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مصدر الطاقة داخلي

ضمن مجموعة صغيرة محدودة من األصدقاءأو  حيداً و•

يفضل العالقات الشخصية المحدودة•

و يفضل الخصوصيةعلى عواطفه متحفظ •

صوت منخفض عند الكالم•

تجنب النظر في أعين الغرباء•
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مصدر الطاقة داخلي

يفضل التواصل عن طريق الكتابة•

يتعلم بالتفكير والتأمل•

يهتم باألفكار و األحالم الداخلية•

يفكر اوال ثم من الممكن ان يتكلم•
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مصدر الطاقة خارجي

يبحث دوماً عن التفاعل•

كبيرة من المعارف و االصدقاء ضمن مجموعة•

يهتم بالعالم الخارجي و التفاعل معه•

صوت مرتفع اثناء الكالم•

النظر المباشر في الوجه اثناء الكالم•
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مصدر الطاقة خارجي

يحب التنوع والفعالية•

يفضل التواصل عن طريق الكالم•

و النقاشالتفاعل يتعلم عن طريق •

يتكلم اوال ثم يفكر•
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رأيك؟ شو

خارجيداخلي
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 ودحاكينا و خ
!الغلة

صارلي ساعة عم احكي و 
!ماعبرتني بكلمة
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مو عيب عليك ما حاكيت 
!الزلمة و ال كلمة؟

!حل عني

 شايف شويالطيف 
!!حاله

!عّالكيالطيف شو 

طول بالك شوي 
خليني فكر

.........شو رأيك
!كأنك ما عبرتني

ليش خليت مجال 
!لحدا يحكي؟

مابتستحي تحكي 
!قدام الناس؟؟

مبوجأ

لئيم



كيف تتعامل مع كل طرف-مصدر الطاقة 

الخارجي الداخلي

التفاعلبلمبادرة حاجتهم لاحترم •

أفكارهم  واوضحانصت لهم باهتمام لي•

تذكر أنهم بحاجة للعديد من األصدقاء•
تواصل معهم شفهيا•

و مشاعرك شاركهم أفكارك•

همونشاطات همفعالياتشاركهم ب•

أفضل مكان لإلقناع هو المكان المزدحم•

عزلةالخصوصية والباحترم رغبتهم •

امنحهم الوقت للتفكير واالستجابة•

اختصر التواصل الشفهي معهم•
تواصل معهم كتابيا•

مع مجموعةالوجود تجبرهم على ال •

امض بعض الوقت الهادئ برفقتهم•

الهادئالمكان أفضل مكان لإلقناع هو •
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مالذي يزعج كل طرف -مصدر الطاقة 

الخارجي الداخلي

الوحدة•

  ةحصر التواصل عن طريق الكتاب•

لفترات متواصلة الفردي العمل •

العمل المركز على أمر واحد•

االزدحام•

التواصل الشفهي المطول•

التعامل المتواصل مع اآلخرين•

التشتت بالعمل على عدة أمور في آن•
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داخلي -مصدر الطاقة 

عالجها -نقاط ضعف  عززها -نقاط قوة 

التواصل مع اآلخرين•

التعبير عن الذات•

أمام جمهورمهارات االلقاء•

تشكيل شبكة عالقات•

التفكير العميق•

السكوت من ذهب•

مهارات االستماع•

مهارات الكتابة•

والء عميق للعالقات•
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داخلي -مصدر الطاقة 

اعمال فيها صعوبات اعمال تستمتع بها

أعمال التواصل مع الزبائن•

األعمال الجماعية•

األعمال التي تتطلب الكالم العام•

األعمال الفردية•

األعمال الكتابية•

األعمال خلف الحاسب•

األعمال التي تتطلب االستماع لآلخرين•
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مهارات االستماع•

مهارات الكتابة•

السكوت من ذهب•

التفكير العميق•

خارجي -مصدر الطاقة 

عززها -نقاط قوة 

التواصل مع األخرين•

مهارات االلقاء•

تشكيل شبكة عالقات•

التعبير عن الذات•

عالجها -نقاط ضعف 
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األعمال الكتابية•

األعمال الفردية•

األعمال التي تتطلب االستماع لآلخرين•

خارجي -مصدر الطاقة 

اعمال تستمتع بها

أعمال التواصل مع الزبائن•

األعمال التي تتطلب الكالم العام•

األعمال الجماعية•

اعمال فيها صعوبات



نصائح -مصدر الطاقة 

الخارجي الداخلي

االستماع جزء رئيسي من التواصل•

أعط نفسك حقها من الوقت و االهتمام•

تواصل مع اآلخرين ضمن المناسب لهم•

التنبؤ بمشاعرك أمر صعب في معظم األحيان•

شبكة العالقات مهمة للنجاح•

كبت المشاكل قد يولد االنفجار•
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