










ًتمٌزه و الشخص بها ٌنفرد التً والعادات والصفات المٌزات من مجموعة ه 
 ممٌزات و بصفات ٌنفرد شخص كل أن نجد فإننا لذلك و ,الناس من غٌره عن

 المستقلة شخصٌته من جزءا   تكون معٌنة طقوس و عادات لدٌه و ,به خاصة
 . المتفردة
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 هو علم دراسة تصنٌف الناس إلى أنواع 

 وهو دراسة االختالفات البشرٌة ، وٌبحث 

 .عن التشابه من بٌن االختالف 

  

 



وتطورهم الناس وبنمو السٌاق بتغٌر تتغٌر األنماط . 

ًالناس لوضع ال ، والسلوك التفكٌر حٌث من للشخصٌة توضٌح ه 
 . صنادٌق أو إطارات فً

أسلوبنا تحدد فقط هً ، العقلٌة أو النفسٌة بالصحة لها عالقة ال 
 . المختلفة الحٌاة شإون مع التعامل فً المفضل

نمط من أفضل نمط ٌوجد ال ، ضعف ومواطن قوة مواطن نمط لكل 
   اللزوم عند االنماط بٌن نتنتقل وكٌف نمطنا نوظف اٌن الحكمة ،

 



ٌونج كارل السوٌسري للعالم مستفٌضة دراسة هً الشخصٌة األنماط 
 .1921 عام

مجموعات ثالث فً نقٌض طرفً على الناس قسم : 

 الذات على االنغالق أو واألشٌاء الناس على االنفتاح   

ًبالحدس أم بالحواس المعلومات تلق   

بالعاطفة أم بموضوعٌة القرارات اتخاذ   

 



 برٌغز كاثرٌنووالدتها (  ماٌرز ازابٌل) ثم جاءت العالمتان األمرٌكٌتان 

 . 1950فطورتا نظرٌة كارل ٌونج عام 

  أضافتا عامال جدٌدا وهو السإال 

 الرابع كٌف ٌنظم 

 اإلنسان العالم من حوله 

 ، هل بالحسم أم 

 بالمرونة ؟

 



 ًعلى المستوى الشخص 

تساعدك فً فهم ذاتك 

 تساعدك على تشخٌص نقاط ضعفك وقوتك 

 الجوانب لكتشخص 

 التً تحتاج إلى  

 تطوٌرها 

 تساعدك على 

 معرفة مكانك المناسب فً العمل 



 على مستوى اآلخرٌن: 

 تساعدك فً فهم االختالفات الشخصٌة 

 تساعدك على التواصل الفعال مع اآلخرٌن سواء فً العائلة أو العمل 

 .أو األصدقاء 

 



 وابنتها ،  برٌغز ماٌرزجاءت األنماط بعد خمسٌن عاما من الدراسة من
 :عن أربع أسئلة  اجابةوكانت النتائج هً 

 ٌكتسب اإلنسان طاقته ؟ اٌنمن  -1

 كٌف ٌستقبل اإلنسان المعلومة من العالم الخارجً ؟ -2

 كٌف ٌتخذ قراراته ؟ -3

 كٌف ٌنظم العالم من حوله ؟ -4

 





 ٌستمد اإلنسان طاقته ونشاطه ؟ اٌنمن 

 ؟؟ (من ذاته ) من الداخل  -1

 ؟؟(من الناس ) من الخارج  -2

 (ٌمٌل إلى الداخل ) إذا استمد طاقته من الداخل فهو منغلق على ذاته 

 (I)، وٌختصر إلى  Introversionٌسمى 

 (اجتماعً ) إذا استمد طاقته من الخارج فهو منفتح على اآلخرٌن 

 (E)وٌختصر إلى  Extraversionوٌسمى 

 



 ٌمٌل إلى التجمعات والحفالت. 

ٌمٌل إلى الجلوس مع الناس لمدة طوٌلة . 

ٌحرص على أن ٌكون مقبوال اجتماعٌا . 

 ٌتعرف على الغرباء بسرعة. 

 ٌقٌم عالقات اجتماعٌة واسعة. 

 له أصدقاء كثٌرون. 

 ٌمكنك فهمه بسرعة. 

 ٌمل من الجلوس لوحده  . 



