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عدة بطيخات 

سطحي

الحاضر

تأجيل القرار

المستقبل
التعلم خطوة خطوة

عمل واحد كل مرة

حب المفاجآت

المهم ما يزعلوا

أرضي  بيهمنيما 
حدا

بيزعلالحق ما 

المنطق

االستقرار

تأجيل العمل آلخر حل المشاكل
لحظة

القسوة

اتباع القوائم

تحمل ضغط اللحظة 
األخيرة

اللي بقلبه على 
لسانه



األبعاد األربعة

مصدر الطاقة•
Introvert (I)داخلي –
Extravert (E)خارجي –

إدراك ما حولنا•
Sensing (S)حسي –
Intuitive (N)حدسي –

صنع القرار•
Thinking (T)عقلي –
Feeling (F)عاطفي –

أسلوب الحياة•
Judging (J)منظم –
Perceiving (P)عفوي –



المهن الشخصيات و
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SJحراس االستقرار 

و األمان االستقرارالبحث عن •

التنظيم و الفكر المنظم•

أعمال إدارية – ادارة تنفيذية•

ضبط االيقاع•

الدقة و المقاييس و المعايير•

محترما، يعتمد عليه، و يقدم الخدمة المميزة: يطمح أن يكون•

من، متى، أين، كيف، ماذا –) أرقام، حقائق، العمل، العائلة، المنزل(مادي واقعي : التواصل•

ة محاولة فعل األمر الصحيح بطريقة مقبول. تحقيق األهداف عبر التعاون مع اآلخرين أو تجنب إزعاجهم•
حقيق الهدفو في المرتبة الثانية من األولوية تأتي أهمية ت. اجتماعيا و عبر المحافظة على التقاليد و األصول

إداري لوجستي: الذكاء•
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SPالفنانون 

البحث عن اإلحساس•
الفن•
المغامرة•
التحدي الفيزيائي•
االعمال الجسدية •
االبداع•
ذو لمسة فنية، جريء، قادر على التأقلم: يطمح أن يكون•
من، متى، أين، كيف، ماذا –) أرقام، حقائق، العمل، العائلة، المنزل(مادي واقعي : التواصل•
ي المرتبة و ف. تحقيق األهداف عبر الواقعية و وضع األولوية لتحقيق الهدف بأعلى كفاءة و أكثر طريقة فعالة•

الثانية من األهمية يأتي اهتمامهم بالقواعد و سلوك القنوات المناسبة لمن حولهم
تكتيكي : الذكاء•

فادي مجاهد 12



NTالعقالء 

البحث عن المعرفة•

التكنولوجيا•

الهندسة•

العلوم و االختراعات•

التخطيط االستراتيجي•

مبدع، ذو إرادة قوية، مستقل بذاته: يطمح أن يكون•

صل ، لماذاماذا لو، ماذا سيح –النظريات، األحالم، الفلسفات، التخمينات، المعتقدات، الخيال  –مجرد : التواصل•

ي المرتبة و ف. تحقيق األهداف عبر الواقعية و وضع األولوية لتحقيق الهدف بأعلى كفاءة و أكثر طريقة فعالة•
الثانية من األهمية يأتي اهتمامهم بالقواعد و سلوك القنوات المناسبة لمن حولهم

استراتيجي: الذكاء•
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NFالمثاليون 

البحث عن الهوية و التجانس•

الدعاة•

رجال الدين•

القادة الروحانيون•

العمل االجتماعي و النفسي•

معطاء، متعاطف، أصيل: يطمح أن يكون•

صل ، لماذاماذا لو، ماذا سيح –النظريات، األحالم، الفلسفات، التخمينات، المعتقدات، الخيال  –مجرد : التواصل•

ة محاولة فعل األمر الصحيح بطريقة مقبول. تحقيق األهداف عبر التعاون مع اآلخرين أو تجنب إزعاجهم•
حقيق الهدفو في المرتبة الثانية من األولوية تأتي أهمية ت. اجتماعيا و عبر المحافظة على التقاليد و األصول

ديبلوماسي: الذكاء•
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الشخصيات و التواصل و اإلقناع



تشكيالت التواصل و اإلقناع

الحظ العلماء وجود أمور مشتركة بالنسبة للتواصل و اإلقناع حسب التشكيالت التالية•
STحسي عقلي –
SFحسي عاطفي –
NFحدسي عاطفي –
NTحدسي عقلي –

هذه التشكيالت مفيدة في عمليات التواصل الفعال و اإلقناع•



 STحسي عقلي

تواصل بوضوح و موضوعية و مباشرة•

تجنب الشخصنة و االنفعال العاطفي•

تجنب اللف و الدوران•

حاول استخدام تجارب شخصية مشابهة لتجاربهم الشخصية لخلق أرضية مشتركة•
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 SFحسي عاطفي

تواصل بشفافية و صدق•

تجنب المراوغة أو إخفاء الحقائق و المشاعر•

تجنب استخدام الكلمات الرنانة و أسلوب المبالغة•

أظهر اهتمامك و تفهمك لما يقولونه •

حاول استخدام تجارب شخصية مشابهة لتجاربهم الشخصية لخلق أرضية مشتركة•
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 NFحدسي عاطفي

أظهر مشاعرك الصادقة•

تجنب التفاصيل المملة و احرص على توضيح الفكرة العامة  •

أعط أولوية لألشخاص •

تكلم عن الرابط العاطفي بين الموضوع و األشخاص•

أعط أهمية لقيمهم الشخصية التي يؤمنون بها لخلق أرضية مشتركة•

فادي مجاهد 20



 NTحدسي عقلي

إظهار كفاءتك و مصداقيتك و اهتمامك•

كن مستعدا لمناقشة األدلة و البراهين بشكل قوي•

تجنب التفاصيل المملة و احرص على توضيح الفكرة العامة  •

تجنب العواطف الجياشة•

استمع إلى أفكارهم تفهم بأن أسئلتهم تهدف لتوضيح األمر و ليس للهجوم عليك•

اإلقرار بخبرتهم و صحة أفكارهم لخلق أرضية مشتركة•
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