلة ولطيفة، هي من األهداف الرئيسية 

هلم. ويثق هؤالء اآلباء بحدسهم وبقلبهم ومن املرجح أن يعلموا أطفاهلم ذات اليشء.

- يف معظم احلاالت سيدفعون أطفاهلم للتفكري بشكل مستقل وحتمل مسؤولية قراراهتم 

بأنفسهم، بداًل من حماولة دفعهم نحو بعض املهن أو األنشطة. 
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السامت العملية العامة ألصحاب هذا النمط :

- لدهيم القدرة عىل القيادة ولكنهم ال حياولون الوصول إليها، كام ال تستهوهيم املناصب 

عىل عكس أنامط من الشخصيات األخرى، مقاربتهم ملوقع القيادة من منطلق حساسية 

املنصب وعوًضا عن السلطة والقوة خمتلف، لذلك يربعون يف الوظائف التي فيها درجة 

يف  هي  يسلكوهنا  قد  التي  املهنية  املسارات  فمن  املشاعر،  ورقة  الشخصية  اللمسة  من 

املؤسسات الدينية أو يف قسم املوارد البرشية أو كمعاجلني نفسيني أو أطباء.

أو  الشخصية  اللمسة  ال حتتوي  التي  األعامل  أو  الروتينية،  املهامت  من  أيا  - ال حيبذون 

حتليل التفاصيل الصغرية، ويتصفون بالضعف يف الرصاعات احلادة وحساسية عالية جتاه 

التي  املهن  يبتعد عىل  أن  النمط  تعني أن عىل هذا  الشخصية  السامت يف هذه  النقد، هذا 

فيها  يكونون  التي  املهن  أو  التعامل مع األشخاص  البيانات عوًضا عن  يعمل يف  جتعله 

عرضة للضغط والرصاعات، كاملالية، املراقبة الداخلية، الربجمة وحتليل البيانات. 

واملوسيقى  والفن  فالعامرة  واإلبداع،  النافذة  بالبصرية  يتمتعون  هم  آخر،  جانب  من   -

والتصوير والتصميم، هي من املجاالت التي يربعون هبا، حيث أن املزايا التي يتصفون 

املهنة التقدم املهنى
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هبا هي غالًبا يف هذه املجاالت.

يف  ورغبتهم  القوية  فإرادهتم  معنى،  ذات  مسامهتهم  بأن  ليشعروا  بحاجة  دائاًم  وهم   -

التعاون جتعلهم مرشحني مثاليني للمواقع ذات السلطة واملرجعية األخالقية.

- حيتاجون إىل أكثر من اجلانب املادي والتقدير املعنوي يف مسارهم املهني، فالوظائف 

بالسعادة  يشعرون  هم  تغوهيم،  ال  واملالية  واحلقوق  كاملحاسبة  املرتفعة  األجور  ذات 

فاملكافئات  الشخصية،  وقيمهم  مبادئهم  مع  املهني  مسارهم  يتوافق  عندما  الغامرة 

واملاديات ال يمكن أن تكون كافية هلم للبقاء يف أي مهنة. 

ولكنهم  أهدافهم،  لتحقيق  القيادة  منصة  اعتالء  إىل  يضطرون  األحيان  أغلب  يف   -

ينجحون أيًضا يف األدوار غري القيادية طاملا أهنم يتوافقون مع مديرهيم يف املبادئ والقيم.

وهذا ما جيعل املهن والوظائف اآلتية هي األنسب )لكنها ليست الوحيدة(: 

االستشارات يف اإلدمان عىل املرشوبات الكحولية - مستشار العالقات الزوجية - املحلل 

النفيس )طاملا أن املعالج النفيس يتمحور عمله حول املعاجلة الدوائية( - عامل اجتامعي 

- فيزيائي - املمرضة املامرسة- مساعد فيزيائي - مستشار وظيفي - رجل دين - مدير 

– )مرحلة  رؤيا وهدف معني( - مدرس  فوق  يتابع  أن  له  ُسمح  )اذا  الصحية  الرعاية 

اختصاصات:  يف  )خصوًصا  اجلامعة  يف  حُمارض   - ثانوية(  إعدادية،  ابتدائية،  حتضريية، 
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الذي  )خصوصا  مدرسة  مدير   - البالغني  لتعليم  مدرس  والدين(-  والفلسفة  اآلداب 

املوارد  قسم  يف  مدير   - ديني  مدرس   - توجيهي  مرشد  والتصورات(-  الرؤى  يقدم 

البرشية - جمند موظفني - مدرب - مستشار توجيه مهني - وسيط حلل الرصاعات - 

حمامي- الدبوماسون - سيايس - صحفي - كاتب.

سامهتم كزمالء

• دافئون، متساحمون ومميزين.

• جيدون جًدا بتحسس ما حيّفز زمالئهم. 

• حساسون ويقدمون الدعم لزمالئهم.

• قادرون عىل االسرتخاء والتمتع بوقتهم مدخلني الفرح إىل زمالئهم دون جهد ُيذكر.

• يبدون اهتاممهم باآلخرين بكل سعادة. 

والتعاون  التناغم  باحثني عن  الوقت  "رابح-رابح" طول  لتحقيق حالة  دائاًم  • يسعون 
يف مكان العمل. 

• يكرهون النقاشات التقنية وعصف الذهن حول أمور افرتاضية.

ارتياح شديد  بعدم  إذ يشعرون  العمل  الصدامات يف  لتفادي  لدهيم  ما  • سيفعلون كل 
يف احلاالت التي يضطرون فيها الختيار طرِفٍ من طريف الصدام
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سامهتم كمديرين

ز مرؤوسيهم.  • يعلمون بشكل جيد ومميز ما الذي حُيفِّ

• ذوو مالحظة قوية  

• مستمعون ممتازون، يمكنهم التحسس بسهولة لتغيري املزاج قي فريقهم.

• قد جيدون صعوبة يف تأنيب مرؤوسيهم عىل سوء سلوكهم.  

• قادرون عىل إهلام وحتفيز اآلخرين. 

• مرنون وذوو عقلية منفتحة ال حيبون البريوقراطية والقواعد الشديدة.

• يميلون ألن يصبحوا عاطفيني جدا يف حاالت التوتر.

• حيرتمون مجيع مرؤوسيهم فاعلني كل ما بوسعهم لدعم وتشجيع فريقهم.

• حيبون إسناد املهامت للمرؤوسني املوثوقني. 

• ال يرون أنفسهم كمدراء تقليديني.  

سامهتم كمرؤوسيني

• يمكنهم احلصول عىل عمل أكرب إذا تلقوا العديد من الطلبات للمساعدة.

• يمكنهم التعامل مع املهام واملسؤوليات املتعددة.
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• قد يقللوا من قدراهتم.

• جمتهدون ويؤدون العمل بوالء.

• يتعلمون رسيًعا. 

• عرضة للرصاعات واالنتقاد يف العمل. 

رون اللمسة الشخصية واحلساسة أكثر من التوجيهات الصارمة.  • يقدِّ

• يكرهون املهام الروتينية. 

• يريدون ألعامهلم أن تكون ذات معنى 

• هم بحاجة ألن يشعروا بقيمتهم. 

• جمتهدون جًدا ولكنهم أحياًنا بحاجة للتشجيع. 

• يقدرون االستقالل والعالقات غري الرسمية.      
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* للتعرف أكثر عىل طبيعة هذا النمط والسامت الشخصية املميزة له، وما حتويه من خبايا 

مستوى  عىل  سواء  النمط  هلذا  األساسية  األطر  وبيان  والضعف،  القوة  لنقاط  تفصيلية 

البطل  "نمط  كتاب  فطالع  املهني،  التطوير  مستوى  أو  واإلنسانية  االجتامعية  العالقات 

)ENFP(" للكاتب حممد اجلفريي.
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محمد الجفيري 
دورة " اكتشف نمط شخصيتك القيادية 

"MBTI - حسب معايير
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واألمان  النظام  خلق  عىل  قادرون  جًدا،  وعمليون  متعاونون  أشخاص  هم  الدفاعيون 

شديدي  بقوة،  عاملني  ليكونوا  األشخاص  هؤالء  يميل  حيث  ذهبوا،  حيثام  والتوازن 

التدقيق، ويتميزون يف جماالت الدعم اللوجستي واإلدارة، وخاصة إذا  كان يعتمد عىل 

قواعد واضحة وبيّنة، وتلتزم أنامط هذه الفئة بخططها وال تتهرب من املهامت الصعبة، 

إال أهنم من املمكن أن يكونوا غري مرنني رافضني لتقبل أي وجهة نظر خمتلفة. وقبل أن 

نخوض يف تفاصيل األنامط التي تتضمنها هذه الفئة جيب أن نوضح أن هلذه الفئة سمتني 

عامتني مشرتكتني يف مجيع أنامطها ومها:

- هم أصحاب نظرة حمددة تفصيلية )Observant(، فهم هيتمون بالتفاصيل املتعلقة 

فيه بجزئياهتا وتفاصيلها  الذي هيتمون  بالقدر  بعموميات األمور  أمر، وال هيتمون  بأي 

.) S ( الدقيقة، وهو ما ُتعرب عنه صفة النظرة التفصيلية ويرمز هلا بــ

- هم شخصيات حازمة )Judging(، فهم شخصيات بارعة يف تنظيم وقيادة األمور، 

كام أهنم أشخاص يف قمة اجلدية واحلزم  وااللتزام خاصًة إذا تعلق األمر بتنفيذ اخلطط 

مقدمة
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للبيئة من حوهلم هي طريقة حازمة،  تنظيمهم  الزمنية، وبشكل عام   طريقة  واجلداول 

.) J ( وهو ما يرمز هلا بـ

وتشمل هذه الفئة أربعة أنامط هم

1- نمط ISTJ )نمط املفتش(.

2- نمط ISFJ )نمط املدافع(.

3- نمط ESTJ )نمط املرشف(.

4- نمط ESFJ )نمط املعطي(.

الفصل الرابع



257

اكتشف 
نمط 

شخصيتك

محمد الجفيري 
دورة " اكتشف نمط شخصيتك القيادية 

"MBTI - حسب معايير

الفصل الرابع



نمط ISTJ نمط المفتش



259

اكتشف 
نمط 

شخصيتك

Introverted-ISTJ   منفردون

يكونوا  عندما  أكرب  براحة  ويشعرون  الفردية،  النشاطات  يفضلون  بحذر،  يستمعون   
وحيدين أكثر من كوهنم حماطني بأشخاص كثريين، كام أن النشاطات االجتامعية تنهكهم.

 Observant-ISTJ أصحاب نظرة حمددة تفصيلية 

يتخذون  وال  كبرية،  حتليلية  بقدرات  ويتمتعون  األشياء،  وجزئيات  بالتفاصيل  هيتمون 
قرارهتم  إال بعد اإلملام التام بكل املعلومات والتفاصيل اخلاصة باألمر حَمِل الدراسة.

Thinking -ISTJ عقالنيون

من  خلوهم  ذلك  يعنى  وال  العاطفي،  التفكري  عندهم  ويقل  العقالنى  للتفكري  يميلون 
العاطفة ولكن يغلب عليهم التفكري العقالنى. 

Judging-ISTJ حازمون 

حيكمون عىل اآلخرين ويكونون عادة ُمنظمني ُمرتبني وُيقدسون املواعيد النهائية ويسعون 
إلهناء مجيع مهامهم يف الوقت املحدد. ويتسمون بالقدرة عىل اختاذ القرارات، والرصامة 

يف أداء أعامهلم.

ماذا يعين ان تكون من منط ISTJ )منط املفتش(
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يف  املعلومات  من  الكثري  لتخزين  ويميلون  كثريا  احلقائق  النمط  هذا  أصحاب  حيرتم 

ذاكرهتم، ويركزون عىل احلقائق الصلبة والبيانات، األمر الذي جيعل منهم حمللني بارعني 

ومدققني ماهرين يف الكثري من البيئات املختلفة، وهم دقيقون جًدا ومتحققون دائاًم من 

االستثنائي  إخالصهم  نتيجة  احرتام  حمط  أهنم  كام  يشء،  بأي  جازمني  غري  املعلومات 

لواجباهتم، حيث أن دقتهم وصربهم وقدرهتم عىل الرتكيز جتعل منهم موظفني مثاليني 

يف العديد من املهن. 

ال يمكن إيقاف أصحاب هذا النمط إذا ما كانوا يؤمنون بأن فكرة حمددة متلك قيمة كبرية 

من املمكن تطبيقها، وسيعتربون أن من واجبهم البدء يف تنفيذها بسالسة، وفور إثبات 

حتى  التنفيذ  إلنجاح  اجلهود  من  الكثري  سيضعون  فأهنم  جدواها  اجلديدة  العمل  خطة 

وإن كان ذلك عىل حساب صحتهم، وهم يستمتعون  بأن يكونوا يف موقع املسؤولية عن 

وحكامء  منطقيني  المعني  أهنم  كام  ذلك،   من  يستمدوهنا  التي  القوة  وحيبون  ترصفاهتم 

يسعون دائاًم لألمان واحلياة املتزنة. 

خمتصر السمات الشخصية
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من السهل استفزاز  أصحاب هذا النمط بسبب تقصري اآلخرين، إذ يرون أن وعودهم 

مقدسة وجيب الوفاء هبا، قد يكون ذلك سيًئا يف بعض األوقات حيث أن بعض األشخاص 

يمكن أن يستغلوا إحساس الـ ISTJ القوي بواجباهتم من خالل حتميلهم أعباء أكثر. 
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STENGTHS نقاط القوة

كمهتمني  جًدا  واقعيني  ليكونوا  يميلون  إذ  املشاريع:  كل  يف  النجاح  ملستوى  رافعة   -

باحلقائق، غالًبا ما يعرفون شيًئا عن كل يشء حيث ُتثبت هذه املوسوعة الداخلية عىل أهنا 

مفيدة جًدا يف احلاالت الصعبة املليئة بالتحدي. 

- يمتلكون إرادة قوية ومطيعون: يمتلك أصحاب هذا النمط اإلرادة للعمل بجد للتأكد 

املسؤولية  من  بقدر  يتمتعون  النمط  هذا  أصحاب  إن  واجباهتم.  كل  يؤدون  أهنم  من 

ين عىل األهداف ُمبقني النتائج النهائية نصب أعينهم.  وصُبورين وُمرصِّ

لوقت إضايف  العمل  فيفضلون  يعني كل يشء هلم،  الوعد  أن  - مسؤولني جًدا: حيث 

وعدم النوم بداًل من الفشل يف الوصول إىل النتيجة املتوقعة، كام يميلون ليكونوا خملصني 

جًدا واضعني واجباهتم فوق أي اعتبار. 

دائاًم  ويسعون  الفوىض  النمط  هذا  يبغض أصحاب  النظام:  وتطبيق  - جيدين يف خلق 

   Strengths and Weaknesses نقاط القوة والضعف
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ليأتوا بيشء من البنية اهليكلية أو جمموعة من القواعد بغض النظر عام يفعلون. كام أهنم 

ال خيجلون من تطبيق القواعد احلالية وال يملكون أي تسامح مع من خيرقون القانون. 

- هادئون وعمليون: نادًرا ما يفقدون أعصاهبم مقاربني األمور دائاًم من وجهة نظر هادئة 

ما  ودائاًم  القرار  اختاذ  تكون جزًءا من عملية  أال  العواطف جيب  بأن  يؤمنون  وعقالنية، 

الواقعي. وذلك جيعل منهم ممانعني بشدة لالنتقاد يف  العامل  يكونوا غارسني أقدامهم يف 

أغلب احلاالت.  

- صادقون ومستقيمون: فهم يبغضون القراءة بني السطور والتالعب بالعواطف، وال 

يتصنعون يف كلامهتم ويفضلون احلقيقة غري املرحية عىل الكذبة اجلميلة. 

   WEAKNESSES نقاط الضعف

- عنيدون: غالًبا ما جيدون صعوبة يف تقبل اآلراء املختلفة خاصة إذا ما كانت تتحدى 

عاداهتم ونظرياهتم. 

- غري حساسني: يفضلون املنطق عىل العواطف وغالًبا ما ينظرون إىل العواطف عىل أهنا 

أمور غري عقالنية وُمشتتة، ونتيجة لذلك فإهنم قد جيرحون من هم أكثر حساسية دون 

قصد.
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فإن  النمط  هذا  أصحاب  نظر  وجهة  من  اآلخرين:  عىل  أحكاًما  ُيصدرون  ما  كثرًيا   -

هبم  املحيطني  رفض  وإذا  دائاًم.  حُترتم  أن  وجيب  هلم  بالنسبة  ُمقدسة  واألخالق  التقاليد 

احرتام التقاليد واألخالق، فإن أصحاب هذا النمط قد جيدون صعوبة يف احرتام هؤالء 

األفراد، وخاصة إذا ما كانوا يرفضون االعرتاف بأن آرائهم خاطئة. 

ذكرنا  وكام  الواضحة،  القواعد  من  جمموعة  يمتلكون  إذ  القواعد:  إىل  يرجعون  دائاًم   -

لتجربة يشء  املحاولة  أو  القواعد  لثني هذه  ترددهم  ينتج عنه  ما  فإن ذلك غالًبا  سابًقا، 

جديد.

الصعب  بواجباهتم جيعل من  العايل  أنفسهم بال سبب: حيث أن حسهم  يلومون  - قد 

بالنسبة هلم أن يسرتخوا ويتوقفوا عن حتميل أنفسهم مِحاًل أكرب من طاقتهم. فعاجاًل أم 

ل، وعندها سيشعرون بالسوء نتيجة فشلهم يف حتقيق  آجاًل سيصبح كم العمل غري ُمتحمَّ

واجباهتم.  

- غالًبا ما يكونون جاهلني يف العالقات العاطفية: حيث يواجه الكثري منهم صعوبات يف 

التعامل مع أي يشء ال يتطلب املنطق، وتظهر نقطة الضعف هذه يف العالقات الشخصية. 

فقد يغالون يف حتليل كل يشء وحُيَبطون نتيجة حماوالهتم أن يفهموا كيفية تفكري اآلخرين، 

حماولني استخدام مقاربة شبه علمية للمواعدة أو أهنم سيستسلمون دفعة واحدة.
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العاطفية: 1-العالقات 

حيتوي  الذي  األمر  وجه،  أتم  عىل  بواجباهتم  للقيام  االهتامم  من  الكثري  يعطون   -

املثال،  سبيل  عىل  اآلخر.  إسعاد  عىل  حريصني  جيدين  رشكاء  يكونوا  أن  بطبيعته 

بريق  إبقاء  بجد عىل  أكثر عفوية حماواًل  يكون  النمط  الرشيك من أصحاب هذا  فإن 

بالرتوي والترصف بشكل مسؤول أكثر.   النهاية  أنه سيقنع رشيكه يف  العالقة، كام 

ورشكاء  متفانون  أشخاص  النمط  هذا  أصحاب   -

لتأمني  اجلهد  من  والكثري  بالكثري  ون  ُمضحُّ خملصون 

مسؤولون  أهنم  كام  العالقة.  يف  املشرتك  والرضا  التوازن 

وعند  املواعدة.  مرحلة  يف  ما  حد  إىل  وحمافظون  جًدا 

إىل  بوعودهم  سيلتزمون  فإهنم  ما،  بعالقة  التزامهم 

النهاية. 

ينطبق  الذي  األمر  العمل،  يف  جمتهدون  أشخاص  هم   -

السمات األساسية يف العالقات االجتماعية واإلنسانية:
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عىل عالقاهتم أيًضا وسيقومون بأفضل ما لدهيم إلنجاز مهامهم واحلفاظ عىل توازن 

ُيعطون  كام  بسهولة،  اليومية  بالواجبات  االهتامم  يمكنهم  كام  وفعاليتها.  العالقة 

الرشيك. لنقاط ضعف  االنتباه  الكثري من 

الذي قد  النمط يف حتسس مشاعر الرشيك وعواطفه، األمر  - ال يربع أصحاب هذا 

يؤدي إىل بعض املشاكل إذا ما كان الرشيك يمتلك سمة عاطفية قوية حيث أن نمًطا 

احلال  بطبيعة  يأيت  الذي ال  األمر  الرشيك  العاطفي من  الدعم  الكثري من  يتوقع  كهذا 

النمط. من أصحاب هذا 

 : 2-الصداقة 

الكالم وليسوا  النمط من األصدقاء ليسوا عفويني وليسوا من حمبي  - أصحاب هذا 

خملصون،  أصدقاء  لكنهم  بطبعهم،  مرحني 

وُيعتمد عليهم،  بالثقة وحمرتمون،  جديرون 

فقد يأيت الناس ويذهبون من خالل تقلبات 

يْثَبتون  النمط  هذا  أصحاب  لكن  احلياة، 

النظر عام حيصل،  بجانب أصدقائهم بغض 

أصحاب  ق  ُيصدِّ ال  قد  عميق  التزام  مع 
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األنامط األخرى أنه ممكن. 

- إن التعبري عن التأثر العاطفي ليس من أقوى املهارات التي يتمتع هبا أصحاب هذا 

أن  هو  أكون  "أن  سقراط  وكقول  إلظهاره،  ُطرًقا  جيدون  ذلك  ومع  لكنهم  النمط، 

القيام  إلرادة  امتالكهم  حيث  من  القول  هذا  يطبقون  النمط  هذا  فأصحاب  أفعل"، 

باألفعال كإظهار الدعم، وااللتزام بكلمتهم. إن هذه األفعال توصل حساسية يفشل 

النمط  هذا  أصحاب  أصدقاء  هبا  يعجب  نقطة  لكنها  مالحظتها،  يف  الناس  معظم 

لصداقتهم. الطوال  السنوات  يف  عليها  واالعتامد 

طريقة  عىل  ذلك  ويظهر  الصدامات  الشخصية  من  النمط  هذا  أصحاب  يبغض   -

للعامل،  رؤيتهم  نفس  يمتلكون  أشخاص  النتقاء  يدفعهم  مما  ألصدقائهم  اختيارهم 

فغالًبا ما يصادق أصحاب هذا النمط الدفاعيون اآلخرون، الذين يشاركوهنم وجهة 

من  أشخاص  مع  أصدقاًء  سيكونوا  النمط  هذا  أصحاب  بأن  يبدو  ال  كام  نظرهم. 

خمتلفة.  أنامط 

األبناء: 3-تربية 

أكثر  من  النمط  هذا  أصحاب  من  األشخاص  ُيعترب   -

باملسؤولية  إحساسهم  ينسجم  حيث  فاعلية،  اآلباء 
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يصبحوا  كي  أطفال  لرتبية  القديمة  الرتاثية  والقيم  بالتقاليد  اإللتزام  مع  والوفاء 

املنزل واملجتمع.  حمرتمني، وأعضاء مسامهني يف 

من  ذلك  وجيعلون  باستخفاف،  كآباء  بدورهم  النمط  هذا  أصحاب  يقوم  وال   -

ُأديَّت بأعىل مستوى. التقاليد قد  واجبهم لضامن أن هذه 

- ويمل أصحاب هذا النمط إىل أن يكونوا صارمني، وذوو معايري وتوقعات عالية. 

بشكل  ومساعدهتم  ألبنائهم،  واضح  بشكل  وامُلنظمة  املستقرة  باحلياة  يؤمنون  ألهنم 

باملجتمع.  املفيدة  باملكان واألغراض  تطوير اإلحساس  دائم عىل 

الوالء  هذا  ولكن  العاطفي،  والدعم  للحنان  النمط  هذا  أصحاب  أبناء  حيتاج   -

النمط  هذا  أصحاب  يكون  أن  ُيمكن  حني  يف  ُتذكر،  فائدة  له  ليس  واإلخالص 

لألطفال  بالنسبة  الصعب  ومن  اخلاصة،  بطريقتهم  هبم  هيتمون  الذين  جتاه  حساسني 

إىل  النمط  هذا  أصحاب  حيتاج  وهلذا  القايس،  احلب  هذا  إدراك  والبالغني  الصغار 

االعتامد عىل رشيكه يف احلياة الزوجية والذي يكون أكثر حساسية وبدهيية لتأدية هذا 

العاطفي.  والشعور  العقالنية  األغراض  بني  التوازن  الدور وحتقيق 

إهنا موُثوقة، ولكن  النمط صاحلة لكل زمن كام  يلتزم هبا أصحاب هذا  التي  القيم   -
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جيب أن يدركوا أن لكل شخص أهدافه اخلاصة به. 

العفوية  يف  وليس  األفعال،  عىل  الثبات  يف  النمط  هذا  أصحاب  قوة  تكُمن   -

أو  التافهة  الرغبات  يفهمون  وال  املفيدة،  األدوار  تشجيع  عىل  زون  يركِّ واحلساسية. 

