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ادراك ما حولنا
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حسي -ادراك ما حولنا 

أتذوقه -أشمه  -ألمسه  -أراه  -ما أسمعه •

يركز على ما هو حقيقي وواقعي•
و على حقيقتها يفضل الحقائق و األشياء الملموسة والمادية•

يهتم بأدق التفاصيل•

يراقب ويتذكر األشياء بطريقة متسلسلة•

خطوة -يتعلم خطوة •
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حسي -ادراك ما حولنا 

يحب االستقرار•

يعتمد على التجارب السابقة•

عصفور بااليد -يركز على الماضي و الحاضر •

أكثر من األفكار المجردة يقدر التطبيق العملي•

الروابط المباشرة بين االسباب و المسبَّبات•
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حدسي -ادراك ما حولنا 

ما أتخيله•

يطير بأفكاره بعيداً عن الواقع•

يفضل النظرة المجردة•

جديدةال األمورتجريب االبداع و يفضل •

وليس بالتفاصيل, يهتم بالفكرة العامة•

يعتمد على اإللهام والتخيل•

يتعلم بالقفز من مكان آلخر•
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حدسي -ادراك ما حولنا 

يحب التغيير•

على االحتمالياتيعتمد •

عصفور على الشجرة - يركز على المستقبل•

يراقب النماذج وما تعنيه•

!الرابط العجيب•
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التفاحة 
الخضراء التي 

بالصحن
التفاحة فاكهة طعام مغذي طعام أغراض



رأيك؟ شو

حدسيحسي
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!حاج تحلم هللا يخليك

هأل كل كلمة بدي 
 تعمللهااحكيها بدك 

!!مية تفسير

أرقاااام ... بدي أرقام
!مو خياالت

مو معقول شو 
سطحي و مابتشوف 

!!كاال راس أنف

شي مرة خلينا 
!نجرب شغلة جديدة

رب معليش تخليني ج
شي مرة ماأتبع 

!!تعليمات المنزلةال
مخيول

تافه

هأل ... اقرا الكتاوج
!!بيخرب الجهاز

بتخيل انه هيك تمام

الجملة اللي حكيتها 
خطيرة كتير

طول عمرها هيك 
شغالة تمام



كيف تتعامل مع كل طرف-ادراك ما حولنا

الحدسي الحسي

ريقة بط األمور االعتياديةالقيام باحترم رغبتهم ب•
مختلفة

الحقائق والتفاصيلبال تثقل عليهم •

"؟..كيف تعلم ذلك "ال تسألهم كثيراً •

على اإلبداع القدرة أفكارهم المبتكرة وتقدير •

امكانيات جديدة واكتشفي دعهم•

بوضوح تواصل معهم •

مثلة الماديةاألالتزم بالحقائق و•

التعليمات خطوة خطوةاشرح •

ةألفكار النظريالتأكيد على الجوانب العملية ل•

وجهة نظرهم الواقعية والعملية لألشياء ديرتق•
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مالذي يزعج كل طرف -ادراك ما حولنا

الحدسي الحسي

اجباره على قبول الواقع•

الحياةاتباع الطرق التقليدية و التجارب السابقة في •

متابعة التفاصيل•

إجباره على قبول فراسة اآلخرين•

اتباع طرق جديدة في عمل أمور معروفة•

عدم االهتمام بتفاصيل عمله•

االهتمام بالفرص و االمكانيات الجديدة•
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الحسي -ادراك ما حولنا 

عالجها -نقاط ضعف  عززها -نقاط قوة 

فهم األمور المجردة•

اتباع طرق جديدة•

اكتشاف الطرق و الفرص الجديدة•

التفكير خارج الصندوق•

خطر التشبث بالماضي و التاريخ•

خطر مقاومة التغيير•

مالحظة التفاصيل و التركيز عليها•

التحليل المباشر للمؤثر و النتيجة•

ايجاد التطبيقات العملية •

فهم االجراءات التسلسلية•

تحليل و فهم الماضي و التاريخ•

التعلم من الخبرات السابقة•
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الحسي -ادراك ما حولنا 

اعمال فيها صعوبات اعمال تستمتع بها

اعمال التخطيط•

االعمال التجريدية•

االعمال التي تتطلب االبداع و التغيير•

األعمال اليدوية•

اعمال الحواس•

االعمال االجرائية التنفيذية•
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الحدسي -ادراك ما حولنا 

عالجها -نقاط ضعف  عززها -نقاط قوة 

مالحظة التفاصيل•

التفكير داخل الصندوق•

ايجاد التطبيقات العملية•

اتباع الطرق التقليدية •

خطر التقليل من شأن الخبرة•

خطر التغيير ألجل التغيير•

فهم األمور المجردة•

اكتشاف الطرق و الفرص الجديدة•

التفكير خارج الصندوق•

التخطيط للمستقبل•

قراءة األنماط•
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الحدسي -ادراك ما حولنا 

اعمال فيها صعوبات اعمال تستمتع بها

األعمال اليدوية•

اعمال الحواس•

االعمال االجرائية التنفيذية•

اعمال التخطيط•

االعمال التجريدية•

االعمال التي تتطلب االبداع و التغيير•
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نصائح -ادراك ما حولنا

الحدسي الحسي

انتبه من السراب•

ةبناء مستقبل مشرق يحتاج إلى االهتمام باألمور اليومي•

التغيير من أجل التغيير يؤدي إلى الضياع•

اليس كل ما يلمع ذهب•

ثق بالمستقبل•

التغيير كالسيف ان لم تقطعه قطعك•
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