 ٌتكلم كثٌرا وٌنصت اقل 

 ٌجد صعوبة فً السكوت 

 ٌرد على الهاتف بسرعة 

 ٌفكر انٌتكلم بتلقائٌة من دون 

   احٌانا  

 مفعم بالحٌوٌة 

 مع اآلخرٌن ومنهم  االفكارٌولد 

ربما ٌكون غٌر محب للقراءة ؟ 

 



 (ٌمٌل إلى الجلوس بمفرده )ال ٌحب االحتكاك الكثٌر بالناس 

 ٌفكر بعمق ، ٌتؤمل كثٌرا ، ٌحاور ذاته. 

 ٌفكر من دون كالم ، وٌمٌل لطرح أفكاره على الورق 

 مستمع جٌد. 

 (ٌتكلم قلٌال ، ٌمٌل إلى العزلة )ٌصعب التعرف على شخصٌته 

 ال ٌبادر 

 ٌتؤخر عادة بالرد على الهاتف 

(نخبة )قلٌلون  اصدقاإه 

 ٌمٌل إلى الخصوصٌة 

 ( ٌحب من ٌحترم خصوصٌاته) 



  
I 

(الخصوصية)  

50% 

 

E 
(الناس)  

50% 





كٌف ٌتلقى اإلنسان المعلومات ؟ 

 من الحواس   -1

 .ٌرى ، ٌسمع )

 ..(واقعً 

 ٌسمى حواسً 

Sensing  

 Sوٌختصر 

 بالحدس  -2

 ..(ٌتخٌل ، ٌتوقع)

 ٌسمى حدسً

 Intuition  وٌختصر إلى(N  ) 

 

 



 ٌجذبه الخٌال والتوقعات وٌحب المثالٌة 

 ٌحب التخطٌط وٌتقنه وقد ال ٌنجز ما وضعه فً الخطة 

 (مجدد ومطور ) والتجدٌد وٌكره الروتٌن وٌتعب منه  االبداعٌحب 

 ٌهتم بما وراء الحدث وارتباط المعلومات 

 ٌعطً المعلومات بشكل عام وبطرٌقة مباشرة ومن دون تفاصٌل 

 (ٌحب االبتكار فً التعلم والتنفٌذ ) ٌفكر بالمستقبل 

 ٌستعمل طرقا مبتكرة لحل المشاكل وللوصول لؤلهداف. 



 ٌتعلم األمور الجدٌدة من خالل األفكار العامة والنقاط الرئٌسة 

ثم ٌعٌد ترتٌبها بعد ذلك  االفكارطرح  ٌهمه 

ٌفكر فً عدة أشٌاء فً وقت واحد 

 (نقاط رئٌسة )ٌرى التفاصٌل جملة 

 ( طاٌرةٌفهمها وهً ) سرٌع الفهم 



 ٌعتمد على تجاربه وخبراته وال ٌستجٌب لتجارب اآلخرٌن 

 بطرٌقة منهجٌة ومنظمة  باالفكارٌنتقل 

 (تربك عالمه ) ال ٌحب المفاجآت 

 (تقلٌدي)ٌحب الروتٌن وال ٌرغب بالتغٌٌر أو التجدٌد 

 الحالٌة  باالحداثٌهتم 

 االنٌحب التركٌز على ما تعلمه   

 ٌتعلم الجدٌد من خالل المحاكاة والمالحظة 

 ربما ٌتهمه البعض) غالبا ال ٌفهم التلمٌح 

 (الفهم  ببطإ  

 التً تعٌد تشكٌلها  االلعابٌحب 



 ٌحب الواقعٌة والحقٌقة المجردة 

 ًال ٌمٌل إلى العالم المثالً أو الخٌال 

 ٌهتم بالحاضر وربما ال ٌهتم بالمستقبل 

 (رإٌة سمع بصر شم تذوق)ٌتلقى معلوماته بالحواس.. 