فيه.  املبالغ  العاطفي  التعبري 
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: النمط  العامة ألصحاب هذا  العملية  السامت 

- مفتشون بالصميم األول مهام كان جمال العمل الذي يعملون به. فال يشء يسعدهم 

اخللل،  مكمن  عن  ليبحثوا  ما  أمر  يف  وتناقض  تعارض  هناك  يكون  أن  من  أكثر 

به، هم أشخاص واقعيون  الذين يعملون  النظام يف املجال  وهكذا يستطيعون إحالل 

َثمَّ استخراجها  ومنطقيون، قادرون عىل حفظ الكثري من املعلومات يف ذاكرهتم ومن 

إليها. احلاجة  عند 

معاجلة  عىل  بالقدرة  الشخصية  من  النمط  هذا  أصحاب  من  األشخاص  يتصف   -

املتناقضات،  بني  املقارنات  يف  استخدامها  أو  وتصنيفها  املعلومات  من  كبرية  كمية 

األنامط  بقية  أن  خصوًصا  وصربهم  الستقالليتهم  نظًرا  بارعون  لوجيستيون  وهم 

الشخصية ال متلك اإلرادة لتحتمل مثل هذه املسؤوليات. وهلذا تشكل هذه املهارات 

عىل  والقدرة  إدارية  مهارات  تتطلب  والتي  املناسب  املهني  املسار  يف  هامة  قيمة 

من  البيانات  وحتليل  والتدقيق  املحاسبة  مثل  مهن  تعترب  لذا  التفاصيل،  أدق  مالحظة 

النمط. املهن مالئمًة ألصحاب هذا  أكثر 

املهنة و التطور املهين
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ونتيجة  أمهية كربى،  ومهامهم  بواجباهتم  الشخصية  من  النمط  هذا  - هيتم أصحاب 

لذلك ُتعترب املهن املالئمة هلم هي تلك التي تعكس تفانيهم يف العمل ودقتهم العالية، 

حيث يعتقد أصحاب هذا النمط أن عىل اجلميع أن يفعل ما يف وسعه إلنجاز مهامهم 

االجتامعية  عالقاهتم  عىل  يعتمدون  الذين  األفراد  ويكرهون  احِلرفية،  من  قدر  بأعىل 

خترس  أن  األرجح  فعىل  لذا  أنفسهم،  عىل  االعتامد  دون  املهني  م  الُسلَّ يتسلقوا  لكي 

احرتامهم عندما ُتظهر هلم أن املرح واللعب مها أكثر أمهية من العمل.

التي  املهن  عن  اإلنطوائية  الشخصيات  من  كغريهم  النمط  هذا  أصحاب  يبتعد   -

العمل  لون  يفضِّ فهم  فريق،  ضمن  والعمل  الزبائن  مع  املبارش  التعامل  تتطلب 

أهنم  طاملا  وقيادهتم  اآلخرين  سلطة  ويتقبلون  الصغرية،  العمل  فرق  يف  أو  بمفردهم  

ال خيالفون القواعد واألنظمة، ويمكن من هذه امليزة أن جتعل منهم حمققني ومدققني 

ممتازين. وحماسبني 

الوحيدة(: املهن والوظائف اآلتية هي األنسب )لكنها ليست  وهذا ما جيعل 

البنوك   - حسابات  حماسب/مدقق   - املخازن  إدارة   - الشحن   - مكتبي  عمل 

التأمني  بشؤون  خبري   - البيانات  حتليل   - واألصول  املمتلكات  إدارة   - واملصارف 

سكرترية   - األسنان  طبيب   - ممرضة   - األرسة  طبيب   - برجميات  اختصايص   -
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الرشعي - مدرس يف مدرسة  الطبيب  تغذية -  اختصايص  فيزيائي -  معالج  طبية - 

مدرب    - املنزيل  االقتصاد  مدرس   - ورشة  معلم  أو  سيارات  ميكانيكي   - ابتدائية 

مدير  هبا -  الناطقني  لغري  اللغة  النشاط( - مدرس  ترتكز عىل  مهارة  أو  رياضة  )أي 

مدرسة.

كزمالء  سامهتم 

اآلخرين.  عىل  االنفتاح  يف  يرتددون  ولكنهم   هبم،  والثقة  عليهم  االعتامد  يمكن   •

واألنظمة. القواعد  وفق  األعامل  ينفذون   •

الزمالء. مع  مشاعرهم  عن  والتعبري  التواصل  يف  صعوبة  جيدون   •

. العمل  مكان  يف  واالستقرار  األمان  أمهية  • يقدرون 

الشخصية.  الصفات  يف  معهم  يتشابه  شخص  مع  أو  بمفردهم  العمل  يفضلون   •

األفكار  بوضع  يستمتعون  ولكنهم  النظريات،  ووضع  الذهني  العصف  •يكرهون 

التطبيق. موضع 

مع  تتعارض  التي  األفكار  بصحة  االعرتاف  جًدا  الصعب  من  أنه  جيدون  قد   •

آرائهم، ما مل يكن لدهيم الكثري من االحرتام للشخص الذى قام بطرح هذه األفكار.
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يستسلمون. ما  جًدا  ونادرا  للكامل  ميول  لدهيم   •

كمديرين سامهتم 

آخرين. بتنظيم أشخاص  • يستمتعون   

املعارضة  عن  النظر  بغض  هبم  اخلاصة  واملبادئ  فريقهم  عن  يدافعون  إرادة،  ذوو   •

فريقهم.  جيهضون  ربام 

رشط. أو  قيد  دون  أحيانا  سلطتهم،  احرتام  اآلخرين  من  يتوقعون   •

عندما  اخلاصة  أفكارهم  فوق  املوجودة  والتقاليد  القواعد  يضعوا  أن  املحتمل  من   •

الفريق. بقيادة  األمر  يتعلق 

التغيري.  يقاومون   •

العمل. أخالقيات  وسوء  الكسل  يبغضون   •

صعبة. قرارات  اختاذ  عىل  • قادرون 

فضلك.  من  بكلمة  اآلخرين  من  طلباهتم  يسبقون  ما  دائاًم   •

عنها. الناجتة  والقوة  املسؤولية  حيبون   •
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العمل. يف  بالتزاماهتم  الوفاء  يف  الفشل  عند  مرؤوسيهم  مع   أبًدا  متساحمني  غري   •

احلساسية. من  أمهية  أكثر  هي  احلقيقة  أن  يعتقدون   •

كمرؤوسني سامهتم 

متاًما. مرنني  غري  أيًضا  يكونون  قد  ولكنهم  سون،  وُمكرِّ جًدا  خملصون   •

بشأن  قرار  باختاذ  األمر  يتعلق  عندما  وخصوًصا  آرائهم،  عن  للتعبري  استعداد  • عىل 

ما هو مقبول وما هو غري مقبول.

التجربة. التقليدية، ويبغضون  الطرق  •  حيرتمون   

بواجباهتم. للوفاء  جهدهم  قصارى  يبذلون  مسؤولون،   •

مرنني. وغري  جًدا  عنيدين  يكونون  قد   •

الروتينية. املهام  مع  للتعامل  استعداد  عىل   •

جًدا. • دقيقون 

واملهارات. املواهب  متعددي  يكونوا  أن  املحتمل  من   •

العمل. يف  التقليدية  اهلرمية  التسلسالت  ويفضلون  السلطة  حيرتمون   •

الفصل الرابع



275

اكتشف 
نمط 

شخصيتك

جيًدا. حمددة  ومسؤوليات  التعليامت  من  واضحة  جمموعة  بوجود  يطالبون   •

آخر  شخًصا  أن  تبني  إذا  حتى  مسؤولياهتم  عن  بالتخىل  جًدا  مرتددين  يكونوا  قد   •

هو أكثر مالءمة هلذه املهمة أو إذا كان حجم العمل يصبح ال يمكن السيطرة عليه.

من  وما حتويه  له،  املميزة  الشخصية  والسامت  النمط  هذا  طبيعة  أكثر عىل  للتعرف   *

عىل  سواء  النمط  هلذا  األساسية  األطر  وبيان  والضعف،  القوة  لنقاط  تفصيلية  خبايا 

كتاب  فطالع  املهني،  التطوير  مستوى  أو  واإلنسانية  االجتامعية  العالقات  مستوى 

اجلفريي. حممد  للكاتب   ")ISTJ( املفتش  "نمط 

الفصل الرابع



نمط ISFJ )نمط المدافع(



277

اكتشف 
نمط 

شخصيتك

منفردين  Introverted-ISFJ

عندما  أكرب  براحة  ويشعرون  الفردية،  النشاطات  ويفضلون  بحذر،  يستمعون   

يكونوا وحيدين أكثر من كوهنم حماطني بأشخاص كثريين، كام أن النشاطات 

تنهكهم. االجتامعية 

Observant-ISFJ أصحاب نظرة حمددة تفصيلية   

وال  كبرية،  حتليلية  بقدرات  ويتمتعون  األشياء،  وجزئيات  بالتفاصيل  هيتمون 

اخلاصة  والتفاصيل  املعلومات  بكل  التام  اإلملام  بعد  إال  قرارهتم  يتخذون 

الدراسة. حَمِل  باألمر 

عاطفيون  Feeling-ISFJ

ويّتبِعون  حساسون،  أشخاص  فهم  العقالين،  التفكري  عن  العاطفة  عليهم  تغلب 

ولكن  مطلًقا،  بعقوهلم  يفكرون  ال  أهنم  هذا  يعنى  وال  وعاطفتهم،  قلوهبم 

ماذا يعين ان تكون من منط ISFJ )منط املدافع(؟
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العاطفة. استخدام  عليهم  يغلب 

Judging-ISFJ حازمون 

النهائية  املواعيد  ُمرتبني وُيقدسون  ُمنظمني  حيكمون عىل اآلخرين ويكونون عادة 

اختاذ  عىل  بالقدرة  ويتسمون  املحدد.  الوقت  يف  مهامهم  مجيع  إلهناء  ويسعون 

القرارات، والرصامة يف أداء أعامهلم.
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ما  دائاًم  لدهيم  إذ  عمل  أي  دون  جيلسون  ما  ونادًرا  ودعاًم،  صدًقا  األنامط  أكثر 

منها،  التقليدية  خاصة  املجاالت  من  كثري  ىف  يربعون  فهم  انتباههم،  يستحق 

ولدهيم قدرة عىل الرتكيز جتعل منهم موظفني مثاليني يف العديد من املجاالت، 

وينجذب أصحاب هذا النمط جتاه التقاليد واألعراف واملؤسسات االجتامعية 

التقليدية واخلدمات العامة كالطب واحلقوق وغريها، ولذا يسعى العديد منهم 

الطبي، األعامل االجتامعية واالستشارات. األكاديمي،  املجال  لوظائف يف 

استثنائية،  الشخصية ذاكرة جيدة وخميلة  النمط من  ما يمتلك أصحاب هذا  غالًبا 

وهم أشخاص بارعون إجتامعًيا ونادًرا ما جيدون صعوبة يف إقامة عالقات مع 

ويتميزون  املهني،  أو  الشخيص  الصعيد  عىل  سواء  عليها  واحلفاظ  اآلخرين 

باإلخالص وااللتزام والصرب. أيضا 

يف  النمط  هذا  أصحاب  يواجهها  أن  املحتمل  من  التي  العقبات  من  واحدة 

كام  إلنجازاهتم،  قوا  يسوِّ أن  عليهم  جًدا  الصعب  من  أنه  هي  املهني  املجال 

والكثري  هبم  االعرتاف  يف  نقص  إىل  يؤدي  ما  هبم  لالستخفاف  ُمعَرضني  أهنم 

خمتصر السمات الشخصية
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مقدار  عن  الكشف  من  خجولني  يكونوا  أال  عليهم  ولذا  التفهم،  عدم  من 

شخصياهتم،  وسامت  بقدراهتم  ثقة  أكثر  سيجعلهم  ذلك  أن  حيث  إنجازهم 

وجيب عليهم أيًضا أن ال حيملوا أنفسهم فوق طاقتهم ىف العمل وأن ال يرتددوا 

ما  كثرًيا  فهم  طاقتهم،  تتعدى  األمور  أصبحت  ما  إذا  يقلقهم  عام  الترصيح  يف 

الطاقة.  فوق  أنفسهم  حيملون 
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STENGTHS القوة  نقاط 

وخرباهتم  معرفتهم  ويشاركون  اآلخرين،  ملساعدة  إرادة  لدهيم  جًدا:  داعمون   -

وأصدقائهم. زمالئهم  مع 

من  الكثري  لقضاء  اإلرادة  ويملكون  اختالف،  عمل  يريدون  متحمسون:   -

مهمة  ذلك  كان  ما  إذا  هيمهم  وال  هبا،  يؤمنون  فكرة  لتحقيق  واجلهد  الوقت 

عاملية.  مشكلة  أو  بسيطة 

ما  برشكة  أو  حمددة  بفكرة  عاطفًيا  يتعلقون  ما  غالًبا  بجد:  ويعملون  خملصون   -

اعتبار.  واضعني مهامهم فوق أي 

للعيش  دائاًم  ويسعون  الفوىض،  يبغضون  النظام:  وتطبيق  خلق  يف  جيدون   -

النظر  بغض  القواعد  من  جمموعة  مظلة  حتت  أو   اهليكلية،  البنية  إدارة  بطريقة 

أي  يملكون  احلالية، وال  القواعد  تطبيق  من  أهنم ال خيجلون  كام  يفعلون،  عام 

   Strengths and Weaknesses نقاط القوة والضعف
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القانون.  َمن خيرقون  تسامح مع 

يمتلكون  لكنهم  جًدا  تفصيليون  أشخاص  هم  وتفصيليون:  واسعة  خميلة  ذوو   -

إذا ما كان األمر يسحرهم ويلهمهم.  خميلة واسعة خاصة 

ما  ودائاًم  وحذرون،  الدقيقة  بالتفاصيل  هيتمون  عليهم:  وُيْعَتَمُد  صبورون   -

يتأكدون من أن العمل قد تم عىل أكمل وجه. 

- جيدون يف األمور العملية: يمتلك أصحاب هذا النمط من الشخصية مهارات 

الروتينية. األمور  مع  بالتعامل  يكرتثون  ممتازة وال  عملية 

 WEAKNESSES الضعف  نقاط 

عن  به  يفكرون  ما  يقولوا  أن  ذلك  يمنعهم  ما  غالًبا  وخجولون:  متواضعون   -

يعيق  قد  الذي  األمر  التنافسية،  البيئة  يف  خاصة  إنجازاهتم،  تقديم  أو  حق، 

العمل مسبًبا اإلحباط وخيبة األمل.   تقدمهم يف جمال 

جتاه  العايل  باحلس  ممزوٌج  للتميز  حبهم  إن  طاقتهم:  من  أكرب  أنفسهم  لون  مِّ حُيَ  -

مناقشته  تم  وكام  العمل،  من  الكثري  ِل  لَتَحمُّ يدفعهم  ما  وغالًبا  مسؤولياهتم، 

األمر  وجه،  أفضل  عىل  يشء  كل  أن  ِمن  التأكد  يف  دائاًم  يرغبون  فإهنم  سابًقا، 
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التوتر والقلق.  الكثري من  الذي يسبب هلم 

ٍل شخيص جًدا: إذ أهنم أشخاص حساسون  مَّ - يأخذون الكثري من األمور عىل حَمْ

للصدامات، واالنتقاد آخذين االنتقادات عىل حممل شخيص جًدا، كام أهنم قد 

ملخاوفهم  ساحمني  الشخصية  وحياهتم  عملهم  بني  التفريق  يف  صعوبة  جيدون 

حول العمل أن تؤثر عىل كل يشء آخر. 

لتجربة  الرغبة  يمتلكون  ال  وقد  جًدا،  الروتينية  ُرون  ُيَقدِّ إذ  التغيري:  يامنعون   -

يمكن  وال  منطقًيا،  ذلك  يكون  قد  عندما  حتى  عاداهتم  تغيري  أو  جديدة  أمور 

غري  البيئات  يف  والضعف  بالضياع،  يشعرون  وقد  الفوىض،  يتحملوا  أن  هلم 

اهليكلية.  وغري  املألوفة 

- طيبون جًدا: إهنم جيدون جًدا بطبيعتهم، ألهنم أفراد طيبون، وعادة ما جيدون 

عنه  ينتج  ما  غالًبا  ذلك  فإن  احلظ،  ولسوء  املساعدة،  طلب  رفض  يف  صعوبة 

اآلخرين.  ومشاكل  بأعامل  طاقتهم  فوق  حتميلهم 

ولن  خجولون،  وأحياًنا  خصوصيون،  أشخاص  هم  مشاعرهم:  يكتمون   -
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التعبري عنها بطريقة  املفاجيء أن يميلوا إىل كتم مشاعرهم بداًل من  يكون من 

صحية. 

ما  إذا  املختلفة خاصة  اآلراء  تقبل  ما جيدون صعوبة يف  غالًبا  ذوو عند شديد:   -

ونظرياهتم.   عاداهتم  تتحدى  كانت 

التقاليد  أن  نظرهم  وجهة  من  اآلخرين:  عىل  أحكاًما  ُرون  ُيْصدِّ ما  كثرًيا   -

م دائاًم، وإذا ما كان أحدهم ال يرغب بقبول  رَتَ واألخالق مقدسة، وجيب أن حُتْ

إذا ما كانوا  ذلك، فإهنم قد جيدون صعوبة يف احرتام هؤالء األفراد، وخاصة 

بأن آراءهم خاطئة.  يرفضون االعرتاف 

وعىل  الواضحة،  القواعد  من  جمموعة  يمتلكون  إذ  القواعد:  إىل  يرجعون  دائاًم   -

كٍل، وكام ذكرنا سابًقا، فإن ذلك غالًبا ينتج عنه ترددهم لثني هذه القواعد أو 

حماولة جتربة يشء جديد.
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السمات األساسية يف العالقات االجتماعية واإلنسانية:

العالقات العاطفية:  -1

بالكثري  ويضحون  خملصون،  ورشكاء  متفانون،  أشخاص  النمط  هذا  أصحاب   -

والكثري من اجَلهد لتأمني التوازن والرضا املشرتك يف العالقة، كام أهنم مسؤولون 

فإهنم  ما،  بعالقة  التزامهم  وعند  اللقاء،  مرحلة  يف  ما  حد  إىل  ومنفردون  ا،  جداً

سوف يلتزمون بوعودهم إىل النهاية.

ويستمتعون  اآلخرين  باحتياجات  يتمون  حيث  ا  جداً طيبون  أشخاص  إهنم   -

بفعل ذلك، وعىل كٍل، فإن أصحاب هذا النمط من الشخصية جيب أن حياولوا 

أنه  اللقاء، كام  التأكد من أن سمة كهذه لن تسمح باستغالهلم خاصة يف مرحلة 

ا بدالاً ِمن تبديد طاقتهم يف خدمة  من املهم هلم االنتباه إىل أحالمهم ورغباهتم أيضاً

احتياجات اآلخرين.

هم أشخاص مهتمون باألرسة، ويولون الكثري من االهتامم للرشيك وباقي أفراد   -
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ا لالهتامم باالحتياجات اليومية، كام جيب عىل أي  العائلة، لذا فهم مناسبون جداً

شخص يواعدهم أن يتذكر بأن سامهتم تظهر يف مراحل الحقة من العالقة. 

ال يدخلون يف جتربة أمور خارجة عن املألوف كلياًا، بل حيرتمون األدوار التقليدية   -

فإهنم  ا، ومن جهة أخرى،  أيضاً واملناسبات االجتامعية  العالقات  لكل طرف يف 

يعطون الكثري من االهتامم للقيام بواجباهتم عىل أتم وجه، األمر الذي يعني كوهنم 

رشكاء جيدين حريصني عىل إسعاد اآلخر.

الصداقة :  -2

إليهم جيعل من املمتع  النمط ودعمهم ألصدقائهم واملقربني  كرم أصحاب هذا   -

املكانة،  هذه  تبلغ  أن  يف  يكُمن  التحدي  ولكن  املقربني،  هؤالء  أحد  تكون  أن 

إىل  بحاجة  يزالون  ال  لكنهم  اخلجولة،  الشخصيات  من  النمط  هذا  فأصحاب 

التواصل مع اآلخرين بعمق من الناحية العاطفية، ولذلك فإنك ستجد بأن معظم 

صداقاهتم مل تتكون عن طريق الصدفة يف ليلة صاخبة، لكن من خالل التواصل 

املريح واملستمر.

أحد األسس التي تقوم عليها عالقات الصداقة لديم، وتعتمد عليها استمرارية   -

االعرتاف  يظهر  قد  لآلخر،  طرف  كل  يقدمه  الذي  املتبادل  الدعم  هي  العالقة 
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بذلك شيئاًا من الضعف، لكن إذا ما تم التعامل بشكل جيد مع هذه النقطة فإنه 

سيخلق روابط قوية، وهذا ما يبحث عنه أصحاب هذا النمط.

نمط  مع  صداقات  بإنشاء  يتعلق  فيام  ا  جداً انتقائيني  ليسوا  النمط  هذا  أصحاب   -

حمدد من الشخصيات، عىل األقل يف البداية، ويعود ذلك ألهنم يفضلون تفادي 

من  أصدقاء  مع  صداقاهتم  تكون  ما  غالباًا  ولذلك  التواصل،  وسوء  الصدامات 

أنامط قريبة ومشاهبة. 

تربية األبناء:  -3

اآلباء  ويشعر  بطبيعتهم،  آباء  جيعلهم  مما  واحلنان  بالعطف   ISFJ الـ  نمط  يتميز   -

من هذه النوع من الشخصية أن األبوة هي املهمة التي ولدوا من أجلها، وينالون 

ا من املتعة عند الشعور باألمهية واملسؤولية الشخصية عند تربية أطفاهلم  ا كبرياً قدراً

ليكونوا أصحاء وواثقني من 

وبنفس  وناجحني،  أنفسهم 

متواضعون  هم  الوقت، 

ا  أمراً مهاراهتم  يعتربون  وال 

ا منه. مفروغاً
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مليئة  مستقرة  آمنة  بيئة  نون  يَؤمِّ فهم  لديم،  األبوة  هنج  يف  اإليثار  صفة  وتظهر   -

كيف  أطفاهلم  ُمون  ُيَعلِّ عندما  بالصرب  ويتحلون  والدعم،  والرعاية  باحلب 

يصبحون مستقلني.

وال يشعرون بالراحة عندما ال يترصف أطفاهلم كام جيب، وبنفس الوقت يمنحون   -

أطفاهلم احلرية ليكربوا ويتطورا بأنفسهم.

أصحاب هذا النمط يمتلكون ميزة أال وهي كوهنم مهتمني ورصينني ومسؤولني   -

عن كيفية إدارة هذا االهتامم، وهلذا يعتربون آباء مثاليني، كام يعتربون قادرين عىل 

الوقوف بجانب أطفاهلم.

حتى  أطفاهلم،  حلامية  احلاجة  إيقاف  يف  صعوبة  من  النمط  هذا  أصحاب  ويعاين   -

عندما يصبح أطفاهلم بالغني بام فيه الكفاية. 

تكمن نقاط قوة أفراد هذا النمط يف إرضاء الناس الذين حيبوهنم، وليس باملجازفة   -

"املفرط" أو  الطموح  يفهمون  وال  مفيدين،  يكونوا  أن  عىل  ويركزون  بالنقاش، 

احلاجة لألدرينالني.
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السامت العملية العامة ألصحاب هذا النمط :

أن  املرجح  من  لذلك  وصبورون،  جمتهدون  أفراد  هم  النمط  هذا  أصحاب  إن   -

يصلحوا للعمل يف جماالت خمتلفة، ولكن لن ترضيهم كل األدوار اللوجيستية، 

كام أهنم أشخاص يمكن االعتامد عليهم، ويلتزمون بأخالقيات املهنة، ويثابرون 

واهلام  اجلوهري  اليشء  إىل  باإلضافة  العالية  بالدقة  ويتصفون  عملهم،  أداء  يف 

األشخاص  حلامية  الطرق  أفضل  إجياد  عىل  قدرهتم  وهو  أال  شخصيتهم،  يف 

عن  طريقتهم  يف  خيتلفون  ستجدهم  اآلخر  اجلانب  عىل  واملنظامت،  والعمليات 

األنامط العامة كالدبلومايس واملحلل، فهم يركزون عىل النظريات والطرق التي 

ائق  واحلقاً املجردة  األمور  عىل  يركزون  كام  احلاجة،  عند  باملعلومات  يزودوهنا 

الثابتة. 

الواقعي،  يقبلون األدوار اإلدارية، والتحليل  النمط عندما  ينجح أصحاب هذا   -

كانت  مهام  واألنظمة  القوانني  وتطبيق  التطوير  حول  تتمحور  التي  واألدوار 

يف  يدخلوا  أن  يريدون  كانوا  إن  ا  حقاً املهم  من  فليس  تطلعاهتم،  أو  هواياهتم 

املجاالت التجارية أو اإلدارية -التي تعد من أفضل اخليارات هلم– ففي بعض 

املهنة و التطور املهين
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ا  ا، ولكن ما يمهم حقاً التي يعملون هبا خمتلفة متاماً األحيان قد تكون املجاالت 

احللول واإلجابات لألسئلة  احلقائق واستخدامها إلجياد  هو قدرهتم عىل حتليل 

املطروحة، وضامن استقرار النظام بكامله.

وااللتزام  املنهجية  النمط،  هذا  أصحاب  هبا  يتصف  التي  األمور  أفضل  من   -

واملثابرة، ويصبح أصحاب هذا النمط كجميع الدفاعيني، ال يمكن إيقافهم عندما 

جيدوا الفرصة املناسبة –التي يشكل احلصول عليها حتدياًا- لكي يسامهوا للمنظمة 

أو للمجتمع ككل، مع املحافظة عىل شعورهم باالستقرار واألمان.

	 الوحيدة(: • ليست  )لكنها  األنسب  هي  اآلتيه  والوظائف  املهن  جيعل  ما  وهذا 

األعامل الوظيفية احلكومية )موظفو الدوائر الرسمية( - الشحن - موظفو اجلرد 

- املحاسبون املدققون - موظفو البنوك - إدارة أصول األموال - حتليل البيانات 

- خبري الـتأمينات - اختصايص تطبيقات وتقنية كمبيوتر - طبيب أرسة - ممرضة 

- طبيب أسنان - سكرترية طبيب - معالج فيزيائي - أخصائي تغذية - أخصائي 

األولية  البيانات  مجع   - أجنبية  لغة  تعليم   - املنزيل  االقتصاد   - نطق  مشاكل 

ألبحاث ومشاريع التخرج اجلامعية - مدرس مرحلة ابتدائية - مدرس ميكانيك 

أو ورشات - مدرس اقتصاد منزيل - مدرب رياضة - مدرس لغة أجنبية - مدير 

مدرسة - باحث أكاديمي - مريب ملراحل الطفلة املبكرة. 
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	 سامهتم كزمالء:•

	 يفضلون العمل ضمن فريق متامسك ومغلق.•

	 حمبون للغري وداعمون هلم.•

	 ذوو طبيعة مجيلة ولكن ال يسخروهنا لتطوير عملهم.•

	 زمالؤهم هم أصدقاؤهم.•

	 تبهجهم مساعدة اآلخرين مما جيلب هلم الكثري من األعباء االضافية.•

	 جديرون بالثقة ويكرهون كشف مكنوناهتم.•

	 يؤدون كل يشء تبعا للقوانني.•

	 يتمنون اهلدوء واملساملة يف جو العمل.•

	 يكرهون التنظري ويستمتعون بتطبيق أفكارهم عىل أرض الواقع.•

	 يصعب عليهم االعرتاف بمرشوعية وصحة األفكار املخالفة آلرائهم مامل يكون •
ا ما يستسلمون وينسحبون. لديم نزعات للكامل ونادراً

	 ال يرون جدوى من املخالطة أو األحاديث اجلانبية أثناء العمل.•

	 •
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	 سامهتم كمديرين:•

	 ا بتطبيق وإنجاز األفكار اجلديدة.• جيدون جداً

	 حيسنون االستامع إىل مرؤوسيهم.•

	 روتينيون ال يتقبلون التغيري بسهولة.•

	 يفضلون مراعاة التسلسل اهلرمي والسلم الوظيفي وقد ال متتعهم إدارة اآلخرين.•

	 يعملون جاهدين خللق جو عمل خاٍل من املشاحنات والرصاع ويسوده الود.•

	 يمقتون التسلط وحيتفظون بعالقاهتم الودية مع مرؤوسيهم.•

	 معارضون بقوة خلرق القوانني.•

	 حيبون تويل املسؤوليات والسلطة الناجتة عنها.•

	 ال حيتملون فشل مرؤوسيهم يف أداء مهامهتم وإنجاز التزامات العمل.•

سامهتم كمرؤوسني:

	 ل عليهم.• مفرطو الدقة وُيعوَّ

	 ا، من املرجح أن يتبعوا رؤساءهم يف حال انتقاهلم ألعامل أخرى.• أوفياء جداً

	 ا من زمالئهم.• ال يسلطون الضوء عىل إنجازاهتم ولربام يكونون أقل ظهوراً  
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	 صبورون وملتزمون.•  

	 ال يرغبون بالرتويج إلنجازاهتم.•  

	 يكرتثون لتقدير أعامهلم وتثمينها.•  

	 ا.• عنيدون وصعبو املراس جداً  

	 ا.• دقيقون جداً  
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	 حيرتمون السلطة والسلم الوظيفي يف العمل.•

	 يلزمهم توجيهات واضحة وتسمية مسؤولياهتم بصورة جيدة.•

	 حساسون للنقد خاصة إذا تعلق األمر بواجباهتم يف العمل.•  

	 يكرهون التنازل والتخيل عن جزء من مسؤولياهتم لآلخرين حتى لو اتضح أن •
اآلخرين أكثر مالءمة ألداء هذه املهامت أو تفاقمت عليهم أعباء وأمحال العمل.

* للتعرف أكثر عىل طبيعة هذا النمط والسامت الشخصية املميزة له، وما حتويه من 

خبايا تفصيلية لنقاط القوة والضعف، وبيان األطر األساسية هلذا النمط سواء عىل 

مستوى العالقات االجتامعية واإلنسانية أو مستوى التطوير املهني، فطالع كتاب 

"نمط املدافع )ISFJ(" للكاتب حممد اجلفريي.
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Extraverted-ESTJ   اجتامعيون

يستمدون طاقتهم وأفكارهم من وجودهم مع اآلخرين، حيث يفضلون النشاطات 

اجلامعية، ويمتلكون طريقة مميزة للتواصل اجتامعًيا.

 Observant-ESTJ أصحاب نظرة حمددة تفصيلية 

وال  كبرية،  حتليلية  بقدرات  ويتمتعون  األشياء،  وجزئيات  بالتفاصيل  هيتمون 

التام بكل املعلومات والتفاصيل اخلاصة باألمر  يتخذون قرارهتم  إال بعد اإلملام 

حَمِل الدراسة.

Thinking-ESTJ عقالنيون

يميلون للتفكري العقالنى ويقل عندهم التفكري العاطفي، وال يعنى ذلك خلوهم من 

ماذا يعين ان تكون من فئة ESTJ )منط املشرف(؟

الفصل الرابع



اكتشف 
نمط 

شخصيتك

298

العاطفة ولكن يغلب عليهم التفكري العقالنى. 

Judging-ESTJ حازمون 

النهائية  املواعيد  وُيقدسون  ُمرتبني  ُمنظمني  عادة  ويكونون  اآلخرين  عىل  حيكمون 

اختاذ  عىل  بالقدرة  ويتسمون  املحدد.  الوقت  يف  مهامهم  مجيع  إلهناء  ويسعون 

القرارات، والرصامة يف أداء أعامهلم.
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أو  األرسة  يكون  قد  ما،  ليشء  لالنتامء  قوية  بحاجة  يشعرون  النمط  هذا  أصحاب 

أية جمموعة اجتامعية أخرى، فهم حيبون تنظيم اآلخرين والتأكد من  املجتمع أو 

التزامهم بالتقاليد والقواعد. 

غالًبا ما ُيسَمى أصحاب هذا النمط باملحسنني، وذلك ألهنم من أكثر األنامط اعتامدية، 

احتياجات  أن  للتأكد من  يمكنهم  ما  أفضل  يفعلون  ما  واتزاًنا واخالًصا، ودائاًم 

من حيبون مستجابة، وهم أشخاص طيبني ومتعاونني، لكنهم يمكن أن يصبحوا 

القواعد والقيم والتقاليد املهمة هلم، وهم مستعدون  حازمني فيام يتعلق بتحديد 

دائام لقضاء لبذل جهد كبري للتأكد من أن كل يشء منتظم وأن اجلميع راضون، 

أكانوا موظفني،  ُيعتمد عليهم، مسؤولون وخملصون سواء  ما جيعلهم أشخاًصا 

أصدقاء أو رشكاء. 

عىل  جًدا  اعتامديون  أهنم  عىل  اليهم  ُينظر  ما  فغالًبا  تكلفته،  له  ذلك  فإن  كٍل،  عىل 

الشخصية  من  النمط  هذا  أصحاب  فإن  واهتاممهم،  طيبتهم  كل  ومع  اآلخرين، 

يتعرضون ملشاكل فيام يتعلق بالتعامل مع احلاالت التي تتطلب عقالنية شديدة، 

أو عندما تكون البيئة املحيطة غري متزنة وغري متوقعة.   

خمتصر السمات الشخصية
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STENGTHS نقاط القوة

ُمتفانون: فهم يأخذون مسؤولياهتم بجدية كبرية وال يمتنعون عن أداء مهمة ما   -

بسبب أهنا صعبة أو مملة، كام أن بإمكاهنم قضاء وقت طويل وبذل جهود كبرية 

عىل أمور هيتمون هبا أكثر.

يستمتعون بصنع النظام: هم أشخاص يبغضون الفوىض ويفعلون أقىص ما لدهيم   -

التي يروهنا فوضوية. كام أهنم ال  البيئة  القواعد، واأُلُسْس، واألدوار يف  لتحديد 

خيجلون من تطبيق القواعد املوجودة غري متساحمني أبًدا يف كرسها. 

ُمَنِظمنِي ممتازين: يعلمون كيفية إدارة األشخاص وتوزيع املهام واملسؤوليات، هم   -

قادة ِفرق ممتازين وخاصة من وجهة النظر اإلدارية. 

   Strengths and Weaknesses نقاط القوة والضعف
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301

اكتشف 
نمط 

شخصيتك

رون أمهية حتقيق األمان واالستقرار،  خُملِصون، وصبورون وُيعتمد عليهم: إذ ُيَقدِّ  -

ويفعلون أفضل ما لدهيم ليكونوا أفراًدا مسؤولني وُيعتمد عليهم يف رشكتهم ويف 

جمتمعهم وعائالهتم. 

أصحاب إرادة قوية: يمتلكون إيامًنا قوًيا، ونادًرا ما يتخّلون عنه بغض النظر عّمن   -

خيالفهم، وغالًبا ما سيدافعون عن أفكارهم ونظرياهتم بال هوادة. 

رصحيون وصادقون: يكرهون االلتفاف عىل احلقائق ويفضلون االجابات البسيطة   -

الكذبة  الغري مرحية عىل  َيْنَتُقون كلامهتم ويفضلون احلقيقة  واملبارشة، كام أهنم ال 

اجلميلة مهتمني أكثر باحلقائق من اهتاممهم باألفكار واخليارات. 

قوام النجاح يف كل املشاريع: أصحاب طاقة عالية وهم حمرك اإلنجاز يف العمل،   -

يميلون للواقعية وهيتمون باحلقائق، وغالًبا ما يعرفون شيًئا عن كل يشء، وهو ما 

يستفيدون منه يف احلاالت الصعبة املليئة بالتحدي. 

العمل  يفضلون  ولذلك  هلم،  يشء  كل  تعني  الوعود  أن  حيث  جًدا:  مسؤولون   -

كام  املتوقعة،  النتيجة  إىل  الوصول  يف  الفشل  من  بداًل  النوم  وعدم  إضايف  لوقت 

يميلون ليكونوا خملصني جًدا واضعني واجباهتم فوق أي اعتبار. 
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   WEAKNESSES نقاط الضعف

غالًبا ما يكونون غري مرنني وعنيدين: يُركزون كثرًيا عىل التقاليد وعىل نظرياهتم   -

اخلاصة مما ُيفقدهم فرصة احلصول عىل أفكار أو طرق قد تكون أكثر فاعلية. 

هو  ما  حول  قوية  َقَناَعات  يمتلكون  اآلخرين:  عىل  أحكاًما  ُيصدرون  ما  كثرًيا   -

صحيح ومقبول اجتامعًيا وال يتساحمون أبًدا مع أي انحراف عنها، يميلون النتقاد 

أي ترصفات ختالف تلك القناعات مؤمنني أن من واجبهم تصحيح األمور، ومن 

هذه  تَقُبل  إلرادة  أحد  افتقر  وإذا  هيم،  ما  أكثر  هي  احلقائق  فإن  نظرهم،  ِوْجَهة 

احلقائق أو كان ال يعلمها، فإهنم جيدون صعوبة بالِغة يف احرتام هذا الفرد خاصة 

إذا ما رفض االعرتاف بأن آرائه خاطئة.

للحقائق  أمهية  يعطون  أهنم  حيث  مشاعرهم:  عن  التعبري  يف  صعوبة  جيدون  قد   -

واألمور العقالنية وجيعلوهنا فوق املشاعر واألحاسيس، ونتيجة لذلك، قد جيدون 

صعوبة يف تفهم مشاعر اآلخرين والتعبري عن مشاعرهم اخلاصة. 

جيدون صعوبة يف االسرتخاء: رغبتهم الشديدة يف احلفاظ عىل صورهتم وحتقيق   -

ما هو ُمتوقع منهم، إضافة لقلقهم مما قد يقوله اآلخرون عنهم، ُتنسيهم حاجتهم 
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للحصول عىل فرتات للراحة.  

وضعهم  النمط  هذا  أصحاب  ر  ُيَقدِّ االجتامعية:  حالتهم  عىل  كثرًيا  ُيركزون  قد   -

وأقارهبم؛  زمالئهم،  أصدقائهم،  من  االحرتام  لَِنْيل  ويسعون  جًدا،  االجتامعي 

باهِتم اخلاصة.  ونتيجة لذلك، غالًبا ما ُيْعُطون انتباًها قلياًل جًدا الحتياجاهتم وُمَتَطلَّ

ال يرتاحون للحلول غري التقليدية: فهم يفضلون احللول التقليدية واملْخَترَبة قبل   -

ذلك، وقد ال يشعرون بالراحة عند التغريات املفاجئة أو أهنم يتوترون عندما تكون 

هناك حاجة لتجربة أمر جديد كلًيا.   

عىل  الواضحة،  القواعد  من  جمموعة  يمتلكون  فهم  القواعد:  إىل  يرجعون  دائاًم   -

، وكام ذكرنا سابًقا، فإن ذلك غالًبا َينُتج عن ترددهم يف َخرْق هذه القواعد، أو  ُكلٍّ

حماولة جتربة يشء جديد.
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1-العالقات العاطفية:

- أصحاب هذا النمط هم أشخاص ُيْعَتَمد عليهم جًدا، األمر الذي ينعكس عىل حياهتم 

قصارى  سيبذلون  فإهنم  العاطفية  عالقتهم  يف  االلتزام  قرروا  ما  فإذا  أيًضا،  العاطفية 

جهدهم إلنجاحها، لكن ما قد يعيبهم كرشكاء أهنم يكونون مُمِلِّني وغري عفويني باملقارنة 

مع بعض أنامط الشخصيات األخرى، إذ أهنم ال حيبون التغيري واملفاجآت.

ورشكاء  هبم،  الوثوق  يمكن  أشخاص  النمط  هذا  أصحاب   -

القيام  باستطاعتهم  يشء  بأي  للقيام  اإلرادة  ويمتلكون  ملتزمون 

العند  ُيعيبهم  قد  لكن  ومتوازنة،  قوية  عالقتهم  أن  من  للتأكد  به 

الشديد واالعتقاد أهنم دائاًم عىل صواب، مما قد يشكل خطًرا كبرًيا 

العالية  الثقة  البداية. وطبًعا تعترب  عىل عالقاهتم العاطفية خاصة يف 

بالنفس عاماًل جذاًبا يف الشخصية، لكنها قد تؤدي إلخافة الرشيك 

السمات األساسية يف العالقات االجتماعية واإلنسانية:
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إذا زادت عن احلد. 

- يتميز أصحاب هذا النمط من الشخصية بالعمل اجلاد، األمر الذي يشمل عالقاهتم 

العاطفية أيًضا، فهم سيقومون بأفضل ما لدهيم ألداء واجباهتم جتاه رشكائهم، واحلفاظ 

عىل توازن عالقتهم إضافة إىل أهنم يعطون انتباًها جيًدا لنقاط ضعفهم كرشكاء )كاألمور 

املتعلقة بالدعم العاطفي، الذي غالًبا ما جيدون فيه حتدًيا( فور مالحظتهم حلاجة الرشيك 

لذلك. 

- هم رصحيون جًدا وصادقون مع الرشيك، وجيدون من السهل التعبري عن رضاهم، طاملا 

أن األمور تسري بسهولة وأن رشيكهم يبادرهم لتحقيق احتياجاهتم. والعكس صحيح، 

فإذا ما هدد يشء ما العالقة، فإن أصحاب هذا النمط سيحاولون التعامل مع املشكلة من 

خالل مواجهتها مبارشة بداًل من حماولة االلتفاف حوهلا وجتاهلها.

2-الصداقة :

رون اإلخالص والقيم  - أصحاب هذا النمط أصدقاء أقوياء ويقدِّ

املشرتكة، وغالًبا ما تظهر الصداقة معهم وميلهم للمشاركة وحبهم 

هذه  قيمة  من  أبًدا  ُيقلل  ال  ذلك  لكن  العقالنية،  من  أكثر  للروتني 
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العالقة، فصداقاهتم املبنية عىل الثقة واالهتاممات املشرتكة يمكن أن ُتشكل روابط قوية 

تتحمل تغريات احلياة.

- هم أصدقاء اجتامعيون ومتحمسون، وحيبون ممارسة النشاطات مع أصدقائهم كمامرسة 

الرياضة أو خالفه، ولكنهم قد يتِسمون باحلامس الزائد عند ممارسة هذه النشاطات، حيث 

يأخذون هذه املنافسات بجدية كبرية، مما قد يؤدى إىل استياء أصدقائهم.  

- التحديات التي تقابلهم يف صداقاهتم ليست يف إجياد األمور املسلية للقيام هبا أو إجياد 

األشخاص للقيام هبا معهم، لكن يف إجياد التنوع يف أصدقائهم ونشاطاهتم، حيث يميلون 

غالًبا ملصادقة من يشبهوهنم ويشاركوهنم احرتامهم لقيمهم وتقاليدهم.

3-تربية األبناء:

- يعترب شعار أصحاب هذا النمط "العمل الشاق، التقاليد، االحرتام" أفضل مثال عىل 

عالقاهتم مع أطفاهلم، فهم يشبهون اآلباء يف حقبة اخلمسينات الكالسيكية بالعديد من 

االجتاهات. 

- هم أولياء أمور صارمون بالنسبة لتقاليد العائلة، ليس لدهيم مشكلة عندما يتعلق األمر 

بفرض القواعد واملعايري التي أقروها. 
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- يتوقعون أن يقوم أبناؤهم بحمل هذه الراية ومواصلة ما قاموا به بأن يكونوا مؤدبني 

وحمرتمني، كام أنه غري مسموح هلم بالتمرد.

- لدى أصحاب هذا النمط نظرة مسؤولة باحلياة، ولدهيم اعتقاد راسخ بفكرة أن الفرد 

جيب أن يفعل ما يستطيع من أجل املسامهة يف األرسة واملجتمع، ومتتد وجهة النظر هذه 

بكل تأكيد ألبنائهم.

- ويعترب أصحاب هذا النمط أباء عمليني وبسطاء يريدون أن يصبح أوالدهم بالغني، 

أطفاهلم  قرارات  لصنع  القدرة  ويمتلكون  قوية،  إرادة  وذوي  حمرتمني،  مسؤولني، 

بأنفسهم، والفرصة ملواجهة عواقب تلك القرارات - جيدة أو سيئة - بمساندة آبائهم 

وحمبتهم. 

- يصبح أصحاب هذا النمط آباء أفضل مع مرور الوقت، وحيتاجون سنوات لفهم ما 

ويتطلبون  يشء،  كل  حول  واإلدراك  املسؤولية  يكتسبون  حيث  أعامل،  من  هلم  يصلح 

الوضوح والثبات العاطفي من قبل اآلخرين، ويعتقدون أن احلل املقبول هو األصح. 

دعم  عىل  يركزون  هم  والرقة،  بالعفوية  وليس  والقوة  الثبات  يف  قوهتم  نقاط  تكمن   -

األدوار املفيدة، وال يفهمون االحتياجات التافهة والتعبريات العاطفية املفرطة.
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السامت العملية العامة ألصحاب هذا النمط :

مع  التعامل  مهارات  يمتلكون  فهم  املرشفني؛  لقب  النمط  هذا  أصحاب  عىل  ُيْطَلق   -

األشخاص، وقدرة إدارية ممتازة، وعني دقيقة ملالحظة التفاصيل، وإرصاًرا عالًيا للوصول 

إىل ما يبحثون عنه.

- حيب أصحاب هذا النمط الوقائع وهم أشخاص خملصون لعملهم ودقيقون باإلضافة 

واالعتامد عىل  التذكر  قدرهتم عىل  أال وهو  شخصيتهم  واألهم يف  اجلوهري  اليشء  إىل 

العديد من املعلومات واحلقائق املتنوعة.

عند  باملعلومات  يزودهم  التي  والطرق  النظريات  عىل  النمط  هذا  أصحاب  ز  يُركِّ  -

احلاجة. وعىل األمور املجردة واحلقائق الثابتة. من جهة أخرى، هم يُركزون عىل احلقائق 

بحد ذاهتا إن كانت تضمن الوُثوقية والنزاهة.

باملعلومات  كثرًيا  هيتمون  ال  ولكنهم  ومتعاونون  لطفاء  النمط  هذا  من  األشخاص   -

الزائدة عندما يتعلق األمر باختاذ القرار.
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باملعلومات  كثرًيا  هيتمون  ال  ولكنهم  ومتعاونون  لطفاء  النمط  هذا  من  األشخاص   -

وُيعتمد  أن يصبحوا مديرين مؤثرين  القرار، ويأملون  باختاذ  األمر  يتعلق  الزائدة عندما 

عليهم، لذلك يسعون إلدارة املوارد بطريقة تضمن هلم البقاء واالزدهار يف مؤسساهتم، 

كام أن التعاطف واحلميمية واملهارات التقنية ليست من املجاالت التي هيتمون هبا.

وهذا ما جيعل املهن والوظائف اآلتيه هي األنسب )لكنها ليست الوحيدة(: 

مدير مكتب- مدير خدمة العمالء- قيادة فرق املبيعات- مدير البيع بالتجزئة أو مالك- 

البيع بالتجزئة- مدير الشحن- إدارة  املوارد البرشية والتنمية املهنية-  وكيل مشرتيات 

إدارة األصول-  الفنادق- طباخ/ شيف / مدير مطبخ - حماسب - مدقق حسابات- 

معالج  طبية-  سكرترية  األسنان-  طبيب  ممرضة-  األرسة-  طبيب  البيانات-  حتليل 

فيزيائي- اختصايص تغذية- الطبيب الرشعي- مدرس يف مدرسة ابتدائية- ميكانيكي 

سيارات أو معلم ورشة- مدرس االقتصاد املنزيل-  مدرب )أي رياضة أو مهارة ترتكز 

عىل النشاط( مدرس اللغة لغري الناطقني هبا-  مدير مدرسة- حمامي الرشكة - القايض 

/  الرشطة.
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سامهتم كزمالء 

• شبكيون جيدين، ويستمتعون باالتصال باألشخاص اآلخرين.

• صادقون، ودودون ومتواضعون.

تغيريات  ويقرتحون  التحسينات،  عن  دائاًم  يبحثون  الذين  الزمالء  مع  يصتدمون  قد   •

جديدة.

• جيدون جًدا يف مراقبة ما جيري يف بيئتهم.

• لدهيم حاجة ماسة إىل الشعور بأهنم جزء من املنظمة. 

 • يكرهون بشدة الزمالء الذين )يف رأهيم( حياولون امليض قدما باستخدام االختصارات 

امللتوية، عىل سبيل املثال الشبكات الذكية، والرياء يف مهاراهتم، وتبادل األفكار اجلريئة 

لكن املحفوفة باملخاطر مع اإلدارة.

• ليس لدهيم مشاكل بتقبل النقد.

• يريدون أن يفعلوا  كل يشء باتباع القوانني حرفًيا.

• قد جيدون صعوبة يف التعبري عن مشاعرهم أو تقديم الدعم العاطفي لزميل.