خٌرة عملً ٌحب النتائج األ 

 ٌبدأ بالحقائق ثم ٌكون الصورة النهائٌة 

 ٌمٌل إلى التنفٌذ وال ٌرغب بالتخطٌط 

 ٌهتم بالتفاصٌل الواقعٌة  وٌستعمل طرق قٌاسٌة ثابتة 



S 
 حقائق

  75% 

N 

 احتماالت 

25% 







كٌف ٌتخذ قراراته ؟ 

 .بالتفكٌر  -1

 وٌسمى مفكر 

    Thinking 

 (T)وٌختصر إلى 

 وٌسمى . بالشعور  -2

 Feelingشعوري 

 (F)وٌختصر إلى 



 ٌتؤثر جدا باألحاسٌس والمشاعر 

 (هدفه االنسجام )ٌتوجه نحو الناس ونحو التواصل 

 باالخرٌنٌعبر عن اهتمامه   

 أي مشاعر عنده ( على حساب نفسه  احٌانا)ٌراعً مشاعر اآلخرٌن
 مقبولة 

 ٌراعً الظروف المحٌطة 

 ٌالحظ حاجة الناس إلى الدعم  فٌدعمهم 

 وهو لٌس كذلك( فٌبدو بوجهٌن أحٌانا) ٌكون دبلوماسٌا  انٌحب 

 



ًوشخصً ومتقلب المزاج انسان 

 ((ٌقرر أكثر بقلبه ومشاعره )) عاطفً جدا 

من نتائج  خرونٌوافق على ما توصل إلٌه اآل. 

خرٌن العذر دائما آلٌجد ل 

 ابداال ٌحب المواجهة   

 ٌخبرك الحقٌقة بطرٌقة لبقة 



 مهمتٌستمتع بالمجاالت التقنٌة والعلمٌة حٌث ٌكون المنطق   

ٌمٌز التناقض 

 ٌهتم بالضوابط واللوائح والقوانٌن 

 واالقتناع  االقناعٌحب 

 موضوعً فً أحكامه 

ٌكون مقبوال عقلٌا من الناس ان ٌهمه 

ٌبحث عن التفسٌرات والحلول المنطقٌة لكل شًء 

 ٌكون عادال  ان وٌهمهٌصنع قراره من دماغه 



 (وٌستحقها فً الغالب ) ٌمٌل إلى القٌادة 

 معٌاري وثابت وعادل ومتجرد هدفه الحقٌقة 

 تحلٌلً وٌدقق فً التفاصٌل 

 قراراته من عقله ال مشاعره 

 فربما تكون خاطئة  االخرونٌستفهم عن النتائج التً ٌتوصل إلٌها 

 ٌتعامل بحزم  وٌنتظر من اآلخرٌن االلتزام 

 



 T 
 منطق 

 
50% 

F 
 مراعاة 
50% 





 ًكٌف ٌتعامل مع العالم الخارج 

 Jوٌختصر إلى  Judgigٌسمى ( حكم ) بالحسم  والقطع   – 1

   perceivingٌسمى ( مالحظ )بالمرونة والمالحظة  – 2

   Pوٌختصر إلى 



 ٌحب الدقة لكنه قد ال ٌكون منظما ومرتبا 

 ٌشعر بالرضا عندما ٌبدأ بتنفٌذ مشروع ما 

 مرن وٌجمع بٌانات ومعلومات أكثر 

 ٌهتم بمراحل العمل أكثر من اهتمامه بانجازه 

 هناك كثٌرا من الوقت  انوٌرى  احٌاناتجرٌبً ومتردد 

 مستعد للتغٌرات التً تطرأ على خطته 

 ٌجرب قبل اتخاذ القرار وٌمهد له 

 تتغٌر  االحداثٌتمهل وٌتروى فً القرار لعل 

 اختٌاراته مفتوحة غٌر محددة 

 مشارٌعه مفتوحة النهاٌة 

  مخصص للطوارئ وٌتكٌف سرٌعا مع المتغٌرات 



 دقٌق جدا فً مواعٌده ومنظم ومرتب 

 واالنجاز واالنتهاء من العمل  باالنتاجحاسم ومستعجل مهتم كثٌرا 

 ٌتبعه بحرص ، ٌرتبك إذا لم ٌطبقه كما هو  اعمالعنده جدول 

 منجز ومخطط مقدما لما ٌود انجازه 

 ٌنجح فً ظل النظام وال ٌحب تغٌٌر الخطة 

 ٌتخذ القرارات بسرعة ألنه مستعد دائما 





P 
 انجاز
50% 

J 
 خيارات
50% 