• يقدرون السالم واألمن يف مكان العمل.
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• يفضلون العمل بمفردهم أو مع شخص لديه نوع شخصية مماثلة هلم.

• يكرهون العصف الذهني والتنظري، ولكنهم يستمتعون بوضع األفكار موضع التنفيذ.

• قد جييدون أنه من الصعب جًدا أن يعرتفوا بصحة األفكار التي تتعارض مع آرائهم، 

ما مل يكن لدهيم الكثري من االحرتام لشخص الذى قام بطرح تلك األفكار.

• لدهيم ميول للكامل ونادًرا جًدا ما يستسلمون.

سامهتم كمديرين

 • يستمتعون بتنظيم أشخاص آخرين.

املعارضة  النظر عن  واملبادئ اخلاصة هبم بغض  فريقهم  يدافعون عن  اإلرادة،  • أقوياء 

ربام جيهضون فريقهم.

• يتوقعون من اآلخرين احرتام سلطتهم، أحياًنا دون قيد أو رشط.

عندما  اخلاصة  أفكارهم  فوق  املوجودة  والتقاليد  القواعد  يضعون  أن  املحتمل  من   •

يتعلق األمر بقيادة الفريق.

• يقاومون التغيري.

• يبغضون الكسل وسوء أخالقيات العمل.
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• قادرون وعىل استعداد الختاذ قرارات صعبة.

• "من فضلك"  هو شعارهم عند التعامل، وخصوصا عندما يتعلق األمر بطلبات من 

املرؤوسني يف مكان العمل.

• حيبون املسؤولية والقوة الناجتة عنها.

• غري متساحمني أبًدا مع  مرؤوسيهم  عند الفشل يف الوفاء بالتزاماهتم يف العمل.

• يعتقدون أن احلقيقة هي أكثر أمهية من احلساسية.

سامهتم كمرؤوسني

• خملصون جًدا ومكرسون، ولكنهم قد يكونون أيضا غري مرنني متاًما.

ما  بشأن  قرار  باختاذ  األمر  يتعلق  آرائهم، وخصوًصا عندما  للتعبري عن  استعداد  • عىل 

هو مقبول وما هو غري مقبول.

 •  حيرتمون الطرق التقليدية، ويبغضون التجربة.

• مسئولون، سيبذلون قصارى جهدهم للوفاء بواجباهتا.

• قد يكونون عنيدين جًدا وغري مرنني.

• عىل استعداد للتعامل مع املهام الروتينية.
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• دقيقون جدا.

• من املحتمل أن يكونوا "متعددي املواهب واملهارات".

• حيرتمون السلطة ويفضلون التسلسالت اهلرمية التقليدية يف العمل.

• احلاجة إىل وجود جمموعة واضحة من التعليامت ومسؤوليات حمددة جيًدا.

بالتخىل عن مسؤولياهتم حتى إذا تبني أن شخًصا آخر هو  • قد يكونون مرتددين جًدا 

أكثر مالءمة هلذه املهمة أو إذا كان حجم العمل يصبح ال يمكن السيطرة عليه.

* للتعرف أكثر عىل طبيعة هذا النمط والسامت الشخصية املميزة له، وما حتويه من خبايا 

مستوى  عىل  سواء  النمط  هلذا  األساسية  األطر  وبيان  والضعف،  القوة  لنقاط  تفصيلية 

العالقات االجتامعية واإلنسانية أو مستوى التطوير املهني، فطالع كتاب "نمط املرشف 

)ESTJ(" للكاتب حممد اجلفريي.
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Extraverted-ESFJ   اجتامعيون

النشاطات  يفضلون  حيث  اآلخرين،  مع  وجودهم  من  وأفكارهم  طاقتهم  يستمدون   

اجلامعية، ويمتلكون طريقة مميزة للتواصل اجتامعًيا.

 Observant-ESFJ أصحاب نظرة حمددة تفصيلية 

يتخذون  وال  كبرية،  حتليلية  بقدرات  ويتمتعون  األشياء،  وجزئيات  بالتفاصيل  هيتمون 

قرارهتم إال بعد اإلملام التام بكل املعلومات والتفاصيل اخلاصة باألمر حَمِل الدراسة.

Feeling-ESFJ عاطفيون

تغلب عليهم العاطفة عن التفكري العقالين، فهم أشخاص حساسون، ويّتبِعون قلوهبم 

وعاطفتهم، وال يعنى هذا أهنم ال يفكرون بعقوهلم مطلًقا، ولكن يغلب عليهم استخدام 

العاطفة.

ماذا يعين ان تكون من فئة ESFJ )منط املعطى(؟
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Judging-ESFJ حازمون 

حيكمون عىل اآلخرين ويكونون عادة ُمنظمني ُمرتبني وُيقدسون املواعيد النهائية ويسعون 

إلهناء مجيع مهامهم يف الوقت املحدد. ويتسمون بالقدرة عىل اختاذ القرارات، والرصامة 

يف أداء أعامهلم.
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اآلخرين  خدمة  يريد  الشخصيات  من  النمط  فهذا  واجتامعية،  عملية  شخصيات 

لدهيم  أن  طاملا  به  سيقومون  الذي  للدور  يأهبون  ال  كبرية،  بجدية  التزاماهتم  ويأخذون 

الفرصة للتوصل اجتامعًيا مع اآلخرين والشعور بقيمتهم وتقديرهم، وهم أعضاء فريق 

رائعني، قادرون دائاًم عىل حتسس التوتر وعدم التوافق. 

الناس اآلخرين، وهم  أو حياة  العملية  األمور  تركز عىل  نقاشات  أن يدخلوا يف  حيبون 

باالستياء من  يشعرون  أهنم  إال  املمكنة،  املجاالت  التناغم يف كل  لتحقيق  دائاًم  يسعون 

عدم اهتامم اآلخرين بوجهة نظرهم، كام أن عدم االنضباط قد يكون إحدى نقاط ضعف 

مع  سلوكياهتم  ملراقبة  الالزمة  اجلهود  بذل  عليهم  وجيب  الشخصيات  من  النمط  هذا 

األشخاص الذين ينتمون لثقافات وأنامط شخصيات خمتلفة. 

هم تقليديون كثريا، فاعلني أفضل ما لدهيم للدفاع عن السلطات والقانون، كام يميلون 

ليكونوا متفانني جًدا، ومن السهل جدا هلم االندماج يف املناسبات االجتامعية، إذ سيجدون 

الوقت الكايف للتحدث مع اجلميع. 

خمتصر السمات الشخصية
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قد يميل أصحاب هذا النمط من الشخصيات للتطرف يف بعض األمور وخاصة العائلية 

توقعات اآلخرين، واهتاممهم هذا قد يصبح غري  دائاًم بجهد جتاوز  منها، فهم حياولون 

حمتمل، وهم عاطفيون حساسون وذوو رؤية، إهنا سامت رائعة لكنها قد تسبب بعض 

يف  صعوبة  جيدون  ما  غالًبا  األشخاص  هؤالء  أن  إذ  حوهلم،  هم  وملن  هلم  الصعوبات 

التكيف مع احلاالت التي حتوي عىل النقد أو الصدام.
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STENGTHS نقاط القوة

مجيع  بني  التوافق  حتقيق  إىل  يسعون  ما  دائاًم   -

األطراف: إذ يستطيعون حتقيق التناغم ويقدمون 

أفضل ما لدهيم لتفادي الصدامات قدر اإلمكان، 

فهم أفراد فريق بطبيعتهم، حياولون االعتياد عىل 

اآلخرين. 

- خملصون جًدا: حيث يقدرون العالقة واالتزان 

بشكل كبري وحياولون جاهدين أال يشوشوا عىل 

الوضع احلايل إال إذا ما رأوا بأن ذلك رضوري 

جًدا، وجيعلهم ذلك موظفني ورشكاء خملصني 

جًدا ويستحقون الثقة. 

بمشاعر  جًدا  وهيتمون  التناغم  لتحقيق  النمط  هذا  أصحاب  يسعى  املشاعر:  مراعاة   -

   Strengths and Weaknesses نقاط القوة والضعف
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اآلخرين منتبهني أال جيرحوا أو يؤذوا أحد. 

اجتامعية  شخصيات  النمط  هذا  أصحاب  الناس:  مع  يتواصلون  كيف  يعلمون   -

االجتامعية  الطقوس  ومعرفة  باملحادثات  البدء  يف  صعوبة  جيدون  ال  فهم  وودودين، 

قوية  احتياجات  المتالك  يميلون  النمط  هذا  أصحاب  أن  ونجد  باآلخرين،  اخلاصة 

لالنتامء، كأن يلعبوا دوًرا يف املجتمع املحيل. 

- يأخذون مهامهم بجدية كبرية: يميل أصحاب هذا النمط ليكونوا مسؤولني وُيعتمد 

الكثري من االنتباه لواجباهتم ومسئولياهتم، وغالًبا ما يضعون واجباهتم  عليهم، معطني 

فوق كل اعتبار. 

- جيدون يف األمور العملية: يمتلك أصحاب هذا النمط من الشخصية مهارات عملية 

ممتازة، وال يكرتثون بالتعامل مع األمور الروتينية.

- داعمون جًدا: لدهيم إرادة ملساعدة اآلخرين ومشاركتهم ومعرفتهم.

- متحمسون: يريد أصحاب هذا النمط عمل اختالف ويملكون اإلرادة لقضاء الكثري 

من الوقت واجلهد واملحاربة ألمور وأسباب تستحق ذلك، وال هيمهم إذا ما كانت مهمة 

بسيطة أو مشكلة عاملية. 
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دائاًم  الفوىض ويسعون  النمط  يبغض أصحاب هذا  النظام:  - جيدون يف خلق وتطبيق 

لإلتيان بيشء من البنية اهليكلية أو جمموعة من القواعد بغض النظر عام يفعلون، كام أهنم 

ال خيجلون من تطبيق القواعد احلالية، وال يملكون أي تسامح مع من خيرقون القانون. 

- ذوو خميلة واسعة وواقعيون: هم أشخاص واقعيون جًدا، لكنهم يمتلكون خميلة واسعة 

خاصة إذا ما كان األمر يسحرهم ويلهمهم. 

- صبورون ويعتمد عليهم: هيتمون بالتفاصيل الدقيقة وحذرون، ودائاًم يتأكدون من أن 

العمل قد تم عىل أكمل وجه. 

 WEAKNESSES نقاط الضعف

لُينظر هلم عىل  احتياج قوي  ما يكونون مهووسني بوضعهم االجتامعي: لدهيم  - غالًبا 

أهنم مسؤولون، حمرتمون وأفراد ناجحون، وسيفعلون كل ما بإمكاهنم لزيادة وضعهم 

االجتامعي وتأثريهم. 

- قد يكونون غري مرنني: يعطون أمهية للتقاليد وغالًبا ما يقلقون كثرًيا ملا يراه اآلخرين 

مقبواًل، نتيجة لذلك يميلون ليكونوا حذرين جًدا فيام يتعلق باألمور الغري تقليدية. 
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- ال يرغبون باالرجتال: إذ ال حيبون اخلروج من دائرة راحتهم واختاذ خطوات جريئة، وال 

حيبون أن تتم رؤيتهم بشكل خمتلف عام اعتاد الناس رؤيتهم عليه.

- معرضون كثرًيا لالنتقاد: ال حيب أصحاب هذا النمط الصدامات واالنتقادات، ومن 

من  )خاصة  أحدهم  انتقد  ما  إذا  حوهلم  ممن  جُيَرحوا  وأن  مدافعني  يصبحوا  أن  املمكن 

أشخاص مقربني إليهم( عاداهتم، أفكارهم أو تقاليدهم املفضلة. 

أن  لدرجة  اآلخرين  حيال  كثرًيا  ويقلقون  هيتمون  إذ  جًدا:  غيورين  يكونوا  ما  غالًبا   -

اهتاممهم سيصبح غري مرحب به، كام أن ذلك يقود إىل جتاهلهم الحتياجاهتم اخلاصة. 

- بحاجة للشعور باهتامم من حوهلم: 

حمبوبني  أهنم  ليعرفوا  بحاجة  هم  إذ 

لذلك،  ونتيجة  رة،  ُمقدَّ جهودهم  وأن 

فإن أصحاب هذا النمط من الشخصية 

غالًبا ما يبحثون عن املجاملة وحياولون 

جذب انتباه اآلخرين. 

-حيملون أنفسهم أكرب من طاقتهم: إن 

حبهم للتميز ممزوٌج بحسهم العايل جتاه 
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العمل، وكام تم مناقشته سابًقا، فإن  الكثري من  مسؤولياهتم، وغالًبا ما يدفعهم لتحمل 

أصحاب هذا النمط يرغبون دائاًم يف التأكد من أن كل يشء عىل أفضل وجه، األمر الذي 

يسبب هلم الكثري من التوتر والقلق. 

-كثرًيا ما يصدرون أحكاًما عىل اآلخرين: التقاليد واألخالق مقدسة بالنسبة هلم وجيب 

أن حُترَتم دائاًم، وإذا ما كان أحدهم ال يرغب بقبول ذلك، فإن أصحاب هذا النمط قد 

بأن  االعرتاف  يرفضون  كانوا  ما  إذا  وخاصة  األفراد،  هؤالء  احرتام  يف  صعوبة  جيدون 

آرائهم خاطئة. 

-دائاًم يرجعون إىل القواعد: إذ يمتلكون جمموعة من القواعد الوضحة، وعيل أية حال، 

فإن ذلك غالًبا ينتج عنه ترددهم عند املحاولة لتجربة يشء جديد.
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1-العالقات العاطفية:

ينعكس عىل  الذي  األمر  عليهم جًدا،  ُيْعَتَمد  أشخاص  النمط هم  هذا  - أصحاب 

حياهتم العاطفية أيًضا، فإذا ما قرروا االلتزام يف عالقتهم العاطفية فإهنم سيبذلون قصارى 

جهدهم إلنجاحها، لكن ما قد يعيبهم كرشكاء أهنم يكونون مُمِلِّني وغري عفويني باملقارنة 

مع بعض أنامط الشخصيات األخرى، إذ أهنم ال حيبون التغيري واملفاجآت.

الوثوق هبم، ورشكاء ملتزمون ويمتلكون  النمط أشخاص يمكن  - أصحاب هذا 

اإلرادة للقيام بأي يشء باستطاعتهم القيام به للتأكد من أن عالقتهم قوية ومتوازنة، لكن 

قد يعيبهم العند الشديد واالعتقاد أهنم دائاًم عىل صواب، مما قد يشكل خطًرا كبرًيا عىل 

يف  جذاًبا  عاماًل  بالنفس  العالية  الثقة  تعترب  وطبًعا  البداية.  يف  خاصة  العاطفية  عالقاهتم 

الشخصية، لكنها قد تؤدي إلخافة الرشيك إذا زادت عن احلد. 

- يتميز أصحاب هذا النمط من الشخصية بالعمل اجلاد، األمر الذي يشمل عالقاهتم 

العاطفية أيًضا، فهم سيقومون بأفضل ما لدهيم ألداء واجباهتم جتاه رشكائهم، واحلفاظ 
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عىل توازن عالقتهم إضافة إىل أهنم يعطون انتباًها جيًدا لنقاط ضعفهم كرشكاء )كاألمور 

املتعلقة بالدعم العاطفي، الذي غالًبا ما جيدون فيه حتدًيا( فور مالحظتهم حلاجة الرشيك 

لذلك. 

- هم رصحيون جًدا وصادقون مع الرشيك، وجيدون من السهل التعبري عن رضاهم، 

والعكس  احتياجاهتم.  لتحقيق  يبادرهم  رشيكهم  وأن  بسهولة  تسري  األمور  أن  طاملا 

صحيح، فإذا ما هدد يشء ما العالقة، فإن أصحاب هذا النمط سيحاولون التعامل مع 

املشكلة من خالل مواجهتها مبارشة بداًل من حماولة االلتفاف حوهلا وجتاهلها.

2-الصداقة :

رون اإلخالص والقيم املشرتكة، وغالًبا  - أصحاب هذا النمط أصدقاء أقوياء ويقدِّ

ما تظهر الصداقة معهم وميلهم للمشاركة وحبهم للروتني أكثر من العقالنية، لكن ذلك 

املشرتكة  واالهتاممات  الثقة  عىل  املبنية  فصداقاهتم  العالقة،  هذه  قيمة  من  أبًدا  ُيقلل  ال 

يمكن أن ُتشكل روابط قوية تتحمل تغريات احلياة.

أصدقائهم  مع  النشاطات  ممارسة  وحيبون  ومتحمسون،  اجتامعيون  أصدقاء  هم   -

هذه  ممارسة  عند  الزائد  باحلامس  يتِسمون  قد  ولكنهم  خالفه،  أو  الرياضة  كمامرسة 
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استياء  إىل  يؤدى  قد  مما  كبرية،  بجدية  املنافسات  هذه  يأخذون  حيث  النشاطات، 

أصدقائهم.  

تقابلهم يف صداقاهتم ليست يف إجياد األمور املسلية للقيام هبا أو  التي  التحديات   -

إجياد األشخاص للقيام هبا معهم، لكن يف إجياد التنوع يف أصدقائهم ونشاطاهتم، حيث 

يميلون غالًبا ملصادقة من يشبهوهنم ويشاركوهنم احرتامهم لقيمهم وتقاليدهم.

3-تربية األبناء:

- يعترب شعار أصحاب هذا النمط "العمل الشاق، التقاليد، االحرتام" أفضل مثال 

عىل عالقاهتم مع أطفاهلم، فهم يشبهون اآلباء يف حقبة اخلمسينات الكالسيكية بالعديد 

من االجتاهات. 

- هم أولياء أمور صارمون بالنسبة لتقاليد العائلة، ليس لدهيم مشكلة عندما يتعلق 

األمر بفرض القواعد واملعايري التي أقروها. 

- يتوقعون أن يقوم أبنائهم بحمل هذه الراية ومواصلة ما قاموا به بأن يكونوا مؤدبني 

وحمرتمني، كام أنه غري مسموح هلم بالتمرد.

أن  بفكرة  راسخ  اعتقاد  ولدهيم  باحلياة،  مسئولة  نظرة  النمط  هذا  أصحاب  لدى   -
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الفرد جيب أن يفعل ما يستطيع من أجل املسامهة يف األرسة واملجتمع، ومتتد وجهة النظر 

هذه بكل تأكيد ألبنائهم.

أوالدهم  يصبح  أن  يريدون  وبسطاء  عمليني  أباء  النمط  هذا  أصحاب  ويعترب   -

بالغني، مسؤولني، حمرتمني، وذوي إرادة قوية، ويمتلكون القدرة لصنع قرارات أطفاهلم 

آبائهم  بمساندة  سيئة-  أو  -جيدة  القرارات  تلك  عواقب  ملواجهة  والفرصة  بأنفسهم، 

وحمبتهم. 

- يصبح أصحاب هذا النمط آباء أفضل مع مرور الوقت، وحيتاجون سنوات لفهم 

ما يصلح هلم من أعامل، حيث يكتسبون املسؤولية واإلدراك حول كل يشء، ويتطلبون 

الوضوح والثبات العاطفي من قبل اآلخرين، ويعتقدون أن احلل املقبول هو األصح. 

- تكمن نقاط قوهتم يف الثبات والقوة وليس بالعفوية والرقة، هم يركزون عىل دعم 

األدوار املفيدة، وال يفهمون االحتياجات التافهة والتعبريات العاطفية املفرطة.
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السامت العملية العامة ألصحاب هذا النمط :

اإلطالع  وحسن  الصرب  هى  النمط  هذا  أصحاب  هبا  يتصف  التي  األمور  أفضل   -

عندما  إيقافهم  يمكن  ال  الدفاعية  األنامط  أصحاب  كجميع  وهم  االجتامعية،  واملهارة 

جيدون الفرصة املناسبة يف املسامهة داخل املنظمة التي ينتمون إليها أو للمجتمع ككل، 

هنا يشعرون باالستقرار واألمان، ولكن احلصول عىل فرصة كهذه قد يمثل حتدًيا كبرًيا.

- ينجح أصحاب هذا النمط عندما يقبلون األدوار اإلدارية، واألدوار التي يتعاملون 

هبا مع الزبائن، واملناصب التي تتمحور حول التطوير وتطبيق القوانني واألنظمة، مهام 

يريدون  النمط  هذا  أصحاب  كان  إن  حًقا  املهم  من  وليس  تطلعاته،  أو  هواياته  كانت 

ففي  هلم–  اخليارات  أفضل  من  تعد  -التي  اإلدارية  أو  التجارية  املجاالت  يف  الدخول 

بعض األحيان قد تكون املجاالت التي يعملون هبا خمتلفة متاًما، ولكن الذي هيم أصحاب 

هذا النمط هو قدرهتم عىل االعتناء باآلخرين وبحاجاهتم وإدارة املوارد املتوفرة بالطريقة 

املثىل.

املهنة و التطور املهنى
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- إن أصحاب هذا النمط هم أشخاص يمكن االعتامد عليهم ويلتزمون بأخالقيات 

اليشء اجلوهري  إىل  باإلضافة  العالية،  بالدقة  أداء عملهم ويتصفون  ويثابرون يف  املهنة 

األشخاص  حلامية  الطرق  أفضل  إجياد  عىل  قدرهتم  وهو  أال  شخصيتهم  يف  واهلام 

والعمليات واملنظامت.

- خيتلف أصحاب هذا النمط يف طريقته عن األنامط احلدسية كالدبلومايس واملحلل، 

عىل  يركزون  فهم  احلاجة،  عند  املعلومات  تزويد  وطرق  النظريات  عىل  يركزون  فهم 

األمور املجردة واحلقائق الثابتة.

- ال يستطيع  أصحاب هذا النمط أن حيققوا نجاًحا يف احلاالت التي تكون غري مألوفة 

بالنسبة إليهم وذلك خالل زمن قصري.

وهذا ما جيعل املهن والوظائف اآلتية هي األنسب )لكنها ليست الوحيدة(: 

مدير مكتب- قسم خدمة الزبائن- قيادة فريق املبيعات- األعامل املكتبية- إدارة قسم 

بالتجزئة- إدارة  بالتجزئة- قسم املوارد البرشية والتطوير املهني- يف جلان الرشاء  البيع 

فندق- طباخ،  إدارة  تأمني-  مكتبٌي شخيٌص- عميل يف رشكة  مساعٌد   الشحن-  قسم 

رئيس طباخني، مدير مطبخ- عامل استقبال- صاحب مرشوٍع- طبيب عائلة- ممرضة- 
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طبيب أسنان- سكرترٌي يف جمال طبي- معالٌج فيزيائي- عامل خدمٍة اجتامعية- أخصائي 

املهن  الناجتة عن  محيات- عامل يف دار مسنني- عامل صحي منزيل- معالج لألمراض 

املختلفة- أخصائي معاجلة لألمراض املرتبطة بالكالم والتعبري- طبيب بيطري- مدرس 

يف املدارس االبتدائية- أمني مكتبة- معلم لالقتصاد املنزيل- مدرب ريايض أو ألي نشاٍط 

يقوم عىل املهارة- تعليم اللغة لغري املتحدثني األصليني.

سامهتم كزمالء

أفراد فريق جيدون.  •

يميلون العتبار زمالئهم يف العمل كأصدقاء شخصيني.   •

اجتامعيون جًدا، وقد جيدون صعوبة يًف العمل بمفردهم.  •

حساسون ويتعاملون ببساطة مع ضغوطات العمل.   •

يرغبون بمساعدة زمالئهم وحيملون أنفسهم فوق طاقتهم.   •

يتأثرون باالنتقاد ويشعرون باإلهانة إذا مل هيتم زمالؤهم بأفكارهم.   •

جييدون العمل يف إطار جمموعات العمل املنظمة.  •

يفعلون كل يشء وفق القواعد متاًما.  •
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يقدرون األمن واالستقرار يف مكان عملهم.   •

يكرهون العصف الذهني ومجع األفكار وكل ما هو نظري ويستمتعون بوضع   •

األفكار قيد التنفيذ.

مل  ما  آراءهم  تعارض  التي  األفكار  بصالحية  باالعرتاف   ً صعوبة  جيدون  قد   •

يكونوا حيرتمون صاحب هذه األفكار بشدة. 

   سامهتم كمديرين

هم بالفطرة يستمتعون بإدارة اآلخرين.  •

بارعون يف اإلقناع وضم عنارص جديدة لفريقهم.  •

يبذلون جهدهم جلعل بيئة عملهم خاليًة من الرصاعات وحتمل طابًعا محياًم.   •

يملكون القدرة جلعل كل فرد يشعر بأمهيته يف عمل اجلامعة.  •

حيرتمون القوة التقليدية الكامنة يف متاسك بيئة العمل.  •

قد يكونون حساسني جتاه مكانتهم ويكون ردهم سيًئا جتاه من يتحداهم.   •

قد يقل صربهم جتاه ضغوطات العمل.   •
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يعارضون جتاوز القوانني بشدة.  •

حيبون املسؤولية والسلطة الناجتة عنها.   •

    سامهتم كمرؤسني

جيب أن يكون دورهم حمدًدا والقواعد والتوجيهات التي حتدد عملهم واضحة   •

حمددة.

صبورون وأكفاء وجمدون يف عملهم.   •

مع  االنتقال  وحياولون  خملصون   •

مديرهم إذا انتقل لوظيفٍة أخرى.

ال يامنعون انجاز املهام الروتينية.  •

حيرتمون السلطة والتقاليد.  •

العمل  بنية  يف  التامسك  يفضلون   •

وشعورهم باألمان عىل احلرية واالرجتال.

دقيقون ومنطقيون.   •

حيتاجون للتأكيد عىل أمهية وقيمة ما   •
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يضيفونه لعملهم.

قد يكونون هادئني وغري مرنني.  •

حيرتمون السلطة والقيادات التقليدية يف العمل.  •

حيتاجون لتعليامت واضحة ومسؤوليات حمددة.  •

يرتددون يف التخيل عن مسؤولياهتم حتى لو بدا واضًحا أن شخًصا آخر أكثر   •

مالءمة ملهمتهم أو أصبح ضغط العمل كبرًيا عليهم.

حتويه  وما  له،  املميزة  الشخصية  والسامت  النمط  هذا  طبيعة  عىل  أكثر  للتعرف   *

النمط سواء عىل  القوة والضعف، وبيان األطر األساسية هلذا  لنقاط  من خبايا تفصيلية 

مستوى العالقات االجتامعية واإلنسانية أو مستوى التطوير املهني، فطالع كتاب "نمط 

املعطي)ESFJ(" للكاتب حممد اجلفريي.
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مع  التواصل  عىل  قدراهتم  يستخدمون  أهنم  كام  عفوية  االنامط  أكثر  املستكشفون  يعترب 

حميطهم بطريقة تذهب إىل أبعد من حدود أي نمط آخر، كام أهنم عمليون ويسعون إىل 

حتقيق املنفعة، ويربعون ويلمعون ىف احلاالت التي تتطلب ردة فعل رسيعة والقدرة عىل 

وبكثري  املجاالت  من  العديد  يف  واستخدامها  التقنيات  يف  خرباء  وهم  املبارش،  التفكري 

من الطرق ابتداًء من خربهتم يف األدوات الفيزيائية حتي طرق إقناع اآلخرين ومن غري 

املفاجئ أن تكون هذه األنامط من الشخصية مميزة وال بديل هلا يف االزمات، كام يربعون 

ىف املهن اليدوية واملبيعات. وقبل أن نخوض يف تفاصيل األنامط التي تتضمنها هذه الفئة 

جيب أن نوضح أن هلذه الفئة سمتني عامتني مشرتكتني يف مجيع أنامطها ومها:

بالتفاصيل  هيتمون  فهم   ،  )Observant( تفصيلية   حمددة  نظرة  أصحاب  أهنم   -

املتعلقة بأي أمر، وال هيتمون بعموميات األمور بالقدر الذي هيتمون به بجزئياهتا األمور 

.) S ( وتفاصيلها الدقيقة، وهو ما ُتعرب عنه صفة النظرة التفصيلية ويرمز هلا بـ

مقدمة
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- أهنم مرنون )Prospecting(  ، فهم يتمتعون بقدر كبري من املرونة يف مجيع األصعدة 

سواء عىل املستوى االجتامعي أو املهني أو العاطفي، فطريقتهم بشكل عام تعتمد بشكل 

.)P( عام عىل تنظيمهم للبيئة من حوهلم بطريقة مرنة، وهو ما يرمز هلا  بـ

تشمل الفئة أربعة أنامط هم

1- نمط ISTP )نمط احلريف(.

2- نمط ISFP )نمط الفنان(.

3- نمط ESTP)نمط املروج(

4- نمط ESFP )نمط املؤدي(.
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محمد الجفيري 
دورة " اكتشف نمط شخصيتك القيادية 

"MBTI - حسب معايير
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Introverted-ISTP منفردون

عندما  أكرب  براحة  ويشعرون  الفردية،  النشاطات  يفضلون  بحذر،  يستمعون   

النشاطات  يكونوا وحيدين أكثر من كوهنم حماطني بأشخاص كثريين، كام وأن 

االجتامعية تنهكهم.

 Observant-ISTP أصحاب نظرة حمددة تفصيلية 

وال  كبرية،  حتليلية  بقدرات  ويتمتعون  األشياء،  وجزئيات  بالتفاصيل  هيتمون 

باألمر  اخلاصة  والتفاصيل  املعلومات  بكل  التام  اإلملام  بعد  إال  قرارهتم  يتخذون 

حَمِل الدراسة.

Thinking-ISTP عقالنيون

يميلون للتفكري العقالنى ويقل عندهم التفكري العاطفي، وال يعنى ذلك خلوهم 

من العاطفة ولكن يغلب عليهم التفكري العقالنى. 

ماذا يعين ان تكون من منط ISTP )منط احلريف(؟
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Prospecting-ISTP مرنون

يميلون لعدم التنظيم وحيبون التغيري ويسعون للحرية  وال يستقرون مع الروتني 

باحثون،  بأهنم  يتصفون  مفتوحة،  خياراهتم  إبقاء  ويفضلون  برسعة،  ويتكيفون 

يتطلعون دائاًم إىل اخليارات البديلة معتقدين بوجود طرق أفضل، األمر الذي قد 

يؤدي لوجود مشاريع كثرية ليس هلا هناية.
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بإمكاهنم  لكن  ومنطقيني  جًدا  عقالنيني  النمط  هذا  أصحاب  يكون  ما  عادة   -

هم  أعامقهم  ففى  ومتحمسني،  عفويني  فجأة  يصبحوا  بأن  اجلميع  يفاجئوا  أن 

أشخاٌص عفويون من غري املمكن توقع أفعاهلم، لكنهم خيفون هذه السامت عن 

وكرماء  متفائلون،  أشخاص  وهم  األوقات،  معظم  يف  بنجاح  اخلارجي  العامل 

وواثقون بقدراهتم.

يميل أصحاب هذا النمط من الشخصية جتاه املشاريع واألفكار التي متتلك طبيعة   -

واضحة وعقالنية عالية ومن املمكن أن حيافظوا عىل هدوئهم وعقالنيتهم لفرتة 

لألمور  عليها  واحلفاظ  بطاقتهم  التحكم  النمط  هذا  أصحاب  ويستطيع  طويلة، 

التي يرون بأهنا هامة، وُيلحظ ذلك بشكل واضح عندما يعكفون عىل عمل األمور 

التى حيبوهنا. 

كأشخاص منغلقني، فإن الـ ISTP خصوصيون إىل حد ما، مما جيعل من الصعب   -

ومن  معهم.  التواصل  ذهنهم  يف  يدور  بام  إخبارهم  يريدون  الذين  للناس  أكثر 

تكون  عندما  خاصة  متوقع  غري  بشكل  وصاخبني  عنيدين  يصبحوا  أن  املمكن 

ملخص السمات الشخصية
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ال  فإهنم  املستكشفني،  بقية  عكس  عىل  ولكن  انتقاد،  حمط  وهواياهتم  نظرياهتم 

اهتاممهم  عن  التعبري  عن  يرتددون  ال  حيث  الشخصية،  باملساحة  كثريا  هيتمون 

بشئون اآلخرين، وال يكرتثون إذا ما أراد شخص ما االنخراط يف مرشوع يعملون 

عليه طاملا أن ذلك ال هيدد نظرياهتم ونمط حياهتم. 

القواعد  النمط حيث يفضلون ثني  العدل واملساواة مبادئ مهمة ألصحاب هذا   -

وحتى كرسها كي ال يفشلوا يف حتقيق أهدافهم وقواعدهم اخلاصة فيام يتعلق هبذه 

األفكار.
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STRENGTHS نقاط القوة

متفائلون ومليئون بالطاقة: لدهيم دائاًم ما يقومون به، ونادًرا ما يتوترون، ويفضلون   -

أخذ األمور كام هي بداًل من التخطيط للخطوة التالية. 

–قد  املخاطر  خلوض  يكرتثون  ال  إذ  الكارثية:  احلاالت  مع  التعامل  يف  جيدون   -

يكون ذلك نقطة ضعف أيًضا– ويمكنهم بسهولة التفكري مبارشة واختاذ قرارات 

رسيعة عند الرضورة.

أو  العملية  باألمور  يتعلق  فيام  خاصة  حية  خميلة  يمتلكون  وعمليون:  مبدعون   -

امليكانيكية، وجيدون سهولة يف إجياد أفكار متميزة وأداء بعض األمور بطريقة مل 

يقم هبا أحد من قبلهم. 

مسرتخون: يعيشون يف احلارض وببساطة يتامشون مع التيار غري قلقني كثرًيا جتاه   -

املستقبل، إن هذا هو أحد األسباب الرئيسية التي جتعلهم نادًرا ما يقلقون جتاه أي 

يشء. 

   Strengths and Weaknesses نقاط القوة والضعف
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املمكن  غري  من  أفعاهلم  أن  عن  النظر  بغض  أولوياهتم:  يوزعون  كيف  يعلمون   -

توقعها، فإهنم جييدون احلفاظ عىل طاقتهم وحتريرها عند الرضورة. 

عفويون وعقالنيون: لدهيم القدرة عىل اجلمع بني املنطق والعفوية، واالنتقال من   -

وضع آلخر باالعتامد عىل احلالة التي هم فيها، وجيعل ذلك منهم أشخاًصا مرنني 

جًدا ومتعددي اجلوانب.  

جريئون: إذ يرغبون يف اختبار األمور، وجتربة كل يشء، كام ال يامنعون اخلروج من   -

دائرة راحتهم واستكشاف األمور التي يرتدد اآلخرون يف القيام هبا. 

صادقون ورصحيون: إذ ال ينتقون كلامهتم ويفضلون اإلجابات الرصحية والصادقة،   -

وال حيبون اخلداع واملجامالت االجتامعية.

بحثيون جًدا: إذ يمكنهم مالحظة التغريات يف عادات أحدهم أو يف شكله، ودائاًم   -

ما يعلمون كيف يستخدمون تلك املعلومات للتواصل مع اآلخرين. 

   WEAKNESSES نقاط الضعف

بالصدامات  يتعلق  فيام  حساسني  ليسوا  هم  جًدا:  عنيدين  يكونوا  أن  يمكن   -

واالنتقاد، ولكن يمكن أن ُيستفّزوا بشدة إذا ما حاول أحدهم انتقاد عاداهتم أو 
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نمط حياهتم أو حتى أفكارهم. 

عليهم  التعرف  الصعب  من  يكون  أن  املفاجئ  ومن  ومتحفظون:  خصوصيون   -

نتيجة احتفاظهم ملعظم األفكار وما يفكرون به ألنفسهم خاصة فيام يتعلق باألمور 

اخلاصة احلساسة. 

ملدة  حمدد  يشء  عىل  تركيزهم  عىل  احلفاظ  يف  صعوبة  جيدون  برسعة:  يضجرون   -

طويلة نتيجة انحراف تفكريهم جتاه أمور قد تكون حمط اهتامم أكرب بالنسبة هلم. 

مشاعر  جيرحون  ما  وغالًبا  ومنطقيون  عمليون  فهم  حساسني:  غري  يكونون  قد   -

اآلخرين من غري قصد من خالل الفشل يف مالحظة أمهية العواطف. 

التسلية، فعىل  يستمتعون بخوض املخاطر: وغالًبا ما يقومون بذلك فقط ألجل   -

دوا صداًما مع زميل هلم فقط لرؤية كيف ستكون ردة  سبيل املثال، يمكن أن ُيصعِّ

فعله. 

من  بداًل  يومًيا  به  القيام  عىل  جمربون  هم  ما  مراجعة  يفضلون  االلتزام:  حيبون  ال   -

االلتزام بيشء حمدد ولفرتة طويلة، وقد يسبب ذلك هلم مشاكل كبرية يف عالقاهتم 

العاطفية. 
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ال هيتمون كثرًيا بالقواعد: إذ لدهيم اهتامم أكرب بام يناسبهم أكثر مما قد يمكن أن   -

حيدث أو من املتوقع من قبل املجتمع، كام يكرهون أن يكونوا مقيدين بالقواعد 

والقوانني. 

يواجهون صعوبات يف البيئة األكاديمية: إذ أهنم عمليون جًدا ما جيعل من الصعب   -

عليهم التأقلم مع املهام التي تتطلب الصرب، التكرار واملعرفة النظرية.

بالبقاء متحمسني كام أن عقوهلم اعتادت االنتقال من  غري صبورين: إذ يرغبون   -

قد  فإهنم  لذلك  ونتيجة  إثارة،  األكثر  األمور  إىل  ينظرون  ما  ودائاًم  آخر،  إىل  أمر 

جيدون صعوبة يف احلفاظ عىل تركيزهم ملدة طويلة. 

األمر  مبارشة،  املشاكل  مع  التعامل  يفضلون  إذ  كاملة:  الصورة  تفوهتم  ما  غالًبا   -

الذي قد يسبب هلم فقدان الصورة الكربى. 
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- العالقات العاطفية:

يف  خاصة  الشخصية  املساحة  من  الكثري  إىل  وبحاجة  جًدا  مستقلون  أشخاص  هم   -

العالقات العاطفية، ومن املهم مالحظة أهنم يميلون لالنجذاب جتاه النشاطات احلسية 

والعملية.

- يمتلك أصحاب هذا النمط مهارات منخفضة يف التخطيط 

طويل األمد، لكنهم ال يفرغون تقريًبا من األمور التي جيب 

التجدد  يقوموا هبا يف احلارض، وذلك يساعدهم يف خلق  أن 

والعفوية وعدم القدرة عىل التوقع يف عالقاهتم.

جديدة  نشاطات  عن  باحثني  احلارض  يف  يعيشون  هم   -

أي  ويقاومون  واملقيدة،  الروتينية  األعامل  ُمتفادين  وخربات 

حماولة للتحكم هبم سواء بشكل مبارش أم غري مبارش، وجيب 

السمات األساسية يف العالقات االجتماعية واإلنسانية:
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التفكري يف االرتباط بشخص يمتلك  الذهن عند  أن تبقى مجيع هذه السامت حارضة يف 

هذا النمط. 

عواطفهم،  وإخفاء  محاية  جاهدين  حياولون  ما  وعادة  جًدا،  عاطفيني  يكونون  ال  قد   -

ويعود ذلك إىل أهنم ليسوا متأكدين من طريقة التعامل معها. وبغض النظر عن ذلك، فإن 

أي شخص يواعد أو يكون يف عالقة طويلة األمد معهم جيب أن يعرف أهنم يمتلكون 

مشاعر قوية وعميقة حتى إذا وجدوا صعوبة يف التعبري عنها. 

2-الصداقة :

معارف  من  تكون  أن  جًدا  السهل  من  ليس   -

صديًقا  تكون  لكي  ولكن  النمط،  هذا  أصحاب 

مقرًبا هلم فهذا أمر يتطلب منك الكثري من اجلهد، 

فهم ال جَيِدون مشكلة يف جعل األقران يشاركوهنم 

نشاطاهتم. كام أن كونك تصبح صديًقا هلم يعترب 

حتدًيا ليس من السهل اجتيازه. 

تكون  أن  يمكن  النمط  هذا  أصحاب  صداقة   -

موهوبون  أشخاص  فهم  كبري،  عائد  وذات  غنية 

فيام يتعلق باستخدام حواسهم، وعادة ما يتمتعون 
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جسدية  نشاطات  تتضمن  التي  -وخاصة  هواياهتم  ذلك  وجيعل  املنافسة،  من  بيشء 

كالصيد واملهن اليدوية- ممتعة بشكل فريد مع القليل من الرفاق.

- عقالنيون ويميلون للتفكري العميق، وعادة ما يستمتعون باألفكار اجلديدة، ولكن يف 

النهاية فإن مشاركة هذه األفكار حتتاج ألخذ قرارات، األحالم بالنسبة هلم جيدة لكنها 

أن  يمكن  األوروبية  كالسياسة  بعيدة  أو  عشوائية  مواضيع  حول  والنقاشات  رخيصة 

جتذب انتباههم لوقت طويل قبل أن يقرروا نقل تركيزهم إىل يشء يمكنهم القيام به.

3-تربية األبناء:

ضمن  يريدونه،  ما  بكل  للقيام  والفرصة  احلرية  ألطفاهلم  النمط  هذا  أصحاب  يقدم   -

حدود معقولة بالطبع، وأكثر من أي نوع شخصية أخرى، ولكنهم يتوقعون أن يستخدم 

أطفاهلم احلرية بحكمة، وأن يستغلوا ذلك يف سبيل االكتشاف والتجربة.
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العفوية  من  األساسية  ويشاركوهنم صفاهتم  أطفال  النمط  هذا  يريب أصحاب  عندما   -

والشغف لألنشطة البدنية، يكونون سعداء بمرافقتهم بأي نشاط، وعىل الرغم من ذلك 

ال يشء من هذا جيرب أطفاهلم عىل يشء، وجيد أصحاب هذا النمط حاجة لنقل اهتامماهتم 

ومبادئهم ألطفاهلم، بداًل من جمرد االستمتاع بأن أطفاهلم يتمتعون بفعل األشياء.

- يتقدم اآلباء أصحاب هذا النمط بصعوبة يف عالقاهتم مع األخرين عندما يتعلق األمر 

باالرتباط العاطفي، وغالًبا ما يكون اآلباء الغري عاطفيني نسبًيا يف حرية من أمرهم يف هذه 

األثناء، وربام حيتاجون لالعتامد عىل رشيك أكثر قدرة وإال فإن األمر يتطلب قدًرا كبرًيا 

من السعي الواعي من طرفهم ليكونوا قادرين عىل توفري هذا النوع من الَفهم العاطفي، 

ودعم حاجات أبنائهم. 
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السامت العملية العامة ألصحاب هذا النمط :

- من أفضل األمور التي يتصف هبا األشخاص املنتمون هلذا النمط، هي الصرب وقدرهتم 
عىل التكيف، وحتى يف املدرسة التي تعترب مصدًرا لإلحباط للعديد منهم، فيقوم أصحاب 
اليومية بطريقة تربك األنامط  التحديات  النمط باالرجتال والتجريب والتعايش مع  هذا 
خطط  وضع  ويرفضون  واملوقع  اللحظة  يف  قراراهتم  يتخذون  ألهنم  وذلك  األخرى، 

احتياطية، وهي سمة يفتخرون هبا.

مالحظة  دقة  يمتلكون  فهم  لسبب،  الفنانون  لقب  النمط  هذا  أصحاب  عىل  يطلق   -
التفاصيل، ويربعون يف املجاالت التي تثني عىل املهارات االجتامعية والقدرة عىل البقاء 

هبدوء يف حاالت ضغط العمل.

- مهام كنت هواياهتم وتطلعاهتم فهم يتألقون عندما يكونون يف الواجهة األمامية للعمل، 
الذي  العمل  قيادة طائرة، واليشء األسايس هو رغبتهم يف احرتاف  أو  السيارات  كبيع 

يقومون به.

- ال يمكن مضاهاهتم عندما يتعلق األمر باستكشاف املجهول والوصول إىل أعىل قدرة 
لإلنسان، وهذا ما يدفعهم وحيفزهم، وما جيب أن يركزوا عليه هو أن يضعوا أنفسهم يف 
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مكان يسمح هلم بالرتكيز عىل عفويتهم وتأثريهم ومهاراهتم يف حل املشاكل، مع اإلبقاء 
عىل احلرية الكافية هلم يف اختيار طرقهم اخلاصة.

-  بارعون يف احلاالت التي تتطلب القيام بأعامل غري مألوفة حتت ضغط الوقت. إذ أن 
أصحاب هذا النمط من الشخصية قادرون عىل اختاذ القرارات والبقاء هادئني يف املواقف 
احلرجة، لكنهم يميلون للشعور باالرتياح يف اختاذ القرارات مبارشة وخوض املغامرات 

واملخاطر حيث سيتجنبها اآلخرون.

وهذا ما جيعل املهن والوظائف اآلتيه هي األنسب )لكنها ليست الوحيدة(: إدارة وتنظيم 
األعامل- قسم املبيعات يف جمال التأمينات- االستثامرات املرصفية- مقاولني ومؤسسني 
التخطيط  ربحية-  الغري  املؤسسات  العقاري-  املجال   - املالية  اإلدارة  خاصة-  ألعامٍل 
التنظيم  واإلعالن-  العامة  العالقات  كانت-  نوع  أي  من  املبيعات  االسرتاتيجي- 
واإلدارة- احلاالت الطبية الطارئة- ممرض أو طبيب يف قسم الطوارئ- الرشطة- عامل 

إطفاء- اجليش- ضابط مساعد- حمقق- إدارة األزمات

سامهتم كزمالء 

• اجتامعيون وودودون ويستمتعون بالعمل مع جمموعات بل ويربعون يف ذلك. 

• شديدو املالحظة .

• متحدثون بارعون. 
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• قد يكونون غري حساسني بالنسبة ملشاعر زمالئهم.

• يملكون سحًرا خاًصا. 

• صبورين ويتأقلمون مع أٍي ممن حوهلم.

سامهتم كمديرين

• فائقو االهتامم باللحظة الراهنة وال ُيلقون بااًل للمستقبل.

• هيتمون بام هو عميل أكثر من كونه تقليدًيا أو يملك شعبية.

• منفتحون ومرنون ويرغبون بتجربة األفكار اجلديدة.

• عمليون للغاية.

• ملهمون لفريقهم. 

األزمات  إدارة  يف  بارعون   •

واحلاالت الطارئة.

سامهتم كمرؤوسني

بالقوانني  ُيقيدوا  أن  يكرهون   •

واألنظمة. 
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• يستمتعون بالتجربة.

• يفكرون برسعة. 

• من املحتمل أن يملوا برسعة.

• لدهيم مهارات عالية يف االرجتال.

• خيوضون خماطر غري رضورية.

• ينشدون املكافآت امللموسة. 

• يكرهون األعامل الروتينية.

* للتعرف أكثر عىل طبيعة هذا النمط والسامت الشخصية املميزة له، وما حتويه من خبايا 

مستوى  عىل  سواء  النمط  هلذا  األساسية  األطر  وبيان  والضعف،  القوة  لنقاط  تفصيلية 

احلريف  "نمط  كتاب  فطالع  املهني،  التطوير  أو مستوى  واإلنسانية  االجتامعية  العالقات 

)ISTP(" للكاتب حممد اجلفريي.
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دورة " اكتشف نمط شخصيتك القيادية 

"MBTI - حسب معايير
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Introverted-ISFP   منفردون

عندما  أكرب  براحة  ويشعرون  الفردية،  النشاطات  يفضلون  بحذر،  يستمعون   

النشاطات  يكونوا وحيدين أكثر من كوهنم حماطني بأشخاص كثريين، كام وأن 

االجتامعية تنهكهم.

 Observant-ISFP أصحاب نظرة حمددة تفصيلية 

وال  كبرية،  حتليلية  بقدرات  ويتمتعون  األشياء،  وجزئيات  بالتفاصيل  هيتمون 

باألمر  اخلاصة  والتفاصيل  املعلومات  بكل  التام  اإلملام  بعد  إال  قرارهتم  يتخذون 

حَمِل الدراسة.

Feeling-ISFP عاطفيون

ويّتبِعون  العقالين، فهم أشخاص حساسون،  التفكري  العاطفة عن  تغلب عليهم 
قلوهبم وعاطفتهم، وال يعنى هذا أهنم ال يفكرون بعقوهلم مطلًقا، ولكن يغلب 

عليهم استخدام العاطفة.

ماذا يعين ان تكون من فئة ISFP )منط الفنان(؟
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Prospecting-ESFP مرنون 

يميلون لعدم التنظيم وحيبون التغيري ويسعون للحرية  وال يستقرون مع الروتني 

باحثون،  بأهنم  يتصفون  مفتوحة،  خياراهتم  إبقاء  ويفضلون  برسعة،  ويتكيفون 

يتطلعون دائاًم إىل اخليارات البديلة معتقدين بوجود طرق أفضل، األمر الذي قد 

يؤدي لوجود مشاريع كثرية ليس هلا هناية.
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الوحيد  واليشء  للتوقع،  قابلة  غري  ترصفاهتم  أن  حيث  عفوية  األنامط  أكثر  هم 

الثابت يف حياهتم هو التغيري، فم حيبون االستكشاف ويتحمسون لكل ما هو جديد 

الشخصية  سامهتم  أن  حيث  الفرص  اقتناص  يف  يربعون  ونشاطات،  أفكار  من 

تدفعهم جتاه التجربة وابتكار أفكار مل ختطر عىل بال أحد من قبل. 

هم أشخاص حيبون احلرية، استقالليون جًدا وممانعون جًدا لكل أشكال التحكم، 

ويرون كل القواعد والتقاليد تقريًبا عىل أهنا حمددات جتعل احلياة مملة، وهم دائاًم ما 

يشعرون بحاجتهم لالنسحاب من التفاعالت االجتامعية وجعل عقوهلم يف راحة. 

ويمتاز أصحاب هذا النمط باحلساسية جتاه مشاعر اآلخرين، فهم يسعون لتحقيق 

التناغم يف كل احلاالت، إال أهنم من املمكن أن يتحولوا إىل منافسني رشسني وقد 

تكون ردود فعلهم سيئة جتاه أي شكل من أشكال االنتقاد. 

خمتصر السمات الشخصية
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STRENGTHS نقاط القوة

ومالحظة  اآلخرين  عىل  االعتامد  السهولة  من  جيدون  اآلخرين:  مشاعر  مراعون   -

حالتهم العاطفية، ويسعون لتحقيق التناغم ويبغضون الصدامات.

ذوو شخصية ساحرة وعقلية منفتحة: هم أشخاص مسرتخون ودافئون، نادًرا ما   -

جيدون صعوبة يف إقامة الصداقات كام يسعون ليكونوا مرنني ومتساحمني.

فنانون: يمتلكون حًسا ممتاًزا باجلامليات، كام أن هذه هي الطريقة األساسية التي   -

يعربون فيها عن أنفسهم.

ذوو خميلة واسعة: يمتلكون عقاًل مبدًعا وغالًبا ما ُينظر إليهم عىل أهنم من يطلق   -

املوضات ومن يأتون باألفكار املميزة وغري االعتيادية، إن خميلتهم احلية ومهاراهتم 

الفنية تشكل مزجًيا فريًدا غالًبا ما يساعدهم بطريقة غري متوقعة.

الفضول: يميل أصحاب هذا النمط ليكونوا فضوليني جًدا ممتلكني اإلرادة لتجربة   -

األمور اجلديدة وقد يدخلون يف املغامرات بداًل من أن يفوتوا فرصة مثرية.

   Strengths and Weaknesses نقاط القوة والضعف
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شغوفون ومتحمسون: غالًبا ما يكونون هادئني ومتحفظني، لكن مع ذلك يمكن   -

ويثري  حيمسهم  يشء  عىل  عملوا  ما  إذا  يصدق  ال  بشكل  شغوفني  يصبحوا  أن 

اهتاممهم، كام يمتلكون أحاسيس شديدة لكن شغفهم ومحاستهم غالًبا ما تكون 

خمفية عن العامل اخلارجي.

 WEAKNESSES نقاط الضعف

قد يملكون تقديًرا منخفضا لذاهتم: إذ يواجهون مشاكل يف الثقة بالذات خاصة   -

احلساسية  حول  تتمحور  اإلجيابية  سامهتم  ومعظم  احلياة،  من  املبكرة  املراحل  يف 

والتعابري الفنية، وإن أموًرا كهذه عادة ما ينظر هلا عىل أهنا ثانوية أمام أمور أخرى 

كاألداء األكاديمي.

العلمية واألبحاث  املواد  ما جيدون  األكاديمية: عادة  البيئة  قد جيدون صعوبة يف   -

صعبة جًدا وقد يكون أداؤهم ضعيًفا جًدا يف املجاالت ذات التقنيات العالية.

يواجهون  قد  فإهنم  لذلك  ونتيجة  بشدة  عاطفيون  أفراد  هم  بسهولة:  يتوترون   -

لذاهتم  تقديرهم  من  ذلك  قد خيفض  والتوتر،  الصدامات  مع  التأقلم  صعوبة يف 

وخينق إبداعهم.

متنافسون جًدا: بغض النظر عن كوهنم هادئني ومتحفظني وحتى خجولني لكن   -
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يمكن أن يصبحوا متنافسني جًدا يف حاالت حمددة، وهذه السامت شائعة ما بني 

املستكشفني.

ترصفاهتم غري قابلة للتوقع: يبغض أصحاب هذا النمط االلتزامات طويلة األمد   -

واخلطط وغالًبا ما يعيشون كلًيا يف احلارض حماولني تفادي التفكري باملستقبل، قد 

يقود ذلك إىل الكثري من التوتر وسوء الفهم يف العالقات العاطفية.

التقاليد  حيال  يقلقون  وال  جًدا  احلرية  يقدرون  جًدا:  عنيف  بشكل  مستقلون   -

والقواعد أو اإلرشادات مؤمنني بأهنا حتبط التفكري احلر والتعبري الفني، ولن يكون 

من املفاجئ أن يصطدموا مع األنامط األكثر روتينية خاصة يف بيئة العمل.
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العالقات العاطفية:

بالنسبة لآلخرين، حتى أن رشكاءهم  النمط لغًزا كاماًل  - غالًبا ما يعترب أصحاب هذا 

هذا  أصحاب  يميل  حيث  آلخر،  وقت  من  يتفاجأون  قد  األمد  طويلة  العالقات  يف 

لدهيم إلخفاء هذه  ما  بأفضل  يقومون  لكنهم  ليكونوا حساسني جًدا وعاطفيني  النمط 

أكثر األنامط عرضة لالنتقاد،  العامل، فهم من  السامت عن 

والصدامات واملحن، وعىل أية حال، كام يمكن أن يكونوا 

دافئني بشكل ال يصدق ومتحمسني إذا ما كان رشكائهم 

يمتلكون الرغبة للقبول هبم عىل ما هم عليه.

ورشكاء  واقعيون  أشخاص  النمط  هذا  أصحاب   -

يمتلكون  جيد،  بشكل  احلقيقي  العامل  يف  مكاهنم  يعرفون 

أن  من  للتأكد  واجلهد  الوقت  من  الكثري  إلمضاء  اإلرادة 

وحيسون  االهتامم  هبذا  يشعرون  ألمرهم  هيتمون  الذين 

 

 السمات األساسية يف العالقات االجتماعية واإلنسانية:
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بالتميز، كام أن لدهيم مهارات استامع ممتازة ولدهيم االهتامم يف معرفة مشاعر الرشيك، أما 

املنطق، والعقالنية والتخطيط االسرتاتيجي ليست من األمور التي تناسبهم كثرًيا ومعظم 

أصحاب هذا النمط سيكونون أكثر من جمرد سعداء إذا ما تركوا الرشيك يستلم زمام 

القيادة خاصة فيام يتعلق باألمور العاطفية.

ال  لكنهم  األمد،  طويل  التخطيط  يف  منخفضة  مهارات  النمط  هذا  أصحاب  يمتلك   -

يفرغون تقريًبا من األمور التي جيب أن يقوموا هبا يف احلارض، إن ذلك يساعدهم يف خلق 

التجدد والعفوية وعدم القدرة عىل التوقع يف عالقاهتم.

الصداقة :

مسرتخني  ارتياًحا،  األشخاص  أكثر  من  النمط  هذا  أصحاب  يعترب  الصداقات  يف   -

وطويلة  املعقدة  البنية  ذات  واخلطط  باملجادالت  األمور  يفسدوا  لن  أهنم  كام  وعفويني 

لن  األوروبية  االقتصاد  سياسة  حول  كاملناظرات  املرهقة  الفكرية  النقاشات  أما  األمد، 

تكون من ضمن اهتامماهتم.

يعترب  باألفعال  الشغف  وهذا  الكلامت،  وليس  باألفعال  النمط  هذا  أصحاب  يؤمن   -

نعمة بالنسبة هلم حيث أن ذلك يساعدهم عىل جتاوز خجلهم عند مالقاهتم ألشخاص 

جدد يف حياهتم، وأصحاب هذا النمط أشخاص حساسون جًدا -أكثر من معظم األنامط 
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الثقة مع األصدقاء اجلدد واالنفتاح  لبناء ما يكفي من  األخرى- ويأخذون وقًتا طوياًل 

عليهم والشعور بأهنم عىل طبيعتهم يف وجودهم.

- توافر املساحة الشخصية واحلرية هي أمور هامة هلم -وغالًبا ما تكون كذلك جلميع 

كام  يعيش"،  غريك  ودع  "عش  تقول  باحلياة  نظرهم  فوجهة  املستكشفني-،  أنواع 

يستمتعون بالقيام باألمور التي جتتذهبم، فلن جتد صديًقا أفضل من أصحاب هذا النمط 

إللقاء اهلموم عليه والتمتع والتسلية معه.

تربية األبناء:

- يتميز أصحاب الشخصيات من نمط ISFP بأهنم حنونون بطبيعتهم وعمليون وذوو 

يتعرضون هلا  طبيعة هادئة، مما يساعدهم عىل االستقرار وتقدير كل حلظة فرح ومشقة 

عند تربية الطفل. 

- حيب أصحاب ذلك النمط املرح واألنشطة اليدوية، 

هوايات  تعلم  عىل  يشجعوهنم  أطفاهلم  كرب  وكلام 

حتى  األنشطة،  من  األنواع  تلك  عىل  تركز  مميزة 

أصحاب  يرفض  املميزة،  األنشطة  هذه  تتطور  عندما 

أطفاهلم،  مع  الوقت  ويمضون  االنطواء  النمط  هذا 

ميزة  تركز عىل  والتي  املشرتكة  باألنشطة  ويستمتعون 
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الوقت، مثل الرحالت االرجتالية، ومشاريع حتسني املنزل مثل إعادة طالء غرف النوم، 

أو ببساطة التحضري لبعض املفاجآت، وكلها من املرجح أن تكون ذكريات مجيلة ألطفال 

أصحاب هذا النمط.

- يعتقد أصحاب هذا النمط أن الطريقة الوحيدة ليكرب أطفاهلم ويصبحوا أناًسا منفتحني 

األخطاء  وارتكاب  اجلديدة،  األشياء  وجترية  باالكتشاف  هلم  السامح  هي  ومتوازنني 

والتعلم منها، وأن يعرفوا دائاًم أهنم سيتمكنون من العودة للمنزل يف هناية األمر، حيث أن 

التدخالت والقواعد املتشددة ليست من أسلوب أصحاب هذا النمط.

إن كان  معرفة  النمط يف  يرغب أصحاب هذا  املراهقة،  إىل سن  األطفال  - حينام يصل 

العمرية  املرحلة  تلك  يف  يستطيعون  ال  الذين  أبنائهم  من  ُمقدٌر  وجهدهم  عملهم 

إىل  النمط  هذا  أصحاب  حيتاج  وأيًضا  بسهولة،  التقدير  هذا  عن  التعبري  -املراهقة– 

التدريب عىل السيطرة عىل مشاعرهم لعدم املبالغة عندما ال تسري األمور بالطريقة التي 

يريدوهنا.
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السامت العملية العامة ألصحاب هذا النمط :

املوسيقى،  وتأليف  املنازل  وتصميم  الطبيعة  تصوير  مثل  الفنية  األدوار  يف  يتألقون   -

واليشء األسايس هو رغبتهم يف إتقان التقنيات، ومن املحتمل أن هذه التقنيات سوف 

الرغم  وعىل  والصور،  واألصوات  األلوان  مع  العمل  مثل  عملية  طبيعة  ذات  تكون 

بطرق غري  مهاراهتم  أن خيتاروا  النمط  األشخاص من هذا  املستحيل عىل  من  ذلك  من 

املتوقعة، مثل البدء بعملهم اخلاص.

امليزة  وهذه  هبا  التنبؤ  يمكن  التي  واحلاالت  باملخاطر،  النمط  هذا  أصحاب  ينتعش   -

يمكن أن تكون مفيدة يف سيناريوهات خمتلفة.

- يستطيع أصحاب هذا النمط بفضل قدرهتم عىل فهم طبيعة عمل الرشكات أن يزيدوا 

من مسؤولياهتم دون أن يتحملوا أعباء كثرية، وهذه إحدى الطرق لكي يرتقوا يف العمل 

وحيصلوا عىل التقدير، وهذا ما يزيد من ضامن استقرار عملهم وزيادة ربحهم املستقبيل 

أيًضا.

 املهنة والتطور املهين: 
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طرح  جمرد  يصبح  لن  األمر  أن  طاملا  مبدعني  يكونوا  أن  حيبون  النمط  هذا  أصحاب   -

نظري، ويتوفر هلم ذلك من خالل الفنون واحلرف اليدوية من كل األنواع، فهم حيبون 

اإلتقان، بل وحيتاجون إليه، وحيبون أن يصلوا إىل يشء جديد وخمتلف، فاملوسيقى يمكن 

أن تروق هلم، وهم يسعون إىل أن يصبحوا موهوبني.

وهذا ما جيعل املهن والوظائف اآلتيه هي األنسب )لكنها ليست الوحيدة(:

املوسيقار - أي نوع، دور فعال، مؤلف، أو الصوتية- خزاف- رسام- مصور- نحات- 

حداد-  جموهرات-  مصمم  أزياء-  مصمم  داخيل-  مصمم  حائك-  تصميمي-  فنان 

ثقيلة  مصور- نجار- ميكانيكي حمركات صغرية- مصلح أجهزة- ميكانيكي معدات 

مهندس )امليكانيكية، الكمبيوتر، اهليكلية والبيئية، الصوتية، الروبوتية ... أي من العديد 

قبل  ما  معلم مرحلة  بيطري-   أو مساعدة طبيب  بيطري  اهلندسة.(- طبيب  فروع  من 

املدرسة أو أوائل املعرفة- مربية- أمني متحف أطفال أو حمارض )وخاصة إذا كان القائم 

عىل آخر(.

سامهتم كزمالء 

• مستشارون جيدون، وخصوًصا عندما يتعلق األمر باملسائل العملية.

• قد ُيرهقون برسعة إذا كان دورهم يتطلب الكثري من التفاعل االجتامعي.
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• يسعون للحصول عىل االنسجام يف مكان العمل ويسعون من أجل الفوز. 

• ال يمكن التنبؤ هبم، اعتامًدا عىل ما هي أهدافهم الشخصية.

• متساحمون وودودون، ولكن أيًضا حساسون جًدا.

• منعزلون ومتحفظون يف معظم األحيان.

سامهتم كمدرين

• عادة ما يكرهون أن يكونوا يف منصب قيادي.

• حساسون ومستمعون جيدون.

• يكرهون التخطيط عىل املدى الطويل.

• جيدون صعوبة يف تأديب مرؤوسيهم.

• يعرفون كيفية إهلام الناس.

• جيدون جًدا يف تأمني التعاون من اآلخرين.

• يميلون إىل إعطاء املرؤوسني الكثري من احلرية.

• من املحتمل أن يفضلون األشكال غري اللفظية يف االتصاالت.

• منفتحو الذهن ومرنون، عىل استعداد لتجربة أفكار جديدة.
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صفاهتم كمرؤوسني 

• يكرهون أن يكونوا داخل إدارة صغرية.

• بحاجة إىل معرفة أن عملهم موضع تقدير.

• حيبون تعلم أشياء جديدة.

• مرنون جًدا ومنفتحون.

• عرضة الختاذ املخاطر.

• بحاجة إىل وجود أهداف واضحة.

• قد يستخدمون أساليًبا غري تقليدية، بغض النظر عن القواعد أو السياسات القائمة.

• قد يكونون غري مستعدين لتصعيد واقرتاح خدماهتم.

• يكرهون االلتزامات طويلة األجل، ولكن يكونون خملصني جًدا.

• يستمتعون بالتجربة.

• يكرهون املهام اململة.
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* للتعرف أكثر عىل طبيعة هذا النمط والسامت الشخصية املميزة له، وما حتويه من خبايا 

مستوى  عىل  سواء  النمط  هلذا  األساسية  األطر  وبيان  والضعف،  القوة  لنقاط  تفصيلية 

الفنان  "نمط  كتاب  فطالع  املهني،  التطوير  مستوى  أو  واإلنسانية  االجتامعية  العالقات 

)ISFP(" للكاتب حممد اجلفريي.
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Extraverted-ESTP   اجتامعيون

يكونون  عندما  بالراحة  ويشعرون  أفكارهم  يف  جيول  عام  التعبري  عىل  حريصون   

حماطني بالناس، حيث يستمدون طاقتهم من خالل عالقاهتم االجتامعية.

 Observant-ESTP أصحاب نظرة حمددة تفصيلية  

وال  كبرية،  حتليلية  بقدرات  ويتمتعون  األشياء،  وجزئيات  بالتفاصيل  هيتمون 

باألمر  اخلاصة  والتفاصيل  املعلومات  بكل  التام  اإلملام  بعد  إال  قرارهتم  يتخذون 

حَمِل الدراسة.

Thinking-ESTP عقالنيون

يميلون للتفكري العقالنى ويقل عندهم التفكري العاطفي، وال يعنى ذلك خلوهم 

من العاطفة ولكن يغلب عليهم التفكري العقالنى.

 Prospecting-ESTP مرنون

ماذا يعين ان تكون من منط ESTP )منط املروج(؟
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يميلون لعدم التنظيم وحيبون التغيري ويسعون للحرية  وال يستقرون مع الروتني 

باحثون،  بأهنم  يتصفون  مفتوحة،  خياراهتم  إبقاء  ويفضلون  برسعة،  ويتكيفون 

يتطلعون دائاًم إىل اخليارات البديلة معتقدين بوجود طرق أفضل، األمر الذي قد 

يؤدي لوجود مشاريع كثرية ليس هلا هناية.
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خمتصر السمات الشخصية

مستخدمني  احلافة  عىل  يعيشون  دائاًم  وواقعية،  وإقناعا  ثقة،  األنامط  أكثر  من 

صارمون  أشخاص  فهم  لإلعجاب،  مثرية  عالية  بفعالية  االجتامعية  مهاراهتم 

ويضعون النتائج والفعالية فوق التقاليد االجتامعية، كام أن لدهيم قدرة كبرية عىل 

مالحظة األمور التي تفوت اآلخرين، ولدهيم قدرة فائقة عىل الرتويج ألي شىء، 

سواء كان فكرة أم منتًجا، ولذا فهم أصدقاء وموظفني ورشكاء ال يقدرون بثمن. 

ولكن عىل اجلانب األخر غالًبا ما يظهرون عىل أهنم غري مهتمني ومهيمنني، كام قد 

جيدون صعوبة يف احلاالت التي يكون فيها من الرضوري االلتزام باهلدوء واالعتامد 

عىل املنطق واحلقائق، قد يكونون أنانيني جًدا، رافضني للحقائق والتقاليد معتربين 

الشخيص  لصاحلهم  كامل  بشكل  الرائعة  مهاراهتم  ومستخدمني  تثقلهم،  أهنا 

البحت. 
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STRENGTHS نقاط القوة

وجتربة  األمور،  اختبار  يف  يرغبون  إذ  جرأة:  ذوو   -

كل يشء، كام ال يامنعون اخلروج من دائرة راحتهم 

القيام  التي يرتدد اآلخرون يف  واستكشاف األمور 

هبا. 

سذاجتهم  عىل  تدل  كلامهتم  ورصحيون:  صادقون   -

والصادقة،  الرصحية  اإلجابات  ويفضلون  الربيئة، 

املجامالت  أو  العقل  ألعاب  عن  ويبتعدون 

االجتامعية.

مرنون جًدا: إذ يمكنهم مالحظة التغريات يف عادات أحدهم أو يف شكله، ودائاًم   -

ما يعلمون كيف يستخدمون تلك املعلومات للتواصل مع اآلخرين. 

إبداعيون: حيبون اختبار وإجياد احللول واألفكار التي مل يأْت أحد هبا من قبل.   -
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عقالنيون وعمليون: ال يدرك أصحاب هذا النمط من الشخصية أمهية العواطف،   -

له  وما  هلم،  بالنسبة  معنى  له  بام  أكثر  هيتمون  إذ  الفلسفية،  األفكار  أو  واملشاعر 

استخدام عميل. 

الناس، لكنهم يميلون  القيادة أو إدارة  مهارات اجتامعية رائعة: ال يسعون لتويل   -

المتالك مهارات تواصل ممتازة، ويعرفون بشكل جيد كيفية االستخدام األمثل 

لكل تفاعل اجتامعي.  

   WEAKNESSES نقاط الضعف

ال هيتمون كثرًيا بالقواعد: إذ لدهيم اهتامم أكرب بام يناسبهم أكثر، وما يشكل لدهيم   -

املتوقع حدوثه من قبل املجتمع، كام يكرهون أن  ِحًسا أكثر مما قد حيدث أو من 

يكونوا مقيدين بالقواعد والقوانني. 

واالستمتاع  املغامرات  خوض  يامنعون  ال  إذ  املخاطرات:  من  الكثري  يأخذون   -

باندفاع األدرينالني، حتى أهنم قد يغفلون ذلك عن عمد إذا ما كانوا ضجرين. 

جيدون صعوبة يف املجال األكاديمي: إذ أهنم عمليون جًدا، ومهتمون باألفعال،   -

واملعرفة  التكرار،  الصرب،  تتطلب  التي  املهام  مع  التكيف  يف  صعوبة  جيدون  وقد 

النظرية. 
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قد يكونون غري حساسني: إذ جيعلون العقالنية تفوق عىل املشاعر، وقد ال يكونون   -

مرتاحني أبًدا يف احلاالت املشحونة عاطفًيا غري مدركني كيفية التعامل مع مشاعر 

اآلخرين، كام أهنم قد جيدون صعوبة يف التعبري عن مشاعرهم اخلاصة. 

غري صبورين: إذ يرغبون بالبقاء متحمسني، كام أن عقوهلم اعتادت االنتقال من   -

قد  فإهنم  لذلك  ونتيجة  إثارة،  األكثر  األمور  إىل  ينظرون  ما  ودائاًم  آخر،  إىل  أمر 

جيدون صعوبة يف احلفاظ عىل تركيزهم ملدة طويلة. 

األمر  مبارشة،  املشاكل  مع  التعامل  يفضلون  إذ  كاملة:  الصورة  تفوهتم  ما  غالًبا   -

الذي قد يسبب هلم فقدان الصورة الكربى. 
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السمات األساسية يف العالقات االجتماعية واإلنسانية:

       العالقات العاطفية:

قعة أفعاهلم، يعلمون كيف  - يميل أصحاب هذا النمط إىل احلامس، فهم أفراد غري ُمتوَّ

عىل  ذلك  وينطبق  به،  يقومون  عام  النظر  بغض  بالوقت  واالستمتاع  باحلارض  يتمتعون 

عادة  تام  بوضوح  يظهر  الذي  األمر  باالرجتال  يربعون  وهم  أيًضا،  العاطفية  عالقاهتم 

التذمر  عىل  قادرين  يكونوا  لن  رشكاءهم  فإن  حيدث،  ومهام  اللقاء،  مرحلة  يف  وخاصة 

قائلني بأن عالقتهم مملة. 

- مرنون جًدا وقادرون عىل مالحظة أصغر التغريات 

يف مزاج الرشيك أو سلوكه، وبالرغم من ذلك، فهم 

ليسوا حساسني أو عاطفيني حيث أن مرونتهم هذه 

ورغباته،  الرشيك  حاجات  مالحظة  عليهم  ل  ُتسهِّ

دائاًم كيف  يعلمون  فإهنم سوف  ذكرنا سابًقا،  وكام 

يفاجئون الرشيك، ففضوهلم وعدم القدرة عىل توقع 
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ترصفاهتم ستبقي طبيعة العالقة مشتعلة طاملا أهنم يمتلكون اإلرادة لبذل اجلهود الالزمة 

لذلك.

الصداقة :

- يعد أصحاب هذا النمط حمور حياة االحتفاالت، مع خميلة 

تشعر  فلن  العفوية،  من  عاٍل  وحٍس  تفادهيا  املمكن  غري  من 

حيبون  أشخاص  أهنم  كام  النمط،  هذا  أصحاب  مع  بامللل 

استكشاف األفكار املثرية لالهتامم من خالل النقاشات أو عن 

طريق اخلروج، مما يعني أهنم دائاًم ما خيفون نشاطات ُمسليِّة.

- تعد النشاطات العملية واجلسدية حمور فكرة التسلية لدهيم، حيث تعطيهم هذه البيئات 

الكثري من الفرص إلقامة صداقات جديدة، حيث يبدو أهنم سيتوافقون مع اجلميع تقريًبا 

ويقيموا الصداقات أينام ُوِجدوا.

- االستكشاف، اإلثارة، األدرينالني، واملخاطرة، هي أمور جيب عىل أصدقاء أصحاب 

هذا النمط أن يكونوا جاهزين هلا، غالًبا ما سيكونون سعداء بأداء دور أمام احلشود، إال 

أهنم يميلون أيًضا لتشجيع أصدقائهم لالنضامم إليهم، فإن العديد من أنامط الشخصية 

قد تأخذ الرفض عىل حممل شخيص، إال أن أصحاب هذا النمط سيكونون أكثر راحة مع 
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معرفتهم ألنفسهم إذ وببساطة سيكملون مع الذين هيوون املغامرة. 

بالطبيعة  جيعلهم  مما  جذابة  شخصية  وأصحاب  متساحمون  النمط  هذا  أصحاب   -

مشهورين جًدا.

تربية األبناء:

الشخصية  أصحاب  األبوين  يمثل   -

لألطفال  بالنسبة  املرحة  املنفتحة   ESTP

"األبوان املثاليان" عىل كثري من األصعدة، 

ومرنان  ومتفهامن  ومرحان  حمبوبان  فهام 

باللعب  أوقاهتام  بالتعامل، ويقضون أمجل 

مع أبنائهام وترامها حريصني عىل أن يقيض 

اجلميع وقًتا ممتًعا وسعيًدا.

ينغمسون  واللعب،  للتعلم  األطفال  وعفوية  فضول  لدهيم  النمط  هذا  فأصحاب   -

بنشاطات أطفاهلم، وال يمكن أن يرتكوهم ليبحثوا عن رشيك لعب أو "مساعدة لوظيفة 

رياضتهم  نشاطاهتم ويف  ألبنائهم يف  دائاًم حارضين ومشجعني  تراهم  مدرس"، سوف 

ال  التي  النشاطات  مزاولة  عىل  أبًدا  أبناءهم  يرغمون  ال  هم  يشء،  وبكل  هواياهتم  ويف 
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يريدوهنا، بل يرتكون هلم كامل احلرية باختيار ما يسعدهم ويرضيهم. 

- وهم حيثون أبناءهم عىل أن يكونوا أصحاب رؤية خاصة ونظرة مستقلة، وأن يتبعوا 

ألبنائهم  االنتباه  كثريو  هم  اختالفه،  من  بالرغم  اآلخر  يتقبلوا  وأن  وقلوهبم  حدسهم 

ويالحظون حتى أبسط التغريات يف مزاجهم وعاداهتم، ال يتجاهلوهنم أبًدا ويسارعون 

للتدخل إذا جرت األمور يف املسار اخلاطئ.

ونظًرا  -إنه  هي  الشخصية  هذه  أصحاب  بآبائهم  األبناء  عالقة  يميز  ما  أكثر  إن   -

لطبيعة آبائهم املنفتحة املرحة- شفافية هذه العالقة هلم وبساطة الترصيح عن أخطائهم 

ومشكالهتم وعدم إخفائها واخلجل منها.
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السامت العملية العامة ألصحاب هذا النمط :

ملالحظة  دقة  يمتلكون  فهم  لسبب،  الباعة  لقب  النمط  هذا  أصحاب  عىل  ُيْطَلُق   -

التفاصيل، ويربعون يف املجاالت التي تثني عىل املهارات االجتامعية والقدرة عىل البقاء 

األنظمة  ببناء  النمط  هذه  من  األشخاص  هيتم  وال  العمل،  ضغط  حاالت  يف  هبدوء  

املقعدة أو حتى التخطيط للسيناريوهات األسوأ يف احلياة، بل إهنم يرتكون هذه الصفة 

لألشخاص املحللني ذو التوجه الفني.

- بعض الناس من هذا النمط يميلون إىل أن يكونوا أفضل يف أدوار اإلدارة، ويتأكدون من 

سري األمور بشكل جيد دون مشاكل ويضمنوا سعادة محلة األسهم، وأن مجيع األهداف 

طرق  استخدام  يف  صعوبة  جيدوا  أن  جيب  ال  أهنم  يعني  وهذا  املحددة.  أوقاهتا  يف  تنفذ 

تطوير املهنة بشكل جيد، خاصة يف املنظامت الكبرية التي حتوي فرص متعددة الستخدام 

مهارات القيادة واإلدارة.

- يملك أصحاب هذا النمط خصائص عديدة جتعل األعامل اخلاصة تالئمهم متاًما، فهم 

عمليون وال هيابون املجازفة، باإلضافة ألهنم ودودون ولطيفون ومقنعون، إهنم ملفتون 

املهنة والتطور املهين: 
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لالنتباه بطبيعتهم بسبب براعتهم يف الكالم وجيذبون العالمات التجارية لتتعامل معهم 

ما  وهذا  وجديد  حديث  هو  ما  كل  عن  باستمرار  يبحثون  ذلك  عىل  وعالوًة  بسهولة، 

سيجعلهم يف الصدارة، كام أنه يشٌء فعال يف جمال األعامل التنافسية.

- ألهنم قادرون عىل وضع أفكارهم حيز التنفيذ برسعة، فأصحاب هذا النمط هم أفضل 

الشخصيات يف حاالت الطوارئ، وذلك لقدرهتم عىل إجياد حلوٍل رسيعة وعىل الرتكيز 

ر بثمن. الدقيق عىل ما هو حاصل "هنا واآلن"، جيعل وجودهم عند األزمات ال ُيَقدَّ

وهذا ما جيعل املهن والوظائف اآلتيه هي األنسب )لكنها ليست الوحيدة(:

 إدارة وتنظيم األعامل- قسم املبيعات يف جمال التأمينات- االستثامرات املرصفية- مقاولني 

ربحية-  الغري  املؤسسات  العقاري-  املجال  املالية-  خاصة-اإلدارة  ألعامٍل  ومؤسسني 

واإلعالن-  العامة  العالقات  كانت-  نوع  أي  من  املبيعات  االسرتاتيجي-  التخطيط 

التنظيم  واإلدارة- احلاالت الطبية الطارئة )الكادر الطبي املتخصص يف قسم الطوارئ 

(- ممرض أو طبيب يف قسم الطوارئ- الرشطة- عامل إطفاء- اجليش- ضابط مساعد 

– حمقق- إدارة األزمات
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سامهتم كزمالء 

• اجتامعيون وودودون ويستمتعون بالعمل مع جمموعات بل ويربعون يف ذلك. 

• شديدو املالحظة ليلتقطوا أي بداية ألي توتٍر قد ينشأ. 

• متحدثون بارعون. 

• قد يكونون غري حساسني بالنسبة ملشاعر زمالئهم.

• صبورون ويتأقلمون مع أٍي ممن حوهلم.
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سامهتم كمديرين

• فائقو االهتامم باللحظة الراهنة وال يلقون بااًل للمستقبل.

• هيتمون بام هو عميل أكثر من كونه تقليدًيا أو يملك شعبية.

• منفتحون ومرنون ويرغبون بتجربة األفكار اجلديدة.

• عمليون للغاية.

• ملهمون لفريقهم .

• بارعون يف إدارة األزمات واحلاالت الطارئة.

سامهتم كمرؤوسني   

• يكرهون أن ُيقيدوا بالقوانني واألنظمة. 

• يستمتعون بالتجربة.

• يفكرون برسعة. 

• من املحتمل أن يملوا برسعة.
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• لدهيم مهارات عالية يف االرجتال.

• خيوضون خماطر غري رضورية.

• ينشدون املكافآت امللموسة .

• يكرهون األعامل الروتينية.

* للتعرف أكثر عىل طبيعة هذا النمط والسامت الشخصية املميزة له، وما حتويه من خبايا 

مستوى  عىل  سواء  النمط  هلذا  األساسية  األطر  وبيان  والضعف،  القوة  لنقاط  تفصيلية 

املروج  "نمط  فطالع كتاب  املهني،  التطوير  أو مستوى  االجتامعية واإلنسانية  العالقات 

)ESTP(" للكاتب حممد اجلفريي.
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Extraverted-ESFP   اجتامعيون

 يستمدون طاقتهم وأفكارهم من وجودهم مع اآلخرين، حيث يفضلون النشاطات 

اجلامعية، ويمتلكون طريقة مميزة للتواصل اجتامعًيا.

 Observant-ESFP أصحاب نظرة حمددة تفصيلية  

هيتمون بالتفاصيل وجزئيات األشياء، ويتمتعون بقدرات حتليلية كبرية، وال يتخذون 

قرارهتم إال بعد اإلملام التام بكل املعلومات والتفاصيل اخلاصة باألمر حَمِل الدراسة.

Feeling-ESFP عاطفيون

ويّتبِعون  حساسون،  أشخاص  فهم  العقالين،  التفكري  عن  العاطفة  عليهم  تغلب 

يغلب  ولكن  مطلًقا،  بعقوهلم  يفكرون  ال  أهنم  هذا  يعنى  وال  وعاطفتهم،  قلوهبم 

عليهم استخدام العاطفة.

 Prospecting-ESFP مرنون

ماذا يعين ان تكون من منط ESFP )منط املؤدى(؟
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الروتني  مع  يستقرون  وال  للحرية  ويسعون  التغيري  وحيبون  التنظيم  لعدم  يميلون 

باحثون،  بأهنم  يتصفون  مفتوحة،  خياراهتم  إبقاء  ويفضلون  برسعة،  ويتكيفون 

قد  الذي  األمر  أفضل.  طرق  بوجود  معتقدين  البديلة  اخليارات  إىل  دائاًم  يتطلعون 

يؤدي لوجود مشاريع كثرية ليس هلا هناية.
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بأبسط  حتى  ويستمتعون  االهتامم  مركز  يف  يكونوا  أن  النمط  هذا  أصحاب  حيب 

األمور حيث أن مرحهم وطبيعتهم االندفاعية عادة ما جتعل اآلخرين منجذبني إليهم 

يف  الوقت  من  الكثري  إمضاء  وبإمكاهنم  اآلخرين  مع  التواصل  حيبون  كبري،  بشكل 

التحدث عن مواضيع متعددة، لذا يكون أصحاب هذا النمط أكثر توافقا مع األنامط 

املنفتحة، وهم شخصيات واقعية وعملية ومتعاطفة، فهم لدهيم القدرة عىل املالحظة 

املؤملة لشخص ما، ولن يرتددوا يف نصيحته وتشجيعه  العاطفية  واالستجابة للحالة 

إسعاد من حوهلم وتشجيعهم، كام وأهنم  دائاًم  فهم حياولون  ذلك،  األمر  تطلب  إن 

موهوبني يف جعل اآلخرين يشعرون باحلامس، حيث أهنم يستمتعون بذلك كثرًيا.

نقاط ضعفهم الرئيسية تتمحور حول عدم القدرة عىل التخطيط أو العمل للمستقبل، 

التفكري  أو  التخطيط  اللحظة احلارضة وال يربعون ىف  فرتكيزهم عادة ما يكون عىل 

املتكررة  باملهام  يتعلق  فيام  ليس  لكن  جًدا،  عمليون  هم  ذكرنا  وكام  األمد،  طويل 

والتحليلية، بداًل من ذلك سيعتمدون عىل حظهم أو يسألون اآلخرين املساعدة بداًل 

من قضاء الوقت يف املحاولة لفهم النظريات املعقدة.

خمتصر السمات الشخصية
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STRENGTHS نقاط القوة

- جريئون: إذ يرغبون يف اختبار األمور، وجتربة كل يشء، كام ال يامنعون اخلروج من 

دائرة راحتهم واستكشاف األمور التي يرتدد اآلخرون يف القيام هبا. 

قد  ما  أو  بالتقاليد  اآلخرين، ال هيتمون  بني  من  والتميز  اإلبداع  مبدعون: حيبون   -

يتوقعه الناس منهم. 

- لدهيم مهارات اجتامعية ممتازة: يميلون ليكونوا مرحني وثرثارين إذ ال تنفد منهم 

ويتمتعون  وحيدين  يموتوا  أن  حيبون  ال  أهنم  كام  مناقشتها،  يمكن  التي  املواضيع 

بالتواصل مع اآلخرين عند اإلمكان. 

بإمتاع  يتعلق  فيام  وخاصة  فنانون  إهنم  واجلامل:  باجلامليات  كبري  حٌس  لدهيم   -

اآلخرين، إذ ال ُيقارن معهم أي نوع من أنامط الشخصيات األخرى يف هذا املجال. 

والنقاشات  النظريات  حيبون  ال  كام  فقط،  العملية  باألمور  هيتمون  عمليون:   -

   Strengths and Weaknesses نقاط القوة والضعف
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الفلسفية، إذ يروهنا هدرا لوقتهم. 

- واقعيون جًدا: يعيشون يف اللحظة احلارضة ويركزون بشكل خاص عىل ما حيدث 

هنا واآلن، كام جيدون من السهل مالحظة احلقائق واألمور امللموسة والتغريات. 

   WEAKNESSES نقاط الضعف 

- جيدون من الصعب الرتكيز: إذ يمّلون برسعة ويرغبون بالبقاء متحمسني يف َجو من 

التسلية قدر اإلمكان، بغض النظر عن الوضع الذي هم فيه، ولن يكون من املفاجئ 

أهنم سيجدون صعوبة يف التعامل مع املهام التي تتطلب الصرب والرتكيز واالهتامم. 

- حساسون جًدا: هم يعربون عن مشاعرهم وعواطفهم بشكل كبري دون أن يبذلوا 

جهًدا إلخفاء مشاعرهم. كام يميلون إلظهار رد فعل عاطفي جًدا يف وجه االنتقاد أو 

إذا ما ُحرِصوا يف زاوية وكانوا غري قادرين عىل املناقشة. 

- خمططون ضعيفون: إذ نادرا ما يفكرون باملستقبل وهيتمون بشكل أكرب باللحظة 

احلارضة رافضني القلق حيال اخلطوات التالية أو النتائج املحتملة. 

يكونون  ما  وغالبا  املخاطرات  النمط  هذا  أصحاب  يأخذ  لإلثارة:  دائام  يسعون   -

متساحمني مع ذواهتم، واضعني متعة احلارض فوق التوازن والتخطيط طويل األمد. 
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إذ يرون يف املدرسة إضاعة للوقت ومهتمون  البيئة األكاديمية:  -جيدون صعوبة يف 

بااللتزام  العملية والتواصل االجتامعي، كام جيدون صعوبة  باإلبداع، واألمور  أكثر 

بجدول مواعيد وبذل اجلهد الالزم للنجاح يف البيئة األكاديمية. 

-يبغضون الصدام: يفعل أصحاب هذا النمط كل ما بإمكاهنم لتجاهل الصدامات 

ببعض  للقيام  ذلك  بعد  سيذهبون  لكنهم  باالهتامم،  يتظاهرون  ما  وغالًبا  الكامنة 

األمور املسلية.  
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السمات األساسية يف العالقات االجتماعية واإلنسانية:

العالقات العاطفية:

رصحيون  ممتعون،  النمط  هذا  أصحاب   -

عىل  مبنية  العاطفية  عالقاهتم  وشغوفون، 

حب بسيط، نقي، واقعي يركز عىل اللذات 

اجتامعيني،  أشخاص  وكوهنم  اليومية. 

سيدخل ذلك الكثري من الطاقة والتجدد إىل 

عالقتهم.

الشخصية  من  النمط  هذ  أصحاب   -

يعيشون بشكل كامل يف احلارض، مستفيدين 

نفس  مطبقني  حلظة  كل  من  استفادة  أقىص 

الطريقة عىل عالقاهتم، فعىل سبيل املثال، غالًبا ما يستمتع أصحاب هذا النمط بمواعدة 

شخص ما من دون التفكري باخلطوة التالية أو ختطيط طويل األمد.
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- يتعرض أصحاب هذا النمط كثرًيا للصدمات وغالًبا ما تكون ردات فعلهم سيئة إذا 

الرشيك  قام  ما  إذا  أسوأ  األمر  يكون  وقد  ما شيًئا سلبًيا عن عالقتهم،  قال شخص  ما 

بانتقادهم ألي سبب، إلهنم شخصيات عاطفية جًدا ويفضلون أخذ األمور كام تبدو عليه 

بداًل من حماولة معرفة املحفز واملسببات.

الصداقة :

والتفاؤل،  باحلياة  املفعم  املتحمس  االجتامعي  بسلوكهم  النمط  هذا  أصحاب  ُيعَرف   -

صفة  أي  يف  يتشاركون  أهنم  بحيث  ذاهتا،  بحد  صفة  أي  من  الكثري  يستلهمون  ال  فهم 

دائرة  مع  التفاؤل  وحتى  احلامس  إىل  املظهر  يف  الثقة  إىل  الذكاء  من  قليلة-  بنسبة  –ولو 

العملية يأخذوهنا  الواسعة، فهم مستكشفون بطبيعتهم ملتع احلياة، ومتعتهم  أصدقائهم 

حينام يرشكون اآلخرين هبذه اخلربات، فبالنسبة هلم ليس هناك من جدوى للحياة التي 

نعيشها إن مل نكن نشعر بأننا نحبها وأننا أحياء بحيويتنا وسعادتنا. 

- تكوين صداقات جديدة ليس باألمر الصعب بالنسبة هلم، ولذلك يستخدمون مزجًيا 

مغرًيا من الثقة املطلقة واالنفتاح اجلذاب والسحر اخلاص هبم ليجعلوا األمور تسري كام 

يرغبون، ولدهيم مشكلة يف احلفاظ عىل أصدقائهم اجلدد. 

- حيب أصحاب هذا النمط اللمسة اخلاصة عىل املواضيع الفكرية والفلسفية، ويسعون 
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بِجد ليجدوا هذه اللمسة بني أصحاب الشخصيات املتنوعة ووجهات النظر املختلفة من 

حوهلم وخصوًصا من بني أصدقائهم.

- وهم هيتمون بأصدقائهم بإخالص، ولذلك يبذلون كل جهدهم البتكار جمموعة من 

لذلك  هبا،  يستمتعون  حوهلم  من  مجيع  ستجعل  -باعتقادهم–  التي  احلياتية  التجارب 

فهم يستاءون من رصاعاهتم اآلنية التي تنهي عالقات صداقاهتم، وكلام تقدم هبم العمر 

وازدادوا نضًجا يتعلمون أن حيرتموا األنواع املختلفة للشخصيات من حوهلم ويكتشفون 

نقاط تشاهبهم معهم.

تربية األبناء:

أبنائهم،  مع  التعامل  يف  اسرتخاًء  األشخاص  أكثر  من  النمط  هذا  أصحاب  يعترب   -

بل  رسورهم،  حلظات  أفضل  األطفال  مع  اللعب  هلم  ويمثل  للمتعة،  حمبون  آباء  فهم 

ويبتكرون باستمرار طرًقا جديدة ومثرية لالستمتاع معهم، ويشعرون بسعادة غامرة من 

اللحظة األوىل التي يمسكوهنم فيها متساءلني عن خربة أطفاهلم يف كل يشء حميط هبم، 

ويتشاركون معهم ويشجعوهنم قدر اإلمكان.

-وتعتمد فلسفة اآلباء املنتمني لنمط املؤدي عىل التجارب، فعندما يسأهلم أوالدهم عن 

يشء جديد، يكون ردهم "لنكتشف اجلواب معا"، وال تعترب األسس الصلبة واألنشطة 
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ويسمحون  بَِرويَّة  األمور  يأخذون  حيث  عندهم،  األبوة  شخصية  من  جزًءا  الروتينية 

ألطفاهلم باستكشاف األشياء اجلديدة التي تعرتض طريقهم، ويقدر أطفاهلم ذلك، وهذا 

ال يعني عدم وجود قواعد وقوانني، حيث أهنم مروا بمرحلة الشباب من قبل.   

السلبية عىل  اآلثار  باالنضباط، وتظهر  النمط  يتقيد األشخاص من أصحاب هذا  - ال 

الرضر  نفس  من  أطفاهلم  يعاين  أال  عىل  حيرصون  فإهنم  ينضجون  عندما  لذلك  حياهتم 

والنكسات التي سبق وأن خيتربوها بأنفسهم.

- هم يستمرون باملساومة للنهاية عىل الرغم من تقديم الكثري من الدعم العاطفي، يف حني 

كوهنم متطلبني للمشاعر واإلحساس العميل وذوي أسلوب تربية ورعاية جيدة للغاية 

أهنم  أطفاهلم  ح  رَصّ فإذا  جيد،  بشكل  أبنائهم  وبني  بينهم  الفجوة  ويمألون  ومشجعني 

يريدون أن ُيصبحوا رواد فضاء فإهنم يبنون هلم سفينة الفضاء بكل سعادة، ويساعدوهنم 

بالرتكيز عىل واجباهتم املدرسية وأهدافهم.
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السامت العملية العامة ألصحاب هذا النمط :

- ال يمكن مضاهاهتم عندما يتعلق األمر باستكشاف املجهول والوصول إىل أعىل قدرة 

لإلنسان، وهذا ما يدفعهم وحيفزهم، وهو ما جيب أن يركزوا عليه، أن يضعوا أنفسهم يف 

مكان يسمح هلم بالرتكيز عىل عفويتهم وتأثريهم ومهاراهتم يف حل املشاكل، مع اإلبقاء 

عىل احلرية الكافية هلم يف اختيار طرقهم اخلاصة.

- إهنم بارعون يف احلاالت التي تتطلب القيام بأعامل غري مألوفة حتت ضغط الوقت، إذ 

أهنم قد يتوترون يف احلاالت اخلطرة، لكنهم يميلون للشعور باالرتياح يف اختاذ القرارات 

مبارشة وخوض املغامرات واملخاطر التي سيتجنبها اآلخرون.

- اجلمع بني ما يملكون من اجلاذبية ومهارة رواية القصص جيعل منهم وجوًها بارزة، 

مثل  موضوع  عرض  أو  بالتمثيل  الشخصية  كل  بأخذ  واضًحا  هذا  يكون  أن  يمكن  و 

يتقبلون  التواصل، فهم  النوع من الشخصية هم سادة  املدرس. إن األشخاص من هذا 

األفكار اجلديدة واملشوقة، ويستخدموهنا لعرض يشء بطريقة تلتقط خميلة أولئك الذين 

التطور و التقدم املهين
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خياطبوهنم. 

األمر  يتعلق  عندما  طبيعيني  ويكونون  ملهمني ورسيعني،  بارعني،  يكونوا  أن  يمكن   -

بإنشاء مواد عفوية، فهي تعمل عىل إمتاعهم أكرت من تلك التي تكون تقليدية أو متوقعة، 

فهذه النوعية مفيدة للمتحدثني الذين حيتاجون للحيلولة دون ان يصيبوا مجهورهم بامللل.

بعض املهن والوظائف املناسبة

وهذا ما جيعل املهن والوظائف اآلتيه هي األنسب )لكنها ليست الوحيدة(:

 العمل االجتامعي، مدرب احلياة، املعالج السلوكي،  مستشار، مدرب ريايض، التغذية، 

مستشار التوجيه املدريس، ممثل، معلم، سيايس، متحدث باسم العالقات العامة أو وكيل 

التأمني،  مبيعات  اجلامهري،  لتحفيز  حمارض  حمامي،  دين،  رجل  التحقيق،  مراسل  دعاية، 

التخطيط  للربح،  التربعات غري هادفة  مالية، مجع  إدارة  أعامل،  رائد  االستثامر املرصيف، 

االسرتاتيجي، مبيعات من أي نوع، االعالن والعالقات العامة، إدارة احلدث.
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سامهتم كزمالء 

• ال يمكن االستعاضة عنهم عند احلاجة إىل أفكار ممتعة ومثرية.

• اجتامعيون جدا وعفويون، يستمتعون بالتفاعل مع األشخاص اآلخرين.

• من املرجح أن يكونوا مشهورين. 

• أذكياء ومحاسيون. 

• شديدو املالحظة، قادرون عىل احلكم بدقة عىل اجلو يف العمل.

• يكرهون النقد، خاصة إذا تعلق األمر بعاداهتم.

• مبدعون برواية القصص.

• متساحمون جدا، ويمكنهم التاميش مع اجلميع.

سامهتم كمديرين

• يستمتعون باحلصول عىل حمور االنتباه.

• يركزون عىل "هنا واآلن".

• جيدون جًدا يف منع حاالت الرصاع وجعل مرؤوسيهم يشعرون باالسرتخاء.

• ال هيتمون كثريا بسلطتهم أو الوضع االجتامعي ويفضلون التسلسالت اهلرمية األفقية.
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• يمكن أن يكونوا واسعي احليلة وملهمني. 

• منفتحو الذهن ومرنون، وعىل استعداد لتجربة أفكار جديدة.

• عمليون جًدا.

• قادرين عىل إهلام الفريق.

سامهتم كمرؤوسني

• يستمتعون بالتجربة  وحماولة اخلروج بأفكار جديدة ويبغضون املهام العادية.

• قدرة عقلية ممتازة، وقادرة عىل القفز من فكرة  إىل أخرى.

• نوعا ما هم رسيعو النسيان، ويركزون عىل عوائد رسيعة.

• مبدعون وعمليون بنفس الوقت.

•صادقون ومبارشون.

• يفضلون احلرية واالستقالل عىل السالمة واألمن.

• يبغضون التكرار واملهام املحددة بدقة.

• يكرهون أن يكونوا مقيدين من قبل أنظمة وقوانني.

• مفكرون رسيعون.
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• يملون برسعة .

• لدهيم مهارات االرجتال ممتازة.

• ريام يأخذون خماطر ال داعي هلا  .

• يسعون للمكافآت املادية.

* للتعرف أكثر عىل طبيعة هذا النمط والسامت الشخصية املميزة له، وما حتويه من خبايا 
مستوى  عىل  سواء  النمط  هلذا  األساسية  األطر  وبيان  والضعف،  القوة  لنقاط  تفصيلية 
املؤدي  "نمط  املهني، فطالع كتاب  التطوير  أو مستوى  العالقات االجتامعية واإلنسانية 

)ESFP(" للكاتب حممد اجلفريي.

الفصل الخامس



اكتشف 
نمط 

شخصيتك

404

خريطة توافق األمناط
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دراسة عن معدل دخل لكل شخصية
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املجموعة االوىل:

1-  هل جتد التعريف بنفسك لألخرين أمرا سهال:

I ال       E نعم 

2- تبادر بإجراء االتصاالت اهلاتفية لألصدقاء اجلدد:

I ال       E نعم 

3- ال مانع لديك بأن تكون مركز االهتامم:

I ال       E نعم 

4- جتد أنه من الصعب أن تبدأ بالكالم عندما تكون الفكرة التي تريد التعبري عنها غري 
واضحة لك بشكل جيد:

E ال       I نعم 

5- تفضل قراءة كتابا ممتعا أو ممارسة لعبة فيديو مسلية عن القيام بالنشاطات االجتامعية:

E ال       I نعم 

6- أسمح ملشاعري بالظهور أمام اجلميع:

 I ال       E نعم

اسئلة االختبار

اسئلة االختبار
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7- االعتياد عىل املحيط االجتامعي يف عملك اجلديد ال حيتاج إىل كثري من الوقت:

I ال       E نعم

8- تفضل العمل ضمن فريق عىل أن تعمل منفردا:

I ال        E نعم

9- برأيك، أن تكون مستشار أفضل من العمل ضمن فريق؟

E ال      I نعم 

10- اجتامعك مع جمموعة من األشخاص يعطيك شحنة من الطاقة:

I ال      E نعم 

تضع  كأن  بأعاملك  قيامك  عند  بك  املحيط  الوسط  عن  نفسك  تعزل  أن  حتب   -11
سامعات االذن:

E ال       I نعم

انتهت أسئلة املجموعة االوىل.

من  تتمكن  حتى  لديك  االعىل  هو  حرف  أي  وأعرف  االجابات  مجيع  االن  امجع   

معرفة احلرف االول من شخصيتك. 

اسئلة االختبار
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املجموعة الثانية:

1- كثريا ما تشعر بأنك متيل ملقارنة نفسك بأشخاص آخرين:

N ال      S نعم 

2- غالبا ما تشعر بالغرية من االخرين:

N ال      S نعم 

3- االفكار )الصعبة( أهم من الوقائع الذي نعيش فيه:

S ال      N نعم 

4- يف حال مل يرد أحدهم عىل رسالتك برسعة، تشعر بالقلق فيام إذا كنت قد أخطأت 

فيام قد كتابته له:

N ال      S نعم 

5- متيل أفكارك إىل أن تكون خيالية أو بعيدة عن الواقع:

S ال      N نعم 

6- جتد أنك أفضل يف النواحي التنفيذية أكثر من االخرتاع:

N b. ال       S a. نعم 

اسئلة االختبار
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7- هتتم بام يعتقده الناس عنك:

N ال      S نعم

8- غالبا ما متيض وقتا يف استكشاف أفكار خيالية وغري عملية:

S ال      N نعم 

9- ال متانع بأن يوجه لك نقد شديد فيام إذا كان النقاش منطقيا:

S ال      N نعم 

10- تركز عىل االحتامالت أكثر من النتائج الفعلية )ال هتم النتيجة يف أي جتربة ولكن 

املهم هو اكتشاف كل االحتامالت يف التجربة(:

S ال      N نعم 

11- حتب أن تأخذ خالصة املواضيع أم حتب التفاصيل:

S التفاصيل      N اخلالصة

انتهت أسئلة املجموعة الثانية.

امجع االن مجيع االجابات وأعرف أي حرف هو االعىل لديك حتى تتمكن من معرفة 

احلرف الثاين من شخصيتك.

اسئلة االختبار
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املجموعة الثالثة:

1- القرار املنطقي بالنسبة لك هو القرار األفضل، حتى وإن كان سيؤدي ألذية مشاعر 
أحدهم:

F ال      T نعم      

2- مشاهدة األفالم العاطفية جتعلك تشعر باحلزن:

T ال      F نعم 

ا عملياًا حيب األمور العملية أم خالياًا حتب اخليال  3- هل تفضل أن تدعو نفسك شخصاً
واألحالم:

F خيايل      T عميل      

4- كثريا ما يتقلب مزاجك:

F نعم       T ال       

5- من املمكن أن يتغري مزاجك برسعة:

T ال       F نعم 

عن  عوضا  العاطفية  املساعدة  بتقديم  تبدأ  ما  عادة  مشكلة،  يف  أحدهم  يقع  عندما   -6
تقديم احللول العملية:

اسئلة االختبار
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T ال      F نعم 

7- عندما تقطع عالقتك بشخص ما فإنك تقطعها فورا:

F ال      T نعم

األشخاص  هوالء  مع  تتبع  هل  آخرين  أشخاص  عىل  تؤثر  قرارات  اختاذ  عند   -8
األسلوب العاطفي أم املنطقي:

F العاطفي      T املنطقي 

9- من الصعب أن ختفي مشاعرك:

T ال      F نعم 

10- جتد أنه من اجليد إظهار يشء قليل من العاطفة يف جمال العمل:

T ال      F نعم

11- أنت غالبا ما تفكر بعقلك أم بقلبك:

F قلبي      T عقيل

انتهت أسئلة املجموعة الثالثة.

امجع االن مجيع االجابات وأعرف أي حرف هو االعىل لديك حتى تتمكن من معرفة 

احلرف الثالث من شخصيتك.

اسئلة االختبار
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املجموعة الرابعة:

أن  تتحمل  ال  وأنك  كام  ممكن  وقت  بأرسع  االلكرتوين  بريدك  عىل  اإلجابة  حتاول   -1
يكون صندوق الوارد يف حالة من الفوىض:

P ال      J نعم 

2- ال حتب التقيد بواعيد حمددة وحتب أن يتم إعطائك حرية ومرونة ىف االلتزامات:

J ال      P نعم 

3- برأيك أن تكون قابال للتكيف أكثر أمهية من أن تكون منظام:

J ال      P نعم

4- بيئة عملك ومنزلك مرتبة جدا:

P ال      J نعم 

5- تفضل أن ترتك املشاكل معلقة قدر املستطاع العتقادك بإمكانية إجياد حلول أفضل 
مع مرور الوقت:

J ال      P نعم 

6- خطط سفرك موضوعة بشكل دقيق ومدروس:

اسئلة االختبار
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P ال      J نعم 

7- ال متتلك مهارة التخطيط الدقيق ومتيل أكثر لالرجتال )حتب االرجتال وتبادر دون أن 
تفكر يف كل النتائج(:

J ال      P نعم 

8- نمط عملك أقرب إىل العشوائية منه إىل أن يكون ممنهجا وخمططا بدقة:

J ال      P نعم

من  أكثر  سابقا  املجربة  واحللول  الطرق  االعتبار  بعني  تأخذ  للمشاكل  حلك  عند   -9
األفكار اجلديدة الغري املجربة:

P ال      J نعم 

10- قراراتك عشوائية وعفوية وال تتسم بالتخطيط والتنظيم:

J ال      P نعم

11- إبقاء خياراتك مفتوحة أكثر أمهية من االلتزام ببنود حمددة:

J ال      P نعم

اسئلة االختبار
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خاتمة الكتاب

خاتمة الكتاباسئلة االختبار
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املقصود من نظريات واختبارات تصنيف الشخصيات هو أن تُدلك عىل بعض املالمح من 

شخصيتك وتكون نقطة انطالق لك الكتشاف شخصيتك بشكل أكرب، وليس املقصود 

منها حرصك يف قالب معني، كأن ُيقال لك أنت شخصيتك كذا ووضع ترصفاتك يف إطار 

معني بناًء عىل ما يعتقده الناس بأنه شخصيتك، هناك فارق كبري بني استخدام نظريات 

تصنيف الشخصيات مثل MBTI يف مساعدتك يف اكتشاف ذاتك وبني خطورة وضع 

نفسك يف قالب شخصية معني واالقتناع أنك ال تستطيع الترصف عكس ذلك. 

العلوم االجتامعية وخاصة علم النفس من العلوم الديناميكية املتغرية حيث هناك اجلديد 

ومليئة  التعقيد  شديدة  البرشية  النفس  أن  نجد  النفس  علم  عن  تكلمنا  ولو  باستمرار، 

باألرسار، وهى أكرب من أن ُتفرسها نظرية أو يتم وضعها يف قالب من القوالب، وعلامء 

النفس كل يوم بحال جديد، وهم يف سعي دائم ومستمر للوصول ملعارف وأرسار أكثر 

عن النفس.

 لذلك ال ينبغى أخذ ما تعرفه عن نفسك عىل حممل احلتمية، وإنام عليك أن تدرك أهنا 

فقط وسيلة حتاول من خالهلا اكتشاف فطرتك وصفاتك األصلية التي ُخلقت هبا والتي 

قد تكون ُدفنت مع الوقت.

خاتمة الكتاب

خاتمة الكتاب
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 لذا من اخلطأ أن تضع نفسك يف قالب معني تترصف وتتعامل مع الناس من خالله، فأنت 

ال تدرى ما أرسار شخصيتك التي سوف تكتشفها يف املستقبل، جيب التعامل مع أسامء 

األنامط املعطاه من خالل النظرية من هذا املنطلق، فأسامء مثل نمط املدافع، العقل املدبر، 

املستشار أو الفنان، ما هى إال أسامء داللية تعطي جمرد داللة عىل كيف يمكن أن يكون 

التوجه العام ألصحاب النمط.

وهى جمرد أسامء توضيحية، لذا ال ترتكب خطأ فادًحا بوضع شخصيتك يف قالب بعينه، 

كام ال ينبغي عىل أى شخص القراءة عن نمط معني ظًنا منه أن ينتمى إليه إال بعد التأكد 

من االختبار.

خاتمة الكتاب
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أكثر من  إن نسبة دقة االختبار هي عالية جدا تصل الى 

93% ورغم ذلك ال يمكن أن نضع كل البشر في 16 نوع فقط 

ولذلك فإن هذا االختبار يساعدنا على اكتشاف انفسنا ولكن 

ليس لتحديد قدراتنا وطموحاتنا، فهو يعطينا نتائج بناء على 

اجاباتنا

1- كان مزاجى سيء حينما اخذت هذا االختبار

2-  أنا غير متحمس له.

3- أنا ناجح في حياتي وأعرف نفسي جيدا وال داعي لالختبار.

4- أنا رافض ألن يعرفني أو ليصنفني االخرون.

5- لقد خضعت لالختبار وأنا مجبر على ذلك.

6- ال أحب االجابات واالختبارات.

7- ال أحب أن يقيمني االخرون.

لماذا يجب أن نشكك في النتائج

وقد نكون غير دقيقين في االجابة لألسباب التالية:

خاتمة الكتاب
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8- إيجابياتي صحيحة وسلبياتي خاطئة. 

9- كنت كذلك وتغيرت

10- هو دقيق ولكن ال يهمني.

خاتمة الكتاب 
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ومطبوعات كتب 

أنماط الشخصية الستة عشر التي تحدد كيف تعيش   .1

ونحب ونعمل، أوتوكروجر وجانيت م. ثيوسين.

الكالب،  مريد  حولك،  من  شخصية  شخصيتك  اكتشف   .2

2013م. مؤسسة بداية للنشر، 

ماك  مارى  مؤسسة  جينيس،  ماك  مارى  شخصيتى،   .3

. للنشر

إيزابل  المواهب،  اختالف  وأنماط  الشخصية  فهم   .4

1900م. مايرز، دار رسالن للطباعة والنشر والتوزيع، 

 -MBTI لمعايير  وفقا  الشخصيات  أنماط  مجموعة   .5

2015م.  كاليتون جيوفريز، 

هامبتون  مؤسسة  جيفريز،  االنماط،ويليام  مماثلة   .6

املراجع 

المـــــــراجع
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1991م. رودز للنشر، 

الكترونية مصادر 

www.16personalities.com  .1

www.myersbriggs.org  .2

/http://www.jass.im  .3

المـــــــراجع
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محمد الجفيري 
دورة " اكتشف نمط شخصيتك القيادية 

"MBTI - حسب معايير

اسئلة االختبار
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حصل  الجنسية  قطرى  وكاتب  باحث  هو 
على الدرجات العلمية اآلتية:

واتصاالت  معلومات  تكنولوجيا  دبلوم    •
  ICT CNA-Qatar( )كلية شمال األطلنطي )خريجين الدفعة األولى –

.)2004

من  االستراتيجي  التخطيط  في  الماجستير  درجة  على  حصل    •
الجامعة الفرنسية )HEC(، وهي واحدة من أعرق وأرقى كليات إدارة 

األعمال في العالم.

.)Northampton( ر الدكتوراة في جامعة •  وُيحضِّ

شغل كالاً من المناصب اآلتية :

• كاتب إسبوعي في جريدة العرب القطرية.

•  مقدم  برنامج الخبير في ) تليفزيون قطر(.

•  يعمل حالياًا كمستشار تطوير وتدريب في مؤسسة قطر لإلعالم.

نبذة عن الكاتب 

نبذة عن الكاتبنبذة عن الكاتب
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أهم أعماله : 

والتكنولوجيا منها:  القيادة  25 كتاب في مجال  • مؤلف ألكثر من 
)تحليل الشخصيات القيادية – القيادة باإلرشاد – القيادة – التخطيط 

االستراتيجي – صمم موقعك على اإلنترنت بدون برمجة(.

القيادة والتكنولوجيا بعدة  • ترجمت العديد من كتبه في مجالي 
لغات.

• مؤسس مشروع )وقف أونالين(، أكبر شبكة تدريب مجانية عربية 
على اإلنترنت.

رسالته :

في  المساهمة  وهي  واضحة  رسالة  الجفيرى  محمد  األستاذ  يحمل 
إعداد جيل جديد من القادة متسلح بالعلم والمهارة والحكمة، ومؤهل 
لقيادة العالم العربي لاللتحاق بمصاف األمم العظمى، فهو يؤمن تمام 
طاقته  كل  يبذل  فهو  لذا  والعربي،  القطري  الشباب  بقدرات  اإليمان 
لتحويل  والعربي  القطري  الشباب  ودعم  وتحفيز  وتأهيل  تدريب  في 
أفكارهم وأهدافهم إلى حقيقة واقعة تساهم في رسم مستقبل أكثر 

ا لقطر وألمتنا العربية واإلسالمية.  إشراقاً

نبذة عن الكاتب نبذة عن الكاتب 
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جمموعة صناع اإلبداع تأسست لتكون املظلة التي ترعى مهارات الشباب وقدراهتم 
عن طريق عدة مؤسسات صغرية حتتها

1-      دار صناع اإلبداع للنرش والتوزيع.

2-      رشكة إنتاج صناع اإلبداع للتصوير واإلخراج.

3-      شبكة صناع اإلبداع للتدريب عىل االنرتنت.

4-      مركز صناع اإلبداع للتطوير وإدارة املشاريع الشبابية.

اهلدف الرئيسى هو إطالق العنان لقدرات وامكانيات الشباب العربى وحتفيزهم 
عىل نرش العلم واملعرفة ىف شتى املجاالت.

هذا هو حلمي وهذا ما أعيش ألجله

مؤسس جمموعة صناع اإلبداع

  محمد الجفيري

www.sona3.net

صناع االبداعنبذة عن مجموعة صناع اإلبداع

نبذة عن مجموعة صناع االبداع 
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للحصول على شهادة اتمام دورة قم 
بالدخول الى موقع صناع االبداع واتبع 

الخطوات المطلوبة منك بعد قراءة 
الكتاب او مشاهدة الدورة التدريبية

www.sona3.net

صناع االبداع
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للتواصل: 
 Whatsapp: 0097455221828

 email: mohammedaljefairi@gmail.com
Instagram: maljefairi

 twitter: maljefairi
Snapchat: Nethelper

"من منا ال يخطئ. ساعدوني في تصحيح 
أي خطأ أو لبس في اجتهاد

إن احسنت فمن اهلل وإن أسأت 
وأخطأت فمن نفسي ومن الشيطان

تم بحمد اهلل"

صناع االبداع

مترو القادة
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ا ما يتبادر إلى الذهن لماذا يسبقنا العالم في النهضة،  - دائماً
وربما  المتفرجين  دور  األحيان في  ونبقى نحن في معظم 
عدم  في  المشكلة  هل  منها؟!،  الخلفية  الصفوف  في  كنا 

وجود قادة أو علماء، أم ماذا؟!

العلمية  النظريات  إلى  نرجع  كهذا  سؤال  على  ولإلجابة 
العالمية التي حصرت أهم أسباب النهضة في:

1. العلم

2. األخالق

3. العمل 

الثالثة  الشروط  ينقصنا؟!،  الذي  العوامل  تلك  فأي  إذن   -
العلم واألخالق والعمل موجودة بنسٍب ومستوياٍت متفاوتة 
األفراد  بين  الواحد  بالمجتمع  وكذلك  المجتمعات،  بين 
األسباب  هي  هذه  ليست  ا  أيضاً ولكن  البعض،  وبعضهم 
المالي هو  الجانب  الركب، فلربما كان  لتأخرنا عن  الوحيدة 
المعادلة  هذه  فإن  دقة  أكثر  وبمعنى  األسباب،  تلك  أول 

ينقصها الثراء لتكتمل على أكمل وجه.

نبذة عن مترو القادة



429

)
IS

F
P
(
ن 

نا
لف

 ا
ط

م
ن

من هنا جاءت فكرة برنامج مترو القادة، لُتعالج أسباب   -
تأخر النهضة األربع ولتسد هذا الثغر عن األمة المباركة، فتحاول 
إيجاد حالة ومناخ حقيقي قادر على خلق قادة وعلماء ينافسون 
العالم في شتى المجاالت، فهذا البرنامج عالج العيوب التي قد 
ُتخالط مثل هذه البرامج، فهو لم يعتمد على الخطابة، بل َعَمد 
واأللعاب  والتحدي  العملية  األنشطة  من  بالعديد  خلطه  إلى 
في بعض األحيان مع الحفاظ على الجانب التعليمي باإلضافة 
كافة  ُيراعي  متكامالاً  جاء  البرنامج  فهذا  الربحي.  الجانب  إلى 

الجوانب.

• إذن ما هو مترو القادة؟

المشارك  سيمر  وخاللها  سنوات،  خمس  مدته  برنامج  هو 
منها  خط  كل  يتكون  رئيسة،  خطوط  بأربعة  بالبرنامج 
ذاته  مهارات  من  ليطور  المشارك  بها  ويمر  مراحل،  عدة  من 
ونفسه ويكتشف عالم القيادة ومستوياتها، باإلضافة إلى أنه 
سيطور كذلك من مهاراته في التعامل مع اآلخرين وسيتعلم 
فيه  ا  ومتخصصاً له  المناسب  تخصصه  في  خبيراًا  يكون  كيف 
الشخصية  بقدراته  للعالمية  الوصول  كيفية  وسيعرف  كذلك، 
المجتمع  التعامل مع  وإمكانياته، وتفعيل قدراته في كيفية 
على  سواءاً  إنجازاته  لتحقيق  مستقبالاً  معه  سيتفاعل  الذي 
مستواه الشخصي أو على مستوى المجتمع أو حتى على مستوى 

العالم أجمع، وهذا هو ما ُنسميه بالوصول للعالمية.
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ويتكون من أربع محطات أساسية هي:

1. خط اإلرشاد: هو من أهم الخطوط الرئيسية، فهو يبدأ 
بالتعريف عن مترو القادة وأهمية التغيير، كما يبدأ بمعرفة 
التعامل  وكيفية  الشخصية  األنماط  على  والتعرف  الذات 
ا بسلسلة كاملة من الكتب تشرح كل نمط من  معها، مرفقاً

أنماط الشخصية بالتفصيل.

2. خط العلماء: هو عبارة عن مجموعة محطات لصناعة عالم 
الصعيد االجتماعي  ا على  العلمي وأيضاً المستوى  ناجح على 
والتسويق له عالمياًا، فهي تبدأ معه رحلته من كونه فني 

حتى تصل به إلى مستوى استشاري عالمي.

3. خط القيادة: هو عبارة عن خمس محطات رئيسية تبدأ 
مهاراته  وتطوير  ذاته  قيادة  كيفية  على  المتدرب  بتعليم 

حتى تصل به إلى مرحلة قيادة القادة.

4. خط ريادة األعمال: هو الذي يتعلم فيه المتدرب بشكل 
عملي كيف يحقق لنفسه الثراء، وكيف يكون مشروع خاص 

به وسبل تطويره.
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البرنامج العملي ملشروع )مترو القادة(

Earn
)كسب المال من 
مشروعك الخاص(

Learning
)تعلم بالعمل(

Play
)لعب وتحدي(

يعنى بكسب 
المشارك للمال 

من خالل مشروعه 
الخاص به وذلك 
بتحويل أعماله 
وانجازاته الى 
مشاريع تربحه 

وتكسبه المال من 
خاللها 

كمثال : اذا كان 
للمشارك كتاب 
عمله وانجزه 

ونشره فانه فيما 
بعد ومن اجل 
ان يكسب من 

هذا الكتاب ماالاً 
فانه يحوله لقصة 
مصورة او فيديو 

مرئي او دورة 
تدريبية او اي عمل 
يكسب من وراءه 

مال.

التي  الطريقة 
على  تعتمد 

 -  %  70 نظرية 
%10 - % 20
1- التعلم 

بالممارسة  
الحياتية يعلم 

الناس بنسبة %70.
2- التعلم من 

تجارب الناس مع 
بعضهم وتجارب 
الغير يعلم الناس 

بنسبة %20.
3- التعلم من 

المناهج الدراسية 
المكتوبة والكتب 

والمحاضرات 
والدورات تعلم 

الناس بنسبة %10.

يعنى باكتساب 
الناس للمهارات 

الالزمة للتعامل مع 
االخرين من خالل 
اللعب والتحدي 

فيما بينهم 
وكذلك يكتشف 
المشارك ذاته 

ومهاراته من خالل 
مشاركة االخرين 
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ما أريده من خالل مشروعي هو تحويل المناهج المكتوبة 
خالل  من  واإلنتاج  للتطوير  عملياًا  ُتمارس  عملية  مناهج  إلى 
وللمساعدة  مجتمعاتهم،  وألجل  ألجلهم  أنفسهم  األشخاص 

في تطوير وتقدم وازدهار األمة ونهضتها كما يجب.

- الهدف األساسي والمهم من هذا المشروع:

المشروع هو برنامج عملي، وعبارة عن لعبة يلعبها الكبار 
والصغار، والكبار يمكنهم خالل مدة خمس سنوات من اإلنجاز 
ثمار  وسيرون  قدرات،  من  به  يتميزون  فيما  واالبداع  واإلنتاج 
وسيرون  لهم  المتاحة  المجاالت  كافة  في  أعمالهم  ونتائج 
جميع  في  إنجازاتهم  ومع  معهم  المجتمع  ومشاركة  تفاعل 

النواحي وتشجيعهم وهكذا للوصول إلى العالمية بإذن اهلل.

وهذه هي شبكة المشروع مفصلة أكثر بكافة الخطوط 
األربعة الرئيسية ومراحلها:

يتناول هذا الكتاب محطة فهم الذات  التي هي جزء من 
الخط األحمر )المهارات( من مترو القادة )نحن اآلن في محطة 

)فهم الذات وأكتشاف الشخصية(
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